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ELŐSZÓ
Román nyelvtan – magyarul, magyaroknak1

Hogy mit jelenthet valamely nyelv idegen vagy nem idegen minősítése a nyelvésznek, 
a nyelvpedagógusnak, a laikusnak vagy a politikusnak, azt éppen a román nyelv okta-
tása körül Romániában mostanában folyó szenvedélyes viták jelzik. A többségi poli-
tikusok és az oktatási hatóság számára több mint nyolc évtizede fontosabbak az ide-
gen jelző konnotációi, mint annak tudomásul vétele, hogy a nyelvpedagógiában éles 
a határ az anyanyelv-pedagógia és az idegen nyelvek oktatásának metodikája között. 
A konnotációk hatalma miatt válik aztán eredménytelenné a román nyelv oktatása a 
magyar iskolákban, ennek a következménye a magyarok magyar–román kétnyelvűsé-
gének alacsony szintje és felcserélő jellege.

A nyelvpedagógiának tehát mindenképpen választania kell az anyanyelv és az ide-
gen nyelv módszertana között, noha kétségtelen, hogy a román a magyarok számára az 
egyik leginkább ismerős a sok ismeretlen más nyelv közül. Elsősorban az teszi isme-
rőssé, hogy környezeti nyelvként gyakran találkozunk vele, különösen a nyelvterület 
keleti felében; aztán az is, hogy – mint Tamás Lajos és mások munkáiból tudjuk, és köz-
vetlenül is tapasztaljuk – sok benne a hungarizmus, a magyar eredetű elem. A nyelvta-
nulás, a nyelv ismerete és használata alapján válik aztán igazán ismerőssé.

Voigt Vilmos írta le, és bizonyította néhány frappáns példával a következőket: 
„Köztudott tény, hogy egy nyelvet igazán mélyen csak az ismerhet fel/meg, aki azt belül-
ről tanulta meg, „mindennap” használja. …//Köztudott tény az a paradoxon is, hogy egy 
nyelvet igazán mélyen csak az ismerhet fel/meg, aki azt kívülről tanulta meg. Aki szá-
mára mindvégig új, idegen, furcsa, váratlan jelenség marad.”2 Farkas Jenő Román nyelv-
tanában (Palamart Kiadó, 2007) szerencsés módon mintha egyszerre érvényesülne ez a 
„belülről” és „kívülről” szemlélet, amely a román nyelv szerkezetének és működésének 
mélyebb és árnyaltabb megismerését teszi lehetővé. Egyaránt tükröződik benne a szerző 
reflexszerűen működő spontán nyelvérzéke és a nyelvi jelenségek tudatos, mélyre ható 
filológiai és grammatikai elemzése.

Ha ezt a munkát tisztán elméletinek, rendszernyelvészetinek tekintjük, akkor a szer-
zőt a romanisztika korábbi nagy nemzedékének sorába kell helyeznünk, azokkal a jeles 
magyar nyelvészekkel, filológusokkal egy sorba, akik behatóan foglalkoztak román 
nyelvtörténeti, stilisztikai, nyelvföldrajzi stb. kérdésekkel (Gáldi László, Tamás Lajos, 

1 Farkas Jenő: Román nyelvtan, Palamart Kiadó, 2007, 232. o.
2 A magyar mint egy „idegen” nyelv Európában. In: A magyar mint idegen nyelv és a hun-

garológia oktatása az Európai Uniós csatlakozás jegyében. Balassi füzetek 1. Balassi Bálint 
Intézet, Budapest, 2003. 119–120.
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Bakos Ferenc, Király Ferenc, Márton Gyula). Farkas Jenő Román nyelvtana azonban 
grammatikai munkaként sem deskriptív, hanem preskriptív is, azaz normatív és alkal-
mazott nyelvészeti, mert céltudatosan román nyelvkönyv is. Ennek a célnak megfelelően 
rendszeres benne a nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók kiemelése, rendszeresek a 
gyakorlatok (amelyeknek a megoldását is ellenőrizheti a könyv használója). Mindjárt 
hozzá kell ehhez fűznöm (tényként, és nem a szerző mentségére), hogy a magyartól 
elérően a románban megszokott az, hogy a grammatika normatív jellegű (ezt rendsze-
rint el is várják az ilyen munkáktól); mint ahogy a nyelvészek vagy az elit értelmiség 
köréből sem kifogásolja senki a nyelvhelyességgel kapcsolatos igények hangoztatását, 
a nyelvművelést. A közéleti szereplőktől, a professzionális beszélőktől (bemondóktól, 
riporterektől) elvárják „a helyes” nyelvhasználatot; a sajtóban, televízióban rendszeres 
a közéleti szereplők durva nyelvi hibáinak szóvá tétele, sőt kipellengérezése. 

Normatív nyelvtanként és nyelvkönyvként Farkas Jenő nyelvtana azt a közel félszá-
zados kiesést pótolja, amely három kolozsvári szerző, Ádám Zsigmond, Balázs János és 
Balázs László 1960-ban megjelent munkája után következett. Hadd tegyük ehhez hozzá 
azt is, hogy a színvonalas, igényes magyar nyelvű román nyelvtan hiányát és a szótárak 
hiányát leginkább szintén a román nyelv iskolai oktatása szenvedte meg, de az egyetemi 
oktatás is: a kizárólag román oktatásba kényszerült magyar anyanyelvű hallgatóknak 
segédkönyveik sem voltak, amelyekből önszorgalomból gyarapíthatták, mélyíthették 
volna nyelvtudásukat.

Noha ezt a címlap nem jelzi, a tartalomjegyzék és az előszó tájékoztat róla, hogy ami 
most megjelent, első része egy román nyelvtannak. Egy, az eligazodáshoz elengedhetet-
lenül szükséges rövid tájékoztatás után a betűkről, a hangokról, hangsúlyról, szótagról 
és a helyesírás legújabb változásairól az I. kötet a román nyelv morfológiájának a leírá-
sát adja a változó alakú és a változatlan alakú szófajok rendjében. A szerző ígérete sze-
rint az ezt követő II. kötet tartalmazza majd a fonológiát és a mondattant. Ez a tagolás 
a leírás hagyományos rendjétől sem tér el, a nyelvtanuló is könnyen eligazodik benne, 
ugyanakkor követi azt a szemléletet, amely a legújabb, 2005-ös kiadású román akadé-
miai nyelvtanban is érvényesül: a működő nyelvi rendszer dinamikájának funkcioná-
lis megközelítését, a beszélt nyelv tényeinek fokozottabb figyelembe vételét. A szerző 
nagyon jól használta ki azt a szakmai szempontból ritkán adódó szerencsés helyzetet, 
hogy néhány évnyi eltéréssel, mégis szinte egyidőben jelentek meg a magyar nyelv és 
a román nyelv hasonlóan igényes és hasonló szemléletű modern grammatikái. Farkas 
Jenő szemléletében is ezekhez igazodott, jelentősen megújítva ezzel nyelvkönyvének 
szemléletét, terminológiáját stb. A fokozottabb szakmai elvárásoknak tesz eleget, ami-
kor bölcsészhallgatók és tanárok figyelmébe ajánlva külön kiemelt részekben foglalja 
össze a grammatikai leírásra vonatkozó tudnivalókat és a két nyelv adott jelenségének, 
kategóriájának kontrasztív bemutatását. Érdeme, hogy különös gondot fordít a terminu-
sok értelmezésére.

Alapvetően fontos, hogy a nyelvoktatásnak ez a tudományos igényű kézikönyve 
nemcsak a korszerű román és magyar grammatikákkal van szinkrónban, hanem a mai 
román nyelv beszélt és írott nyelvi változataival is. A szerző szélesebb körű irodalmi 
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tájékozódásának köszönhető, hogy példaként szolgáló nyelvi anyaga részben a klasszi-
kus és a mai román irodalom legjobb szövegeiből való, a kontrasztív anyag pedig a leg-
kiválóbb fordításokból, ezt egészítik ki forrásként az újságok, folyóiratok, a rádió- és 
tévéműsorok interneten elérhető szövegei.

A több évtizedes kiesés után Farkas Jenő grammatikája és nyelvkönyve korszerűsé-
gével, megbízható és meggyőző magyarázataival, elemzéseivel további tankönyveknek, 
nyelvkönyveknek lehet megbízható forrása. Korántsem csak a magyarországi nyelvta-
nulókra és nyelvvizsgázókra gondolok, hanem az erdélyi oktatásra is. A magyar–román 
kétnyelvűségnek, mint az előzőekben utaltam rá, az a fő baja, hogy alacsony szintű és 
felcserélő jellegű (a két jellegzetesség persze összefügg egymással). Farkas Jenő Román 
nyelvtana a magas szintű nyelvtudás, nyelvtanítás eszköze lehet, és így a magas szintű 
kétnyelvűségé is. A romániai magyar oktatásban nincsenek a román nyelv tanítására 
speciálisan fölkészített pedagógusok, és nincsenek ilyen célú tankönyvek. Bízhatunk 
benne, hogy ez a könyv az egyéni nyelvtanuláson kívül mindkettőnek eszköze, forrása 
és mintája lehet.

PÉNTEK JÁNOS 
egyetemi tanár, akadémikus
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BEVEZETÉS
Modern szemléletű leíró román nyelvtan

Tudományos igényű román nyelvtan3 utoljára 1960-ban jelent meg magyarul. A mára 
már kissé elavult, alapjaiban kitűnő nyelvtan Ádám Zsigmond, Balázs János és Balázs 
László kolozsvári nyelvészek munkája. Azóta a román nyelv és nyelvészet jelentős vál-
tozásokon ment át. 1963-ban, a Román Tudományos Akadémia gondozásában látott 
napvilágot a két kötetes új román nyelvtan, majd 1982-ben adták ki a helyesírási szótárt 
(DOOM, 1982)4. Az 1990-as években a piacgazdaság, az európai csatlakozás, a szak-
nyelvek rendkívüli gazdagodása, a média és a digitális kultúra együttesen új nyelve-
zet megteremtését tette szükségessé a társadalom minden szintjén. A gyors és kény-
szerű nyelvújításban a hagyományos francia nyelvi hatással ellentétben, a románban 
is felerősödött az angol-amerikai nyelv befolyása. Az utóbbi három évtizedben több 
ezer angol szó, kifejezés került a románba. A gyors változás új helyesírási és nyelv-
tani normák bevezetését tette szükségessé. Az új helyesírási szótár, a DOOM5 és az új 
akadémiai román nyelvtan6 2005-ben látott napvilágot. A két kötetes román akadémiai 
nyelvtan számos változtatást fogalmazott meg az 1963-as román nyelvtanhoz képest. A 
szerzők a nyelvtani normákat a mai irodalmi nyelv szabályai szerint határozták meg, a 
nyelvtani rendszer leírását pedig az utóbbi évek nyelvészeti kutatásainak a szellemében 
végezték el. A cél az állandó mozgásban lévő és rendkívül változatos nyelvi rendszerek 
leírása. Ezzel a leíró nyelvtan kibővült a funkcionális nyelvészeti szemlélettel, és hang-
súlyosabb lett a kommunikáció és annak közösségi-társadalmi jellegének vizsgálata, 
a beszélt nyelv normáinak az elemzése. Az új román akadémiai nyelvtanban a nyelvi 
jelenség funkcionális szemlélete szerint a kommunikációt, mint beszédaktust nemcsak 
a nyelvi rendszer határozza meg, hanem a beszélő szándékai, egy adott térben és időben 
létrejött kommunikációs helyzet. 2010-ben elkészült a román alapnyelvtani jelenségek 

3 ÁDÁM Zsigmond–BALÁZS János–BALÁZS László: Helyesen románul. Nyelvtani ismere-
tek, gyakorlatok, Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1960., AVRAM, Mioara, Gramatica 
pentru toţi, Editura Humanitas, Bukarest, 2001, IRIMIA, Dumitru, Gramatica limbii române, 
Polirom, Iaşi, 2004.

4 DOOM – Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Editura Univers 
Enciclopedic, Bukarest, 2005.

5 Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia I, Editura Academiei 
Române, Bukarest, 1982.

6 GUŢU ROMALO, Valeria (szerk.): Gramatica limbii române (I. Cuvântul; II. Enunţul), 
Editura Academiei Române, Bukarest, 2005, 2008.
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leírása7, azzal a céllal, hogy megkönnyítsék az oktatásba való bevezetését. Az egyköte-
tes, gyakorlókönyvvel együtt megjelenő Gramatica de bază a limbii române – GBLR 
(A román nyelv alapjai) című munka főszerkesztője szerint ez az összefoglaló munka 
„oktatási célokat szem előtt tartva dolgozta át az akadémiai nyelvtant”.8

Az egyszerűség miatt Román nyelvtan. Alaktan című munkánk minden fejezet ele-
jén a nyelvi jelenség hagyományos leírásával kezdődik, és fokozatosan érzékelteti a 
funkcionális nyelvészet, az új román és magyar nyelvtan szempontjait is. Az alaktan a 
szó szerkezetével, a toldalékok és a kapcsolódási szabályok leírásával foglalkozik (lásd 
főnévragozás, igeragozás, névmások stb.). 

A tanárok, egyetemi hallgatók és a román nyelv iránt érdeklődők számára készült 
kézikönyv számos nyelvtani magyarázatot, gyakorlatot és megoldási kulcsot tartalmaz. 
A fontosabb nyelvi jelenségek vagy fogalmak elnevezése mellett zárójelben megtalál-
ható a román szakterminológia is. Gyakran próbáljuk érzékeltetni a két nyelv közötti 
különbségeket és hasonlóságokat anélkül, hogy valamiféle rendszerszerű összevetésre 
törekednénk. Főleg a Gramatica pentru toţi (Mioara Avram), az új román nyelvtan, 
a Gramatica limbii române (szerk. Valeria Guţu Romalo), Gabriela Pană Dindelegan 
Gramatica de bază a limbii române, illetve a Magyar grammatika (szerk. Keszler 
Borbála), és a Magyar nyelv (szerk. Kiefer Ferenc) című nyelvészeti munkák román és 
magyar nyelvtani terminológiáját alkalmaztuk. 

A nyelvi jelenségeket ismert román irodalmi művekből vett példák segítségével ele-
mezzük. Olyan írók műveiből idézünk, mint Mihail Kogălniceanu, Calistrat Hogaş, 
Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, Duiliu Zamfirescu, 
Mateiu I. Caragiale, Camil Petrescu, Mircea Eliade, Nicolae Steinhardt, Ştefan 
Bănulescu, a kortárs regényírók közül pedig Fănuş, Neagu, Dumitru Ţepeneag, Mircea 
Cărtărescu, Gabriela Adameşteanu, Ioan Groşan. Egyúttal újságok, folyóiratok, rádiók 
és tévécsatornák interneten olvasható szövegei alapján elemeztük a mai román nyelv 
irodalmi normáit. A román szövegkorpusz magába foglalja az utóbbi százötven év iro-
dalmi nyelvének a fejlődését egészen a legújabb szabályváltozásokig. A gyakorlatok 
felépítése is tükrözi ezt a személetet, hiszen a nyelvtani jelenséget a múlt századokban 
keletkezett irodalmi szövegekből, napjaink újság-, tévé- és rádiós szövegeiből vett pél-
dákkal érzékeltetjük. Könyvünk egyik sajátossága az, hogy kiváló magyar fordítók mun-
kája segítségével követhető nyomon egy-egy nyelvtani kérdés. Két jelentős román író, 
Ion Creangă és Mateiu I. Caragiale művének magyar fordítását vettük alapul. I. Creangă 
Fehér Szerecsen című meséjét Sütő András fordításában, M. I. Caragiale Aranyifjak 
alkonya című regényét Szenczei László fordításában idézzük. Egy bukaresti irodalmi 
lap 2004-ben végzett felmérése szerint az Aranyifjak alkonya minden idők legolvasot-
tabb román regénye. Célunk az, hogy felhívjuk a figyelmét a románul tanulóknak, hogy 
a fordítások révén is figyeljenek a két nyelv közötti különbségekre és hasonlóságokra. 

7 PANĂ DINDELEGAN, Gabriela (szerk.): Gramatica de bază a limbii române, Univers 
Enciclopedic, 2010

8 Gramatica de bază a limbii române, i.m. VII. o.
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Másik sajátossága könyvünknek az, hogy a fejezetek végén a Gyakorlatok címszó alatt 
elemezzük a helyes megoldásokat. Gyakran részletes, talán „bosszantóan” részletes 
magyarázatokkal próbáljuk megvilágítani az adott nyelvtani kérdést. Tesszük ezt abban 
a meggyőződésben, hogy, aki nem ismeri a tanult idegen nyelvek nyelvtani szabályait, 
az nincs tisztában anyanyelvével sem. Bármilyen furcsa, a magyar anyanyelvű diákok 
e modern szemléletű román nyelvtan segítségével talán tudatosabban figyelik anyanyel-
vüket, mert a nyelvtudás soha nem volt olyan fontos, mint napjainkban. 

Farkas Jenő
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(Sunetele, literele, silabele)

A fonetika részletes tárgyalása meghaladja könyvünk kereteit. Itt csak néhány szót 
ejtünk a hangokról, betűkről és szótagokról. Legfőképpen a helyes kiejtés és a helyes-
írás, vagyis gyakorlati szempontok szerint közelítjük meg ezt a kérdéskört.

1. A nyelv egységei (Unităţile limbii)

A nyelv egységei a fonéma (fonemul), a morféma vagy szóelem (morfemul), a szó vagy 
lexéma (cuvântul) és a mondat, nyilatkozat vagy szöveg (enunţul).

a) A nyelv legkisebb alkotórésze a fonéma (hang), amely a nyelvhasználat során a 
beszélt nyelvben hang, az írott nyelvben betű formájában jelenik meg. Önálló alakjához 
nem tartozik jelentés, de például a d, a, o, u, r fonémák jelentésmegkülönböztető sze-
repet töltenek be. Ha az előző fonémákból szavakat képezünk, mint például dar (aján-
dék), dor (vágy), dur (kemény), akkor az a, o és u más-más jelentésű szót alkot a d és r 
mássalhangzóval. Hasonló szereppel bír a c mássalhangzó fonéma a cor (kórus) szóban 
a dor szóhoz viszonyítva, mert a szó alakját különbözteti meg.

b) A morféma (szóelem) a legkisebb nyelvi jel (semn lingvistic minimal), amelynek 
önálló alakja és jelentése van. Két csoportba osztjuk:

– fogalmi jelentésű morfémák (morfeme lexicale): cânt (énekelek); cântând (énekel-
vén); deci (tehát, következésképp); vai (jaj); cu (-val, -vel);

– viszonyjelentésű morfémák (morfeme gramaticale), vagyis nyelvtani jelentésűek: 
cânt-ă (énekel), cânt-ăm (énekelünk), cânt-aţi (ti énekeltek), cânt-au (ők énekel-
tek): az -ă lehet a kijelentő mód jelen idő egyes szám 3. és többes 3. személy ragja, 
az -ăm a kijelentő mód többes szám 1. személy ragja, az -aţi a kijelentő mód töb-
bes szám 2. személy ragja, és az -au a kijelentó mód folyamatos múlt többes szám 
3. személy ragja.

c) A következő szint a szó, amely önálló nyelvi jel (semn lingvistic autonom). Általában 
egy vagy több morfémából (szóelemből) alkotjuk: cu + minte > cuminte (okos); unt + de 
+ lemn > untdelemn (olaj); a + -şi + bate + joc > a-şi bate joc (gúnyt űz).

d) A mondat a legnagyobb nyelvi egység. Mint a kommunikáció alkotó részét (unitate 
a comunicării) a mondatot a GALR, az új román akadémiai nyelvtan a beszédalkotás 
legfontosabb nyelvi egységének tekinti. Az adott nyilatkozatnak (mondatnak, megnyi-
latkozásnak) utalnia kell a beszéd tárgyát képező dologra vagy történésre. Ezt követően 
a beszélők kapcsolatba lépnek, vagyis kommunikálnak egymással. Mondatokban: Te 
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rog să ne spui ce ai văzut ieri în oraş. (Mondd el, kérlek, mit láttál tegnap a városban.); 
Am văzut un accident de maşină. (Láttam egy autóbalesetet.) stb.

A magyarban is a nyelv alapelemei a fonéma, morféma, lexéma, szintagma és a mondat. A 
fonéma jelmegkülönböztető egység. Például kor (epocă), kör (cerc), kár (pagubă) szavak han-
galakját az o, ö, á magánhangzó különbözteti meg: a különféle alakokhoz, különböző jelenté-
sek tartoznak. A morféma (szóelem) a legkisebb nyelvi jel. A morféma a szóban, szóalakban 
lehetséges helyük szerint tövek vagy toldalékok: (véd-, -alom/-elem, -nak/-nek, -ság/-ség stb.); 
a lexéma, önálló jelentésű nyelvi egység: eszem, ettem, enném, egyél. A szintagma (szószerke-
zet) két alapszófajú szó (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás, igenév) nyelvtani 
kapcsolata: jó természet, alszanak a gyerekek). A mondat nyelvi elemekből létrehozható önálló 
nyelvi forma. (Jót tenne neked is, ha többet pihennél.)

2. A román betűrendszer (Literele limbii române)

A román ábécé 31 betűből áll, mindegyiknek van kisbetűs és nagybetűs változata. A 
három diakritikus jel: a kalapos ékezet (căciula): ˘ (ă), a kúpos ékezet (circumflexul): 
ˆ (â, î) és a t vagy az s betű alatti jel (sedila, legújabban virguliţa):  (ţ), (ş). Ezen kívül 
a románban használjuk a más nyelvekre jellemző írásjeleket is: István, São Tomé, Ivić, 
röntgenoscopie, Molière. A k, q, w, y betűket a jövevényszavak vagy tulajdonnevek 
írása során használjuk. Például: kripton (kripton); quaker (kvéker); week-end (hétvége); 
xenofob (idegengyűlölő); yoga (jóga). (lásd GARL)

A román ábécé kis- és nagybetűi, zárójelben a betűk román elnevezése:

a, A (a)  
ă, Ă (ă) 
â, Â (î din a)  
b, B (be/bî) 
c, C (ce/cî)  
d, D (de/dî) 
e, E (e)  
f, F (ef/fe/fî)  
g, G (ge/ghe/gî)  
h, H (haş/hî) 

i, I (i)  
î, Î (î din i)  
j, J (je/jî)  
k, K (ca/capa)  
l, L (el/le/lî)  
m, M (em/me/mî)  
n, N (en/ne/nî)  
o, O (o)  
p, P (pe/pî)  
q, Q (kü)  

r, R (er/re/rî)  
s, S (es/se/sî)  
ş, Ş (şe/şî)  
t, T (te/tî)  
ţ, Ţ (ţe/ţî)  
u, U (u)  
v, V (ve/vî)  
w, W (dublu ve/dublu vî)  
x, X (ics)  
y, Y (igrec)  
z, Z (ze/zet/zî) 

3. A betűk és betűkapcsolódások (Literele şi combinaţiile lor)

A román ábécé betűi közül:
– 19 egyértékű (egy hangtípusnak felel meg): a, ă, â, b, d, f, i, î, j, l, m, n, p, r, s, ş, t, ţ, 

v, z;
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– 12 többértékű (több hangtípusnak felel meg): c, e, g, h, k, q, o, u, w, z, x, y.
A román betűrendszer és a szögletes zárójelben a betűk magyar hangértéke:

1. a kiejtése [á] apă (víz)
2. ă  [középső nyelvállású ö] apă (víz), casă (ház), masă (asztal)
3. â  [felső nyelvállású ü] lână (gyapjú), cârjă (bot), pâine (kenyér)
4. b  [bé] bob (szem)
5. c  [ká] casă (ház), clasă (osztály), ac (tű), cârjă (bot)
6. ce  [csé] ceh (cseh), licean (gimnazista), tace (hallgat)
7. che [khé] chem (hívom), che + a: cheamă (hívja)
8. 1. chi [khi] chin [khin] (kín), chip [khip] (arc)
 2. chi [kǐ] ochi [okǐ] (szem), chior [kǐor] (félszemű), chiar [kǐiar] (éppen)
9. ci  [csi] cine (ki), nicicând (soha)
 ci  [cs] ciot (tuskó), munci (munkák)
10. d  [dé] dud (eperfa), decor (díszlet)
11. 1. e [é] szóközben: mere (alma)
 2. e [é] szó elején: elev (tanuló), poezie (vers), Ecaterina (Erzsébet)
 3. e [jé] szó elején: eu [jéu] (én), eram [jérám] (voltam),
 4. e [középső nyelvállású magas é] mássalhangzó után + a, o: deal (domb),  

 pleosc (loccs)
 5. e [j] szó elején e + a: ea [já] (ő), aceea [ácséja] (az)
12. f  [ef] fir (szál), for (fórum), fac (csinálok)
13. g  [gé] gras (kövér), greu (nehéz)
14. ge  [dzsé] gem (nyögök), trage (húz), geam (ablak)
15. ghe [hátulsó ínyhangú gé] ghem (gombolyag), Gheorghe (György)
16. 1. ghi [elülső ínyhangú gi] ghindă (makk)
 2. ghi [elülső ínyhangú gyi] ghi + a, o, u: ghiaur (hitetlen), ghiol (tó), unghiul 

 (a szög)
17. 1. gi [dzsi] gin (dzsin), geologie (geológia), îndrăgi (megszeret)
 2. gi [dzs] szó végén: dragi (kedvesek), tragi (húzod)
18. h  [há] hai (gyerünk), haiduc (betyár)
19. 1. i [i] mássalhangzó mögött: fir (szál), inimă (szív)
 2. i [i] két mássalhangzó mögött: acri (savanyúak), aştri (égitestek)
 3. i [i] szó elején: inimă (szív), Irina (Irén)
 4. i [i] hiátusban: ion [i + on] (kémiai ion)
 5. i [j + á, é, o] felfelé ívelő kettőshangzóban: iar (ismét), ied (gida), 

 iod (jód), Ion (János)
 6. i [á, é, o, u + j] lefele ívelő kettőshangzóban: cai (lovak), bei (iszol), boi, 

 (ökrök), cui (szögek)
 7. i [j] hármashangzóban: beai (ittál), iau (veszem)
 8. i [félhangzó ǐ, ji] szó végén: pomi [pomji] (fák), auzi [auzji] (hallod); 

 szóközben: orişicare [orjisikáré] (akármelyik)
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20. î  [felső nyelvállású ü] szó elején: înger (angyal); szó végén: urî 
 (gyűlöl); szóösszetételben: bineînţeles (természetesen)

21. j  [zs] jar (parázs), jur (esküszöm), judeţ (megye)
22. 1. k [ká] k + mássalh. a, o, u: kripton (kripton), kaliu (kálium), kurd 

 (kurd)
 2. k [khé] k + e, i: ketchup [khécsáp], kilogram [khilográm]
23. l  [el] lac (tó), elev (tanuló), cal (ló)
24. m  [em] munci (munkák), inimă (szív), lacom (falánk)
25. n  [en] nu (nem), inimă (szív), munci (munkák)
26. 1. o [o] om (ember), mássalhangzó mögött: dor (vágy), vino (jöjj)
 2. o [ajakkerekítéses magas ó] mássalhangzó mögött, o + a: să doară (hogy 

 fájjon)
 3. o [ajakkerekítéses mély o] o + a: oară (ízben), respectuoasă 

 (tisztelettudó)
27. p  [pé] par (karó), punct (pont), pirat (kalóz)
28. q  [ká] q + a: Qatar (Kátár)
29. 1. qu [kv] qu + e, i: quiproquo [kviprokvo] (felcserélés), sequoia 

 [szekvója] (mamutfenyő)
 2. qu [kh] qu + e, i: quechua [khécsuá] (kecsua)
30. r  [er] rar (ritka)
31. s  [esz] sas (szász)
32. ş  [es] şiş (tőrös bot), şarpe (kígyó)
33. t  [té] tot (minden)
34. ţ  [cé] ţâţă (emlő)
35. 1. u [u] mássalhangzó mögött: dur (kemény), szó elején: urs (medve)
 2. u [ajakkerekítéses mély u] felfelé ívelő kettőshangzóban: acuareală 

 [ákuárélö] (akvarell)
 3. u [ajakkerekítéses magas u] lefelé ívelő kettőshangzóban: meu (enyém), 

 viu (élő), nou (új)
 4. u [zárt u] hármashangzóban: beau (iszom), iau (veszem)
 5. u [ü] jövevényszavakban: alură [álürö] (magatartás), ecru [ékrü] 

 (nyersszín)
36. v  [vé] veni (jön)
37. 1. w [vé] wattmetru [vátmétru] (árammérő)
 2. w [lágy u] western [uésztérn] (vadnyugati), show [sou] (előadás)
 3. w [u] weekend [uikend] (hétvége), whisky [uiszki]
38. 1. x [iksz] excursie [ékszkurszié] (kirándulás), xilofon [kszilofon]
 2. x [gz] examen [égzámén] (vizsga)
39. 1. y [i] ytriu [itriu] (ittrium), hobby [hobi]
 2. y [j] yoga [jogá] (jóga)
40. z  [zé] zac (fekszem). (lásd DOOM, 2005)
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4. A román hangrendszer (Sistemul vocalic românesc)

A román hangokat két csoportba osztjuk: magánhangzókra és mássalhangzókra.
1. A magánhangzók (Vocalele). A románban nincs hosszú és rövid magánhangzó, 

mint a magyarban (i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű). A román nyelv magánhangzói: a, ă , â, e, i, 
î, o, u, y. Ha a magánhangzó más magánhangzóval nem kapcsolódik, egyszerű vagy tel-
jes hangzónak nevezzük: cal (ló); casă (ház); când (mikor); înger (angyal) stb. A magán-
hangzó kapcsolódásban lehet:

a) félhangzó (semivocală), ha például szó végén áll: pomi [pomji] (fák); ochi [okhi] 
(szem); unchi [unkhi] (nagybácsi).

b) kettőshangzó (diftong): a félhangzó a teljes hangzóval alkotja a kettőshangzót:
oa o félhangzó + a: profesoară (tanárnő)
eo e félhangzó + o: leopard (leopárd)
Egyéb fontosabb kettőshangzók:
ai a + i félhangzó: tai (vágok)
ăi ă + i félhangzó: răi (rosszak)
ei e + i félhangzó: Matei (Mátyás)
âi â + i félhangzó: pâine (kenyér)
oi o + i félhangzó: noroi (sár)
ui u + i félhangzó: pui (csibe)
ia i félhangzó + a: piaţă (piac)
ie i félhangzó + e: fiert (főtt)
iu i félhangzó + u: bigudiu (hajcsavaró)
au a + u félhangzó: balaur (sárkány)
ău ă + u félhangzó: dăunător (káros)
eu e + u félhangzó: mereu (mindig)
âu â + u félhangzó: pârâu (patak)
ou o + u félhangzó: cadou (ajándék).

c) hármashangzó (triftong) akkor, ha három magánhangzó áll egymás mellett: eau, 
eoa, iau, ioa, oai. Például: şleau (kocsiút); beau (iszom); leoarcă (csuromvizes); iau 
(veszem); chioară (félszemű, vak, kancsal); turcoaică (török nő).

Ha két magánhangzó kerül egymás mellé a két magánhangzó külön-külön szótagba 
kerül, és mindkét magánhangzót kiejtjük: licee [licséé] (gimnáziumok); reexaminare 
[réégzámináré] (pótvizsga); fiind [fiind] (lévén); alcool [álkool] (alkohol). A két magán-
hangzó (ee, ii, oo) között hiátus, magyarul hangűr jön létre. Idegen tulajdonnévben egy 
magánhangzót ejtünk ki: Aachen [áhen]; Aaron [áron].

2. A mássalhangzók (Consoanele)
A román mássalhangzók a következők: b, c, d, f, g, j, h, k, q, l, m, n, p, r, s, ş, t, ţ, v, 

x, z. Az x-t kivéve egy hangot jelölnek. Néhány szót kettős mássalhangzóval írunk, pél-
dául az összetett szavakat: înnoda (összecsomóz); înnopta (éjszakázik); transsiberian 
(transzszibériai).
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A magyar nyelv 12 magánhangzója: a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, ü, ű és 24 mássalhangzója: b, c, 
cs, d, dzs, f, g, gy, h, j, k, l m, n, ny, p, r, s, sz, t, ty, v, z, zs. A mássalhangzók mindegyike lehet 
rövid és hosszú.

5. A hangsúly (Accentul)

A hangsúly a románban kötetlen, és jelentésmódosító szerepe van. Például: a companie 
szó katonai egység, század, a companie társaság: La Lugoj am fost într-o companie cu 
tine. (Lugoson egy században voltunk.); Îmi place compania ta. (Szeretem a társaságo-
dat.) Négy fajtáját különböztetjük meg:

a) az utolsó szótagra eső hangsúly (accent oxiton) főleg a mássalhangzóra vég-
ződő szavakban: sportiv (sportóló); automobil (autó); înfiorător (rettentő); popor (nép); 
francez (francia); american (amerikai); hipodrom (lóversenypálya); interguvernamental 
(kormányközi); de a magánhangzóra végződő szavakban is: mărturie (vallomás). Az 
-a-ra végződő főnévi igenevek és a kijelentő mód folyamatos múlt 3. személy alak-
jai szóvégi hangsúlyt kapnak: a juca (játszik); a antrena (edz); el plângea (ő sírt); el 
mărturisea (ő bevallotta).

A szóvégi -i és -u hangsúlyos a jövevényszavakban: colibri, taxi, kaki, acaju (maha-
góni). A szóvégi -o az újabb jövevényszavakban hangsúlyos: bordo (sötétvörös); indigo 
(indigókék); maro (gesztenyebarna).

b) az utolsó előtti szótagra eső hangsúly (accent paroxiton): masă (asztal); carte 
(könyv); frate (testvér); măsurabil (mérhető); recuperare (visszanyerés). A magán-
hangzóra végződő szavak hangsúlya általában az utolsó előtti szótagra esik: mândru 
(büszke); cuplu (pár). Az -a határozott névelő mindig hangsúlytalan: casa (a ház); masa 
(az asztal), így a hangsúly az utolsó előtti szótagra esik.

c) a hátulról a harmadik szótagra eső hangsúly (accent proparoxiton): margine 
(vminek a széle); sarcină (feladat); namilă (behemót).

d) a hátulról a negyedik vagy ötödik szótagra eső hangsúly (accentul pe silaba a patra 
sau a cincea): veveriţă (mókus); treisprezece (tizenhárom).

A DOOM, 2005 (L. o.) szerint az alábbi szavakat következőképpen hangsúlyozzuk: adică 
(vagyis); aripă (szárny); avarie (kár); caracter (jellem); călugăriţă (apáca); doctoriţă (orvosnő); 
duminică (vasárnap); fenomen (jelenség); ianuarie (január); lozincă (jelszó); miros (szag); regi-
zor (rendező); sever (szigorú); şervet (asztalkendő); unic (egyetlen). A norma szerint mindkét 
hangsúlyozás elfogadott az alábbi szavakban: antic/antic (ókori); gingaş/gingaş (törékeny); 
intim/intim (bizalmas); profesor/profesor (tanár); trafic/trafic (forgalom).

Az igék ragozása során a hangsúly változatlan: bat (ütöm), baţi, bate, batem, bateţi, 
bat, de van kivétel is: adusei (hoztam – egyszerű múlt egyes szám 3. személyű alak) és 
aduserăm (hoztunk – egyszerű múlt többes 1. személy). A főnévragozás során gyakran 
változhat a hangsúly: noră (meny)/nurori (menyek); soră (lánytestvér)/surori (lánytest-
vérek); zero (nulla)/zerouri (nullák).
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A hangsúlyt jelölhetjük a beszédben egy szótag erőteljesebb kiejtésével (beszédhang-
súly), az írásban éles ékezettel (´). Az írásban megengedett a szavak értelmét megkülön-
böztető hangsúly jelzése: ácele (tűk)/acéle (azok); comédie (cirkusz, komédia)/comedíe 
(vígjáték); cópii (másolatok)/copíi (gyerekek); éra (korszak)/erá (volt). Ezek a betűk (á, 
é, ó, í) hasonlítanak a magyar ábécé betűihez.

6. A szótag (Silaba)

A szótag a beszéd legkisebb időbeli egysége. Egy szó annyi szótagból áll, ahány magán-
hangzó, kettőshangzó vagy hármashangzó van benne. A szavak elválasztását a nyelv-
tani szabályok határozzák meg. A magánhangzót V-vel (vocală), a mássalhangzót 
C-vel (consoană) jelöljük.

Fontosabb elválasztási szabályok:
1. A két egyforma vagy különféle magánhangzó külön szótagba kerül (V-V, V-VV): 

ha két teljes hangzó (litere-vocale) kerül egymás mellé, ezeket elválasztjuk. Köztük hiá-
tus (hangűr) van. A hiátus az egymást követő magánhangzók, de különböző szótag-
hoz tartozó magánhangzók közötti hanghézag. Például: a-le-e (sétány); fi-in-ţă (lény); 
al-co-ol (alkohol); an-ti-a-e-ri-an (légvédelmi); le-ul (az oroszlán); pom-pi-er (tűzoltó); 
po-et (költő); ba-ca-la-u-re-at (érettségi). A magyarban például: sí-el; fi-ú.

Általában elválasztjuk a teljes hangzót és a kettőshangzót (difongust): fa-mi-li-ei (csa-
ládnak); fe-me-ii (asszonynak); gre-oi (nehézkes). A diftongust és a triftongust elvá-
lasztjuk az előtte álló magánhangzótól: ag-re-ea-ză (kedvezően fogad); ac-cen-tu-ea-ză 
(hangsúlyoz); pro-iect (terv); cre-ioa-ne (ceruzák).

2. Ha a szó alakja CVCV, a második C átkerül a következő szótagba (CV-CV): ca-să 
(ház); ma-să (asztal); fu-ge (szalad); ta-ce (hallgat); vi-ne (jön).

3. Ha két mássalhangzó áll egymás mellett, az első mássalhangzó után választjuk el 
a szót (VCV-CV, VC-CV): cur-te (udvar); mer-ge (megy); ac-cent (hangsúly); wat-tul 
(a wattóra). Kivétel: ha a szóban két mássalhangzó van és a második tag az l és r, akkor 
mindkét mássalhangzó a következő szótagba kerül. Ezek a bl, br, cl, cr, dl, dr, fl, fr, gl, gr, 
hl, hr, pl, pr, tl, tr, vl, vr mássalhangzó-kapcsolatok: ca-blu (vezeték); ne-o-bră-zat (szem-
telen); pro-cla-ma (kikiált, hirdet); ne-a-crit (nem savanyított); Co-dle-a (Feketehalom); 
co-dru (erdő); ne-a-flat (találhatatlan); pan-afri-can (pánafrikai); ne-aglu-ti-nat (agg-
lutinálatlan); ne-agri-col (nem földművelési); pe-hli-van (szélhámos); ne-hră-nit (alul-
táplált); su-plu (karcsú); cu-pru (réz); ti-tlu (cím); li-tru (liter); ne-evla-vi-os (hitetlen); 
de-vre-me (korán).

4. Ha három mássalhangzó áll egymás mellett két magánhangzó között (VCCCV), 
akkor a szót az első mássalhangzó mögött választjuk el (C-CC): fil-tru (szűrő); cin-ste 
(becsület); lin-gvist (nyelvész); as-pru (érdes).

Kivételt alkotnak a következő mássalhangzó-csoportok: lpt, mpt, mpţ, ncş, nct, ncţ, 
ndv, rct, rtf, stm. Ilyenkor az első két mássalhangzó után választjuk el a szót. Például: 
sculp-ta (szobrot farag); somp-tu-os (fényűző); re-demp-ţiu-ne (megváltás); linc-şii 
(hiúzok); punc-ta (megjelöl); sand-vici (szendvics); arc-tic (sarki); jert-fă (áldozat); ast-
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mul (az asztma). Ide tartoznak még az összetett három mássalhangzós szavak : alt-ce-va 
(más); ast-fel (ily módon); fiind-că (mert); a prefixummal képzett három mássalhang-
zós szavak: post-belic (háború utáni); post-liceal (gimnázium után); trans-carpatic 
(Kárpátokat átívelő); trans-misibil (átadható, ragályos) és a -nic, -şor képzőkkel alko-
tott három mássalhangzós szavak: pust-nic (remete).

5. Ha négy mássalhangzó áll egymás mellett két magánhangzó között (VCCCCV), 
akkor a szót az első mássalhangzó mögött választjuk el (C-CCC): ab-stract (elvont); 
con-struc-tor (építő). Kivételt alkotnak az összetett szavak: port-dra-pel (zászlóvivő); 
trans-fron-ta-li-er (határmenti); post-şco-lar (iskola utáni). Más kivétel (VCCC-CV): 
vârst-nic (idős).

6. Ha öt mássalhangzó áll egymás mellett két magánhangzó között (VCCCCCV), 
akkor a szót a második mássalhangzó mögött választjuk el (CC-CCC): opt-spre-ze-ce 
(tizennyolc).

7. Az új helyesírási szabályok (Noile norme ortografice)

A Román Tudományos Akadémia 1993-as határozata szerint a szótőben, ragokban és 
a szóképzésben használt szuffixumban (képzőben) az i-ből képzett î betű helyett a-ból 
képzett â betűt kell használni: lână (gyapjú); câine (kutya); coborâi (leszálltam); mer-
gând (menvén); chiorâş (sandán); hotărâtor (döntő) és az a fi (lesz) létige sînt, sîntem, 
sînteţi helyett sunt, suntem, sunteţi alakot kell használni. Az i-ből képzett î viszont 
marad a szó elején (înger – angyal), a szó végén (a urî – gyülöl), az összetett szavak-
nál, ha a második tag î-vel kezdődik: (bineînţeles – természetesen, neînţeles – meg 
nem értett, neîndoielnic – kétségtelen). A tulajdonnevekben írható mindkét alakban: 
Rîpeanu vagy Râpeanu. Ez a határozat kötelező az oktatásban és a hivatalos nyelv-
ben, viszont több román kiadó, napilap, folyóirat nem alkalmazza az új szabályt, sem 
Moldova Köztársaságban nem tértek át az új helyesírásra.

2005-ben látott napvilágot a Magyar helyesírási szótárnak megfelelő, fentebb idézett 
DOOM, 2005, a román nyelv új helyesírási, helyes kiejtési és alaktani szótára a Román 
Tudományos Akadémia „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Nyelvtudományi Intézetének a 
gondozásában. A szótár 62 000 szót tartalmaz, az 1982-es DOOM-hoz viszonyítva 
2500, főleg az angolból átvett új szóval bővült, például: a accesa (csatlakozik a 
számítógéphez); breakfast (reggeli, többes száma breakfasturi); hacker (programot 
feltörő, többes száma hackeri); jacuzzi (pezsgőfürdő); trend (tendencia, többes száma 
trenduri) stb. Ezen kívül 3500 szó helyesírása, kiejtése, többes száma, ragozása vál-
tozott meg, így valójában új szótárról van szó. Például a jelentős történelmi korsza-
kok neveit nagybetűvel kell írni: Antichitate (ókor); Evul Mediu (középkor); Primul 
Război Mondial (az I. világháború); „absolveşte” (elvégez egy iskolát) helyett absolvă; 
„ei miroase” (illatozik, szaglik) helyett ei miros; „decernă” (kitüntet) helyett decer-
nează, „wattore” (wattórák) helyett waţi-oră; „cârnaţ” (kolbász) helyett cârnat ala-
kot kell használni. Az új szabály szerint a miniszterelnök románul: prim-ministru, 
határozott névelővel prim-ministrul (a miniszterelnök); többes számban, határozott 
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névelővel: prim-miniştrii (a miniszterelnökök). A „nici un” vagy „nici una” (egy sem) 
névmás vagy melléknévi névmás helyett niciun alakot használunk az összes ragozott 
formában. Így niciunuia vagy niciuneia (egyiknek sem); niciunora (egyiküknek sem) 
alak a helyes. Mondatban: Niciunei fete nu i-a spus să treacă pe la director. (Egyik 
lánynak sem mondta, hogy keresse meg az igazgatót.) Az alaktan fejezeteiben bőveb-
ben jelezzük az új helyesírási szabályokat a Nyelvhelyességi és helyesírási tudniva-
lók alatt.
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VÁLTOZÓ ALAKÚ SZÓFAJOK 
(Părţile de vorbire flexibile)

A nyelvtan két részből áll: alaktanból és mondattanból. Az alaktan (morfológia) a szó 
szerkezetét, a szó elemeinek a fajtáit, egyszóval a szófajok leírását tartalmazza. A mor-
fológia szó jelentése a forma (a szó alaki változásainak) tanulmányozása. A mondattan 
(szintaxis) a szavak mondatba, azaz szószerkezetekké szerveződésével, annak szabá-
lyaival, illetve a mondat létrehozásával foglalkozik. A szintaxis eredeti jelentése „csa-
tarend”, a mondattan a szavak „csatarendbe” állításának szabályszerűségeit határozza 
meg.

A hagyományos román nyelvtanokban a szófajok felosztása alaktani viselkedésük 
szerint történik. A románban tíz szófajról beszélünk. Az a szófaj, amely megváltoz-
tatja alakját változó alakú szófaj (parte de vorbire flexibilă): névelő, főnév, ige, névmás, 
melléknév és számnév. Ezek közül néhány szó változatlan alakú: nume (név, főnév); gri 
(szürke, melléknév); trei (három, számnév); ce (mi, névmás). Az a szófaj, amely nem 
változtatja meg alakját változatlan alakú szófaj (parte de vorbire neflexibilă): elöljáró-
szó, kötőszó, határozószó és indulatszó.

A magyarban három szófaji osztályt különböztetünk meg: az alapszófajok (ige, főnév, 
melléknév, számnév, névmás) önálló mondatrészek és bővítményeket vehetnek fel; a 
viszonyszók (kötőszó, partikula, névelő, tagadószó, segédige, névutó stb.) önállóan nem 
lehetnek mondatrészek; a mondatszók (indulatszó, módosítószó, hangutánzó mondatszó 
stb.) nem lehetnek mondatrészek és nem bővíthetők.

A hagyományos nyelvtanoktól eltérően a változó alakú szófajokat más sorrendben, a 
nyelvtanulás sajátosságait figyelembe véve tárgyaljuk. A hat változó alakú szófaj közül 
elsőként a névelőt elemezzük, mivel a román és magyar nyelv között a legjelentősebb 
eltérés az, hogy a románban három nemet (hímnem, nőnem és semlegesnem) külön-
böztetünk meg. Ezen kívül elég bonyolult a nembeli és számbeli egyeztetés is a főnév, 
névmás, számnév és bővítményei között. Ez a magyarázata annak, hogy bővebben szó-
lunk a névelőről, a főnévragozásról és különösképpen a névmásról. A személyes név-
más használata és helyesírása sok problémát okoz a nyelvtanulásban, ezért a közel száz 
ragozott alakját a mai nyelvből vett példákkal érzékeltetjük.
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1. A NÉVELŐ  
(Articolul)

1.1. A névelő változó alakú szófaj, amely állhat a főnév előtt: un elev (egy tanuló); 
caiet al elevului (a tanuló füzete); a főnév után és a melléknév előtt: elevul cel mic (a 
kis tanuló) vagy a főnévvel egybeírva: elevul (tanuló); elevilor (a tanulóknak). A név-
elő hangsúlytalan.

1.2. A névelő fajtái (Felul articolelor)

Helyét tekintve a névelő kétféle:
a) A szó végéhez kapcsolódó (enklitikus) névelő a határozott névelő: Fata din clasa 

voastră a reuşit la examen. (Az osztálytársatoknak sikerült a vizsgája.) Ebben az eset-
ben mindkét -a határozott névelő;

b) A szó előtti névelő (proklitikus, a főnév előtt álló) a határozatlan (un); melléknévi 
(cea); és birtokos (a, al, ai, ale) névelő: Un elev din clasa cea vestită a liceului „Mircea 
Eliade” a fost convocat la direcţiune. (A Mircea Eliade gimnázium híres osztályának 
egyik tanulóját behívatták az igazgatóságra.)

A fenti két mondatban a névelők különböző nemű főnevekre utalnak. Az első mondatban az 
a határozott névelő két nőnemű főnevet is jelöl ( fata és clasa). A következő mondatban az un 
(elev, hímnem), cea (clasa, nőnem), a (clasa, nőnem) névelők is különböző nyelvtani nemekre 
utalnak. Az un az elev hímnemű főnév előtt, a cea a clasa nőnemű főnév mögött áll, az a a clasa 
nőnemű főnév határozott névelője. A második mondatban a liceului (a gimnáziumnak a) szóban 
a -lui határozott névelő, a hímnemű főnév ragozott, birtokos esetű alakja. 
A románban, a magyartól eltérően, három nyelvtani nemet különböztetünk meg: hímnem, 
nőnem és semlegesnem. (lásd bővebben a 2.2 pontot) A határozatlan névelő alakja jelzi a főnév 
nemét: az un utalhat hímnemű főnévre: un elev (egy diák) vagy semlegesnemű főnévre: un 
dulap (egy szekrény), az o alak mindig a nőnemű főnév előtt áll: o clasă. A három nyelvtani 
nemnek vannak sajátosságai, de kevés az általános szabály, ezért minden egyes főnévnek a 
nemét meg kell tanulni, ellenkező esetben az egyeztetésnél sorozatos hibákat követünk el. Így 
nem mondhatjuk *o elev és *un elevă, *un clasă, hanem un elev, o elevă, o clasă. Azért beszé-
lünk nyelvtani nemről, mert a természetes nem szerint a magyarban is megkülönböztetjük a 
tanár (profesor)/tanárnő (profesoară); diák (student)/diáklány (studentă); fiú (băiat)/lány (fată); 
kakas (cocoş)/tyúk (găină); mén (armăsar)/kanca (iapă); bika (taur)/tehén (vacă) stb. szavakat. 

Jelentése szerint a névelő kétféle: határozott névelő és határozatlan névelő. A határo-
zott névelő közé soroljuk a birtokos és melléknévi névelőt is, mert a névszó határozott-
ságára és ismertségére utal.
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1.2.1. A határozott névelő (Articolul hotărât)

A határozott névelő jelentése a névszóval (az alábbiakban a főnévvel) együtt fejeződik 
ki: om – omul (az ember, hn); lup – lupul (a farkas, hn); perete – peretele (a fal, hn); tată 
– tatăl (apa, hn); dulap – dulapul (a szekrény, sn); nume –numele (a név, sn); fată – fata 
(nn); casă – casa (a ház, nn); sală –sala (a terem, nn).

A határozott névelő ragozott alakjai (lásd még a 2.5.1.1. pontot):

Hímnem  Semlegesnem  Nőnem
Egyes szám
Alany-/Tárgyeset -l, -le, -a -l, -le -a
Birtokos/Részesh. -lui, -(e)i, lui -lui -(e)i, lui
Megszólító eset -le (-le) –
Többes szám
Alany-/Tárgyeset -i -le -le
Birtokos/Részesh. -lor -lor -lor
Megszólító eset -lor (-lor) -lor

Egyes szám
A. T. copilul 

(a gyermek)
peretele 
(a fal)

dulapul 
(a szekrény)

numele 
(a név)

fata 
(a lány)

B. R. copilului peretelui dulapului numelui fet(e)i
M. Copile! – – – Fată!/Fato!
Többes szám
A. T. copiii pereţii dulapurile numele fetele
B. R. copiilor pereţilor dulapurilor numelor fetelor
M. Copiilor! – – – Fetelor!

(A mai román nyelvben a megszólításban gyakran használatos a Copii! alak is. )

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A többes szám alanyesetben és tárgyesetben a copil főnév három i-t kap: copiii. Az 
első -i a szótőhöz tartozik (copil), a második -i a többes szám jele (copii), a harmadik 
-i a határozott névelő (copiii – a gyermekek). Ilyen főnév például: fiul/fiii (a fiú/fiúk); 
surugiul/surugiii (a kocsis, -ok); geamgiul/geamgiii (az üveges, -ek).

Az -e végződésű hímnemű főnevek határozott névelője egyes számban -le: părinte/
părinte + le (szülő/a szülő); diriginte/diriginte + le (osztályfőnök/az osztályfőnök); töb-
bes számban: părinţi + i (a szülők); diriginţi + i (az osztályfőnökök). Egyes számban: 
Eu nu-l cunosc pe dirigintele de care mi-ai vorbit. (Nem ismerem az osztályfőnököt, 
akiről beszéltél.) Többes számban: Diriginţii de la liceul „Spiru Haret” se vor întruni 
mâine. (A Spiru Haret gimnázium osztályfőnökei holnap ülnek össze.)
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A nőnemű főnevek végartikulusa az -a határozott névelő: masă/masa (asztal/az asz-
tal); clasă/clasa (osztály/az osztály); directoare/directoarea (igazgatónő/az igazgatónő). 
Tehát az -ă, -ie, -e végződésű román nőnemű főnevekhez kötőhang nélkül kapcsolható 
az -a névelő: masă/masa; specie/specia; directoare/directoarea. Többes számban: mese 
+ le; specii + le; directoare + le.

Az -a, -ea végződésű főnevekhez az u kötőhanggal illeszthető az -a határozott név-
elő: basma + u + a (a fejkendő); perdea + u + a (a függöny); cafea + u + a (a kávé). 
Többes számú névelős alakja: basmale + le; perdele + le; cafele + le. Mondatokban: 
Cafeaua de dimineaţă îmi face bine. (A reggeli kávé jól esik.); Cafelele de seară nu-mi 
priesc deloc. (Az esti kávék nem tesznek jót nekem.)

A hét napjai nőnemű főnevek: luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. 
Határozott névelős alakjuk: lunea, marţea, miercurea, joia, vinerea, sâmbăta, duminica. 
A luni, marţi, miercuri, vineri szavakban az -i -e-vé hasonul (lunea, marţea, miercurea, 
vinerea). Többes számú alakjuk határozott nélevővel: lunile, marţile, miercurile, joile, 
vinerile, sâmbetele, duminicile.

A beszélt nyelvben használatos a határozatlan névelő nélküli (vagy névelőtlen) alak 
is: Doctoru a venit la ora cinci. (Az orvos öt órakor érkezett.); Avionu a aterizat ieri 
la Budapesta. (A repülő tegnap szállt le Budapesten.), viszont az írott nyelvben köte-
lező a névelő használata: Doctorul a venit la ora cinci. vagy Avionul a aterizat ieri la 
Budapesta. Ezzel szemben helyes a határozott névelők mellőzése olyan kifejezésekben, 
mint például Doctoru-i acasă. (Az orvos otthon van.) vagy Avionu-i defect (A repülő 
meghibásodott). Mindkét esetben az -i a este rövidítése (este = i): ez az a fi létige alakja 
kijelentő mód jelen idő egyes szám 3. személy. Az írott nyelvben használatos a domnul 
helyett a domnu’ (az úr) alak vagy dracul a dracu’ (az ördög) alak, a ’ jel a -l határozott 
névelő helyett áll.

 Bölcsészhallgatók és tanárok figyelmébe!

A GALR toldalékértékűnek (affixum) tekinti a névelőt és szóelemként (morfémaként) viszonyje-
lentést tulajdonít a névelőnek. A határozottságot vagy határozatlanságot valamely névszó deter-
minánsféle kategóriájának tartja. Így a determináns (a névelő) teszi lehetővé, hogy a főnév a 
mondat részévé váljon. Ha a következő három főnév szótári alakját vesszük: om (ember); femeie 
(asszony); televizor (televízió) ezzel nem tudunk valamilyen közlést létrehozni. A névelő az a 
determináns, amely információt szolgáltat a főnév neméről, számáról és mondatbeli szerepé-
ről. Ahhoz, hogy a mondatban használni tudjuk, az om főnév névelőt kap (un om, omul stb.). 
Például: Omul nostru va pleca la Arad. (Emberünk el fog menni Aradra.)
A GARL szerint a határozott és határozatlan névelő jelöli a főnév meghatározottságnak (deter-
minációjának) nyelvtani kategóriáit (a determináció morfémáját). Ezen kívül a határozott név-
elő szerepe lehet (lásd bővebben 139–141. oldalakat): 
– anaforikus (visszautaló) determináns vagyis egy előtte álló, azonos elemre utal vissza: Am 
cumpărat legume, dar roşiile erau foarte scumpe. (Zöldséget vásároltam, de a paradicsom 
nagyon drága volt.) mondatban a roşiile főnév -le határozott névelője a zöldségre (legume) utal 
vissza;
– rámutatásszerűen utal a tárgyra (deiktikus) az adott kontextusban: Priveşte fotografia. (Nézd 
a fényképet.);
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– jelöli a főnév esetbeli és számbeli egyeztetését: Partea colegului şi a colegelor este mai mare. 
(A társam és lánytársaim része nagyobb.), illetve a főnév előtt álló melléknév nembeli, szám-
beli és esetbeli egyeztetését: Îi plăcea mult povestea frumosului prinţ şi a vestitelor sale fapte. 
(Nagyon tetszett neki a szép herceg és híres tetteinek története.);
– jelöli a szófajváltást, más névszók (melléknév, névmás, számnév stb.: bogatul, eul, doiul) főne-
vesítését. Tehát a bogat (gazdag) melléknév szófaji státusa a határozott névelővel (-l) megválto-
zik és főnév lesz belőle: Bogatul nu se prea trudeşte. (A gazdag nem nagyon töri magát.)

A magyarban a névelőnek két fajtája ismert: határozott névelő (a gyermek – copilul; az ablak 
– fereastra; a lány – fata; az osztály – clasa) és határozatlan névelő (egy gyermek – un copil; 
egy ablak – o fereastră; egy lány – o fată; egy osztály – o clasă). Akárcsak a magyarban, a 
románban a névelőnek logikai szerepe van, mert világosan utal a határozottságra: az ablak – 
fereastra, arra a bizonyos ablakra, amelyről szó van vagy a határozatlanságra: egy ablak – o 
fereastră, vagyis általában a nem pontosan meghatározott ablakra.

1. GYAKORLAT

1. Keresse meg a határozott névelős főneveket az alábbi mondatokban!
a) A fost o masă splendidă. S-a băut şampanie în sănătatea lui Ovidiu Georgescu, urându-i-se o 

strălucită carieră. (Bacalaureat, I. L. Caragiale)
b) Pentru a nu răzleţi [szétszóródik] feciorii de pe lângă sine, mai dură [épít] încă două case 

alăture, una la dreapta şi alta de-a stânga celei bătrâneşti. Dar tot atunci luă hotărâre nestrămutată a 
ţinea feciorii şi viitoarele nurori pe lângă sine – în casa bătrânească – şi a nu orândui nimic pentru 
împărţeală până aproape de moartea sa. (Soacra cu trei nurori, Ion Creangă)

c) Dar ştiu toţi că sunt ultimele reverenţe [tisztelgés, hódolat] reciproce: ale cuviinciosului public 
meloman, ale violonistei, ale pianistului. (Întâlnirea, Gabriela Adameşteanu)

d) Echipa feminină a României a ocupat locul doi în concursul de calificări din prima zi a 
Campionatelor Europene de gimnastică de la Volos. (EVENIMENTUL ZILEI, 2006)

e) Ea tot nu răspunde, îşi soarbe cafeaua. (Hotel Europa, Dumitru Ţepeneag)

2. Jelölje meg a határozott névelők nemét, számát és esetét a következő modell alapján: Bulgaria: a 
= határozott névelő nőnem egyes szám alanyeset

a) Bulgaria reprezintă surpriza turistică a acestei veri, pentru că plajele ei au fost invadate [elözön] 
de turiştii europeni. (COTIDIANUL, 2006)

b) Lunile anului, după cum veţi vedea în litera cărţii, purtau nume de femeie: Iunia, Iulia, Augusta. 
(Frumoşii nebuni ai marilor oraşe, Fănuş Neagu)

c) Banca centrală prognozează [előrejelez] pentru finele acestui an o inflaţie de 6,8%. 
(COTIDIANUL, 2006)

3. Alkosson mondatokat a következő határozott névelős főnevek segítségével!
1. „Cina cea de taină”, pictorul; 2. invitaţii, concertul; 3. Fetele, meciurilor. 4. Munţilor, alpiniştii.

4. Írja be a hiányzó határozott névelőket az alábbi mondatokba!
a) Seri… apoi Mara îşi făcea, ca de obicei, socoteli… şi tot i se mai umpleau, ba mai vârtos [erő-

sen] îi erau plini ochi… de lacrimi. (Mara, Ioan Slavici)
b) Chiar dacă … elementară îndatorire … viitoarei mele profesiuni m-ar obliga să fac din 

corespondenţa noastră un pretext literar; chiar dacă te pierd şi mai târziu, mult mai târziu, într-un 
timp fără conştiinţa limbajului şi a morţii, va trebui să scormonesc [turkál, kotorászik] după tine în 
gunoi… numit trecut. (Insula, Ioan Groşan)
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5. Válassza ki a helyes megoldást az alábbi öt lehetőség közül!
… ai organizaţiei vor fi invitaţi la conferinţa de mâine.
1. fostul preşedinţi; 2. fostele preşedinţi; 3. foşti preşedinţi; 4. fostele preşedinţi; 5. foştii 

preşedinţi.

1.2.2. A birtokos névelő (Articolul genitival)

A birtokos névelő (al, ai, a, ale) segítségével alkotjuk a főnév birtokos esetét. Például: 
mobilul roşu al elevului (a tanuló vörös mobiltelefonja); biletele de teatru ale fetelor (a 
lányok színházjegyei). A birtokos névelő a birtokos névmás része (al meu – az enyém, 
ai noştri – a mieink; a noastră – a miénk), és a sorszámnév alkotó eleme (al doilea – a 
második; a treia – a harmadik). Birtokos névelőt használunk: a névelőtlen főnevek (a) 
vagy a határozatlan névelős főnevek (b) mellett:

a) A Cel mai bun sportiv al clasei a fost premiat (Az osztály legjobb sportolóját 
kitüntették.) mondatban a sportiv főnévnek nincs névelője, ezért a birtokos eset kife-
jezésére névelőt használunk (al clasei). Ha azt mondjuk, hogy Sportivul clasei a fost 
premiat (Az osztály sprotolóját kitüntették.) nem használunk birtokos névelőt, mert a 
sportivul főnévnek már van határozott névelője (-l).

b) Az Un sportiv al clasei a fost premiat (Az osztály egyik sportolóját kitüntették) 
mondatban a sportiv főnevet határozatlan névelővel (un) használtuk, ezért a birtokos 
esetet az al birtokos névelő segítségével fejezzük ki.

A birtokos névelő alakját az előtte levő névszó neme és száma határozza meg az 
egyeztetés során. Például: Un alt elev al clasei a fost premiat. (Az osztály másik diák-
ját tüntették ki.) Az -al birtokos névelő egyes számú hímnemű alakja az elev határozott 
névelő nélküli főnévre utal, és a clasei birtokoshoz köti a birtokot (elev).

A magyarban a birtokviszonyt a birtokos személyjel (-m, -d, -a, -e, -ja, -je; -nk, -unk, -ünk, 
-tok, -tek, -tök, -uk, -ük, -juk, -jük, -k) segítségével fejezzük ki. Például: lovam (calul meu), 
lovad (calul tău), lova (calul său vagy calul lui), lovunk (calul nostru), lovatok (calul vostru), 
lovuk (calul lor). Példa az egy birtokos egy birtok kontextusra: A szomszéd fekete lova nem vett 
részt a mai versenyen. (Calul negru al vecinului nu a participat la concursul de azi). Ha több 
birtok és több birtokos van a mondatban: A szomszédok fekete lovai nem vettek részt a mai ver-
senyen (Caii negri ai vecinilor nu au participat la concursul de azi). A magyarban is létrejön a 
számbeli egyeztetés, a románban ezen kívül van még nembeli és esetbeli egyeztetés, és ettől 
függően egyezik a birtokos névelő is (ai).

Mint már említettük, a birtokos névelő a birtokos névmás állandó eleme: al meu/a mea 
(enyém), al tău/a ta (tiéd), al său/a sa (övé) stb. De birtokos névelővel alkotjuk a kettő 
fölötti sorszámneveket is: al doilea/a doua (második), al treilea/a treia (harmadik), al 
cincilea/a cincea (ötödik), al optulea/a opta (nyolcadik). Itt is figyelni kell az egyezte-
tésre, például az al meu mindkét tagja (birtok és birtokos) hímnemű és egyes számban 
áll, vagyis egy hímnemű vagy semlegesnemű főnévre utal: Celularul lui Ion este verde, 
al meu este albastru. (János mobiltelefonja zöld, az enyém kék.) A Bicicleta lui Ştefan 
este foarte scumpă, pe a mea am cumpărat-o ieftin (Ştefan kerékpárja nagyon drága, az 
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enyémet olcsón vettem) mondatban az a mea alak mindkét tagja nőnemű, és a bicicleta 
egyes számú nőnemű főnévre utal.

A birtokos névelő lehet a birtokos melléknév alkotó eleme is, ha a szintagmában meg-
változtatjuk a birtokos helyét. Például: satul meu/al meu sat (falum/az én falum), ezt az 
alakot inkább a költői nyelvben használják.

A birtokos névelő ragozott alakjai:
Egyes szám Többes szám

Hn és Sn Nn Hn Sn és Nn
Alany-/Tárgyeset al a ai ale
Birtokos/Részesh. – – alor

Mondatokban: Un alt membru al grupului a fost trimis în Anglia.(A csoport másik tagját 
küldték Angliába.). A membru hímnemű (un membru/nişte membri) egyes számú főnév, 
így a birtokos névelő is hímnemű és egyes számban áll (al); Alţi membri ai grupului au 
fost trimişi în Anglia. (A csoport más tagjait kiküldték Angliába): ebben a mondatban 
a membri főnév hímnemű, többes számú, és az ai birtokos névelővel egyezik; O altă 
membră a echipei a jucat pe postul de atacant. (A csapat egy másik lánytagja játszott 
a támadó posztján.): itt a membră nőnemű egyes számú főnév és az a-val egyezik; Alte 
membre ale echipei au jucat pe postul de atacant. (A csapat más lánytagjai játszottak 
a támadó posztján.): a membre alak nőnemű többes számú főnév, ezért az ale birtokos 
névelővel egyezik. A fenti négy mondatban a birtok a membru/membri, illetve a fată/
fete, a birtokos a grupului, illetve echipei volt.

A románban a birtokos névelő (al, ai, a, ale) a birtokot megnevező szó nemével és 
számával egyezik: membru al (egyes szám, hímnem); membri ai (többes szám, hím-
nem); fată a (egyes szám, nőnem); fete ale (többes szám, nőnem).

A többes számú alor alakot kizárólag birtokos névmás előtt használjuk: Le-am trimis 
alor noştri. (Elküldtem azokat a mieinknek.); Spune-le alor tăi să rămână acasă! 
(Mondd meg a tieidnek, hogy maradjanak otthon!).

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Az egyeztetés nem mindig a legközelebb álló főnévvel vagy névmással történik. A 
câinele de vânătoare al tatălui (az apa vadászkutyája) szószerkezetben a birtok a câinele 
és a birtokos: al tatălui; az „apa kutyája” vonzat értelemszerűen erősebb, mint az „apa 
vadászata” (de vânătoare), ezért egyes szám hímnemű birtokos névelőt (al) használunk, 
így nem a közelebb álló vânătoare-val egyeztetünk.

A zidul de piatră al clădirii (az épület kőfala) szintagmában is a birtokos névelő (al) 
az első főnévvel (zidul) van egyeztetve vagy a livezile de pruni ale satului (a falu szil-
vás kertjei) példában az ale birtokos névelő a többes számú nőnemű főnévvel (livezile) 
egyezik.
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Ha a szintagmában a birtokos esetű főnév (a presei) a második elöljárószós nőnemű 
főnév (de difuzare) jelzője, a birtokos névelő (a) a második főnévvel egyezik nemben 
és számban: centru de difuzare a presei (szó szerinti fordításban: a hírlap terjeszté-
sének a központja), itt is a hírlap terjesztéséről van szó, és nem a hírlap központjáról, 
hiszen a központ a terjesztésre vonatkozik. Ilyen példa a Muzeul de Istorie a oraşului 
Bucureşti. (Bukarest Város Történelmi Múzeuma) is, melyben az a birtokos névelő a 
nőnemű egyes számú főnévvel (istorie) egyezik, mert értelemszerűen a „város történel-
mének a múzeuma”. (Avram, 2001)

Figyelni kell az a elöljárószó és az a birtokos névelő nőnemű alakjának a helyes hasz-
nálatára. Például nincs birtokos névelő a tőszámnevek előtt (kivétel, ha a cel de szó-
szerkezettel használjuk: al celui de-al treilea), például: el este autor a două cărţi (ő két 
könyv szerzője), (nem *al două cărţi), mert ebben az esetben az a elöljárószó, és nem 
birtokos névelő. A birtokos névelőt nem használhatjuk a ceea ce (amely); ce (amely); 
câţiva (néhány); diferiţi (különféle); numeroşi (számos); puţini (kevesek); toţi (összes) 
névszók előtt: caracterul a numeroase boli (számos betegség jellemzője) alak a helyes, 
nem a *caracterul al numeroaselor boli. (Avram, 2001)

2. GYAKORLAT

1. Keresse meg és elemezze a birtokos névelőket!
a) Maica Aegidia era cea mai fericită dintre călugăriţele de pe ţărmul stâng al râului. (Mara, Ioan 

Slavici)
b) Coana Diamandula îşi trăgea din când în când ochelarii de pe frunte, legaţi la spate cu aţă, ca 

să privească o scrisoare a fiului său. (Viaţa la ţară, Duiliu Zamfirescu)

2. Írja be a hiányzó határozott és birtokos névelőket!
a) Căci era boboc [bimbó] de trandafir din lun………. ………. mai, scăldat în rou…….. 

dimineţi……,, dezmierdat de cele întâi raze …… soare……, legănat de adiere…….. vântu…….. şi 
neatins de ochi……… fluturi……… (Povestea lui Harap-Alb, Ion Creangă)

b) Nou……… model Daci……… Logan Break a fost lansat la Salonu…… Auto de la Paris. 
Break-u……… preia o serie de elemente ………. conceptu……….. Steppe, prezentat în lun……… 
martie, cum ar fi deschidere……… în plan orizontal …….. uşi…….. inegale de la portbagaj şi 
form……… mai îngustă ………. stopuri……… (REALITATEA TV, 2006)

3. Tegye birtokos esetbe a birtokos névelő segítségével a zárójelben lévő közneveket!
a) Toţi cei paisprezece ofiţeri (batalion) de acoperire suntem îngrămădiţi aici. (Ultima noapte de 

dragoste, întâia noapte de război, Camil Petrescu)
b) Probabil evenimentul cărturăresc (vară) şi (toamnă) va fi apariţia până acum a ineditului 

[kiadatlan] Jurnal portughez al lui Mircea Eliade. (ADEVĂRUL, 2006)
c) Invoc distinsele cititoare (această) (carte) să nu mă eticheteze chiar de la-nceput ca fiind un tip 

pedant dacă am să-ncep cu un citat. (De ce iubim femeile, Mircea Cărtărescu)

4. Gyűjtse ki a birtokos névelőket és jelölje meg azokat a főneveket, amelyekre utalnak!
a) Toţi participanţii înscrişi la „Master Classes” vor merge la Brăila animaţi de ideea de a deprinde, 

de la una dintre marile interprete mozartiene ale timpului nostru, secretele artei şi ale performanţei, 
cu care a încântat publicul pe scenele lumii. (ADEVĂRUL, 2006)
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b) Personajele principale ale emisiunii, oameni de expertiză şi cu notorietate sau analişti cu 
experienţă, construiesc imaginea concluzivă [összefoglaló] asupra subiectelor principale ale zilei. 
(Ştiri, REALITATEA TV, 2006)

c) Bogatul palmares al ei nu are nevoie de o linie suplimentară pentru a străluci, notează sursa 
citată, menţionând că S. Izbaşa ar putea fi o veritabilă succesoare [örökös, utód] a triplei campioane 
olimpice de la Atena. (ADEVĂRUL, 2006)

5. Válassza ki a helyes megoldást az alábbi négy lehetőség közül!
Nu ne-am gândit până acum că poate fi vorba de „arderea etapelor” [szakaszokat átugorva, felgyor-

sított tempó] în calendarul de aliniere [felzárkózás] ………… româneşti la cele europene. (GÂNDUL, 
2006)

1. ale preţurilor; 2. al preţurilor; 3. ai preţurilor; 4. a preţurilor.

1.2.3. A melléknévi vagy mutató névelő (Articolul demonstrativ sau adjectival)

Helyét tekintve a melléknév előtt áll: fata cea harnică. Grammatikai értelemben a mel-
léknévi névelő (cel, cei, cea, cele) a határozott névelős főnevet vagy tulajdonnevet 
kapcsolja a determinánshoz (melléknév, számnév, elöljárószós határozószó). Például: 
băiatul cel harnic (a szorgalmas fiú), a harnic melléknév; Ştefan cel Mare (Nagy István); 
Ecaterina cea Mare (Nagy Katalin), a Mare melléknév.

A melléknévi névelő nemben, számban és esetben egyezik a főnévvel és a jelzővel: 
băiatul cel harnic (egyes szám hímnem); băieţii cei harnici (többes szám hímnem); fata 
cea harnică (egyes szám nőnem); fetele cele harnice (többes szám nőnem): Elena a sosit 
numai alaltăieri şi nu i-a putut întâlni pe băieţii cei harnici. (Elena csak tegnap érke-
zett, és még nem találkozhatott a szorgos fiúkkal.)

A melléknévi névelő ragozott alakjai:

Egyes szám Többes szám
Hímnem és Semlegesnem Nőnem Hn Sn és Nn

Alany-/Tárgyeset cel  cea cei  cele
Birtokos/Részesh. celui  celei celor

A melléknévi névelővel a melléknév és a számnév főnevesíthető (cel harnic – a szorgal-
mas; cei 20 de manifestanţi – a húsz tüntető): Cel harnic va reuşi în viaţă. (A szorgal-
mas ember sikert arat az életben.); Cei 20 de manifestanţi s-au baricadat într-o clădire. 
(A húsz tüntető befészkelte magát egy épületbe.)

A melléknévi névelő segítségével képezzük a melléknevek felső fokát: cel mai har-
nic (a legszorgosabb); cel mai bun (a legjobb); cea mai frumoasă (a legszebb). Ezek az 
alakok számban, nemben és esetben egyeznek a főnévvel vagy a főnevesített névszóval: 
băiatul cel mai harnic (a legszorgalmasabb fiú); cea mai harnică dintre fete (a lányok 
közül a legszorgalmasabb): Ioana este cea mai harnică dintre fete. (A lányok közül 
Ioana a legszorgalmasabb.)
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Az esetbeli egyeztetés is a főnévtől függ.
Hímnem Semlegesnem

Egyes szám Többes szám Egyes szám Többes szám
A. T. copilul cel bun copiii cei buni caietul cel mic caietele cele mici
B. R. copilului celui bun copiilor celor buni caietului celui mic caietelor celor mici

A nőnemű főnevek birtokos és részeshatározói esetének sajátossága az, hogy a bővít-
mény (a melléknév) alakja változik: fetei celei frumoase.

Nőnem
Egyes szám Többes szám

A. T. fata cea frumoasă fetele cele frumoase
B. R. fetei celei frumoase fetelor celor frumoase

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A melléknévi névelőt mindig egybeírjuk. Nem tévesztendő össze a ce-l, ce-i, ce-a (kérdő 
névmás + névmás vagy ige) alakokkal, melyek általában ige vagy más névszó előtt áll-
nak. Például: După ce-l văzu în oraş, îl întâlni şi la cinema. (Miután látta őt a városban, 
találkozott vele a moziban is.). Itt az -l a személyes névmás hangsúlytalan alakja (îl), de 
mondhatjuk így is: După ce îl văzu în oraş, îl întâlni şi la cinema. A Ce-i de făcut? (Mi 
a teendő? ) mondatot írhatjuk Ce este de făcut? alakban is. Az -i az a fi (este) ige rövid 
alakja. După ce-a vorbit cu el, a plecat spre casă. (Miután beszélt vele, elindult haza-
felé.), de írhatjuk După ce a vorbit alakban is. (Az a vorbit az a vorbi ige összetett múlt 
idejű alakja.)

3. GYAKORLAT

1. Keresse meg a melléknévi névelőket és azokat a főneveket vagy mellékneves szerkezeteket, ame-
lyekre vonatkoznak!

a) Cea mai mare nesocotinţă (meggondolatlanság) ce poate face un ţinutaş (vidéki) este să sosească 
în capitalie (főváros) fără să ştie unde are să tragă (megszáll). Alegerea gazdei este un lucru foarte 
mare şi care trebuie făcută de mai înainte şi în urmarea cercetărilor celor mai cu de-amănuntul (ala-
posan) şi cu scumpătate (gondosan). (Fiziologia provincialului în Iaşi, Mihail Kogălniceanu)

b) Proiectul bilateral [kétoldalú], sprijinit de cei doi preşedinţi evidenţiază destinul comun 
european al celor două ţări. Cartea a fost tradusă în ambele limbi şi va fi folosită pentru predarea 
istoriei în clasele de liceu. Pentru Germania cel puţin se poate vorbi despre încă o premieră: manualul 
este singurul acceptat în toate cele 16 state federale. Aşa cum sugerează titlul, cel mai sensibil subiect 
– cel de-Al Doilea Război Mondial – nu figurează în paginile manualului care urmează a fi lansat în 
Germania. (EVENIMENTUL ZILEI, 2006)

2. Írja a hiányzó melléknévi névelőket a kipontozott helyre!
a) Era odată o capră care avea trei iezi. Iedul …… mare şi cu …… mijlociu dau prin băţ [nem fér a 

bőrében] de obraznici ce erau; iară …… mic era harnic şi cuminte. (Capra cu trei iezi, Ion Creangă)
b) Pe terasa blocului meu din Ştefan …… Mare, de unde se vedea tot Bucureştiul, am luat-o-n 

braţe şi am sărutat-o pe faţa ei rotundă şi transpirată, apoi pe buzele de copil. (De ce iubim femeile, 
Mircea Cărtărescu)
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3. Javítsa ki a hibás melléknévi névelőket!
a) „Hips don’t lie”, ultimul hit al formaţiei, este cele mai difuzată piesă la radiourile de pretutindeni. 

(REALITATEA TV, 2006)
b) Împreună vom încerca să aflăm dacă realitatea unei zile ne poate da răspunsuri pentru realitatea 

cel de toate zilele. (REALITATEA TV, 2006)
c) Firma de articole sportive nu a avut noroc nici cu celei de-a doua reprezentativă pe care a mizat, 

Portugalia, eliminată în semifinale. (ADEVĂRUL, 2006)
d) În cazul celui doi operatori de telefonie mobilă, posibilul abuz [túlkapás, visszaélés] vizează 

interzicerea accesului reclamantului la serviciul de terminare a apelurilor naţionale şi internaţionale 
care provin din reţelele altor operatori naţionali în reţelele celei două companii menţionate, se arată în 
comunicat. (EVENIMENTUL ZILEI, 2006)

4. Válassza ki a helyes megoldást az alábbi négy lehetőség közül!
Pe parcursul …, în cadrul festivalului vor avea loc trei concursuri. (LIBERTATEA ON-LINE, 2006)
1. cele trei zile; 2. cei trei zile; 3. celor trei zile; 4 trei zile.

5. Megjelenik-e a melléknévi névelő fordítása a magyarban?
…te întorci cu spatele să nu te cunoască cei doi soldaţi care stau cu mâinile încleştate pe armă. 

(Intâlnirea, Gabrilea Adameşteanu)
…háttal fordulsz, nehogy felismerjen a két katona, aki fegyverre kulcsolt kézzel őrködik. (Ford. 

Csiki László).

1.2.4. A határozatlan névelő (Articolul nehotărât)

A határozatlan névelő a főnév vagy más névszó előtt áll, és számnévi eredetű. 
Segítségével tárgyat, élőlényt vagy fogalmat jelenítünk meg a párbeszédben: Ieri am 
văzut un om pe stradă. (Tegnap láttam egy embert az utcán); Nişte oameni au urcat 
în tramvai fără bilet de călătorie. (Néhány ember jegy nélkül szállt fel a villamosra.); 
Elena este o fată dintre cele mai talentate. (Elena a legtehetségesebbek közül való.); 
Nişte fete din grupă i-au pregătit o surpriză. (A csoport néhány lány tagja meglepetést 
készített neki.); Ieri mi-am lovit capul de uşa unui dulap. (Tegnap beleütöttem a fejem 
egy szekrényajtóba.); Dimensiunile unor dulapuri din magazinul de prezentare sunt 
foarte mari. (A bemutató teremben néhány szekrény mérete óriási.)

Habár pontosan nem írja körül a névszót, a határozatlan névelő utal rá vagy értékeli 
azt: Este o laşă. (Ő egy gyáva – lány vagy nő.); Sunteţi nişte răi. (Rosszak vagytok.); Un 
al doilea vorbitor a prezentat proiectul. (Egy második felszólaló bemutatta a tervet.); 
N-am mai văzut o asemenea întrunire. (Eddig még nem láttam egy ilyen összejövetelt.)

A határozatlan névelő ragozott alakjai:
Egyes szám Többes szám

Hímnem és Semlegesnem Nőnem Hn Sn és Nn
Alany-/Tárgyeset un o nişte
Birtokos/Részesh. unui unei unor

Akárcsak a határozott névelő, a határozatlan névelő is szerepet játszik a névszóragozás-
ban. (lásd a 2.5.1.2. pontot)
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A románban a nişte + egyes számú főnév segítségével kifejezhetjük a partitivust, 
jelentése egy részt valamiből: nişte lapte; nişte vin. Például: Ieri mi-am cumpărat nişte 
lapte. (Tegnap vettem tejet.); Mai lipseşte nişte vin. (Hiányzik még a bor.)

A határozatlan névelő segítségével a tulajdonnévből képezhetünk köznevet: Un 
Eminescu nu apare în fiecare an. (Egy Eminescu nem minden évben tűnik fel)

Kifejezésekben a határozatlan névelőnek értelemmódosító szerepe lehet. Az a avea 
ØrostØ (célja, rendeltetése, értelme van) kifejezésben a rost főnév névelőtlen: Nu are 
rost să te duci la ei. (Nincs értelme, hogy elmenj hozzájuk.) Viszont az a avea un rost 
kifejezésnek a jelentése: „elhivatott”: El are un rost în viaţă. (Ő elhivatott az életben) 
(Avram, 2001)

A névelő hiányát a zéró morfémával (Ø) jelöljük, amelyet „zéró információnak” nevezünk, 
mert a névelő hiánya is jelentéssel bír. Például a főnév szótári alakjának nincs névelője: copilØ, 
copiiØ (gyermek, -ek). A főnevet névelő nélkül használjuk:
– a névszói állítmányban: El este copilØ. (Ő gyermek, azt állítjuk: ő gyermek);
– az állítmány kiegészítőjeként: S-a dus copilØ şi a revenit bărbat. (Gyermekként ment el, és 
férfiként tért vissza.);
– ha megváltozik a birtokos melléknév (copilul nostru – a mi gyermekünk) helye: al nostru 
copilØ;
– ha határozószó: El te-a aşteptat ziØ şi noapteØ. (Éjjel-nappal várt rád.);
– ha mondattani szerepe alany: Mi-e somnØ. (Álmos vagyok); Mi-e fricăØ. (Félek);
– ha részelő esetet (partitivust) fejezünk ki: ApăØ avem destulă. (Vízből van elég. vagy Van 
elég vizünk.)

A magyarban például névelőtlen a főnév, amikor általános értélemben használjuk: Fiú [nem a 
fiú!] nála jó jegyet nem kaphat., vagyis nincs olyan fiú a világon, aki nála jó jegyet kaphatna. 
(Nu există băiat care să primească note bune la el.) (lásd KMG.)

4. GYAKORLAT

1. Keresse meg a határozatlan névelőket !
a) Orice călătorie, afară de cea pe jos, e după mine o călătorie pe picioare străine; a avea la 

îndemână cupeaua [compartimentul] unui tren, roatele unei trăsuri sau picioarele unui cal înseamnă 
a merge şezând şi a vedea numai ceea ce ţi se dă, nu însă şi tot ce ai voi. (Amintiri dintr-o călătorie, 
Calistrat Hogaş)

b) Într-o zi de vară, pe la vremea odihnei, conu Dinu fu sculat din somn de sunetul clopotelor unor 
poştalioni ce intrau în curte cu strigăte şi saltanat [alai, cortegiu]. (Viaţa la ţară, Duiliu Zamfirescu)

2. Elemezze a határozatlan névelőket!
a) – De mâncare? O ceapă, un usturoi ş-o bucată de mămăligă rece sunt destul pentru o nevastă 

tânără ca tine… (Soacra cu trei nurori, Ion Creangă)
b) România este astfel aproape de capătul unui drum început în decembrie 1999 când, la Consiliul 

European de la Helsinki, liderii [conducătorii] statelor membre au decis începerea negocierilor de 
aderare cu România. (COTIDIANUL, 2006).

3. Javítsa ki a határozatlan névelőket az alábbi szövegekben!
a) Am înţeles că traversează unele perioadă mai critică, că e obsedat de neputinţa de a-şi rezolva 

o probleme personale reale. (ADEVĂRUL, 2006)
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b) În cadrul acestei întâlniri, Primăria Bacău s-a angajat la elaborarea, în două săptămâni, a unor act 
constitutiv şi a unor statut al Asociaţiei Zona Metropolitană Bacău, pe baza tuturor amendamentelor 
[módosítás, javaslat] ridicate de primarii comunelor implicate în acest proiect”, a precizat primarul 
Bacăului. (EVENIMENTUL ZILEI, 2006)

4. Válassza ki a helyes megoldást az alábbi négy lehetőség közül!
Crede că opiniile …… de asemenea factură nu pot fi modificate. (ADEVĂRUL, 2006)
1. unele persoane; 2. unor persoane; 3. o persoană; 4. unui persoane

5. Keresse meg a határozott és határozatlan névelős főneveket az alábbi szövegben!
Atunci feciorul craiului îşi ia cele trebuitoare, sărută mâna tătâne-său [apjának], primind carte 

[scrisoare] de la dânsul către împăratul, zice rămas bun fraţilor săi şi apoi încalecă şi porneşte cu 
bucurie spre împărăţie. (Povestea lui Harap-Alb, Ion Creangă)

A névelők ragozott alakjai:

1.2.1. A határozott névelő
Egyes szám

Hímnem Semlegesnem Nőnem
Alany-/Tárgyeset -l, -le, -a -l, -le -a

Birtokos/Részesh. -lui, -(e)i 
lui

-lui 
lui (e)i

Megszólító eset  -le –
 Többes szám

Alany-/Tárgyeset -i -le -le
Birtokos/Részesh. -lor -lor -lor
Megszólító eset -lor (-lor) -lor

1.2.2. A birtokos névelő
Egyes szám  Többes szám

Hn Sn Nn Hn Sn Nn
Alany-/Tárgyeset  al a ai ale
Birtokos/Részesh. – – alor

1.2.3. A melléknévi névelő
Egyes szám Többes szám

Hn Sn Nn Hn Sn és Nn
Alany-/Tárgyeset cel cea cei cele
Birtokos/Részesh. celui celei  celor
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1.2.4. A határozatlan névelő
Egyes szám Többes szám

Hn Sn  Nn Hn Sn és Nn
Alany-/Tárgyeset  un o nişte
Birtokos/Részesh. unui unei unor
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2. A FŐNÉV  
(Substantivul)

A főnév változó alakú szófaj, amely élőlényt, dolgot, jelenséget, konkrét és elvont fogal-
mat jelöl. A főnevek a román szókincs 50%-át teszik ki.

2.1. A főnév csoportosítása (Felul substantivelor)

1. Jelentése szerint megkülönböztetünk konkrét főnevet (lac, copil, deal) és elvont 
főnevet (bucurie, iubire, ură). A konkrét főnév lehet:

– köznév (substantive comune), amely létező dolgot, egyforma dolog közös nevét (lac 
–  tó) vagy annak osztályát (lacuri – tavak) jelöli és általánosítás eredménye, mert 
minden tóra utal;

– tulajdonnév (substantive proprii) lehet személynév: Alexandru, Anton, Rodica, 
Maria; családnév: Constantinescu, Ionescu, Grigorescu; mitológiai és történelmi 
név: Ulise (Odüsszeusz); Ştefan cel Mare (Nagy István); Vlad Ţepeş (Karóbahúzó 
Vlad); állatnév: Bubico, Fulger, Zefir; földrajzi név: Siret (Szeret); Carpaţi (Kár-
pátok); Marea Neagră (Fekete-tenger); Europa (Európa); intézménynév: Camera 
Deputaţilor (Felsőház); Cancelaria Primului-Ministru (Miniszterelnöki Hiva-
tal); Institutul de Lingvistică (Nyelvtudományi Intézet); irodalmi művek címe: 
Mara, Ion, Fraţii Jderi (Nyestfiak); Război şi pace (Háború és béke); jelentős tör-
ténelmi esemény: Războiul de Independenţă (Függetlenségi háború); Războiul de 
100 de Ani (Százéves háború); Primul Război Mondial (I. világháború); márka-
név: Izvorul minunilor (ásványvíz); Lux, Dacia, Ford; ünnepek neve: Anul Nou 
(Újév); Crăciun (Karácsony).

2. Alakja szerint a főnév lehet:
– egyszerű (substantive simple): copil/copii (egyes szám: gyermek, többes szám: 

gyermekek); masă/mese (asztal, -ok); dulap/dulapuri (szekrény, -ek); sat/sate (falu, 
-vak); lac/lacuri (tó, tavak); sac/saci (zsák, -ok); familie/familii (család, -ok);

– összetett (substantive compuse): floarea-soarelui (napraforgó); rea-voinţă (rossz-
hiszeműség); bunăvoinţă (jóindulat); bună-credinţă (jóhiszeműség); porto-franco 
(szabadkikötő); Baia Mare (Nagybánya); Curtea de Argeş (Argyas); Buna-Vestire 
(Boldogasszony ünnepe, március 25.)
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Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A tulajdonnevet nagybetűvel írjuk. Ha a tulajdonnév jelző, mint például a vin de 
Murfatlar (Murfatlar bor) szintagmában, átveszi a főnév helyét és köznévként (murfa-
tlar) használjuk és kisbetűvel írjuk! Például: Mi-am cumpărat un murfatlar. (Vettem 
egy murfatlart, vagyis egy palack Murfatlar bort.) Az O maşină Dacia-ból képez-
zük a dacie köznevet: El are o dacie. (Van egy Daciája.). Tulajdonnevekből képzett 
köznevek: un harpagon (egy fösvény); un apolo (egy szép ifjú); un don juan (egy 
hódító). Kivételnek tekintjük a műveket jelölő szavakat: un Eminescu (egy Eminescu-
kötet); un Grigorescu (egy Grigorescu-festmény); un Brâncuşi (egy Brâncuşi-szobor). 
Mondatban: Mi-am cumpărat un Eminescu. (Vettem egy Eminescu-kötetet.)

Egyes esetekben a tulajdonnév birtokos esetét a lui határozott névelővel képezzük: 
lui Carmen; lui Ion; lui Dumnezeu. Például: Cartea lui Carmen este pe masă (Carmen 
könyve az asztalon van.) Fontos tudnivaló, hogy a lui a tulajdonnév előtt áll!

A következő tulajdonneveket kötőjellel írjuk: tulajdonnév + tulajdonnév: Bistriţa-
Năsăud (Beszterce-Naszód); Bicaz-Tulgheş (Békás-Gyergyótölgyes); köznév + helység-
név: Baia-Sprie (Felsőbánya); Ocna-Şugatag (Aknasugatag); családnevek: Rădulescu-
Motru, Niculescu-Buzău; melléknév + főnév: Barbă-Albastră (Kékszakállú herceg); 
Făt-Frumos (Világszép királyfi); melléknév + ca (mint) elöljárószó + főnév Albă-ca-
Zăpada (Hófehérke).

A magyarban a főnévnek, akárcsak a románban, két fajtája van: konkrét (valóban létező) 
és elvont (fogalmak, gondolati jelenségek) főnév. A konkrét főnév lehet: köznév (egyedi név, 
élővilágot jelölő ember – om, állat – animal, növény – plantă; élettelen dolgot jelölő: hegy – 
munte, patak – pârâu, szél – vânt); gyűjtőnév (nép – popor, csapat – echipă, csoport – grup) 
és anyagnév (szén – cărbune, bőr – piele, gyapjú – lână, homok – nisip). Az elvont főnév szel-
lemi tevékénységet, történést jelöl (olvasás – citire, beszéd – vorbire, vita – discuţie, dezbatere); 
állapotot (béke – pace, egészség – sănătate); erkölcsi magatartást (becsület – cinste, árulás 
– trădare). Szerkezete alapján a főnév lehet egyszerű (barát – prieten); képzett (barátság – 
prietenie) és összetett szó (tudományegyetem – universitate).

5. GYAKORLAT

1. Az alábbi szövegből gyűjtse ki az élőlényt jelölő főneveket !
Florile erau în straturi verzi şi luminau albastre, roşie-închise şi albe, iar printre ele roiau [a zbura 

în număr mare] fluturi uşori, ca sclipitoare stele de aur. (Făt-Frumos din Lacrimă, Mihai Eminescu)

2. Keresse meg az alábbi szövegben a közneveket és tulajdonneveket!
a) În adolescenţă aveam tâmpitul obicei [buta szokás] de a vorbi în citate, fapt pentru care aveam 

o faimă cam tristă în liceul Cantemir. Colegii mei se cărau la şcoală cu magnetofoane de zece kile, 
puneau muzică şi dansau în ora de franceză… (De ce iubim femeile, Mircea Cărtărescu)

köznév: tulajdonnév:
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b) Ion se afla la Viena de mai mult de-o lună. Fără nici o treabă. Ardea gazul. Făcea pe turistul. 
Sub protecţia Soniei şi a lui Karim, care probabil primise instrucţiuni în sensul ăsta de la Georges. 
(Hotel Europa, Dumitru Ţepeneag)

3. Keresse meg a román főnevek magyar megfelelőit!
Amu cică era odată într-o ţară un crai, care avea trei feciori. Şi craiul acela mai avea un frate mai 

mare, care era împărat într-o altă ţară, mai depărtată. Şi împăratul, fratele craiului, se numea Verde-
împărat; şi împăratul Verde nu avea feciori, ci numai fete. (Povestea lui Harap-Alb, Ion Creangă)

Azt mondják, volt egyszer egy király és annak három fia. Ennek a királynak a bátyja császár volt 
egy messzi-messzi országban; Zöld Császárnak hívták, de annak fiai nem voltak, csak leányai. (Fehér 
Szerecsen meséje, Ion Creangă, Ford. Sütő András)

4. A tulajdonnevek közül melyik földrajzi név és melyik intézménynév?
În parcul Herăstrău s-au vorbit aproape toate limbile din Europa. Copiii s-au jucat şi au descoperit 

Bătrânul Continent, în cadrul unui eveniment organizat de delegaţia Comisiei Europene, iar 
reprezentanţii ţărilor membre şi candidate i-au ajutat pe micuţi să afle mai multe lucruri despre statele 
pe care le reprezintă. (COTIDIANUL, 2006)

5. Határozza meg, hogy mire utalnak a tulajdonnevek!
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului va dezvolta un sistem de 

alarmare [riasztó] a turiştilor din zona Vama Veche – Mangalia, în eventualitatea producerii unui 
tsunami în Marea Neagră. (EVENIMENTUL ZILEI, 2006)

2.2. A főnév neme (Genul substantivelor)

Mint már többször említettük, a románban három nem van: hímnem (genul masculin), 
nőnem (genul feminin) és semlegesnem (genul neutru). A semlegesnemet a régebbi 
nyelvtanok genul ambigennek nevezik, azaz keresztezett, kétértelmű nemnek, mert 
egyes számban hímnemű alakja van, többes számban nőnemű. A főnév nemét a román-
ban több kontextus (un /nişte, un/doi, acest/aceşti) segítségével ismerhetjük fel:

a) a határozatlan névelővel: un/nişte (hímnem), o/nişte (nőnem), un/nişte (semle-
gesnem). Így a hímnemű főnév az un/nişte kontextusnak felel meg: un tată/nişte taţi 
(egy apa/apák); a nőnemű főnév az o/nişte: o fată/nişte fete (egy lány/lányok); a sem-
legesnemű főnév az un/nişte kontextusba illeszthető be: un dulap/nişte dulapuri (egy 
szekrény/szekrények).

b) az egy-kettő tőszámnév segítségével is meghatározható a főnév neme: un/doi 
(hímnem), o/două (nőnem), un/două (semlegesnem): un tată/doi taţi, o fată/două fete, 
un dulap/două dulapuri.

c) a melléknévi mutató névmás különféle alakjaival: acest/aceşti (hímnem), această/
aceste (nőnem), acest/aceste (semlegesnem) ismerhetjük fel a főnév nemét: acest tată/
aceşti taţi, această fată/aceste fete, acest dulap/aceste dulapuri.

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Az irodalmi norma szerint néhány főnév semlegesnemű és nőnemű alakja is helyes: 
colind/colindă (karácsonyi ének, kolindálás). Például: Copiii au cântat un colind. (A 
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gyerekek egy kolindát énekeltek); Copiii au cântat o colindă de Crăciun. (A gyerekek 
egy karácsonyi kolindát énekeltek.)

A neologizmusok közül a virus szónak a többes számú hímnemű (virus/viruşi) és 
semlegesnemű alakja (virus/virusuri) is helyes. Az utóbbi években a virus szó többes 
számú alakjának (viruşi/virusuri) jelentése elvált: az első jelentése a kórokozó vírus 
(viruşi vagy virusuri): Primăvara din cauza virusurilor m-am îmbolnăvit de gripă. (A 
vírusok miatt tavasszal influenzás lettem.) vagy Primăvara din cauza viruşilor m-am 
îmbolnăvit de gripă; a második jelentése a számítástechnikában használt, de csak virus/ 
viruşi alakban: Zeci de mii de viruşi se găsesc pe internet. (Több tízezer vírus található 
az interneten.)

A főnév többes számú alakja egyúttal jelentésbeli eltérést is jelölhet, mivel egy főnév-
hez több jelentés is kapcsolható. Például a hímnemű alak: curent/curenţi (áram), semle-
gesnemű alak: curent/curente (politikai áramlatok): Curentul electric trece prin cabluri 
aşezate în pereţi. (Az elektromos áram a falba helyezett vezetékeken terjed.); Curentele 
politice actuale îşi au originea în gândirea filosofică din secolul al XIX-lea. (A mai poli-
tikai áramlatok a 19. századi filozófiai gondolkodásban gyökereznek.)

Az alábbi főnevek megváltoztatják jelentésüket, ha hímnemben vagy semlegesnem-
ben használjuk őket.

Hímnem Semlegesnem
1. cap – capi (főnök, vezető) 2. cap/capete (fej)
  3. cap/capuri (fok)

1. De mic copil el era mereu capul răutăţilor. (Kiskora óta ő volt a fő csínytevő.)
2. Ştefan şi-a pierdut capul şi i-a înjurat pe toţi. (István elveszítette a fejét és min-

denkire szitkot szórt.)
3. Vaporul a ajuns până la Capul Bunei Speranţe. (A hajó elérte a Jóreménység 

Fo kot.)

1. corn/corni (1a. som, somfa; 1b. kürt)  2. corn/coarne (2a. szarv; 2b. kosár)
   3. corn/cornuri (kifli)

1a. Cornul din grădină înfloreşte. (A kerti somfa virágzik.)
1b. Pădurarul şi-a cumpărat un corn de vânătoare. (Az erdész vásárolt egy vadász-

kürtöt.)
2a. Din coarnele de bovine se fac şi nasturi. (A szarvasmarhák szarvából gombot is 

készítenek.)
2b. Cornul abundenţei este un simbol al belşugului. (A bőség kosara a gazdagság jel-

képe.)
3. Elena a luat trei cornuri şi o franzelă. (Ilona vásárolt három kiflit és egy zsúr-

kenyeret.)
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1. colţ/ colţi (agyar, szemfog) 2. colţ/colţuri (sarok, szöglet)

1. Vierul îşi arată colţii pentru a se apăra. (A vadkan az agyarát mutatja, amikor 
védekezik.)

2. Toate colţurile camerei sunt ocupate cu rafturi. (A szoba minden sarkát polcok 
foglalják el.)

1. cot/coţi (rőf) 2. cot/coate (könyök) 
  3. cot/coturi (könyökcső)

1. Cotul era o unitate de măsură de 0,637 de metri. (A könyök mértékegység volt, 
értéke 0,637 méter.)

2. Adrian dă din coate puternic pentru a fi acceptat de toţi. (Adrian nagyon könyö-
köl, hogy elnyerje mindenki tetszését.)

3. Cotul de ţeavă se foloseşte la instalarea gazului. (A könyökcsövet a gázvezeték 
szerelésénél használjuk.)

1. pas/paşi (lépés) 2. pas/pasuri (szoros)

1. Paşii lor se auzeau de departe. (Lépteik messziről hallatszottak.)
2. Excursioniştii au trecut prin pasul Bran. (A kirándulók áthaladtak a törcsvári 

szoroson.)

1. element/ elemenţi (fűtőtest része) 2. element/elemente (rész, elem)

1. Elemenţii radiatorului au fost schimbaţi. (A fűtőtest elemeit kicserélték.)
2. Trebuie să alegi elementele cele mai potrivite din lucrarea ta. (A dolgozatod leg-

megfelelőbb részeit kell kiválasztanod.)

Csak hímnemű alakja van a következő főneveknek:
albatros/albatroşi (albatrosz, -ok), 
bizon/bizoni (bölény, -ek), 
bursuc/bursuci (borz, -ok), 
caras/caraşi (kárász, -ok), 
crocodil/crocodili (krokodil, -ok), 
dihor/dihori (görény, -ek), 
dinozaur/dinozauri (dinoszaurusz, -ok), 
elefant/elefanţi (elefánt, -ok),

erete/ereţi (rétihéja, -ák), 
inorog/inorogi (egyszarvú, -ak), 
lăstun/lăstuni (molnárfecske, -ék), 
râs/râşi (hiúz, -ok), 
sticlete/sticleţi (tengelic, -ék), 
viezure/viezuri (borz, -ok), 
vultur/vulturi (sas, -ok), 
uliu/ulii (héja, -ák) stb.

Csak nőnemű alakú főnevek: furnică/furnici (hangya, -ák); prepeliţă/prepeliţe (fürj, 
-ek); privighetoare/privighetori (csalogány, -ok); ştiucă/ştiuci (csuka, -ák); veveriţă/
veveriţe (mókus, -ok) stb.
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Az alábbi személy- és állatnevek hímnemű és nőnemű alakja különbözik egymástól:
Hímnem Nőnem
armăsar/armăsari (mén, -ek)  – iapă/iepe (kanca, -ák);
băiat/băieţi (fiú, -k)  – fată/fete (lány, -ok);
bărbat/ bărbaţi (férfi, -ak)  – femeie/femei (nő, -k);
bărbat/bărbaţi (férj, -ek) – nevastă/neveste (feleség, -ek);
bou/boi (ökör, -rök)  – vacă/vaci (tehén,-ek);
berbec/berbeci (kos, -ok)  – oaie/oi (juh, -ok);
cal/cai (ló, -vak)  – iapă/iepe (kanca, -ák);
cerb/cerbi (gímszarvas, -ok)  – căprioară/căprioare (őz, -ek);
câine/câini (kutya, -ák)  – căţea/căţele (szuka, -ák);
cocoş/cocoşi (kakas, -ok)  – găină/găini (tyúk, -ok);
frate/fraţi (fiútestvér, -ek)  – soră/surori (lánytestvér, -ek);
ginere/gineri (vő, vők)  – noră/nurori (meny, -ek);
motan/motani (kandúr, -ok)  – pisică/pisici (macska, -ák);
moş/moşi (öregapó, -k)  – babă/babe (anyóka, -ák);
porc/porci (disznó, -k)  – scroafă/scroafe (koca, -ák);
tată/taţi (apa, -ák)  – mamă/mame (anya, -ák);
taur/tauri (bika, -ák)  – vacă/vaci (tehén, -enek);
trântor/trântori (here, -ék)  – albină/albine (méh, -ek);
ţap/ţapi (bak, -ok)  – capră/capre (kecske, -ék);
vier/vieri (vadkan, -ok)  – scroafă/scroafe (koca, -ák),
unchi/unchi (nagybácsi, -k) – mătuşă/mătuşi (nagynéni, -k).

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Néhány főnévnek egyes számban két alakja van. Mindkét alak helyes: un bulgăr/un 
bulgăre (rög, golyó): Am aruncat un bulgăr de zăpadă. (Eldobtam egy hógolyót.); 
Bulgărele de zăpadă s-a rostogolit. (A hógolyó legurult.) Többes száma: bulgări. A 
többes számú főnevek eltérő jelentésű alakjáról lásd a 2.2. pontot. Például a Câmpurile 
deseori seamănă cu marea (A mezők gyakran hasonlítanak a tengerhez) mondatban 
câmp/câmpuri semlegesnemű főnév. De az a bate câmpii kifejezésben a câmpie/-ii 
nőnemű főnév: După multe discuţii el a început să bată câmpii. (A sok vita után el kez-
dett mellébeszélni.) vagy az a-şi lua câmpii (világgá megy) népies mondásban is többes 
nőnemű alakját találjuk. A boli/boale: főnévpár többes számú alakja is jelentésbeli elté-
rést mutat: Spitalul de boli contagioase se află în apropierea Universităţii. (A fertőző 
betegségek kórháza az egyetem szomszédságában található.); I-a spus atâtea poveşti de 
groază copilului încât l-a băgat în boale. (Annyi horrortörténetet mondott a gyereknek, 
hogy az megrémült.) A népnyelvben az a băga în boale kifejezésben a boală nőnemű 
főnév boale többes számú alakját használjuk, jelentése: elveszi az eszét. (Lásd még a 
17. Gyakorlat 1. pontját) Ugyanakkor a boale szó a köznyelvben az állatokra is vonat-
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kozhat: Boalele astea de vite s-au răspândit repede. (Ezek a szarvasmarha betegségek 
hamar elterjedtek.)

A magyarban a főnévnek nincs neme, ez az egyik alapvető különbség a magyar és a román 
nyelv között. Így a románban sokkal bonyolultabb a főnév egyeztetése a bővítményeihez. Például 
tárgyesetben Am văzut o casă frumoasă. (Láttam egy szép házat.) a melléknév ( frumoasă) 
egyezik a (casă) főnévhez. Birtokos esetben a Ferestrele casei frumoase sunt mari (A szép 
házak ablakai nagyok.) mondatban a frumoase melléknév egyezik a casei főnévi alakhoz.

2.2.1. A hímnemű főnév (Substantivele masculine)

Mint már említettük, hímnemű az a főnév, amely ragozható az un/nişte; un/doi és acest/
aceşti kontextusban. Például: un câine/nişte câini; un câine/doi câini; acest câine/
aceşti câini.

A hímnemű főnevek végződése egyes és többes számban:
-a/a paria/paria (pária/páriák);
-ă/rövid i: tată/taţi (apa, -ák); papă/papi (pápa, -ák); popă/popi (pap,-ok);
-e/rövid i: nasture/nasturi (gomb, -ok); câine/câini (kutya, -ák); munte/munţi (hegy, 

-ek);
-u/i vagy -ǐ: cedru/cedri (cédrusfa, -ák); leandru/leandri (oleander, -ek); codru/codri 

(erdő, -k); metru/metri (méter, -ek); fiu/fii (gyermek, -ek); flăcău/flăcăi (legény, 
-ek); dulău/dulăi (juhászkutya, -ák);

-l/i: cal/cai (ló, lovak); colonel/colonei (ezredes, -ek); cercel/cercei (függő, fülbe-
való);

-iu/i: geamgiu/geamgii (ablakos, -ok); reclamagiu/reclamagii (reklamáló, -k); cami-
onagiu/camionagii (kamionvezető, -k); surugiu/surugii (kocsis, -ok). E főnevek 
többes szám határozott névelős alakját három i-vel írjuk: geamgiii, reclamagiii, 
camionagiii, surugiii;

-r, -p, -s, -t,/ rövid i (Ø/i): bujor/bujori (rózsa, -ák); lup/lupi (farkas, -ok); cârnat/ câr-
naţi (kolbász, -ok).

Néhány hímnemű főnév egyes és többes száma változatlan: pui/pui (fióka, -ák); gutui/
gutui (birsalma, -ák); ochi/ochi (szem, -ek); genunchi/genunchi (térd, -ek); unchi/unchi 
(nagybácsi, -k); piţigoi/piţigoi (széncinege, -ék); broscoi/broscoi (béka, -ák); ardei/
ardei (paprika, -ák).

Hímneműek a következő főnevek:
– a fák neve (brad/brazi, fag/fagi, măr/meri); kivétel a nőnemű: magnolie/magnolii, 

salcie/salcii stb.;
– a hónapok neve (ianuarie, februarie, martie stb.): Am avut un martie rece şi ploios. 

(Hideg és esős márciusunk volt.);
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– a betűk neve: un a/doi a (egy á/két á); un b/doi b (egy bé/két bé); de van semleges-
nemű alakjuk is (a-uri, b-uri stb.);

– a számok neve: un trei (egy hármas); un cinci (egy ötös); a zenei hangok neve (do, 
re, mi stb.);

– a sajátosan férfi tevékenységet jelölő főnevek: bariton (bariton); bas (basszista); 
tenor (tenorista); gropar (sírásó); marinar (tengerész); papă (pápa); paşă (pasa); 
popă (pap); soldat (katona); voievod (vajda, uralkodó).

Nőnemű főnévből az -an, -oi szuffixumokkal képezhetünk hímnemű alakot:
curcă/curci (pulyka) → curcan/curcani (pulykakakas);
gâscă/gâşte (liba) → gâscan/gâscani (gúnár, -ok);
többes szám hímnemű alakja változatlan:
barză/berze (gólya) → bărzoi/bărzoi (hímgólya, -ák);
broască/broaşte (béka) → broscoi/broscoi (hímbéka, -ák);
cioară/ciori (varjú) → cioroi/cioroi (hímvarjú, -úk);
vulpe/vulpi (nőstényróka) → vulpoi/vulpoi (hímróka, -ák).

2.2.2. A nőnemű főnév (Substantivele feminine)

A nőnemű főnév az o/nişte, o/două és această/aceste kontextusnak felel meg. Például: o 
bunică /nişte bunici, o bunică /două bunici, această bunică /aceste bunici.

A nőnemű főnevek végződése egyes és többes számban:
-ă/i: bunică/bunici (nagymama, -ák); ladă/lăzi (láda, -ák); ţară/ţări (ország, -ok); de 

hímnemű: tată/taţi; popă/popi (pap, -ok); papă/papi (pápa, -ák); vlădică/vlădici 
(uralkodó, -k, püspök, -ök);

-e/i: naţiune/naţiuni (nemzet, -ek); pensiune/pensiuni (panzió, -k); stricăciune/stri-
căciuni (rongálás, -ok);

-e/ii: pălărie/pălării (kalap, -ok); berărie/berării (söröző, -k); doctorie/doctorii (or vos-
ság, -ok); vrabie/vrăbii (veréb, -ek);

a-/le, ea/le, ia/le, Ø/le (lehetséges tőhangváltás): basma/basmale (fejkendő, -k); hai-
mana/haimanale (naplopó, -k); căţea/căţele (szuka, -ák); perdea/perdele (függöny, 
-ök); nuia/nuiele (vessző, -k); zi/zile (nap, -ok); 

-are/ări, -ere/eri, -ire/iri, -âre/âri: apărare/apărări (védelem, -mek); trădare/trădări 
(árulás, -ok); cădere/căderi (esés, -ek); iubire/iubiri (szerelem, -mek); hotărâre/
hotărâri (határozat, -ok);

-oare/ori: ciocănitoare/ciocănitori (harkály, -ok); privighetoare/privighetori (csalo-
gány, -ok);

-ătate/ătăţi, -itate/ităţi: bunătate/bunătăţi (jóság, -ok); celebritate/celebrităţi (híres-
ség, -ek); de az ebrietate (ittasság) és caritate (jótékony célú cselekedet) főnévnek 
nincs többes számú alakja.
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Változatlan alakú egyes és többes számú nőnemű főnevek: învăţătoare/învăţătoare 
(tanítónő, -ők); vânzătoare/ vânzătoare (eladónő, -ők); ţesătoare/ţesătoare (szövőnő, 
-ők); operatoare/operatoare (gépkezelőnő, -ők); muncitoare/ muncitoare (munkásnő, 
-ők);

Nőneműek a következő főnevek:
– a gyümölcsnevek többsége: pară/pere (körte, -ék); gutuie/gutui (birsalma, -ák); 

vişină/vişine (meggy, -ek). Kivétel a semlegesnemű măr/mere (alma, -ák); grepfrut/
grepfruturi, és a hímnemű pepene/pepeni (dinnye, -ék); strugure/struguri (szőlő, 
-ők);

– a napszakok neve: dimineaţă/dimineţi, seară/seri, noapte/nopţi;
– az évszakok neve: iarnă/ierni, primăvară/primăveri, vară/veri, toamnă/toamne;
– a főnévi igenévből képzett cselekvésre utaló főnév: plecare/plecări, venire/veniri;
– tulajdonságra utaló főnév: frumuseţe/frumuseţi, prostie/prostii;
– állapotra és érzelmekre utaló főnév: frică/frici, iubire/iubiri, oboseală/oboseli.

A nőnemű főnév képzése hímnemű főnévből az -ă, -că, -oaică, -iţă, -easă, -toare szuffi-
xumok segítségével:

-ă: absolvent (végzős diák) → absolventă (végzős diáklány); bunic (nagyapa) → 
bunică (nagymama); bursier (ösztöndíjas) → bursieră (ösztöndíjas lány); contabil 
(könyvelő) → contabilă (könyvelőnő); elev (tanuló) → elevă (tanulólány); nepot 
(fiúunoka) → nepoată (lányunoka); socru (após) → soacră (anyós); violonist (hege-
dűs) → violonistă (hegedűs lány); albanez (albán) → albaneză (albán lány); berli-
nez (berlini férfi) → berlineză (berlini nő). Többes száma: absolvenţi/absolvente; 
bunici/bunici; bursieri/bursiere; contabili/contabile; elevi/eleve; nepoţi/nepoate; 
socri/soacre; violonist/violoniste; albanezi/albaneze; berlinezi/berlineze.

-că: român (román férfi) → româncă (román nő); american (amerikai férfi) → ame-
ricancă (amerikai nő); armean (örmény férfi) → armeancă (örmény nő); clujean 
(kolozsvári férfi) → clujeancă (kolozsvári nő); italian (olasz férfi) → italiancă 
(olasz nő); ţăran (paraszt férfi) → ţărancă (paraszt nő). Többes száma: români/
românce; american/americance; armeni/armence; clujeni/clujence; italieni/itali-
ence; ţărani/ţărănci.

-oaică: az állatok nevei: cerb (gímszarvas) → cerboaică (szarvastehén); iepure (bak 
nyúl) → iepuroaică (nőstény nyúl); leu (oroszlán) → leoaică (nőstény oroszlán); 
lup (farkas) → lupoaică (nőstény farkas); şarpe (kígyó) → şerpoaică (nőstény 
kígyó); tigru (tigris) → tigroaică (nőstény tigris); többes számú alakjai: cerbi/cer-
boaice; iepuri/iepuroaice; lei/leoaice; lupi/lupoaice; şerpi/şerpoaice stb.; lakosok 
nevei: arab (arab férfi) → arăboaică (arab nő); bulgar (bolgár férfi) → bulgăroaică 
(bolgár nő); grec (görög férfi) → grecoaică; (görög nő); turc (török férfi) → tur-
coaică (török nő); ungur (magyar férfi) → unguroaică (magyar nő). Többes száma: 
arabi/araboaice; bulgari/bulgăroaice; greci/grecoaice; turci/turcoaice; unguri/
unguroaice.
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-iţă: baci (juhász) → băciţă (a juhász felesége); casier (pénztáros férfi) → casieriţă 
(pénztárosnő); doctor (orvos férfi) → doctoriţă (orvosnő); şcolar (iskolás fiú) → 
şcolăriţă (iskolás lány). Többes száma: baci-băciţe; casieri-casieriţe; doctori-doc-
toriţe; şcolari-şcolăriţe.

-easă: bucătar (szakács férfi) → bucătăreasă (szakácsnő); croitor (szabó) → croito-
reasă (varrónő); preot (pap) → preoteasă (lelkésznő vagy a pap felesége). Többes 
száma: bucătari-bucătărese; croitori-croitorese; preoţi-preotese.

-toare: ascultător (hallgató) → ascultătoare (hallgatónő); călător (utas) → călătoare; 
(utasnő); învăţător (tanító férfi) → învăţătoare (tanítónő); vânzător (eladó férfi) → 
vânzătoare (eladónő). Többes száma: ascultători-ascultătoare; călători-călătoare; 
învăţători-învăţătoare; vânzători-vânzătoare.

2.2.3. A semlegesnemű főnév (Substantivele neutre)

A semlegesnemű főnév az un/nişte, un/două és acest/aceste kontextusnak felel meg. 
Például: un tren/nişte trenuri, un tren/două trenuri, acest tren/aceste trenuri.

A semlegesnemű főnevek végződése egyes és többes számban:
– mássalhangzó: /uri vagy /e: drum/drumuri (út/utak); scandal/scandaluri (botrány, 

-ok); tren/trenuri (vonat, -ok); dulap/dulapuri (szekrény, -ek); creion/creioane 
(ceruza, -ák);

– -e: pronume/pronume (névmás, -ok); nume/nume (név, nevek); spate/spate (hát, 
-ak) alakjuk többes számban változatlan;

– -i/e; i/uri: cui/cuie (szeg, -ek) tramvai/tramvaie (villamos, -ok); unghi/unghiuri 
(szög, -ek);

– -o/uri, -ou/uri, -u/uri: radio/radiouri (rádió, -k); zero/zerouri (nulla, -ák); birou/
birouri (iroda, -ák); cadou/cadouri (ajándék, -ok); ecou/ecouri (visszhang, -ok); 
tabu/tabuuri (tabu, -k); atu/atuuri (adu, -k); de hímnemű az egzotikus madarak 
neve: flamingo/flamingi (flamingó, -k); marabu/marabu (marabu, -k); határozott 
névelős alakjai: flamingoul/, marabuul.

Jelentése szerint a semlegesnemű főnév élettelen tárgyat, dolgot jelöl: loc/locuri (hely, 
-ek); lucru/lucruri (dolog, -gok); muzeu/muzee (múzeum, -ok); obiect/obiecte (tárgy, 
-ak); vis/vise vagy visuri (a visuri – álmok vágyakozást, vágyálmot, törekvést fejez ki, 
a vise – alvás alatti álmok). Kivétel néhány élőlényt jelölő semlegesnemű főnév: ani-
mal/animale (állat, -ok); dobitoc/dobitoace (szarvasmarha, -ák, barom, -mok); mami-
fer/mamifere (emlős, -ök); macrou/macrouri (makréla, -ák); personaj/personaje (sze-
replő, -ők).
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6. GYAKORLAT

1. Határozza meg a főnevek nemét és számát az alábbi szövegben!
a) Pe unde intrase, nu-mi putui da seama… poate că pe aceleaşi scări ale văzduhului, peste acelaşi 

râu larg şi vijelios al timpului, peste care şi închipuirea mea, făurind spre trecere o punte de lumină, 
legase între ele cele două capete depărtate ale vieţii mele. (În Munţii Neamţului, Calistrat Hogaş)

b) Fiecare carte pe care o citeam pe atunci era o halteră [súlyzó] ridicată, fiecare poem era un 
extensor [rugós expander], orice plimbare – un şir lung de flotări [fekvőtámasz], orice privire cum 
priveam pe-atunci un capac de stilou sau o ascuţitoare de pe masă atât de intens şi de impersonal încât 
totul dispărea împrejur… (De ce iubim femeile, Mircea Cărtărescu) 

c) În unele agenţii au apărut şi pachete de şapte nopţi la preţ de cinci nopţi, care însă s-au vândut 
foarte repede. (EVENIMENTUL ZILEI, 2006)

2. Alkosson mondatokat a következő szószerkezetek segítségével!
1. câine de vânătoare; 2. nurorile noastre; 3. ginerele lui; 4. tigroaicele din Africa; 5. berăriile din 

Bucureşti; 6. un papă german; 7. cercei de aur.

3. Válassza ki a megfelelő főneveket, és helyezze értelemszerűen a helyükre!
Când au venit (ea foarte afectată şi surâzătoare), priviţi cu …… întoarse de către toată ……, a ţinut 

să mă mângâie pe ……. Nu ştiu dacă a făcut-o numai pentru că se ştia vinovată, sau dacă …… ei nu a 
vrut cumva să creeze şi un …… de ……. (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Camil 
Petrescu.)

mângâierile, obraji, logica, lumea, soi, capetele, echilibru.

4. Válassza ki a helyes megoldásokat az alábbi lehetőségek közül!
(1)… a aprobat ieri o ordonanţă de urgenţă care prelungeşte (2)… de intrare în (3)… a Codului 

Rutier. (GÂNDUL, 2006)
(1) Guvernele, guvernul, guvern, guverne; (2) termen, termenul, termene; (3) vigori, vigoare, 

vigorile, vigoarea

2.3. A főnév száma (Numărul substantivelor)

A főnévnek egyes és többes száma van. Az egyes számú alakhoz (elev stb.) hozzáadjuk 
az -i, -e, -uri, -le végződéseket és megkapjuk a főnév többes számú alakját: elev/elevi; 
fată/fete; imn/imnuri (himnusz, -ok); zi/zile.

Általában a főnévnek van egyes és többes számú alakja: băiat/băieţi; floare/flori; 
scaun/scaune stb. De gyakori a csak egyes számú (singularia tantum): miere (méz) vagy 
csak többes számú főnév (pluralia tantum): cuişoare (szegfűszeg). Másképpen fogal-
mazva van számlálható főnév (substantive numărabile), mert van egyes és többes számú 
alakja, és nem számlálható főnév (substantive nonnumărabile), melynek csak egyes 
vagy csak többes száma van. Általában az elvont főnév nem számlálható, így csak egyes 
száma van (calm – csend, nyugalom; curaj – bátorság; fidelitate – hűség; importanţă 
– jelentőség, fontosság; kivétel: condiţie/condiţii – feltétel, -ek; părere/păreri – véle-
mény, -ek).

Általában egyes számban használjuk:
– az anyagneveket: aur, cositor (ón); mazăre (borsó); rachiu (pálinka); sânge (vér); 

vată (vatta) stb. Kivétel, ha kimért részt jelöl: rachiuri (több adag pálinka);
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– az elvont főneveket: cinste (becsület); curaj (bátorság); dreptate/nedreptate (igaz-
ság/igazságtalanság); legalitate/nelegalitate (törvényesség/törvénytelenség) stb., 
de a negatív jelentésű alaknak a többes száma is használatos: nedreptăţi (igazság-
talanságok); nelegalităţi (törvénytelenségek);

– a tudományágazatok és sportok elnevezését: biologie, geometrie, fotbal, şah; kis 
számú főnév férfi minőséget jelöl: bade (bácsi); neică (bátya); taică (apó); vodă 
(vajda);

– a tulajdonnevek nagy részét: Alexandru, Maria, de a családnévből képezhető töb-
bes számú alak: Ioneştii (Ionescu családhoz tartózó személyek);

– a kifejezésekben a következő főnevek egyes számban állnak: habar (a nu avea 
habar de … – fogalma sincs róla); pofida (în pofida – dacára, ellenére); vileag (a da 
în vileag – világgá kürtöl).

Általában többes számban használjuk:
– az alábbi anyagneveket: câlţi (kóc, csepű); confeti (konfetti); tăieţei/tăiţei (metélt 

tészta); 
– a több részből álló főnevet: anale (évkönyv); aplauze (taps); măruntaie (zsigerek); 

nazuri (szeszély);
– két egyforma részből álló dolgot jelölő főnevet: blugi (farmernadrág); ghilimele 

(idezőjel); nădragi (nadrág); ochelari (szemüveg);
– növények és növényfajok nevét: adormiţele (szellőrózsa); graminee (pázsitfüvek);
– mitológiai neveket: Hesperidele (a Heszperidák); Parcele (a Párkák);
– földrajzi neveket: Carpaţii (a Kárpátok); Anzii (az Andok).

2.3.1. A főnév tőhangváltása (Alternanţele vocalice şi consonantice)

A román nyelv egyik nehezen elsajátítható szabályrendszere az egyes és többes számú 
főnevek használata, a főnévragozás és a főnévképzés során keletkező tőhangváltás.

Főbb mássalhangzó- és magánhangzó-változások a többes számú főnevek képzése 
során:

2.3.1.1. A mássalhangzó tőhangváltás (Alternanţele consonantice)

Főbb típusai:
-c/ce, ci: copac/copaci (fa, -ák); ac/ace (tű, -k); capac/capace (fedő, -ők); suveică/

suveici (orsó, -k);
-d/z: brad/brazi (fenyőfa , -ák); omidă/omizi (hernyő, -ók);
-g/ge, gi: coleg/colegi (kolléga, -ák) [ejtsd: kolég/kolédzsé]; belciug/belciuge (járom, 

-mok); mămăligă/mămăligi (puliszka, -ák);
-s/ş: urs/urşi (medve, -ék); iris/irişi (írisz, -ek);
-t/ţ: student/studenţi (diák, -ok); munte/munţi (hegy, -ek); boltă/bolţi (boltozat, -ok).



59

2. A FŐNÉV (SUBSTANTIVUL) 

2.3.1.2. A magánhangzó tőhangváltás (Alternanţele vocalice)

Főbb típusai:
-a/e: fată/fete (lány, -ok); masă/mese (asztal, -ok); pată/pete (folt, -ok); faţă/feţe (arc, 

-ok);
-a/ă: lampă/lămpi (lámpa, -ák); tavă/tăvi (tálca, -ák); pasăre/păsări (madár, -ak);
-ă/e: măr/meri (almafa, -ák); păr/peri (körtefa, -ák); umăr/umeri (váll, -ak);
-ea/e: seară/seri (este, -ék); dimineaţă/dimineţi (reggel, -ek); socoteală/socoteli (szá-

mítás, -ok);
-ia/ie: piatră/pietre (kő, kövek); iadă/iede (gida, -ák); poiană/poieni (tisztás, -ok). Ez 

utóbbi főnév másik többes számú alakja (poiene) is helyes;
-oa/o: floare/flori (virág, -ok); moară/mori (malom, -mok); boală/boli (betegség, -ek);
-o/oa: covor/covoare (szőnyeg, -ek); avion/avioane (repülőgép, -ek); picior/picioare 

(láb, -ak).

2.3.1.3. A többszörös tőhangváltás (Alternanţele multiple)

Főbb típusai:
a/ă + -c/ci: bancă/bănci (pad, -ok); ţigancă/ţigănci (cigányasszony, -ok).
-a/ă + -d/z: stradă/străzi (utca, -ák); ladă/lăzi (láda, -ák); ogradă/ogrăzi (udvar, -ok);
ea/e + -d/z: cireadă/cirezi (nyáj, -ak);
ia/ie + -t/ţ: băiat/băieţi (fiú, -fiúk);
oa/o + -t/ţ: noapte/nopţi (éjszaka, -ák); moarte/morţi (halál, -ok).

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A neologizmusok többes száma bizonyos eltéréseket mutat, attól függően, hogy milyen 
mértékben épültek be a nyelvrendszerbe.

A hímnemű neologizmusok általában -i ragot kapnak, szótőváltozás nélkül: manager/
manageri (menedzser, -ek, üzletember, -ek); broker/brokeri (bróker, -ek, tőzsdeügynök, 
-ök); dealer/dealeri (terítő, -ők, terjesztő, -ők); tőváltozással: bit/biţi (bájt, -ok, egység 
az informatikában); bodyguard vagy bodigard/bodyguarzi vagy bodigarzi (őrző-védő 
személy); boss vagy bos/boşi (főnök, -ök); adidas/adidaşi (sportcipő, -k). Olyan szavak, 
mint boy (fiú), playboy (aranyifjú, -ak), változatlan alakú főnevek a románban.

A nőnemű neologizmusok ragozása a nőnemű főnevekéhez hasonlít:
-ă/-e: audienţă/audienţe (kihallgatás, fogadás); dischetă/dischete (lemez, -ek); grilă/

grile (rács); gherilă/gherile (gerilla, -ák);
-ă/-i: tastatură/tastaturi (billentyűzet).
A semlegesnemű neologizmusok többes száma hasonló a többi főnévéhez:
-mássalhangzó/-uri trend/trenduri (tendencia, -ák, divat, -ok) vagy a főnév megtartja 

eredeti többes számát, és ehhez toldalékoljuk az -uri ragot: party/party-uri, story/
story-uri. (GARL, I. k.) Az angol jövevényszavak kiejtése követi az angol kiejtést.
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7. GYAKORLAT

1. Keresse meg a többes számú közneveket, és adja meg az egyes számú alakjaikat is!
De pe Culmea Frumoasă, din codrul de fagi bătrâni, în desişul [sűrűje] cărora e pururea [örök-

kön] noapte, scăpătăm [lemegy, lecsúszik] în valea largă şi luminoasă a Tismanei. Aerul fierbe de 
zăpuşală [hőség]. Cerul pare că arde deasupra noastră. Pe lanuri zoresc muncitorii, desculţi, cu frunze 
de brusturi [bojtorján] pe cap, cu mânecile cămăşii de pânză aspră sumese până-n supţiori. (România 
pitorească, Alexandru Vlahuţă)

2. Gyűjtse ki a semlegesnemű közneveket és jelölje meg azok egyes számú, és többes számú alakját!
Întinderea câmpului se desfăşura într-o nespusă linişte de vară. De o parte, un lan de porumb îşi 

mişca vârful foilor nervoase, dând văzduhului un reflex de culoare verde, ce părea că îngraşe aerul; 
de partea cealaltă, Ialomiţa curgea domoală între două maluri joase, lăsând să se vadă o margine de 
Bărăgan, cu pârloagele [parlag] sale nestrăbătute, cu suhaturi [izlazuri, păşuni] roase de vite, cu o 
turmă de oi ce se zărea în fund ca o pată albă, şi, mai presus de toate, cu orizontul său înşelător, a cărui 
dungă închipuită juca în arşiţa soarelui ca oglinda unei ape. (Viaţa la ţară, Duiliu Zamfirescu)

3. Helyezze a megadott főneveket a megfelelő helyre, és lássa el a megfelelő toldalékokkal!
Club, faliment, Universitate, Tribunal, drept, bunuri
…… care altădată făcea istorie în Europa este pe cale să devină el însuşi istorie, un creditor obţinând 

în Justiţie …… …… Craiova. Decizia a fost luată de …… Dolj. Din acest moment, Universitatea 
Craiova nu mai are …… să-şi administreze …… din patrimoniu. (COTIDIANUL, 2006)

4. Tegye nőnembe az aláhúzott főneveket, és egyeztesse a mellette álló vonzatokkal!
Ieşirea cu prietenii, seara, la o baie în ştrand a devenit, în ultimul timp, o practică a bucureştenilor 

aflaţi în căutarea răcorii. (ADEVĂRUL, 2006)

5. Alkosson két mondatot az alábbi főnevek többes számú alakjainak a segítségével!
Frate, munte, prieten, pisc.

2.4. A főnév esetei (Cazurile substantivului)

A román flektáló nyelv, de a többi újlatin nyelvhez viszonyítva a főnévragozás során 
egyedül a románban van toldalékolás. Az esetviszonyt a -l, -a, -i, -le, -lui, -lor stb. hatá-
rozott névelők segítségével lehet kifejezni.

A románban a főnévnek öt esete van:
– alanyeset (copilul/copiii);
– tárgyeset (pe copilul/copii/i);
– birtokos eset (al, ai, a, ale copilului/copiilor);
– részeshatározó eset (copilului/copiilor);
– megszólító eset vagy vocativus (copile!/copii!).

1. Az alanyeset (cazul nominativ) a cine? (ki?) ce? (mi?) kérdésre felel. Például: Copilul 
nostru se află vara la bunici. (A gyermekünk nyáron a nagyszülőknél tartózkodik.) A 
Cine se află vara la bunici? (Ki tartózkodik nyáron a nagyszülőknél?) kérdő mondatra 
a válasz: copilul (a gyermek), így a főnév alanyesetben áll, és mondattani szempontból 
a mondat alanya. Mondatrészként a főnév alanyesetben lehet:
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– alany: Copilul citeşte. (A gyermek olvas);
– a névszói állítmány része: El este copil. (Ő gyermek.);
– értelmező jelző: Ion, copilul meu, a sosit ieri la ora şapte. (Ion, a gyermekem, teg-

nap hétkor érkezett meg.);
– állítmánykiegészítő: El a fost numit copil. (Őt gyereknek nevezték.)

2. A birtokos eset (cazul genitiv) az al a, ai, ale cui? (kié?, mié?, kinek a?, minek 
a?) kérdésekre felel. A Fratele mai mic al copilului a rămas mai mult timp la ţară (A 
gyermek öccse huzamosabb ideig vidéken maradt.) mondatban a birtokos esetben álló 
főnévre a következő módon kérdezhetünk: Al cui frate mai mic a rămas mai mult timp 
la ţară? (Kinek az öccse maradt huzamosabb ideig vidéken?). A válasz: al copilului (a 
gyermeknek), amely mondattanilag jelző, mert a mondat alanyának (Fratele) birtokos 
jelzője. (A képzését lásd alább a 2.5. pontban.) Mondatrészként a főnév birtokos eset-
ben lehet:

– jelző: Mingea copilului este în curte.(A gyerek labdája az udvaron van.);
– értelmező jelző egy másik birtokos esetben álló főnév után: Andrei – fiul meu – 

este plecat. (Andrei – a fiam – elment.), illetve birtokos melléknév után: Datoria 
noastră – a cercetărilor – este căutarea adevărului. (Feladatunk – a kutatásainké 
– az igazság keresése.) (Avram, 2001).

A birtokos eset használata kötelező egyes elöljárószókkal (contra, deasupra, împotriva, 
înaintea, îndărătul, lásd a 7. pontot) vagy elöljárószós szerkezetekkel (din partea, în 
dreptul). Mondatban: Din partea colegilor te poţi aştepta la orice. (A kollégáid részéről 
bármire számíthatsz.) Birtokos esetben a főnév lehet részeshatározó is: Luptăm împo-
triva indiferenţei. (Harcolunk a közömbösség ellen.); módhatározó: Înoată împotriva 
curentului. (Árral szemben úszik.)

3. A részeshatározó eset (cazul dativ) a cui? (kinek a részére? minek?) kérdésre felel. 
Például: I-am dat copilului toate cărţile mele cu poveşti. (A gyermeknek adtam a mesés-
könyveimet.) Cui i-am dat toate cărţile? A válasz: copilului, a mondat elején az i- sze-
mélyes névmás, egyes szám 3. személy, részeshatározó esetre utal. Ebből következtetni 
lehet, hogy a főnév ugyanolyan esetben áll, ezt megerősíti még az ige (am dat – adtam) 
jelentése is. Mondatrészként a főnév dativusban lehet:

– részeshatározó: Le-am dat copiilor multe teme de rezolvat. (A gyerekeknek sok meg-
oldandó feladatot adtam) vagy Onoare campionilor! (Tisztelet a bajnokoknak!);

– jelző: acordarea de ajutor sinistraţilor (segélyakció károsultak részére) ez hatá-
rozott névelős alakú főnév, amely cselekvést jelöl: acordarea de ajutor, névelőtlen 
jelző: de ajutor mögött;

– ritkábban egyes kifejezésekben helyhatározó: a sta locului (nyugton marad, főleg 
felszólító módban használatos: Stai locului!); a se duce dracului (megeszi a fene); 
a se aşterne câmpului (elkezd vágtatni).
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A datorită (köszönhetően); graţie (révén, folytán) mulţumită (révén) elöljárószók 
mögött a főnevet kizárólag részeshatározó esetben használhatjuk: Datorită perseverenţei 
voastre aţi reuşit la examen. (Kitartásotoknak köszönhetően sikerült levizsgáznotok.); 
Graţie ajutorului ei, am ajuns cu bine la destinaţie. (Az ő segítsége révén szerencsésen 
megérkeztünk a rendeltetési helyre.); Mulţumită eforturilor sale şi noi vom călători cu 
ei împreună. (Erőfeszítései révén mi is együtt utazunk velük.)

4. A tárgyeset (cazul acuzativ) a pe cine? (kit?) ce? (mit?) kérdésre felel. Például: Ionel 
l-a văzut pe copilul de care ţi-am vorbit. (Ionel látta a gyermeket, akiről beszéltem 
neked.); Pe cine a văzut Ionel? (Kit látott Ionel?); a pe copilul főnév mondatrészként 
tárgy, hiszen a cselekvés (a văzut) a tárgyra irányul, ezt jelzi a pe elöljárószó is, amely a 
tárgyesetet jelzi. Mondatrészként a tárgyesetben elöljárószó nélkül a főnév lehet:

– tárgy: Mi-am cumpărat casă în centrul oraşului. (Házat vettem a város 
központjában.);

– helyhatározó: Au mers împreună mulţi kilometri (Hosszú kilométereken keresztül 
együtt mentek.);

– időhatározó: Am aşteptat zile şi nopţi. (Éjjel-nappal vártam.);
– módhatározó: Doarme tun. (Alszik, mint az ágyú.); Este scump foc. (Mé reg-

drága.)

Általában az elöljárószós főnevek tárgyesetben állnak (cu fratele meu – testvéremmel, 
cu copilul vecinului – a szomszéd gyermekével, la Budapesta – Budapestre, în casa 
voastră – a házatokban, de la magazin – az üzletből stb.). Tárgyesetet használunk a 
legtöbb elöljárószóval (a, cu, de, fără, în, la, pe, pentru, de la, fără de, pe la, alături de, 
faţă de, împreună cu, în loc de. (lásd bővebben a 7. fejezetet).

A főnév de elöljárószóval tárgyesetben áll és a mondatban lehet:
– jelző: Iată un caiet de matematică (Íme egy matematikafüzet. Milyen?: ma-

tematika);
– névszói állítmány része: Geanta aceasta este de piele. (Ez bőrből készült táska.);
– állítmány kiegészítője: A luat-o de nevastă (Feleségül vette.);
– szenvedő szerkezet kiegészítője (nomen auctoris, románul: complement de agent):
 Am primit scrisoarea trimisă de Andrei. (Megkaptam az Andrei által küldött 

levelet.);
– okhatározó: Mor de sete. (Meghalok a szomjúságtól, vagyis a szomjúság miatt.)

5. A megszólító eset (cazul vocativ) a meg- és felszólítást fejezi ki. Ebben az esetben 
állhatnak élőlényre utaló főnevek (bărbat, femeie, copil, băiat, fată, domn, doamnă, 
domnişoară – kisasszony, căpitan – kapitány, doctor, profesor, dascăl – tanító stb.); 
mitológiai vagy vallási nevek (zeu – isten, istenség, zeiţă – istennő, zmeu – sárkány, drac 
– ördög, diavol – sátán, ördög, înger – angyal, Dumnezeu – Isten) és megszemélyesített 
dolgok nevei (codru, natură) vagy tulajdonnevek (Marin, Tudor).
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A vocativusra jellemző toldalékok: -e, -ule, -o, -lor:
– egyes számban a hímnemű főnevek -e toldalékot kapnak: bărbat + e: bărbate! 

(ember!); căpitane! (kapitány!); Marine! (Marin!); Tudore! (Tudor!). Például: 
Copile, ar fi bine să te mai astâmperi! (Te gyermek, jó lenne, ha visszafognád 
magad!). Használatos az -ule toldalék is: copilule!; băiatule!; tânărule!; ţăranule! 
(paraszt!); ciobanule! (juhász, jelentése: falusi, vidéki, mucsai); domnule! vagy 
codrule! Általában a két megszólító eset alakja közül a névelő nélküli (copile!; 
băiete!; ţărane!; ciobane!) áll közelebb a vocativus jelentéséhez.

– egyes számban a nőnemű főnevek végződése -o: soră/soro!; fată/fato!; mândră/
mândro!; vulpe/vulpeo! 

 A nőnemű főnevek megszólító esetét képezhetjük a névelőtlen alakból: mamă! 
(anyám!); femeie! (asszonyom!); fată! (kislányom!).

– többes számban a -lor toldalék segítségével képezzük a megszólító esetet: copii-
lor! (gyermekek!); băieţilor! (fiúk!); ţăranilor! (parasztok!); amărâţilor! (szeren-
csétlenek!); fraţilor! (testvéreim!); domnilor! (uraim!); fetelor! (lányok!); domni-
şoarelor! (kisasszonyok!); surorilor! (nővéreim! húgaim!); mamelor! (anyák!).

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A DOOM, 2005 szerint a megszólítást hivatalos levelezésben, kérelemben nagybe-
tűvel írjuk, és mögötte vesszőt teszünk: Domnule Director, (Igazgató úr!); Doamnă 
Directoare, (Igazgató asszony!); Domnule Profesor, (Tanár úr!); Doamnă Profesoară, 
(Tanárnő! vagy Professzor asszony!); Domnule Doctor, (Doktor úr!); Doamnă 
Doctoriţă, (Doktornő!). A megszólítást követő mondatot is nagy betűvel kell kezdeni: 
Domnule Director, Subsemnatul (Igazgató úr! … Alulírott…). Például levélben, magán-
jellegű közleményekben használatos megszólító alakok: Dragă Amice, (Drága bará-
tom!); Dragă Doctore, (Kedves doktor úr!); Dragă Domnule, (Drága uram!); Dragă 
Fiule, (Drága fiam!); Iubite Frate, (Szeretett tesvérem!); Iubite Nepoate, (Szeretett 
unokám!); Stimate Domnule, (Tisztelt uram!); Stimată Doamnă, (Tisztelt asszonyom!); 
Onorabile Domn, (Tisztelt uram! ).

Mondattani státusát illetően a megszólító eset önálló mondatalkotásra is alkalmas: 
Băiete! Omule! Fetiţo! Fraţilor! Mondatbeli helye is változhat: Băiete, unde te duci? 
(Fiacskám, hová mész?); Ascultă, băiete, la mine. (Figyelj csak rám, fiacskám!); Ce mai 
faci, băiete? (Hogy vagy, fiacskám?) Mondatrészként lehet értelmező jelző (egyeztetve 
van a tulajdonnév megszólító esetével): Ioane, puiule! (János, kisfiam!), de egyezte-
tés nélkül is lehet értelmező jelző: Te ascult, Ioane. (Hallgatlak János.) (Avram, 2001).
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2.4.1. A tíz főnévragozási csoport

 Bölcsészhallgatók és tanárok figyelmébe!

Az utóbbi években a román és magyar strukturális nyelvészeti kutatások a főnévragozást tekintve 
számos új szempontokat érvényesítettek. A GALR tíz főnévragozási csoportot javasol, a magyar 
strukturális nyelvtan szerint a különféle határozói esetekkel együtt 18 esetet különböztetünk meg a 
magyarban. A két esetrendszer közötti különbség az, hogy az új román akadémiai nyelvtan alaki, a 
magyar pedig szintaktikai és szemantikai szempontok szerint elemzi az esetrendszert.

Alakját tekintve a GALR a határozatlan névelős főneveket két csoportra osztva tárgyalja: változat-
lan (a) és változó alakú (b) főnevek.

a) kisszámú változatlan alakú főnevek (substantive invariabile):
– az -ǐ-re végződő főnevek: ardei;
– kǐ szájpadláshangra végződő főnevek: ochi;
– -e-re végződő nőnemű főnevek: învăţătoare,
– félhangzó -i [ǐ]-re végződő főnevek: luni,
– -ĭ-végű kettőshangzóra végződő főnevek: joi,
– az -e-re végződő semlegesnemű főnevek: nume, codice.

Például az ochi főnév ragozása a következő:
Határozatlan névelővel:

Egyes szám Többes szám
A. T. un ochiØ A. T. nişte ochiØ
B. R. unui ochiØ B. R. unor ochiØ

Határozott névelővel:
A. T. ochiul A. T. ochii
B. R. ochiului B. R. ochilor

b) nagy számú változó alakú főnevek (substantive variabile), ezek a toldalékolás szerint kétfélék:
– két alakú főnevek F1, F2 (substantive cu două forme distincte F1, F2) és
– három alakú főnevek F1, F2, F3 (substantive cu trei forme distincte F1, F2, F3).

A tíz főnévragozási csoport felosztása a ragozásí típusok allomorf (jelentésváltozással nem járó) 
variánsainak értelmezése alapján történik. E variánsokhoz toldalékoljuk a különféle esetek morfé-
máit (lásd a névelőről szóló 1. fejezetet). Majd a négy vagy öt eset (A. T. B. R. és M.) hasonlósága 
(szinkretizmusa) szabja meg a főnévragozás tíz csoportját. Ily módon a határozatlan névelővel rago-
zott (o) mamă alakból képezzük az alany- és tárgyesetet, amely hasonló: -ă (mamă F1). Határozott 
névelővel ragozott mamă főnév alanyeset és tárgyeset egyes számú alakja (A. mama, T. pe mama) is 
hasonló. Ez az F1 alak. Az unei mame vagy unor mame alakból (-e F2) képezzük, mind a négy eset-
ben (A., B., T., R., M.), az egyes számú és többes számú határozott és határozatlan névelővel ragozott 
alakot: mamei/unei mame/unor mame, mamele/mamelor, mamelor! Ez tehát a F2 alak. Így a főnév 
határozatlan névelős alakja, neme és az esetek hasonlósága alapján a román főnévragozási model-
lek tíz csoportba oszthatók. (GALR)

Az első három főnévragozási csoportba (I., II., III.) tartoznak a kétvégződésű nőnemű főnevek:
I. az -ă/e: mamă/mame; -Ø/le: sarma, sarmale, zi/zile;
Határozatlan névelővel

Egyes sz. Többes sz.
A. T. o mamă (F1) nişte mame (F2)B. R. unei mame (F2) unor mame (F2)Határozott névelővel
A. T. mama (F1) A. T. mamele (F2)
B. R. mamei (F2) B. R. mamelor (F2)

II. -ă/i: moară/mori;
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III. -e/ĭ: pâine/pâini, familie/familii;
A IV. és V. főnévragozáshoz tartoznak a kétvégződésű hímnemű főnevek:
IV. -u/i: membru/membri; -ŭ/ǐ: erou/eroi; -Ø/rövid i: elev/elevi;
V. -e/ félhangzó i [ǐ]: câine/câini;
A VI. és VII. ragozáshoz tartoznak a kétvégződésű semlegesnemű főnevek: 
VI. -u/e: cadru/cadre, -ŭ/ǐe: frâu/frâie, -Ø/e: cupon/cupoane, -u/ǐi: consiliu/consilii;
VII. -u/uri: lucru/lucruri, -ŭ/uri: cadou/cadouri, -Ø/uri: drum/drumuri, radio/radiouri;
A VIII. és IX. csoportba tartoznak a háromvégződésű nőnemű főnevek: 
VIII. -ă/e/uri: lipsă/lipse/lipsuri és a 
IX. -ă/rövid i/uri: treabă/trebi/treburi.;
A X. csoportba soroljuk a változatlan alakú (egyalakú) főneveket: -ǐ/Ø: pui/pui; rövid 

i/Ø: luni/luni, szájpadláshang/Ø: ochi/ochi; -e/Ø: învăţătoare/învăţătoare. (GARL, I. k.)

Ezen kívül a fenti típusokhoz viszonyítva számos a rendhagyó ragozású főnév, amelynek a sza-
bályoktól eltérő paradigmáját el kell sajátítani. Figyeljünk az alábbi szótőváltozásra: om (ember) szó 
többes számú alakja oameni:

Határozatlan névelővel
Egyes sz. Többes sz.

A. T. un om A. T. nişte oameni
B. R. unui om B. R. unor oameni

Határozott névelővel
A. T. omul A. T. oamenii
B. R. omului B. R. oamenilor

Nézzük a következő kétjelentésű szó rendhagyó ragozását:
a) soră/surori (nővér);
b) soră/sore (ápólónő, nővér). A példa azért érdekes, mert a mai nyelvhasználatban egyre jobban 

terjed a második alak (soră/sore) mindkét jelentés kifejezésére. (GALR)

a) Határozatlan névelővel
Egyes sz. Többes sz.

A. T. o soră A. T. nişte surori
B. R. unei surori B. R. unor surori

Határozott névelővel
A. T. sora A. T. surorile
B. R. surorii B. R. surorilor

b) 
Határozatlan névelővel

A. T. o soră A. T. nişte sore
B. R. unei sore B. R. unor sore

Határozott névelővel
A. T. sora A. T. sorele
B. R. sorei B. R. sorelor

Mint már említettük, a magyarban 18 esetet különböztetünk meg (lásd É. Kiss–Kiefer–Siptár). A 
főnévi esetragok funkcionális elemzését elfogadták a hagyományos nyelvtanok is, köztük a Magyar 
grammatika (szerk. Keszler Borbála) című leíró egyetemi tankönyv. A szerzők abból a feltételezésből 
indulnak ki, hogy az esetrag olyan névszói toldalék, amely után nem állhat más toldalék. Ebből az a 
következtetés vonható le, hogy az új nyelvtan a birtokos esetet a birtokos személyragok fogalmába 
utalja, mert például a kertje alak után állhat kertjeimet alak, melyben az i a többes szám jele, az m a 
birtokos személyrag, a t tárgyrag.

A 18 eset a következő:
1. alanyeset, nominativus, jele Ø: Péter sétál. (Péter se plimbă.)
2. tárgyeset, accusativus, jele -t: Péter meglátogatja Annát. (Péter o vizitează pe Anna)
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3. részeshatározó eset, dativus, jele -nak/-nek: Péter Annának adta a pénzét. (Péter i-a dat banii 
Anei.)

4. instrumentalis („eszközhatározó eset”), jele -val/-vel: Péter helyet cserél Annával. (Péter şi-a 
schimbat locul cu Anna.)

5. causalis-finalis („okhatározó eset”), jele -ért: Péter életét áldozza hazájáért. (Péter îşi sacrifică 
viaţa pentru patrie.)

6. translativus-factitivus („eredményeset”), jele -vá/-vé: A must borrá válik. (Mustul se trans-
formă în vin.)

7. inessivus („belviszony eset”), jele -ban/-ben: A betegség akadályozta a munkában. (În activi-
tatea sa el a fost îngrădit de boală.)

8. superessivus („rajtalevés eset”), jele -on/-en/ön: Péter átbújik a kerítésen. (Péter trece prin 
gard.)

9. adessivus („közelében levés eset”), jele -nál/-nél: Péter bevágódik a professzornál. (Péter „se 
lipeşte” de profesor.)

10. sublativus (irányt fejez ki), jele -ra/-re: Péter rálép a szőnyegre. (Péter calcă pe covor.)
11. delativus („eltávolítás eset”), jele -ról/-ről: Péter áradozik a barátnőjéről. (Péter vorbeşte cu 

entuziasm despre prietena sa.)
12. illativus („belső közelítő eset), jele -ba/-be: Péter belelép a sárba. (Péter intră în noroi.)
13. elativus („távolító eset”), jele -ból/-ből: Péter kijön a konyhából. (Péter iese din bucătărie.)
14. allativus („külső közelítő eset”), jele -hoz/-hez/-höz: Péter alkalmazkodik a körülményekhez. 

(Péter se adaptează la condiţiile date.)
15. ablativus („távolító külviszony eset”), jele -tól/-től: Péter elbúcsúzik a munkatársaitól. (Péter 

îşi ia rămas bun de la colegii de serviciu.)
16. terminativus („határeset”), jele -ig: A telek a partig nyúlik. (Terenul se întinde până la mal.)
17. formativus („alakító eset”), jele -ként: Péter tanárként dolgozik. (Péter lucrează ca profesor.)
18. essivus-formalis („szerepállapot eset”), jele -ul/-ül: Péter Annát társul fogadja. (Péter a luat-o 

pe Anna ca asociată.)

Ha megfigyeljük a zárójelbe tett román fordításokat, a magyar olvasó számára talán világosabbá 
válnak a két nyelvben használatos esetragok közötti hasonlóságok és különbségek. (lásd a 7 pontot)

8. GYAKORLAT

1. Keresse meg a tárgyesetben álló többes számú főneveket!
„Noaptea e şi mai puţină lume şi poţi să joci un volei în linişte”, ne-a spus Bogdan. Mulţi dintre cei 

veniţi joi seară la ştrand stăteau pe cearşaf înfofoliţi în prosoape, dar preferau asta în loc să stea acasă. 
„E singurul loc unde mă pot relaxa când vin de la serviciu”, ne-a zis o doamnă, care a recunoscut că 
nu ştie cum e ziua pe ştrand, că ea vine numai noaptea. (ADEVĂRUL,2006)

2. Határozza meg minden egyes főnév nemét és esetét!
Atunci Făt-Frumos îşi luă ziua bună de la părinţi, ca să se ducă, să se bată el singur cu oştile 

împăratului ce-l duşmănea pe tată-său. Puse pe trupul său împărătesc haine de păstor, cămeşă de 
borangic, ţesută în lacrimile mamei sale, mândră pălărie cu flori, cu cordele şi cu mărgele rupte de la 
gâturile fetelor de-mpăraţi, îşi puse-n brâul verde un fluier de doine şi altul de hore şi, când era soarele 
de două suliţe pe cer, a plecat în lumea largă şi-n toiul lui de voinic. (Făt-Frumos din Lacrimă, Mihai 
Eminescu)

3. Elemezze az alábbi mondatban található főneveket!
Şi ochii lui, scânteind fosforescent în cearcăne vinete, se îmbătau de priveliştea furnicilor 

croindu-şi drumuri prin lumina mâncării, iar furnicile, umanitate minusculă, scoasă dintre pânzele 
morţii şi aruncată în apogeul ospăţului, se aliniau pe cărările cele mai gustoase, ronţăind, devorând, 



67

2. A FŐNÉV (SUBSTANTIVUL) 

stingând cristalul de dulceaţă din felinarele invizibile, destinate să incendieze măruntaiele şi poftele 
lui Rimniţki… (Frumoşii nebuni ai marilor oraşe, Fănuş Neagu)

4. Az alábbi főnevek közül írja be a kipontozott helyre a megfelelő alakot!
trecutului, istorice, discursurile, oameni
…… asupra …… sunt realizate de …… aflaţi în anumite contexte …… sau politice, altfel spus, 

nu există o singură lectură „obiectivă” a trecutului, actul de interpretare fiind produs în prezent. 
(ADEVĂRUL, 2006)

5. Keresse meg és elemezze a birtokos esetben álló főneveket!
Bebeluşul dispărut săptămâna trecută din maternitatea spitalului de urgenţă Craiova a fost găsit 

marţi noaptea, după cinci zile de căutări. Copilul de numai două luni a fost bine îngrijit şi nu prezintă 
urme de agresiune. Copilul a fost găsit după miezul nopţii la spitalul CFR din Craiova, în urma unui 
telefon dat de o femeie la serviciul de urgenţă 112. (ANTENA 3, 2006)

2.5. A főnévragozás (Declinarea substantivelor)

Az alábbi fejezetben elemezzük az egyszerű főnév és a tulajdonnév ragozását. Az össze-
tett főnév ragozását a főnévképzés (2.6.) fejezetben tárgyaljuk. (lásd a 2.6.3.1. pontot).

2.5.1. Az egyszerű főnév ragozása (Declinarea substantivelor simple)

A főnevet a románban ragozhatjuk:
– határozott névelővel;
– határozatlan névelővel;
– a változatlan alakú főneveket a lui névelővel.

2.5.1.1. A főnév ragozása határozott névelővel

A határozott névelő segítségével jelöljük az esteragokat. A toldalékolás különböző 
módon történik:

a) közvetlen toldalékolással és alakváltozás nélkül: clasă + -a, -i, -le, -lor → clasa, 
clasei, clasele, claselor. Az -a morféma kivételével a többi morfémát a főnév többes 
számú alakjához illesztjük: clasă /clase + -i → clasei, clase + -le → clasele, clase + -lor 
→ claselor.

b) közvetlen toldalékolással és részleges fonetikai változásokkal: frate + le → fratele, 
többszörös tőhangváltás történik a frate, fraţi, fraţilor alakokban (t/ţ, félhangzó i/i), 
mese + i, mese + le, mese + lor.

c) toldalékolás -u- félhangzóval: copil + u + l → copilul vagy dulapul.
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A copil, frate, clasă, dulap főnevek ragozása határozott névelővel:

Egyes szám
Hímnem Nőnem Semlegesnem

Alanyeset copilul fratele  clasa dulapul
Birtokos eset (a, al, ai, ale) 

copilului
(a, al, ai, ale) 

fratelui
(a, al, ai, ale) 

clasei
(a, al, ai, ale) 

dulapului
Részeshat.-eset copilului fratelui clasei dulapului
Tárgyeset copilul fratele clasa dulapul
Megszólító eset copilule! 

copile!
fratele (meu)! 

frate!
Többes szám

Hímnem Nőnem Semlegesnem
Alanyeset  copiii fraţii clasele  dulapurile
Birtokos eset  (a, al, ai, ale) 

copiilor
(a, al, ai, ale) 

fraţilor
(a, al, ai, ale) 

claselor
(a, al, ai, ale) 
dulapurilor

Részeshat.-eset copiilor fraţilor claselor dulapurilor
Tárgyeset (pe) copiii (pe) fraţii clasele dulapurile
Megszólító eset copiilor! 

copiii (mei)! 
copiilor!

fraţilor! 
fraţii (mei)! 

fraţilor!

– –

Birtokos vagy részeshatározó esetben a határozott névelők közül a lui affixum állhat 
külön szóként (lásd a 2.6.3. pontot) a hímnemű tulajdonnevek vagy hímnemű köznevek 
előtt: lui Mihai (Îţi trimit adresa lui Mihai. – Elküldöm neked Mihai címét); lui Marin 
(I-am spus lui Marin. – Megmondtam Marinnak.) Az idegen eredetű nőnemű tulajdon-
nevek előtt is használjuk: lui Carmen (Carmennek); lui Mimi (Miminek); a nőnemű 
tulajdonnevek birtokos vagy részeshatározó esete: Stela – Stelei, Eleonora – Eleonorei, 
Ana – Anei. A tatălui meu helyett használhatjuk a lui tata (apámnak); fratelui meu 
helyett: lui frate-meu (testvéremnek) alakot.

2.5.1.2. A főnév ragozása határozatlan névelővel

Ha a nőnemű főnevet határozatlan névelővel ragozzuk, a birtokos és részeshatározó 
esetben nembeli, számbeli és esetbeli egyeztetés szükséges: unor copii, unei clase, unor 
clase.

Egyes szám
Hímnem Nőnem Semlegesnem

Alanyeset un copil un frate o clasă un dulap
Birtokos eset (a, al, ai, ale) 

unui copil
(a, al, ai, ale) 

unui frate
(a, al, ai, ale) 

unei clase
(a, al, ai, ale) 
unui dulap

Részeshat.-eset unui copil unui frate  unei clase  unui dulap
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Tárgyeset  (pe) un copil un frate o clasă un dulap
Megszólító eset – – – –

Többes szám
Hímnem Nőnem Semlegesnem

Alanyeset nişte copii nişte fraţi nişte clase  nişte dulapuri
Birtokos eset (a, al, ai, ale) 

unor copii
(a, al, ai, ale) 

unor  fraţi
(a, al, ai, ale) 

unor clase
(a, al, ai, ale) 
unor dulapuri

Részeshat.-eset unor copii unor fraţi unor clase unor dulapuri
Tárgyeset (pe) nişte copii (pe) nişte fraţi nişte clase nişte dulapuri
Megszólító eset – – – –

2.5.1.3. A változatlan alakú főneveket: ianuarie (január); vodă (vajda); madam (asz-
szony); tanti (nagynéni) egyes számban ragozzuk:
A. T. ianuarie (pe) vodă (pe) madam (pe) tanti
B. R. lui ianuarie lui vodă lui madam lui tanti

Például: În prima decadă a lui ianuarie turiştii vor pleca spre pârtiile de schi. (Január 
első felében a turisták felkeresik a sípályákat.); I-am oferit lui tanti un cadou frumos 
de ziua ei. (Születésnapjára a nagynéninek szép ajándékot adtam.). Mint már többször 
hangsúlyoztuk a hónapok nevei hímneműek, ragozásuk tehát: lui mai (májusnak); lui 
octombrie (októbernek). Példák a sajtónyelvből: Unde putem merge la mare la sfâr-
şitul lui mai? (A tengerparton hol találhatunk szállást május végén?); La mijlocul lui 
octombrie Ritz-Carlton face recrutări în România. (Október közepén a Ritz-Carlton 
munkavállalókat toboroz Romániában.) (GÂNDUL, 2006)

2.5.2. A tulajdonnév ragozása (Declinarea substantivelor proprii)

A Ion, Ana, Olga, Mimi tulajdonnevek ragozása:
Alanyeset Ion Ana Olga Mimi
Birtokos eset (al, a, ai, ale) 

lui Ion
(al, a, ai, ale) 

Anei
(al, a, ai, ale) 

Olgăi
(al, a, ai, ale) 

lui Mimi
Részeshat.-eset lui Ion Anei Olgăi lui Mimi
Tárgyeset pe Ion pe Ana pe Olga pe Mimi
Megszólító eset Ioane! Ano! Olga! Mimi!

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Tárgyesetben a pe elöljárószót a személynevek (tulajdonnevek és köznevek, főleg rokon-
ságot kifejező szavak), állatnevek, névmások előtt használjuk:

– tulajdonnév előtt: L-am întâlnit pe Ion. (Találkoztam Ionnal.); L-am citit pe Camil 
Petrescu. (Olvastam C. P.-t.);
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– köznév előtt: Pe fată o respecta, pe băiat însă nu-l putea suporta. (A lányt tisztelte, 
viszont a fiút nem tudta elviselni.);

– rokonságot jelölő szavak előtt: Am întrebat-o pe mama, unde mergem în excursie. 
(Megkérdeztem anyámtól, hová megyünk kirándulni.); Ieri l-a văzut pe frate-tău, 
şi a întâlnit-o pe o cumnată de a ta. (Tegnap látta a testvéredet és találkozott egyik 
sógornőddel.);

– állatnév előtt: Maşina l-a călcat pe Bubico. (Bubicót elgázolta az autó.);
– névmás előtt: De mult te caută pe tine. (Már rég keres téged.); Pe noi nu ne-a luat 

cu maşina. (Minket nem vittek el kocsival.); Pe cel mic îl aştept de o oră. (A kiseb-
biket egy órája várom.)

A DOOM, 2005 szerint a mai nyelvben a mozaikszavakat, mint az O.N.U.-t (vagy ONU), 
tulajdonneveknek tekintjük, és névelő nélkül használjuk (nem *O.N.U.-ul): O.N.U. a 
luat o serie de decezii privind eradicarea analfabetismului. (Az ENSZ egy sor intézke-
dést hozott az írástudatlanság felszámolására.) A GARL (94. o.) szerint viszont a már 
említett ONG mozaikszó kaphat toldalékot: ONG-uri, ONG-ul. (ONG-ul “Iniţiativa 21” 
din Tuzla a construit, în cadrul unui proiect de tineret, un mic portal pentru drepturile 
omului. – A tuzlai “Iniţiativa 21” elnevezésű nonprofit szervezet az emberi jogokkal 
kapcsolatos weboldalt indított egy ifjúsági projekt keretében.)

9. GYAKORLAT

1. Keresse meg és elemezze a névelőtlen és tárgyesetű főneveket!
Nenorocitul călător n-are încotro să facă, decât scoate punga şi plăteşte această întâi lecţie. Ispita 

este un profesor care se plăteşte mai scump decât cei mai scumpi profesori din Iaşi. (Fiziologia 
provincialului în Iaşi, Mihail Kogălniceanu)

2. Gyűjtse ki a családi kapcsolatokra vonatkozó főneveket, és adja meg a magyar megfelelőiket is!
După nuntă, bărbaţii din nou se duc la treaba lor şi nurorile rămân iar cu soacra acasă. Baba iarăşi le 

dă de lucru cu măsură şi, cum vine seara, se culcă după obicei. (Soacra cu trei nurori, Ion Creangă)

3. Keresse meg és elemezze a tárgyesetű és birtokos esetű főneveket!
Spre miezul nopţii se înfiinţa [se aşeza] iar la vreun loc de băutură unde sta cât mai târziu, până 

la închidere. Mai zăbovea apoi pe uliţi întru aşteptarea zorilor. (Craii de Curtea-Veche, Mateiu I. 
Caragiale)

4. Válassza ki a helyes megoldást!
Denumirea … vine de la floarea ei mare şi galbenă care se îndreaptă spre soare.
1. florii-soarelui; 2. floarea soarelui; 3. floarea-soarelui; 4. florii soarelui

5. Keresse meg a birtokos esetű tulajdonnevet, és magyarázza meg, miért ez az alak használatos!
Nu mai avură, întreaga iarnă, ocazia să facă dragoste: mătuşile (ca şi porţelanurile) păreau să se 

multiplice în casa lui Ingrid de la o săptămână la alta. (De ce iubim femeile, Mircea Cărtărescu)

6. Válassza ki az alábbi szövegből az angol eredetű szót és adja meg román megfelelőjét!
Hotelierii se aşteaptă la o adevărată avalanşă de turişti, mai ales că meteorologii anunţă pentru 

acest week-end temperaturi de peste 33 de grade pe litoral. (ANTENA I, 2006)
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7. Magyarázza meg magyarul a zárójelbe tett két mozaikszó értelmét!
Proprietarii de autovehicule care vor dori să încheie asigurarea obligatorie de răspundere civilă 

auto (RCA) la o altă companie nu vor mai fi obligaţi să informeze în scris, cu 30 de zile înainte 
de expirarea contractului, societatea de la care au cumpărat poliţa în vigoare, potrivit Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor (CSA). (EVENIMENTUL ZILEI, 2006)

2.6. A főnévalkotás (Formarea substantivelor)

A főnévképzés (főnévalkotás) a szóalkotás egyik módja, amelynek révén a nyelvben 
már meglévő vagy oda bekerült elemek segítségével hozunk létre új szavakat. A román 
főnévalkotás főbb módjai:

1. képzés főnévképzőkkel (derivare cu sufixe): például a comun (közös) melléknévből 
+ -(i)tate főnévképzővel alkotjuk a comunitate (közösség) főnevet. A bun (jó) 
melléknévből a -(ă)tate képzővel hozhatjuk létre a bunătate (jóság) főnevet. 
(Ugyanígy a magyarban jó + -ság adja a jóság főnevet.)

2. szóösszetétel (compunere): unt + de + lemn → untdelemn (olaj) (lásd a 2.6.3. pon-
tot); tulajdonnevek esetében Marea + Neagră → Marea Neagră, Târgu + - + Jiul 
→ Târgu-Jiul, Gura + Humorului → Gura Humorului.

3. ritkább szóalkotási módok (modalităţi mai puţin frecvente de creare a cuvinte-
lor), mint például:
a) ikerítés (juxtapunere vagy parataxă): a magyarban dínom-dánom, a románban 
lazább szabályok szerint: linge-blide – szó szerint tányérnyaló, vagyis talpnyaló;
b) betűszóalkotás (abrevierea iniţialelor constituenţilor): RADET (Regia Auto-
nomă de Distribuţie a Energiei Termice – Távhőszolgáltató Vállalat);
c) szóösszevonás (prescurtare): aprozar – zöldségüzlet (centru de aprovizio-
nare cu zarzavat – zöldségellátó központ); aragaz – propán-bután gáz, más néven 
PB-gáz (A.R.A – Asociaţia Româno-Americană + gaz – Román–Amerikai 
Társaság + gáz). A magyarban: Malév (Magyar Légiforgalmi Vállalat);
d) szórövidülés (derivare regresivă): a magyar csokoládéból alakult ki a csoki, a 
románban az a omorî (megöl, gyilkol) ige főnévi igenevéből elhagyjuk az î végző-
dést és ebből kapjuk az omor (gyilkosság) főnevet, a caisă (barack) főnévből szó-
rövidülés folytán alakult ki a cais (barackfa) szó.

Mint már említettük, a románban a főnév változatos szófaj, ebből következik, hogy a 
főnévalkotás is sokféle. Az alábbiakban a három főbb főnévalkotási módot, a főnévkép-
zőket, a szófajváltást és a szóösszetételt elemezzük.
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2.6.1. A főnévképzők (Sufixele substantivale)

A szóalkotás során egy alapszóból képzők segítségével új szót hozunk létre. A képző 
a románban is a szótő után áll, és megváltoztathatja az alapszó szófaját. A magyarban 
az olvas igéhez illesztjük az -ás képzőt, ebből kapjuk a olvasás főnevet, ugyanúgy a 
románban a citi (ovas) + -ire képző segítségével jön létre a citire (olvasás) főnév.

A GARL szerint az ige alapú főnévképzést nyelvtani szakszóval deverbális nomen-
képzésnek nevezzük (derivare deverbală, magyar megnevezése: igéből névszót képző 
képzők.) (lásd bővebben MG, 317–318. o.).

Az igéből az alábbi képzők segítségével képezhetünk főnevet:
-aj (-itor, -ător): a masa + aj → masaj (masszírozás); a fierbe + ător → fierbător 

(merülőforraló); a citi + itor → cititor (olvasó);
-ăreţ: a cânta + ăreţ → cântăreţ (énekes);
-ău: a linge + ău → lingău (talpnyaló);
-erie, -ime: a imprima + erie → imprimerie (nyomda);
-ială (-eală): a cheltui (költ) + ială → cheltuială (költség); a amorţi + eală→ amor-

ţeală (zsibbadtság, érzéketlenség);
-(ă)ciune: a înşela + ăciune → înşelăciune (szélhámosság, becsapás);
-re (-ire, -are): a cheltui + re → cheltuire (kiadás); a apăra + are → apărare (véde-

lem, védekezés);
-inţă (-anţă): a birui + inţă→ biruinţă; (diadal, győzelem); a cuteza + anţă → cute-

zanţă (merészség, bártorság);
-tor: a lucra + tor → lucrător (dolgozó);
-ţie: a interveni + ţie → intervenţie (beavatkozás, közbelépés);
-ură: a arde + ură → arsură (égési seb).
-ant lehet főnév- és melléknévképző:
 – főnév: a solicita + ant → solicitant (kérelmező);
 – melléknév: a irita + ant → iritant (ingerlő, bosszantó).

Főnevet képezhetünk a melléknévből is a következő képzők segítségével:
-aţă : dulce + aţă → dulceaţă (édesség);
-ătate: bun + ătate → bunătate (jóság); rău → răutate (rosszindulat);
-iciune: gol + iciune → goliciune (meztelenség, sivárság);
-ime: ager + ime → agerime (frissesség); aspru → asprime (érdesség);
-ism: modern + ism → modernism (modernizmus);
-eţe: trist + eţe → tristeţe (szomorúság);
-ete: scump + ete → scumpete (drágaság);
-ie: vesel + ie → veselie (vidámság);
-ţeală : fierbinte + ţeală → fierbinţeală (hőség, forróság);

A magyarban a névszóképzők (sufixe nominale) segítségével képezhetünk igéből névszót. 
Főnévképzők: -ás/-és: tanul + ás → tanulás; dalom/-delem: fáj + dalom → fájdalom; -tal/-tel: 
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behoz + tal → behozatal; -at/-et: mond + at → mondat; stb.; melléknévképzők: -ós/-ős: tanul + 
ós → tanulós, csíp + ős → csípős; -ékony/ékeny: hajlik + ékony → hajlékony; -ag/-eg: hallgat 
+ ag → hallgatag; stb.; -ánk/-énk: fél + énk → félénk; -tlan/-tlen: tehet + tlen → tehetetlen.

2.6.2. A szófajváltás (Conversiunea – trecere în clasa substantivului)

A főnév képzése más szófajokból (igéből, melléknévből, számnévből, határozószóból) 
termékeny szóalkotási mód.

1. Az ige szófajváltása személytelen (főnévi igenév, múlt idejű melléknévi igenév, 
határozói igenév, szupinum) alakjának a toldalékolásával történik. Az igéből a főnévi 
igenév hosszú alakjával (-ere, -are, -ire) képezünk főnevet: a scrie (ír, főnévi igenév) 
+ ere → scriere (írás). Ez az alak főnévként ragozható: Scrierea aceasta mi s-a părut 
mai bună decât cea de ieri. (Ez az írás jobbnak tűnik, mint a tegnapi.) A képzéssel az 
ige mondattani szerepe megváltozik, és a főnévi igenév hosszú alakja lehet a mondat 
alanya, jelzője, tárgya, határozója vagy névszói állítmánya. Főnév képezhető a szupi-
num de és la elöljárószó nélkül használt alakja segítségével is: az a scrie főnévi igenév, 
szupinuma de scris (írni való, írásra alkalmas), a képzett főnév scris (írás). Mondatban: 
Scrisul lui este ilizibil. (Írása olvashatatlan).

Ritkán a múlt idejű melléknévi igenév is lehet főnév. Az a judeca (ítél, ítélkezik) 
főnévi igenév, melléknévi igeneve: judecat (ítélt), a főnév pedig judecată: completul de 
judecată (bírósági ítélőtanács): Completul de judecată s-a întrunit ieri după-amiază. 
(Tegnap délután összeült a bírósági ítélőtanács.) Az a suferi (szenved) ige határozói ige-
névi alakja suferind (szenvedvén) is lehet főnév, például többes számú, hímnemű, hatá-
rozott névelős alakja (suferinzii – a betegségben szenvedők, betegek) ma már kevésbé 
használt, inkább stiláris értéke van: Suferinzii au fost transportaţi la spital. (A beteges-
kedőket a kórházba szállították.).

2. A melléknévből képzett főnevek száma aránylag magas, bun (jó); bunul (java) 
bunuri (javak); tânăr→tânărul (fiatal, a fiatal); rănit→ rănitul (sebesült, a sebesült); 
alb→ un alb (egy fehér). Például: El i s-a adresat tânărului cu simpatie. (A fiatalember-
hez rokonszenvvel szólt.)

3. Határozószóból (például bine – jól) képzett főnevek száma alacsony: (a face) bine 
(jót tesz) → binele főnév: El îi vrea binele. (Ő a javát akarja.)

4. Aránylag ritka a számnévből képzett főnév: opt (nyolc) → opturi (nyolcasok): El 
face opturi cu bicicleta. (Nyolcasokat rajzol a kerékpárjával); unsprezece (tizenegy) 
→ unpsrezecele (a tizenegy): Unsprezecele Ungariei nu a participat la Campionatele 
Mondiale de fotbal din Germania. (Magyarország válogatottja nem vett részt a német-
országi Labdarúgó Világbajnokságon.)
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2.6.3. A szóösszetétel (Compunerea)

A románban kevésbé termékeny a szóösszetétel. Az untdelemn (olaj) összetett szó 
három részből áll: unt (vaj), de (elöljárószó), lemn (fa); a Câmpulung (magyar neve: 
Hosszúmező) helységnév két részből áll: Câmpul (mező) és lung (hosszú). A már emlí-
tett RADET (Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice – Távhőszolgáltató 
Vállalat) szóösszetétel.

Főbb főnévi szóösszetételek:
a) főnév + főnév: omucidere (om + ucidere emberölés); mamă-soacră (anyós);
b) főnév + birtokos esetű főnév: floarea-soarelui (napraforgó lásd a 2.4.1.2. pontot); 

moalele-capului (feje lágya);
c) főnév + melléknév vagy melléknév + főnév: botgros (meggyvágó, szó szerint: 

pofa + vastag); bună-voinţă (jóindulat); reavoinţă (rosszindulat);
d) számnév + főnév: prim-ministru (miniszterelnök); prim-procuror (főügyész); 

triplusalt (hármasugrás);
e) elöljárószó(k) + főnév: după-amiază (délután); fărădelege (törvényen kívül);
f) főnév + elöljárószó + főnév: poale-n-brâu (bugyros palacsinta); Cetatea-de-Baltă 

(Küküllővár); viţă-de-vie (szőlő);
g) ige + főnév vagy főnév + ige: târâie-brâu (naplopó); B. R. lui târâie-brâu, un 

târâie-brâu, nőnemű alakja: o târâie-brâu; gură-cască (szájtáti); B. R. lui gură-cască, 
hímnemű alakja: un gură-cască, nőnemű alakja: o gură-cască;

h) ige + határozószó: vino-ncoace vagy vino-ncoa (szemrevalóság, bűbájosság) sem-
legesnemű főnév;

i) ige + ige: du-te-vino (jövés-menés);
j) több igei alak (kijelentő mód + kötőmód): lasă-mă-să-te-las (pipogya ember).

2.6.3.1. Az összetett főnevek ragozása (Declinarea substantivelor compuse)

A GALR szerint a szóösszetétel lehet: szoros szóösszetétel (compuse sudate) (a); laza 
szóösszetétel (compuse nesudate) (b).

a) A szoros összetételű szavak lehetnek változó és változatlan alakúak:
– a határozott névelős szóösszetételek utótagja ragozható (bunăvoinţă – jóindulat, 

dreptunghi – téglalap):
Egyes szám Többes szám

A. T. bunăvoinţa A. T. bunăvoinţele
B. R. bunăvoinţei B. R. bunăvoinţelor

A. T. dreptunghiul A. T. dreptunghiurile
B. R. dreptunghiului B. R. dreptunghiurilor



75

2. A FŐNÉV (SUBSTANTIVUL) 

Ugyanígy ragozzuk a gyakoribb tematikus szóösszetételeket is: autobază (gépko-
csipark); aeroambulanţă (légimentő); bacteriolog (bakteriológus); eminescolog 
(Eminescu szakértő) stb.;

– a hározott névelővel nem ragozható szóösszetételek főleg az igével képzett sza-
vak: zgârie-brânză (fösvény); zgârie-nori (felhőkarcoló); nu-mă-uita (nefelejcs); 
pierde-vară (naplopó); főnévvel képzett szóösszetételek: papă-lapte (tutyi-mutyi); 
ucigă-l-toaca (ördög); coate-goale (ágrólszakadt, nincstelen); gură-spartă (locsi-
fecsi) vagy képzett tulajdonnevek: Barbăneagră (Feketeszakáll); Fruntelată 
(Széleshomlok).

Az új nyelvtannal (GALR) ellentétben a DOOM, 2005 szerint az emberi tulajdon-
ságra vonatkozó összetett főnevek ragozhatók: B. R. lui gură-cască (a szájtátinak); lui 
pierde-vară (a naplopónak).

b) A másik csoportba tartozik a laza összetételű összetett főnév, amelynek az alap-
tagját ragozzuk. A ragozás során mindkét tag megváltoztatja alakját. Például: câine-lup 
(farkaskutya).

Egyes szám Többes szám
A. T. câinele-lup A. T. câinii-lupi
B. R. câinelui-lup B. R. câinilor-lupi

Ehhez hasonló a mama-soacră (az anyós): mamele-soacre (anyósok); mamelor-soacre 
(anyósoknak); locotenent-colonel (alezredes); locotenentul-colonel (az alezredes) vagy 
locotenent-colonelul (az alezredes); locotenenţi-colonei (alezredesek).

2.6.3.2. Az összetett tulajdonnevek ragozása (Declinarea substantivelor proprii)

Az összetett tulajdonneveket háromféle képpen ragozhatjuk:
a) a tulajdonnév előtagját ragozzuk: Gura Humorului, Râmnicu Sărat stb.

A. T. Gura Humorului
B. R. Gurii Humorului

b) a tulajdonnév utótagját ragozzuk: Târgu-Jiul stb.
A. T. Târgu-Jiul
B. R. Târgu-Jiului

c) a tulajdonnév mindkét tagját ragozzuk, ezek csak nőnemű összetett tulajdonnevek 
lehetnek: Marea Neagră, Copşa Mică stb.
A. T. Marea Neagră
B. R. Mării Negre
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2.6.3.3. Az összetett főnevek írása (Scrierea substantivelor compuse)

Az összetett főneveket írhatjuk egybe vagy kötőjellel.
a) Egybeírjuk a következő összetett szavakat:
 binefacere (jótett, jótétemény), A. T. binefacerea, B. R. binefacerii;
 binefăcător (jótékony); A.T. binefăcătorul, R. B. binefăcătorului;
 răufăcător (kártékony); A. T. răufăcătorul, R. B. răufăcătorului;  
 bunăstare (jólét); A. T. bunăstarea, R. B. bunăstării;
 primăvară (tavasz); A. primăvara, R. B. primăverii;
 portmoneu (pénztárca) A. T. portmoneul, R. B. portmoneului;
 untdelemn (olaj); A. T. untdelemnul, R. B. untdelemnului;
 radioemisiune (rádióaadás); A. T. radioemisiunea, R. B. radioemisiunii;
 radiojurnal (hírek); A. T. radiojurnalul, R. B. radiojurnalului;
 radioreportaj (rádiós riport); A. T. radioreportajul, R. B. radioreportajului;
 portarmă (fegyverviselés); A. T. portarma, R. B. portarmei;
 portavion (repülőgép-anyahajó); A. T. portavionul, R. B. portavionului;
 portdrapel (zászlóvívő); A. T. portdrapelul, R. B. portdrapelului.

Ezen kívül egybeírjuk még a régi román összetett szavakat: pravoslavnic (görögke-
leti, ortodox); protopop (esperes). Vagy az idegen szavakból képzett összetett szavakat: 
neocomunism (neokommunizmus); politolog (politológus); teleconferinţă (távközlési 
eszközökkel lebonyolított konferencia, megbeszélés).

b) Kötőjellel írjuk a két főnévből képzett szavakat: redactor-şef (főszerkesztő).
Egyes sz. Többes sz.

A. T. redactorul-şef A. T. redactorii-şefi
B. R. redactorului-şef B. R. redactorilor-şefi

Ehhez hasonló módon ragozzuk és írjuk a következő főneveket:
 ochiul-boului (ökörszem); A. T. ochiul-boului, B. R. ochiului-boului;
 floarea-soarelui (napraforgó); A. T. floarea-soarelui, B. R. florii-soarelui;
 bloc-turn (toronyház); A. T. blocul-turn, B. R. blocului-turn;
 cal-putere (lóerő); A. calul-putere, B. R. calului-putere;
 decret-lege (törvényerejű rendelet); A. T. decretul-lege B. R. decretului-lege;  
 general-colonel (vezérezredes); A. T. generalul-colonel, B. R. generalului-

colonel;
 maşină-unealtă (szerszámgép); A. T. maşina-unealtă, B. R. maşinii-unelte vagy 

unei maşini-unelte. Például: Căruciorul este un dispozitiv al unei maşini-unelte. 
(DEX-online)

A főnév + elöljárószó + főnév típusú szavak alaptagját ragozzuk: cal-de-mare (tengeri 
csikóhal); A. T. calul-de-mare, B. R. calului-de-mare; gură-de-lup (farkasszáj); A. T. 
gura-de-lup, B. R. gurii-de-lup.
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A DOOM, 2005 szerint a prim-ministru (miniszterelnök) főnév ragozása a következő: 
A. T. prim-ministrul, B. R. prim-ministrului, többes számban, névelő nélkül: prim-
miniştri, névelővel: prim-miniştrii. Például: Prim-miniştrii statelor membre UE se vor 
întruni la Praga. (A EU tagállamok miniszterelnökei Prágában üléseznek.) A sajtó-
nyelvben, ha miniszeterelnökökről van szó, általában a premierii vagy liderii (miniszter-
elnökök) kifejezést használják. Ugyancsak kötőjellel írjuk a prim-procuror (főügyész); 
prim-secretar (első titkár); prim-solist (első szolista); prim-pretor (első prétor) főneve-
ket. Kivétel: prim ajutor (elsősegély).

A népnyelvben gyakran használatos a rokonságot vagy szoros társadalmi kapcsola-
tot kifejező szóösszetétel, a főnévhez kötőjellel kapcsolódó birtokos melléknév: buni-
că-mea (nagymamám); maică-mea (anyám); taică-său (apja); frate-său (testvére); 
soră-mea (lánytestvérem); cumnatu-meu (sógorom); stăpână-mea (gazdaasszonyom); 
unchiu-său (nagybátyja). Ebben a szerkezetben a főnévnek (bunică-, maică-, taică-, 
frate-, soră-, cumnatu-, stăpână-, unchiu-) nincs névelője!

Egyes szám Többes szám
Hímnem Nőnem

A. T. bunicu-meu A. T. maică-mea
B. R. lui bunicu-meu B. R. maică-mii

(maică-tii, maică-sii)

Ha a főnevet és a birtokos melléknevet (bunica mea) külön írjuk, a főnév határozott név-
előt (-a) kap. De a köznyelvben használatos a mă-sa (mama + sa, anyja); mă-sii (any-
jának); tat-su (apja), ta-su (apja); tac-tu (apád) alakokat külön írjuk. A maică-tii alak-
nak például stiláris értéke lehet egy mai román regényben: „gândeşte-te din vreme să 
nu-i mai faci maică-tii alt necaz.” („gondold meg idejében, ne búsítsd megint anyádat, 
A találkozás, Gabriela Adameşteanu, Ford. Csiki László). A noru-mea (menyem); soru-
mea (lánytestvérem) alakok is a népnyelvhez tartoznak.

Ha a neologizmusok végződésének írása és kiejtése eltér, akkor a határozott név-
előt kötőjellel írjuk (show-ul – a show, bleu-ul – a kék), akkor is, ha a neologizmus 
végződése eltér a köznyelvben használatos szavak alakjától: acquis-ul (a szabályrend-
szer); dandy-ul (a dendi); party-ul (a parti); story-ul (a sztori). Kötőjellel írjuk a nehe-
zen ragozható szavakat: x-ul (az x); 10-le (a tízes, vagyis a tíz főből álló csapat); 11-le (a 
tizenegy, futballválogatott); RATB-ul (a Közlekedési Vállalat). Ha a jövevényszó meg-
honosodott a románban és végződése a román ábécé szerint kiejthető, akkor a határozott 
névelőt egybeírjuk a szóalakkal: clickul (rákattintás); gadgetul (érdekes játék, újdon-
ság); trendul (irányzat); week-endul (a hétvége). Többes számuk: clickurile, gadgetu-
rile, trendurile, week-endurile.



78

ROMÁN NYELVTAN

10. GYAKORLAT

1. Elemezze a tulajdonneveket az alábbi mondatban!
Frontul de acoperire al batalionului nostru se întindea pe vreo zece-cincisprezece kilometri de 

frontieră, către vama Giuvala în dreapta, iar spre stânga până la domul alb, de piatră, al culmii Piatra 
Craiului. (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Camil Petrescu)

2. Elemezze a melléknévből képzett főnevet!
Bunurile împlicate în spălarea de bani sunt confiscate de stat. (revistapresei.ro)

3. Elemezze az înşelăciunile főnevet!
Corupţia, înşelăciunile şi evaziunea fiscală „omoară“ timpul poliţiştilor. (cugetliber-ro)

4. Elemezze az alábbi címben előforduló összetett szót!
Du-te-vino general pentru îndeplinirea criteriilor FMI. (ZIARUL FINANCIAR, 2006)

5. Elemezze az összetett főnevet!
Cu acest lasă-mă-să-te-las al guvernanţilor nu ne putem aştepta decât la surprize. (editie.ro)

6. Miből jött létre az alábbi szövegben található összetett szó?
Cum se explică atracţia faţă de o persoană care nu are „vino-ncoace”? (Topfitness.ro)

7. Elemezze az alábbi szövegekben a mamă-sa összetett főnév alakjait!
a) Nu mai zăbovea, vreme nu pierdea: nunta-i întocmea, … fraţii şi mă-sa de mână-i lua şi mi-i 

cununa în grădină crăiască … (zamolxis.ro)
b) Avea şi nea Dinică, fratele mai de la mijloc al maică-sii, o puşcă de vânătoare. (agero-stuttgart.

de)
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3. AZ IGE  
(Verbul)

3.1. Az ige osztályozása (Clasificarea verbelor)

Az ige a románban és a magyarban is cselekvést, történést vagy állapotot fejez ki. A 
románban az ige ragozott alakjainak számbeli aránya rendkívül magas. Például egy 
cselekvő (aktív) ige egyszerű ragozott alakjainak száma eléri a 28-at, az összetett ala-
kok száma 58, ha hozzáadjuk a szenvedő igealakokat is, számuk eléri a 206-ot. (Avram, 
2001). A román szótárban (DEX, 1998) az ige a következő alakban szerepel: merge merg 
vb III vb. intranz. A merge alak a főnévi igenév, a merg alak jelentése: kijelentő mód 
jelen idő egyes szám 1. személy; a III. az ige ragozási csoportját jelöli (az -e-re végződő 
igék csoportja); vb. intranz. jelentése verb intranzitiv (tárgyatlan ige). A magyar szótár-
ban például az a merge megfelelő alakja: megy tn ige. A megy alak kijelentő mód jelen 
idő 3. személy (eltér a romántól), tn: tárgyatlan, akárcsak a románban, és végül ige: mint 
szófaj. Az a merge ige több mint kétszáz alakját a szótár nem tüntetheti föl, mert a rago-
zott alak nem vehet föl lexikai jelentést, vagyis a nyelvfejlődés során nem kapott külön-
álló jelentést. Habár a voi mergeţi (ti mentek), tu vei merge (te menni fogsz), noi am mers 
(mi mentünk), el merse, (ő ment), noi merseserăm (mi mentünk), noi să mergem (hogy 
menjünk), eu aş fi mers (én mentem volna), mergi! (menj!) igealakok különfélék, jelen-
tésük nem változik.

Az igét osztályozhatjuk:
1. mondattani szerepe alapján;
2. a jelentéséhez kötődő mondattani szerepe szerint;
3. aszerint, hogy névmással vagy névmás nélkül használjuk.

1. Mondattani szerepe alapján az ige két csoportját különböztetjük meg: állítmányi 
(verbe predicative) és nem állítmányi (verbe nepredicative) ige.

a) Állítmányi az ige abban az esetben, ha önálló értelme van, személyes igemódban 
áll, és a mondat állítmánya. Az állítmányi ige vonzata az alany, nevezhetjük „alannyal 
bíró” igének: Ion adună în curte frunzele uscate. (Ion az udvaron összegyűjti az elszá-
radt leveleket.) Az adună igealak jelentése önálló (gyűjt), kijelentő mód jelen idő egyes 
szám 3. személy és a mondat állítmánya. A románban a legtöbb ige ehhez a csoporthoz 
tartozik;

b) A nem állítmányi igének nincs alanya, két csoportra osztható: segédige (verb 
auxiliar) és kapcsoló ige vagy kopula (verb copulativ).
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– A segédige az összetett igeidők alkotó eleme. A románban az a fi (lesz), a avea 
(bír, birtokol), a vrea (akar) abban az esetben segédige, ha része az összetett időnek, és 
állítmányalkotó: Ion a adunat în curte frunzele uscate. (Ion az udvaron összeszedte az 
elszáradt leveleket.). Az utóbbi mondat állítmánya az a adunat: kijelentő mód összetett 
múlt idő egyes szám 3 személyű forma, az a: az a avea segédige hangsúlytalan alakja, 
az adunat pedig: az ige melléknévi igeneve. A Ion va fi adunat în curte frunzele uscate. 
(Ion az udvaron állítólag összeszedte az elszáradt leveleket) mondatban a va fi adunat 
alak így épül fel: 1. va az a vrea kijelentő mód jelen idő egyes szám 1. személyű alakja, 
2. fi adunat az ige múlt idejű főnévi igeneve. A va fi adunat lehet az ige befejezett jövő 
idejű alakja és a feltételező mód múlt idejű alakja (lásd a 3.6.4. pontot). Itt az ige feltéte-
lező módban áll. (lásd a 3.3.1.4. pontot)

– A kapcsoló ige vagy a kopula a névszói állítmány része, és nincs különálló jelen-
tése. Ha a segédige (a fi, a avea, a vrea) része a névszói állítmánynak, akkor kapcsoló 
igei funkcióról beszélünk. Például: Frunzele uscate au fost adunate în curte de Ion. (Az 
udvaron elszáradt leveleket Ion szedte össze, vagyis Az elszáradt levelek Ion által vol-
tak összeszedve.) mondatban az au fost kapcsoló ige, a névszói rész (adunate) előtt áll. 
Az adunate az ige melléknévi igeneve, számban és nemben egyezik a mondat alanyával 
(Frunzele). A kapcsoló igék közé tartozik a însemna (jelent), amely az a fi ige szinoni-
mája. Például: Sportul înseamnă sănătate. (A sport egészség.).

Kapcsoló ige az a deveni (válik, lesz) és szinonimái az a se face (lesz, válik), a ieşi (lesz belőle, 
válik). Például: Ion a devenit inginer. (Ion mérnök lett vagy Ionból mérnök lett.); Ion a ieşit 
inginer. (Ionból mérnök lett.); Ion s-a făcut inginer. (Ion mérnök lett, szó szerint: Ion mérnö-
köt csinált magából.)
Az a rămâne (marad) ige állapotot fejez ki: Ion a rămas neschimbat. (Ion nem változott, szó 
szerint: Ion változatlan maradt.)

A magyarban az összetett állítmány (névszói állítmány – predicat nominal) két részből áll: 
segédigei részből (amely az ige grammatikai jelentését hordozza) és névszói részből (amely az 
összetett állítmány fogalmi jelentését hordozza). Például: Látom, egészen tiszta lettél. (Văd că 
te-ai făcut curat de tot.); A nagybátyám régen kalauz volt. (Mai de mult, unchiul meu a fost 
controlor.); Ez voltam én. (Acesta am fost eu.) A fenti mondatokban a névszó (melléknév, főnév 
és névmás) adja a mondat közlésbeli értelmét. Így az összetett állítmány segédigéje fejezi ki a 
grammatikai jelentést: személyt, időt, módot; a névszó pedig a jelentésbeli értelmezhetőségét. 
A magyarban a segédigék egyik csoportja mondatrészteremtő (ez a fogalom a verb copulativ-
nak felel meg), amelyet a magyarban is kopulának nevezünk, és szóalakteremtő segédige a 
románban a verb auxiliar-nak, a segédigének felel meg. Például: János ügyes volt. (Ion a fost 
abil.) mondatban a volt igésítő segédige, és az összetett állítmány képzésére szolgál. A János 
menni fog (Ion va merge.) mondatban a fog segédige az összetett igealak (a jövő) létrehozásá-
ban vesz részt. A románban is a va merge alak összetett igealak: a va az a vrea segédige 3. sze-
mélyű alakja, a merge alak pedig a megy (a merge) ige főnévi igeneve.

A leíró nyelvtan mondattanilag a kopulát (kapcsoló igét) a névszóval együtt elemzi. A 
kopula lehet

– alany: A fi bun este o calitate rară. (Jónak lenni ritka tulajdonság.);
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– jelző: El găseşte forţa de a fi bun. (Talál erőt jónak lenni, vagyis, hogy jó 
legyen.);

– tárgy: El poate fi bun. (Ő lehet jó.);
– részeshatározó: El se teme de a fi bun. (Fél jónak lenni.);
– határozó: Fiind bun, l-a iertat. (Mivel jó volt, megbocsátott neki.);
– állítmánykiegészítő (element predicativ suplimentar): Eu îl consider a fi bun pentru 

aceasta. (Én erre jónak tartom őt.);
– névszó a névszói állítmányban: El pare a fi bun. (Ő jónak tűnik.)

2. A jelentéséhez kötődő mondattani szerepe szerint az ige kétféle: tárgyas és 
tárgyatlan.

a) A tárgyas igének (verb tranzitiv) általában van tárgyhatározója: Am văzut un 
şarpe. (Láttam egy kígyót). Itt az a vedea ige tárgyas ige, az un şarpe az ige tárgyi bővít-
ménye. Ebbe a csoportba tartozik még az a desena (rajzol); a chema (hív); a asculta 
(hallgat); a iubi (szeret) stb. ige. Voi desenaţi o hartă. (Ti rajzoltok egy térképet.); El îl 
cheamă pe tatăl său. (Ő hívja az apját.); Ei ascultă muzică. (Ők zenét hallgatnak.); El o 
iubeşte pe Maria. (Ő Máriát szereti.)

b) A tárgyatlan igének (verb intranzitiv) nincs tárgyi bővítménye: a străluci 
(ragyog); a ploua (esik). Például: Soarele străluceşte. (A nap ragyog.) Plouă de două 
zile. (Két napja esik.)

3. Aszerint, hogy az igét névmással vagy névmás nélkül használjuk, megkülönböz-
tetünk visszaható igét (verb reflexiv): ei se gândesc (ők gondolkodnak) és nem vissza-
ható igét (verb nereflexiv) a merge (megy); a fugi (szalad). Néhány ige csak visszaható 
névmással ragozható: a se căi (megbán, sajnál); a se întâmpla (megtörténik); a se preta 
(rááll); a-şi aroga (magának követeli, vindikálja); a-şi asuma (vállal); a-şi însuşi (elsa-
játít); mások csak visszaható névmás nélkül: a aparţine (hozzá tartozik); a durea (fáj); 
a exista (létezik); a fi (van); a ploua (esik az eső); a trebui (kell). (Avram, 2001)

E három fő csoporton kívül a románban van néhány rendhagyó ige (verb neregulat), 
amely ragozása során formailag változik. Az a fi létige ragozása kijelentő mód jelen idő-
ben: eu sunt, tu eşti, el este, noi suntem, voi sunteţi, ei sunt. Ehhez a csoporthoz tar-
tozik még az a avea (bír); a vrea (akar); a da (ad); a sta (ül, áll) a bea (iszik), a mânca 
(eszik), a lua (vesz) ige. (lásd még a 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14. pontot)

11. GYAKORLAT

1. Gyűjtse ki a szövegből a tárgyas és tárgyatlan igéket, és hasonlítsa össze azokat a magyar 
megfelelőikkel!

Apoi începe a purta caii încolo şi încoace, şi numai iaca slăbătura cea de cal iar se repede şi apucă 
o gură de jăratic. Fiul craiului îi mai trage şi atunci un frâu în cap, cât ce poate, şi apoi iar începe a 
purta caii de colo până colo, să vadă, nu cumva a veni alt cal să mănânce jăratic. Şi numai iaca, şi 
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a treia oară, tot gloaba cea de cal vine şi începe a mânca la jăratic, de n-a mai rămas. (Povestea lui 
Harap-Alb, Ion Creangă)

Elkezdte a lovakat elé-hátra terelni, hát egyszer megint előjött a csont és a bőr gebe, s belékapott a 
parázsba. A királyfi másodszor is rávágott istenesen a fejére, s tovább terelgette a ménest, hogy talán 
csak eléjön egy másik ló is parazsat enni. De hiába, mert újra csak az a göcsörtös jött elő, s addig-ad-
dig, hogy a parazsat mind megette. (Fehér Szerecsen meséje, Ion Creangă, Ford. Sütő András)

Tárgyas igék     Tárgyatlan igék

2. Keresse meg az állítmányi és nem állítmányi igéket!
Am surâs din nou mieros şi aprobator. Ştiu cât plictiseau pe camarazii mei aceste încercări care 

adulmecau bunăvoinţa comandantului, dar era peste puterile mele. Mă oferisem în ajun să execut 
cu plutonul o săpătură pe care alţii nu o izbutiseră, şi această ofertă a mea îi dezgustase. Înţelegeam 
limpede, ca prin sticla asta, dar ce puteam face? În mine era o foială de şerpi, care ajungea deasupra 
numai într-un surâs, înseriat vieţii milităreşti. (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, 
Camil Petrescu.)

Állítmányi igék  Nem állítmányi igék

3. Keresse meg azt a három tárgyas igét, amely egy-egy főnévre (tárgyra) utal!
Potrivit declaraţiilor ministrului Mediului, juriştii vor verifica documentele din care reiese dacă 

cei care au închiriat plajele, au încheiat contracte de subînchiriere sau nu. (EVENIMENTUL ZILEI, 
2006)

3.2. Az ige nyelvtani jelentése (Aspectul gramatical al verbului)

3.2.1. Az igevonzatok (Complementele verbului)

Az ige bővíthetőségét, vagyis a kötelező vonzatok számát jelentésük határozza meg. Az 
ige vonzata lehet alany, tárgy és részeshatározó. Akárcsak a magyarban, a románban is 
több igetípust különböztetünk meg:

1. vonzat nélküli vagy alanytalan ige (verbe zerovalente): Ninge. (Havazik.); Plouă. 
(Esik.); Tună. (Dörög.); Se înserează. (Beesteledik.) A magyarban alanytalan 
vagy nullavonzatos ige: hajnalodik (se crapă de ziuă); havazik (ninge); pirkad (se 
face ziuă) tavaszodik (se face primăvară).

2. egyvonzatos ige (verbe monovalente): a alerga (szalad); a cădea (leesik); a fugi 
(szalad); a se împiedica (megbotlik); a înota (úszik). Mondatokban: Copilul 
aleargă. Az egy vonzat az alany (Copilul); Fata se împiedică. (A lány megbot-
lik.); Maria înoată. (Mária úszik.) A magyarban egyvonzatos ige: beteljesül (se 
împlineşte); kinyílik (se deschide); fésülködik (se piaptănă).



83

3. AZ IGE (VERBUL) 

3. kétvonzatos ige (verbe bivalente): a citi (olvas); a cumpăra (vásárol); a vinde 
(elad); a uimi (bámulatba ejt); a-i părea rău (megbánja); a-i durea (fáj vmije). 
Például: Ion citeşte cărţi. A két vonzat: Ion, alany és cărţi tárgy. A magyar-
ban kétvonzatos igék például: Géza elveszítette a szemüvegét. (Géza şi-a pierdut 
ochelarii.); Én várok a barátomra. (Îl aştept pe prietenul meu.). A magyarban 
kétvonzatos ige: kidoboltatik valami valaki által (se bate toba, se anunţă); valaki 
haragszik valakire (se supără).

4. háromvonzatos ige (verbe trivalente): a învăţa (tanít); a întreba (kérdez). 
Mondatban: Profesorul mă învaţă gramatică. (A tanár nyelvtant tanít nekem.) 
A három vonzat: az alany (Profesorul); a tárgy (mă) és a tárgy (gramatică). A 
magyarban háromvonzatos ige például: Marcika kimásolja a könyvből a verset. 
(Marcika copiază poezia din carte.)

3.2.2. Az igenemek (Diatezele)

A románban az igenem (ige faja) egyik legvitatottabb nyelvtani kérdés, ugyanis nem 
egyértelmű a visszaható ige és a visszaható igenem státusa. A leíró nyelvtan szerint a 
románban három igenem van: cselekvő, szenvedő és visszaható szerkezet. Például:

– cselekvő szerkezet: Elena o piaptănă pe mama ei. (Elena megfésüli az édesany-
ját.);

– szenvedő szerkezet: Elena este pieptănată de mama ei. (Elenát megfésüli az édes-
anyja.);

– visszaható szerkezet: Elena se piaptănă. (Elena fésülködik.)

A magyarban öt igenem van:
a) A cselekvő ige tudatos cselekvést fejez ki, lehet tárgyas ige: János meglátogatja a barát-
ját. (János îl vizitează pe prietenul său, gyakrabban használt alakban: János îi face o vizită 
prietenului său.) vagy tárgyatlan ige: János szalad. (János aleargă.);
b) A mediális ige történést jelöl, hajlik, leng, pirkad: Hajlik a nádszál. (Trestia se apleacă.); 
állapotot jelöl, megbetegszik: János megbetegszik. (János se îmbolnăveşte.) Tartalmaz alanyta-
lan igét is: Alkonyodik. (Se înserează.); Havazik. (Ninge.);
c) A műveltető igék cselekvő igékből származnak az -at/-et, -tat/-tet képzővel: mosat (pune 
pe cineva să-i spele, vagyis mást tesz oda, hogy mosson neki); rajzoltat (îl pune să deseneze, 
vagyis arra biztatja, hogy rajzoljon); siettet (îl face să se grăbească). Az alany nem a cselek-
vőt mutatja, hanem azt a személyt, mely elvégezteti a cselekvést: János rajzoltatta a kislányát. 
(János a pus-o pe fetiţa lui să deseneze.) A kislány végzi a cselekvést és nem a grammatikai 
alany (János).

A románban a műveltető igealak többféle: cselekvő igéből képzett szintagma: a pune pe cineva 
să (valakit arra bír, hogy, odatesz, hogy): Au pus un deţinut să mă bată. (Odatettek egy rabot, 
hogy megverjen, vagyis megverettek egy rabbal.); a face pe cineva să (arra késztet valakit, 
hogy): Ion l-a făcut pe Gheorghe să-l asculte.(Ion arra késztette Gheorghét, hogy meghallgassa 
őt, vagyis Ion meghallgattatta magát Gheorghéval.) Az ige jelentése értelemszerűen műveltető: 
Ion paşte oile. (Ion legelteti a juhokat.). Ezen kívül az ige visszaható részeshatározós alakjának 
is lehet műveltető szerepe: Ion îşi face un costum nou. (Ion új öltönyt csináltat magának.); Ion 
şi-a făcut o casă. (Ion építtetett egy házat.); Mi-am construit o casă. (Építtettem egy házat.); 
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Ne-am reparat televizorul. (Megjavíttattam a tévét.); Mi-am extras o măsea. (Kihúzattam egy 
fogam.); Ţi-ai vopsit maşina. (Átfestetted az autódat.) (lásd GRAL 2. k.)

d) A visszaható igék a cselekvő igékből származnak, cselekvést fejeznek ki és mind tárgyatla-
nok. Képzőjük a -kod(ik)/-ked(ik)/-köd(ik)/-kez(ik)/-köz(ik): mosakodik, (se spală) szépítkezik 
(îşi face toaleta). A visszaható igét onnan ismerjük föl, hogy át lehet alakítani a cselekvő ige és 
a visszaható névmás (magát, magunkat) kapcsolatává: mosakodik → mossa magát, szépítkezik 
→ szépíti magát. De a gondolkozik nem visszaható ige, mert nem lehet átalakítani *gondolja 
magát szerkezetre (a románban viszont a se gândeşte alak a helyes);
e) A szenvedő (passzív) igék tárgyas igékből jönnek létre az -at(ik)/-et(ik); -tat(ik)/-tet(ik) 
képző segítségével, és ikes ragozásúak. A tárgyas cselekvő ige tárgya a szenvedő igét tartal-
mazó mondatban a szenvedő ige alányává válik: felfüggeszti a tárgyalást (suspendă procesul) 
→ a tárgyalás felfüggesztetik. (procesul se suspendă). (MG)

3.2.2.1. A cselekvő ige arra utal, hogy az alany végzi a cselekvést: Elena spală o 
bluză. (Elena mos egy blúzt.); Noi citim scrisorile. (Mi olvassuk a leveleket.) Attól 
függően, hogy kire irányul a cselekvés, a cselekvő ige lehet tárgyas (tranzitiv), például: 
a cumpăra: Ion a cumpărat o casă. (Ion vásárolt egy házat) vagy tárgyatlan (intrazitív): 
a pleca. Plec acasă. (Megyek haza).

3.2.2.2. A szenvedő ige arra utal, hogy a nyelvtani alany szenvedi el a cselekvést. A Ion 
a cumpărat (cselekvő) o casă mondatot átalakíthatjuk szenvedő szerkezetté: Casa a fost 
cumpărată (szenvedő) de către Ion. (A házat Ion vette meg, vagyis A ház Ion által volt 
megvéve.) A román nyelvben igen gyakori a szenvedő szerkezet. A tárggyal kezdődő 
magyar cselekvő szerkezetet általában szenvedő szerkezettel fordítjuk románra: A 
könyvet megvette a barátod. (Cartea a fost cumpărată de către prietenul tău.) A szenvedő 
igeszerkezetet az a fi létige megfelelő ragozott alakja mellé tett múlt idejű melléknévi 
igenévvel fejezzük ki, amely egyezik nemben és számban a nyelvtani alannyal. Például: 
Copilul a fost lăudat. (A gyereket megdícsérték.); Copiii au fost lăudaţi. (A gyerekeket 
megdícsérték.); Eleva a fost lăudată. (A diáklányt megdícsérték.); Elevele au fost 
lăudate. (A diáklányokat megdícsérték.)

3.2.2.3. A visszaható igét általában a cselekvő igéből képezzük. Olyan cselekvést jelöl, 
amelynek szerzője (végzője) és tárgya (objektuma) azonos: Elena se piaptănă. (Elena 
fésülködik.) A románban a visszaható szerkezetek száma magas, ragozásuk részben 
hasonlít a cselekvő igék ragozásához, és mindig a visszaható névmás tárgyas vagy 
részeshatározós alakjával együtt ragozzuk. (lásd még a 4.2.2. pontot)

a) A tárgyesetű visszaható névmással (mă, te, se, ne, vă, se) alkotott visszaható 
ige:

1. kifejezi azt, hogy a cselekvés visszahat az alanyra (reflexiv obiectiv vagy dinamic): 
Mă scol la ora opt. (Nyolckor fölkelek.);

2. kifejezi azt, hogy a cselekvés állapotában változás állt be (reflexiv eventiv): 
La aceste vorbe ale mele mama s-a întristat. (Ezekre a szavaimra anyám 
elszomorodott.);
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3. kifejezi a kölcsönösséget (reflexiv reciproc): Tinerii se iubeau foarte mult. (A fia-
talok nagyon szerették egymást.);

4. a szenvedő szerkezet helyett használt visszaható igealak (reflexiv pasiv): Strugurii 
se culeg toamna./ Strugurii sunt culeşi toamna. (A szőlőt ősszel szüretelik.);

5. a visszaható szerkezet igéje általános alany: În sălile de lectură se vorbeşte numai 
în şoaptă. (Az olvasótermekben csak suttogva beszélnek.)

b) A részeshatározó esetű visszaható névmással (îmi, îţi, îşi, ne, vă, îşi) alkotott 
visszaható ige csak visszaható alakban fordul elő (a-şi aminti – emlékszik: El şi-a 
amintit de promisiunea pe care a făcut-o acum un an. – Ő emlékezett az ezelőtt egy 
évvel tett ígéretére.), vagy igés kifejezésben: a-şi face rost (szert tesz, szerez). Ezzel a 
fajta visszaható névmással lehet kifejezni a románban a műveltető (factitiv) igealakot.

 Bölcsészhallgatók és tanárok figyelmébe!

A román visszaható ige leírása rendkívül gazdag: az 1963-as akadémiai nyelvtan (GA, 1963) az 
ige három faját (cselekvő, szenvedő, visszaható) definiálja a cselekvő és az általa végrehajtott 
cselekvés közötti kapcsolat szerint. Azóta a legtöbb vita arról folyik, hogy az igenem alaktani, 
mondattani vagy pragmatikai (szövegtani) kategória. Ion Coteanu az alanynak a cselekvésben 
játszott szerepét figyelembe véve a visszaható ige négy fajtáját különbözteti meg:
1. valódi visszaható ige (reflexiv-obiectiv): Peştii se zbăteau în năvod. (A halak vergődtek a 
kerítőhálóban.);
2. szenvedő-visszaható ige (reflexiv-pasiv): Ni s-a cerut o situaţie statistică la zi. (Naprakész 
statisztikai adatokat kértek tőlünk.);
3. kölcsönösen visszaható ige (reflexiv-reciproc): Parcă ne cunoaşteam de un veac. (Mintha 
száz éve ismernénk egymást.);
4. személytelen visszaható ige (reflexiv-impersonal): Se călătoreşte bine pe această linie şi cu 
clasa a II-a. (Ezen a vonalon a másodosztályon is jól lehet utazni.)
Általában visszaható szerkezetben (diateza reflexivă) használjuk a következő igéket: a se abţine 
(visszafogja magát); a se acomoda (hozzászokik vhez); a se balona (felfúvódik); a se baza (ala-
pul, támaszkodik); a se căzni (kínlódik, gyötrődik); a se făli (kérkedik); a se hlizi (vihog); a 
se ivi (megjelenik, feltűnik); a se îndeletnici (foglalkozik); a se întâmpla (történik); a se răsti 
(ráförmed); a se război (háborúskodik); a se teme (fél); a se zbate (vergődik). (lásd Coteanu)

Egyes nyelvészek szerint (Avram, 2001) a visszaható igenem státusa vitatott. Mások szerint az 
igenem mondattani kategória, amely kizárólag a tárgyas igékre, az alany és a tárgy közötti kap-
csolatra korlátozódik. Az új román nyelvtan (GALR) a visszaható szerkezetet (diateza reflexivă) 
személytelen igenemnek (diateza impersonală) tekinti. Eszerint az igenem a románban mon-
dattani és pragmatikai1 kategória és az ige és a vonzatai (complemente vagy actanţi) közötti 

1 Pragmatika: a szemiotikának az az ága, amely a jel és jelfelhasználó viszonyát, a jelek kom-
munikációs folyamatban való használatának kérdéseit, egyszóval a nyelvhasználatot vizs-
gálja. (MNy) Pragmatikai szempontból a „közlésérdek” (interesul comunicativ) áttevődik a 
cselekvő (ágens) alanyról (ez a cselekvő igenem) a tárgy szerepű (páciens) alanyra (ez a szen-
vedő igenem), majd a közlésfolyamatra, a vonzatokra utalás nélkül (személytelen igenem). 
Ha ellentétpárban vizsgáljuk, a három igenem sajátos szintaktikai szerkezetben jelenik meg 
a cselekvő szerkezethez viszonyítva. A mondatok újraalkotása az alkotóelemek szintaktikai 
és tematikus hierarchiájának a változását eredményezi, ugyanis a „közlésérdek” a mondat 
három részének (alany-ige-tárgy) egyikére tevődik át.
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kapcsolatra utal. Mondattanilag kifejezi az ige-alany-tárgy, illetve az ige-alany közötti kapcso-
latot. Figyeljük meg az ellentétpárokat és a három igenem közötti különbségeket:
1. cselekvő igenem vs2 szenvedő igenem:
 Ion (îl) apără pe Gheorghe. (Ion megvédi Iont. – cselekvő igenem) vs Gheorghe este apărat 

de Ion. (Gheorghe meg van védve Ion által. – szenvedő igenem);
2. cselekvő igenem vs szenvedő igenem:
 Echipa bucureşteană construieşte podul. (A bukaresti építőcsapat építi a hidat. – cse-

lekvő szerkezet.) vs Podul se construieşte de către echipa bucureşteană. (A híd a bukaresti 
építőcsapat által van építve. – szenvedő igenem);

3. cselekvő igenem vs személytelen igenem:
 Ion mănâncă mult. (Ion sokat eszik. – cselekvő igenem) vs Se mânâncă mult. (Sokat esz-

nek. – személytelen igenem);
 Ion vine târziu. (Ion későn jön. – cselekvő igenem) vs Se vine târziu. (Későn érkeznek. – 

személytelen igenem);
 Ion trăieşte bine. (Ion jól él. – cselekvő igenem) vs Se trăieşte bine. (Jól élnek. – személy-

telen igenem);
 El procedează corect. (Ő korrekt módon jár el. – cselekvő igenem) vs Se procedează corect. 

(Korrekt módon járnak el. – személytelen igenem)

2 A vs jelentése versus (ang. ellen) az ellentét, eltérés kifejezése a mondatpárok között.
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12. GYAKORLAT

1. Alkosson cselekvő (1), szenvedő (2) és visszaható (3) szerkezeteket mindhárom igével!
a vinde; a lovi, a face

2. Egészítse ki az alábbi szövegeket a zárójelbe tett igék megfelelő alakjával!
a) Mai târziu, încercând (a-şi explica)………… totul, mi s-a părut însă că gestul meu (a speria) 

……….. mai mult decât cuvintele, pe care (a avea impresia)………………că nici nu a mai avut timp 
(a auzi) …………., atât de bruscă i-a fost reacţia. Tot divagând, (a-şi apăsa)…………. pe obraz batista 
pătată de noroi, astfel, că atunci când (a termina)…….. de vorbit şi a dat să-şi vâre batista în buzunar, 
obrazul îi (a fi) …… mânjit. (Dimineaţă pierdută, Gabriela Adameşteanu)

b) – Ai mai (a fi) …… vreodată la Budapesta? îl (a întreba)……… doctorul Farkaş pe Ion şi habar 
n-am ce i- (a răspunde)………. studentul bucreştean. În ce mă priveşte, n-am (a fi)….. decât o singură 
dată la Budapesta care în ciuda periferiilor sale staliniste, (a fi)….. un oraş splendid, o adevărată 
capitală europeană. Mulţi (a fugi)…………. din România cu intenţia (a trece)………… apoi în Austria. 
(Hotel Europa, Dumitru Ţepeneag)

c) (A sta)…….. culcat şi privesc urmele lăsate de scurgerea apei pe pereţi. De mic copil (a 
urmări)……….. acele desene şi mi- (a fi)…….. frică de ele. Acum (a începe)…………. să le (a înţelege) 
…………, să le (a auzi)……… sunetele şi mă înfior iarăşi. Mesajul ce îmi este transmis îmi apare cât 
se poate de limpede. (Axa lumii, Gheorghe Schwartz)

3. Elemezze a visszaható igéket!
O luasem numai cam repede şi mă vedeam în curând silit să depun armele. Mă lăsau puterile. 

În acea seară, eram în aşa hal de sfârşeală că n-aş fi crezut să mă pot scula nici să fi luat casa foc. 
Dar deodată mă pomenii cu mine în mijlocul odăii, în picioare, uitându-mă speriat la ceasornic. 
Mi-adusesem aminte că eram poftit la masă de Pantazi. (Craii de Curtea-Veche, Mateiu I. Caragiale)

4. Keresse meg a két személytelen visszaható igét!
În sfârşit, unii spuneau într-un fel, alţii în alt fel, şi multe se ziceau pe seama fetei împăratului Roş, 

dar nu se ştia care din toate acele vorbe este cea adevărată. (Povestea lui Harap-Alb, Ion Creangă)

3.3. Az igemódok és igeidők (Modurile şi timpurile verbale)

Az ige alaktani szerepe szerint megkülönböztetünk személyes igemódokat (moduri 
personale) és személytelen igemódokat (moduri nepersonale). Mondatbeli szerepe sze-
rint az ige lehet állítmányi (moduri predicative) és nem állítmányi igemódban (moduri 
nepredicative). A két felosztás egybeesik, mert az ige személyes igemódban a mondat 
állítmánya, míg a személytelen igemódú ige nem töltheti be ezt a funkciót. A románban 
nyolc igemód van:

– négy személyes igemód:  
kijelentő mód (modul indicativ); 
kötőmód (modul conjunctiv); 
feltételes és óhajtó mód (modul condiţional-optativ); 
felszólító vagy parancsoló mód (modul imperativ) és

– négy személytelen igemód:  
főnévi igenév (modul infinitiv); 
befejezett történésű múlt idejű melléknévi igenév (modul participiu); 
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szupinum (modul supin); 
határozói igenév (modul gerunziu). 

A személyes igemód kifejezi a személy és a szám kategóriáját, a személytelen módnak 
általában egyetlen alakja van.

A román nyelvtanok említenek egy ötödik személyes módot, a feltételező igemódot 
(modul prezumtiv). A feltételező igemód olyan cselekvést fejez ki, amelyről a beszélő 
feltételezi, hogy megtörténik, de nem tudja pontosan, megtörtént-e vagy sem: Vor fi 
având bani mulţi, nu se ştie. (Feltehetően sok pénzük van, nem tudni.); O fi fiind şi el 
undeva în oraş. (Elképzelhető, hogy ő is itt van valahol a városban. O fi dorind şi ea 
să meargă cu ei la munte. (Talán ő is el szeretne menni velük a hegyekbe.); Elena va 
fi cântând la pian. (Meglehet, hogy Elena zongorán játszik, vagy zongorázik.) Ennek 
múlt idejű alakja: Elena va fi cântat o piesă a lui Mozart. (Meglehet, hogy Elena egy 
Mozart-darabot jásztott.)

A magyarban három igemódot különböztetünk meg: a kijelentő, a feltételes és a felszólító 
módot. Kijelentő módot használunk a tényt közlő állításokban: Ilona zongorázik. (Ileana cântă 
la pian.) A feltételes mód lehetséges cselekvést jelöl: Ilona zongorázna, ha lenne ideje. (Ileana 
ar cânta la pian, dacă ar avea timp.) A felszólító mód azt jelöli, hogy a beszélő akarja a cselekvés 
létrejöttét vagy felszólít annak megvalósítására: Ilona, zongorázza már el nekünk azt a dara-
bot! (Ileana, cântaţi-ne la pian piesa aceea!) Megkülönböztetjük a tárgyas ragozást: várom, (eu 
aştept pe cineva sau ceva), várod, várja, várjuk, várjátok, várják; és az alanyi ragozást: várok, 
(eu aştept), vársz, vár, várunk, vártok, várnak. 
A románban nincs külön tárgyas és alanyi ragozás, a kér (cere) ige alakjai: cer, ceri, cere, 
cerem, cereţi, cer stb.
Kijelentő mód jelen idő: kéri/kér (cere); múlt idő: kérte/kért (a cerut); jövő idő: kérni fog ja/kérni 
fog (va cere, o să ceară).
Feltételes mód jelen idő: kérné/kérne (ar cere), múlt idő: kérte volna/kért volna (ar fi cerut).
Felszólító mód tárgyas ragozás: kérjem (eu să cer), kérd, (kérjed), kérje, kérjük, kérjétek, kér-
jék; alanyi ragozás: kérjek (eu să cer), kérj, (kérjél), kérjen, kérjünk, kérjetek, kérjenek; múlt 
idő: kérte volna/ kért volna. 
A románban a felszólító módnak két alakja van egyes szám és többes szám 2. személy: cere/
cereţi, de a felszólító mód kifejezésére használjuk a kötőmód alakjait: să cer, să ceri, să ceară, 
să cerem, să cereţi, să ceară. Tehát a kérjek alak románul: să cer!

3.3.1. A személyes igemódok (Modurile personale)

3.3.1.1. A kijelentő mód (Modul indicativ)

A kijelentő módot általában tényt közlő állításokban használjuk, akkor, amikor már 
megvalósult, jelenben történő vagy bizonyosan megvalósuló állítást közlünk.

Hét különböző ideje van:
– jelen idő (prezentul): Ion scrie o scrisoare. (Ion ír egy levelet.);
– folyamatos múlt idő (imperfectul): Ion scria o scrisoare când am sosit la ei. (Ion 

levelet írt, amikor megérkeztem hozzájuk.);
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– összetett múlt idő (perfectul compus), Ieri, Ion a scris o scrisoare. (Tegnap Ion írt 
egy levelet.);

– elbeszélő múlt idő (perfectul simplu): Ion scrise o scrisoare. (Ion írt egy levelet.);
– régmúlt idő (mai-mult-ca-perfectul): Ion scrisese o scrisoare. (Ion írt egy leve-

let.);
– jövő idő (viitorul): Ion va scrie o scrisoare. (Ion írni fog egy levelet.);
– befejezett jövő idő (viitorul anterior): Când Ion va fi scris scrisoarea, va merge cu 

voi în oraş. (Miután Ion megírja a levelet, elmegy veletek a városba.)

3.3.1.2. A kötőmód (Modul conjunctiv)

Általában megvalósítható, lehetséges cselekvést fejez ki. Formáját tekintve jellemző 
a să kapcsoló szó használata, amely összeköti a személyes igemódú igét a kötőmódú 
igével: Ion a încercat să scrie o scrisoare. (Ion megpróbált levelet írni.) A kötőmódot 
magyarra a főnévi igenévvel (írni) fordítjuk.

A kötőmód funkciója más a főmondatban és más a mellékmondatban. A mellékmon-
datban a kötőmód valós cselekvést fejez ki, ha a főmondatban az ige kijelentő mód-
ban áll: Am început1/ să cânt.2/ – Elkezdtem énekelni. Az 1. mondat a főmondat, a 2. 
a mellékmondat. Ha viszont a főmondatban feltételes mód múlt idejű igét használunk, 
a cselekvés bizonytalan: Ar fi trebuit1/ să cânte. 2/ – Kellett volna, hogy énekeljen. A 
cselekvés várt folytatását fejezi ki: Urmează să le trimită ajutoarele necesare. – Az 
következik, hogy elküldje nekik a szükséges segélyt.

A főmondatban a kötőmód is kifejezhet:
– felszólítást: Să nu furi! (Ne lopj!);
– átkozódást: Afurisit să fie cine te-a păcălit! (Átkozott legyen az, aki téged 

átvert!);
– jókívánságot: Să-ţi fie de bine! (Egészségedre!).

A kérdő főmondatban a kötőmód kifejezhet:
– döntést: Să mă supăr sau nu? (Megharagudjak vagy sem?),
– határozatlanságot: Să-i fi dat chiar toate cărţile?(Tényleg odaadtam volna neki 

az összes könyvet? ); Să beau şi eu ca ceilalţi nebuni? (Igyak én is, mint a többi 
bolond?); Ce să caut eu la ei? (Mit keressek náluk?);

– ellenkezést: Eu să mă supăr pe tine? (Én megharagudjak rád?);
– óhajt: Să dăm o fugă până la ei. (Szaladjunk el hozzájuk!); Să ne cumpărăm şi noi 

două laptopuri. (Vegyünk mi is két laptopot!).

A mellékmondatban a kötőmód helyettesíthető a főnévi igenévvel: Ştie să cânte. – Tud 
énekelni./ Ştie a cânta. – Tud énekelni.; E în stare să-l convingă. – Meg tudja győzni őt./ 
E în stare a-l convinge. – Meg tudja győzni őt.

A kötőmódnak két igeideje van: jelen idő (conjunctivul prezent): să dăm és múlt idő 
(conjunctivul perfect): să fi dat. A kötőmód jelen ideje kifejezheti a felszólító módot 
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is: Să pleci imediat! (Tünj el rögtön!). Ezen kívül a kötőmódnak lehet feltételező (pre-
zumtiv) funkciója is a következő típusú mondatban: Să fi ştiind el asta? (Tudott volna ő 
erről?/Lett volna tudomása erről a dologról?).

Egyes esetekben a kötőmód jelen idejű alakból hiányozhat a să kapcsoló szó. Így a 
Să trăiască helyett mondhatjuk: Trăiască, de trei ori trăiască. (Éljen, háromszor is 
éljen!); Nu vă pară glumă ce vă spun! (a să nu vă pară helyett: Nem vicc, amit önök-
nek mondok!/Nehogy viccnek tűnjék, amit önöknek mondok!); Zică orice, eu tot plec. 
(a Să zică helyett: Mondjon bármit, én úgyis elmegyek.); Fie şi cum pofteşti dumneata. 
(a Să fie helyett: Legyen, amint ön óhajtja.) A kötőmód igealakja megfordítható az alábbi 
kifejezésekben is: Odihnească-se în pace! (a Să se odihnească helyett: Béke poraira!/ 
Nyugodjék békében!); Ducă-se naibii! (Să se ducă helyett: Menjen a fenébe!).

3.3.1.3. A feltételes és óhajtó mód (Modul condiţional-optativ)

A feltételes mód olyan állítmányi igemód, amely a jelenben valamilyen feltételhez kötött 
megvalósítható cselekvést jelöl: Dacă aş avea bani, m-aş duce la mare. (Ha lenne 
pénzem, elmennék a tengerre.) A feltételes mód múlt ideje viszont megvalósíthatatlan 
eseményre utal: Eu nicicând nu aş fi avut bani să călătoresc ca ei. (Soha nem lett volna 
annyi pénzem, hogy utazgassak, mint ők.)

Ha a mondatban a feltétel nem jelenik meg kifejezetten, óhajtó módról beszélünk, 
tehát az óhajtó módú cselekvés valamilyen óhajt fejez ki, amely nincs feltételhez kötve. 
Tare mult aş dori să-mi cumpăr o maşină nouă. (Nagyon szeretnék vásárolni magam-
nak egy új kocsit.) A román nyelvtanokban a feltételes és az óhajtó mód alakja egyezik, 
és egy igemódként elemezzük. A két igemód egyszerre is megjelenhet ugyanabban a 
mondatban: Ce bine am proceda1/, dacă ne-am recunoaşte greşelile.2/ (Milyen jól ten-
nénk, ha beismernénk a hibáinkat!) Az első mondat óhajt fejez ki, a második az óhaj 
megvalósíthatóságának a feltételét.

Az átkozódás és káromkodás kifejezésére is alkalmas az óhajtó mód: Sări-le-ar ochii 
din cap!, / De le-ar sări ochii din cap! (Ugorna ki szemük). Ebben az esetben a segédige 
(ar) az ige mögé kerül, a -le- személyes névmás többes szám részeshatározó eset, hang-
súlytalan alak, értelmezése: nekik.

A mellékmondatokban a feltételes és óhajtó módú ige jelölhet feltételező módú (pre-
zumtiv) cselekvést, amikor a beszélő általában távolabb áll a mondatbeli eseménytől: 
Ziceau unii că ar fi văzut cu ochii lor ” farfurii zburătoare”. (Egyesek az állítják, hogy 
saját szemükkel láttak volna repülő csészealjakat.); Se spune că ar pleca şi el. (Azt 
beszélik, ő is elmenne.) (lásd bővebben Coteanu).

A feltételes és óhajtó módnak két ideje van: jelen idő (ar spune – mondana, mon-
daná) és múlt idő (ar fi spus – mondotta volna): Dacă mi-ar spune să vin, aş pleca chiar 
mâine. (Hogyha azt mondaná, hogy jöjjek, már holnap indulnék.); Dacă mi-ar fi spus 
să vin, aş fi plecat chiar în ziua următoare. (Hogyha azt mondta volna, hogy jöjjek, már 
másnap elindultam volna.)
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3.3.1.4. A feltételező mód (Modul prezumtiv) 

A többi újlatin nyelvektől eltérően ez a mód személyes igemódként jelenik meg. A beszélő 
csak gyanítja vagy feltételezi, hogy a múltban végbement a cselekvés. Két ideje van: 
jelen idő: vom fi cântând, să fi cântând, ar fi cântând – talán mi is énekelünk. Képzése: 
az a fi segédige jövő idejű (vom fi), kötőmód jelen idejű (să fi) és a feltételes mód jelen 
idejű alakja (ar fi) + a ragozott az ige határózói igeneve (cântând). Például: Va fi cân-
tând şi el în corul Universităţii. – Talán ő is énekel az egyetem kórusában. A jelen időt 
az a fi segédige jövő idejű alakjából (voi, vei, va, stb.) és a ragozott ige gerumdiumából 
(cântând) képezzük. Így a jelen időnek sajátos, jól felismerhető alakja van. 

A feltételező mód múlt idejű alakja egyezik az ige befejezett jövő idejű alakjával: 
vom fi cântat vagy om fi cântat – talán mi is énekelünk; Va fi cântat şi el în corul 
universităţii. – Talán ő is énekelt az egyetem kórusában. A múlt idő képzése: az a fi 
segédige jövő idejű alakjához (va fi) illesztjük a ragozott ige melléknévi igenevét vál-
tozatlan alakban (cântat). Mint fentebb elemeztük, a kötőmódnak (lásd 3.3.1.2. pontot) 
és a feltételes és óhajtó módnak (lásd a 3.3.1.3 pontot) is van feltételező módú jelentése. 
(lásd Marius Sala: De la latină la română, 2. kiadás, 2006)

3.3.1.5. A felszólító mód (Modul imperativ)

A román terminushoz (imperativ) közelebb áll a „parancsoló mód” fogalom, a magyar-
ban ezt az igemódot felszólító módnak nevezzük. A felszólító mód megvalósítható cse-
lekvést jelöl, amely lehet:

– felszólítás: Veniţi peste două luni! (Jöjjenek két hét múlva!);
– parancs: Pleacă imediat! (Tűnj el gyorsan!);
– nyomatékos kérés: Nu mă uitaţi cu cartea! (Nem felejti el a könyvet!; másképpen: 

Emlékezzen, hogy megígérte nekem a könyvet!),
– tiltás: Nu te duce! (Ne menj oda!).

A felszólító módnak csak egyes és többes számú második személye használható állító 
és tagadó alakban:

a) állító alakban az ige egyezik a kijelentő mód jelen idő ragozott alakjával: egyes 
szám a 2. személy Vezi! (Lásd!) vagy a 3. személy Adună! (Gyűjtsd össze!); Lucrează! 
(Dolgozz!); Dă! (Add!); Spune! (Mondd!); Fii! (Legyél!) alakjaival. Többes számban a 
kijelentő mód jelen idő 2. személyét használjuk felszólító módként: Vedeţi! (Lássátok!); 
Adunaţi! (Gyűjtsétek össze!); Lucraţi! (Dolgozzatok!); Daţi! (Adjátok!); Spuneţi! 
(Mondjátok!).

b) tagadó alakban, egyes számban a főnévi igenevet használjuk (a aduna, a lucra, a 
da) az a elöljárószó nélkül: Nu aduna! Nu lucra! Nu da! Nu spune! Nu fi! Többes szám 
képzése: nu (nem) tagadó szó + a felszólító mód igelakjai: Nu adunaţi! Nu lucraţi! Nu 
daţi! Nu spuneţi! Nu fiţi! Néhány igének (a putea, a şti, a vrea, a zăcea) nincs felszólító 
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módú alakja, helyette a kötőmód használatos: Să ştii, că nu te mai sun niciodată! – Tudd 
meg, hogy soha többé nem hívlak!

13. GYAKORLAT

1. Gyűjtse ki a személyes igemódban álló igéket !
Apoi, când înseră, baba se culcă în pat, cu faţa la perete, ca să n-o supere lumina de la opaiţ, mai 

dând a înţelege nurori-sa că are s-o privigheze; dar somnul o cuprinse îndată, şi habar n-avea de ce 
face noră-sa. (Soacra cu trei nurori, Ion Creangă)

2. Válassza ki a helyes igét, és írja be a kipontozott helyre!
Nu e chip …… zi fără ca ea …… fie şi măcar numai câte un creiţar în fiecare din cei trei ciorapi; 

mai bucuros …… pentru ziua de mâine. Când poate …… florinul, ea-l ……, apoi rămâne aşa, singură, 
cu banii întinşi pe masă, …… pe gânduri şi începe în cele din urmă …… (Mara, Ioan Slavici)

sărută, se împrumută, să treacă, să plângă, stă, să pună

3. Elemezze az igék módjait!
N-aş fi iubit-o niciodată pe D. dacă-ar fi fost numai (foarte) frumoasă sau dacă singurele ei mijloace 

de seducţie ar fi fost palatul în care mi se părea că locuieşte – când am fost prima dată în casa ei tapetată 
cu icoane pe sticlă… am crezut, literalmente, că am trecut prin zeci de camere – şi fascinantele ei ţoale 
[îmbrăcăminte] şi cosmeticale. (De ce iubim femeile, Mircea Cărtărescu)

4. Jelölje meg a két kijelentő módú visszaható igét!
– Nu ştiu cum vine, dar eu aş achita pe cel care şi-a omorât nevasta din pricină că ea şi-a părăsit 

bărbatul şi copiii. (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Camil Petrescu)

3.3.2. A személytelen igemódok (Modurile nepersonale)

A személytelen igemódoknak nincs személybeli és számbeli grammatikai jelentésük. 
Négy személytelen igemódot különböztetünk meg:

1.  főnévi igenév: a aduna (összegyűjt);
2.  határozói igenév vagy gerundium: adunând (összegyűjtvén);
3. befejezett történésű múlt idejű melléknévi igenév: adunat, adunată, adunaţi, adu-

nate (összegyűjtött);
4.  szupinum: de adunat (összegyűjtendő, összegyűjteni való).

3.3.2.1. A főnévi igenév (Modul infinitiv)

A főnévi igenév cselekvést jelöl, és bizonyos tekintetben a főnévhez hasonlít, de nem 
lehet jelzői bővítménye. A főnévi igenév a románban az ige szótári alakja és egyben 
igető. Ebből képezzük a feltételes és óhajtó igemódot, és a kijelentő mód jövő idejét.

A főnévi igenév két részből áll: az a elöljárószó (ez is a főnévvel való rokonságot jelzi) 
+ a főnévi igenév: aduna, lucra, da, spune, iubi, hotărî: a aduna, a lucra, a da, a spune, 
a iubi, a hotărî. (Magyarra az ige kijelentő mód jelen idő 3. személyű alakjával fordít-
juk: a aduna – összegyűjt, a lucra – dolgozik, a da – ad.)
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A főnévi igenév két tagja közé lehet beékelni:
– a nu tagadószót: A nu se face măgării pe stradă! – Kérjük, ne kövessenek el buta-

ságot az utcán!;
– a névmások hangsúlytalan alakjait (-i, -le): El a avut plăcerea de a-l refuza. – 

Örömét lelte abban, hogy visszautsítja őt.
Nyelvtani viszonyjelentését tekintve a főnévi igenév átveheti a kötőmód funkcióját a 

következő igék mögött: a începe, a putea, a se grăbi, a se hotărî. Például: Am început 
a povesti tot prin ce am trecut în zilele trecute. (Elkezdtem mesélni mindazt, amiben 
részem volt a múlt napokban.) A mondatban ugyanis a főnévi igenevet használtuk az Am 
început să povestesc alak helyett;

A Mă grăbesc a vă spune că el va lipsi şi mâine (Sietek önöknek elmondani, hogy 
ő holnap sem jön.) mondatban használtuk a főnévi igenevet a kötőmód helyett: Mă 
grăbesc să vă spun.

Ugyancsak a kötőmód szerepét töltheti be néhány melléknév gata, dator, vrednic 
után: a gata a porni kifejezésben (készen áll az indulásra), a gata să pornească helyett, 
vagy a până elöljárószó mögött: până a pleca (amíg elmegy) până să plece helyett. (lásd 
még a 3.3.1.2. pontot)

Amikor állítmány (általában visszaható szerkezetben), akkor átveheti a felszólító 
mód szerepét is: A se păstra la rece! (Hűvös helyen tartandó); A nu se răsturna! (Ne 
borítsa föl!); A nu se pierde din vedere! (Tartsa figyelembe!); A se scutura înainte de 
întrebuinţare! (Használat előtt rázza föl!)

A főnévi igenévnek két ideje van:
– jelen idő: a aduna, a cădea, a face, a coborî;
– múlt idő: a fi adunat, a fi căzut, a fi făcut, a fi coborât.

3.3.2.2 A határozói igenév vagy gerundium (Modul gerunziu)

Ez a személytelen igemód általában folyamatban lévő cselekvést jelöl: Pofta vine 
mâncând. (Evés közben jön meg az étvágy.) vagy ritkábban befejezett cselekvést: 
Terminându-şi studiile liceale, s-a încris la facultate. (Középiskolai tanulmányait 
befejezvén, beiratkozott az egyetemre.) Jelentése időhatározós szerkezet: După ce şi-a 
terminat… (Miután befejezte…) 

A határozói igenevet az -ând, -ind képzővel alkotjuk: adunând, lucrând, dând, 
spunând, citind, és a magyarban a -va, -ve, -ván, -vén képzős határozói igenévnek felel 
meg: összegyűtvén, dolgozván, adva, mondva, elhatározván. Néhány ige határozói ige-
nevét melléknévként is használjuk, ekkor nemben, számban és esetben egyezik a jelzett 
főnévvel: Pădurile arzânde din Portugalia se văd şi din satelit. (A portugáliai égő erdők 
a műholdról is láthatók.) Ehhez hasonló a suferind alak (a suferi – szenved), jelentése: 
szenvedő, betegeskedő. De luni de zile ea e suferindă. (Hónapok óta betegeskedik.)

A határozói igenévvel képezzük az összetett igeidőket: a feltételező mód jelen idejét 
(ar fi adunând), a feltételező mód jelentésű főnévi igenevet (a fi adunând), és a feltélező 
mód jelentésű kötőmód jelen idejű alakját (să fi adunând).
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3.3.2.3. A befejezett történésű múlt idejű melléknévi igenév (Modul participiu)

A múltban történt cselekvésre, eseményre utal, ezért használjuk a „befejezett történésű 
múlt idejű” fogalmat. Jele a -t (adunat) vagy az -s (spus) mássalhangzó, amelyet külön-
féle magánhangzók segítségével illesztünk az ige múlt idejű alakjához:

-at: cântat, apărat, întârziat, vegheat;
-ut: tăcut, făcut, cerut, cusut;
-it: acoperit, fugit, dorit, greşit;
-ât: hotărât, coborât, doborât, omorât, urât.

A melléknévi igenévvel képezzük a befejezett történésű összetett igeidőket:
– kijelentő mód összetett múlt idő: am adunat;
– kijelentő mód befejezett jövő idő: voi fi adunat;
– kötőmód múlt idő: să fi adunat;
– feltételes és óhajtó mód múlt idő: aş fi adunat;
– múlt idejű főnévi igenév: a fi adunat.

Néhány igének nincs melléknévi igeneve, így nem rendelkezik összetett igeidőkkel: a 
concede (átenged, megenged); a desfide (kihív); a divide (megoszt); a rage (bőg, üvölt).

A melléknévi igenévvel képezzük a szenvedő szerkezet: este adunat, a fost adunat, 
va fi adunat stb. Egyes alakja fokozható: El a fost mai iubit. (Őt jobban szerették, szó 
szerint: jobban volt szeretve); El a fost cel mai iubit. (Őt a legjobban szerették.) A mon-
datban jelzőként számban, nemben és esetben egyezik a mellette álló főnévvel: hârtiile 
adunate (az összegyűjtött papírok), caii adunaţi (az összegyűjtött lovak); zilele lucrate (a 
ledolgozott napok); problema dată (az adott feladat). Hârtiile adunate au fost depozitate 
într-un container. (Az összegyűjtött papírokat egy konténerbe rakták.) 

Nőnemű főnév mellett, jelzőként használt melléknévi igenév esetbeli egyeztetése a 
következő módon történik: Am scris o scrisoare prietenei mele iubite. (Írtam egy levelet 
szeretett barátnőmnek.) A iubite jelző egyezik a prietenei nőnemű egyes számú részes-
határozó esetben álló főnévvel, ezért nem a *iubită alak használatos. A participiumot 
használjuk a névszói állítmány képzésére is.

3.3.2.4. A szupinum (Modul supin)

A szupinumot a változatlan alakú befejezett történésű múlt idejű melléknévi igenévből 
(participium: adunat, văzut făcut, dat stb.) képezzük elöljárószók (de, după, pentru, de 
la) segítségével: de adunat (összegyűjtendő); pentru adunat (összegyűjtésre való); de 
dat (adandó). A szupinum a mondatban lehet:

– alany: Nu este greu de găsit un translator care cunoaşte patru limbi. (Nem nehéz 
négy nyelven beszélő tolmácsot találni.);

– jelző: gumă de mestecat (rágógumi); pastă de lipit (ragasztó), Am găsit apă de 
băut. (Találtam ivóvizet.);
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– célhatározó: Mai aveţi de mers. (Van még mennivalótok);
– okhatározó: Era să moară de râs. (Okot jelöl: Szinte belehalt a nevetésbe; máskép-

pen: Szinte meghalt a nevetéstől.).

Magyarra főnévi igenévvel fordíthatjuk: De înţeles, am înţeles. (Érteni, értettem) vagy 
De înţeles, o să înţeleagă. (Érteni, majd megfogja.)

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A de elöljárószót az a fi, a avea, a ajunge, a deveni, a rămâne igék mögött használ-
juk más igék szupinum alakjával: este de făcut (tennivaló); este de văzut (megtekinteni 
való); are de scris (írni valója van); are de spus (mondanivalója van). Ugyancsak helyes 
a de használata az a se apuca, a isprăvi, a termina igék mögött: se apucă de povestit 
(elkezd mesélni); a isprăvit de curăţat (befejezte a takarítást); a terminat de scris (befe-
jezte az írást). Kivétel: az a trebui, a merita igék mögött nem használunk de elöljáró-
szót: trebuie văzut (látni kell), nem *trebuie de văzut; vagy merită făcut (érdemes meg-
tenni), nem *merită de făcut.

14. GYAKORLAT

1. Keresse meg, és elemezze a személytelen módú igéket!
După câteva minute o văzu întinzând degetele de la mâna rămasă liberă, către perna de la perete, 

şi culegând un mic fulg, pe care îl suflă în aer. În mintea amândurora treceau lucruri ciudate, străine 
de solemnitatea tristă a momentului. (Viaţa la ţară, Duiliu Zamfirescu)

2. Az a pleca igével alkosson mondatokat az összes személyes és személytelen igemódban!

3. Elemezze a román igealakok magyar fordítását!
De trei luni reluasem cu Pantazi traiul de anul trecut, mesele prelungite după miezul nopţii, 

hoinărelile până dimineaţa prin mahalalele necunoscute, cu uliţe pustii. Frunzişurile sunau acum 
a toamnă şi erau adânci ca niciodată parcă, şi grele, când s-ar fi zis că într-adevăr mersul vremii 
lâncezeşte, amurgurile devin copleşitoare. Întâmplându-mi-se să adorm în puterea unuia, am avut un 
vis care a rămas cel mai frumos din întreaga mea viaţă. (Craii de Curtea-Veche, Mateiu I. Caragiale)

Három hónapja, hogy újrakezdtük Pantazival a tavalyi életmódot, a késő éjszakába nyúló lakomá-
kat, a reggelig tartó csatangolásokat az ismeretlen külvárosok kihalt utcáin. A lombok susogása őszi-
esre vált, oly mélyről jövőnek tetszett, mint talán soha máskor, s egyszersmind oly súlyosnak, hogy 
az ember szinte azt mondta, valójában az idő járása lassúsodott meg, az alkonyok nyomasztóan lan-
kadttá váltak. Úgy esett, hogy egy ilyen alkonyaton elszundítottam, s akkor láttam azt az álmot, 
amely életem legszebb álmaként maradt emlékezetemben. (Aranyifjak alkonya, Mateiu I. Caragiale, 
Ford.: Szenczei László)

4. Elemezze a személytelen módú igét!
Trei case mai are de mers acu[m], după ce a dat colţu[l] la bulevard. (Dimineaţă pierdută, Gabriela 

Adameşteanu)
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3.4. Az igeragozás (Conjugarea verbelor)

A román nyelv egyik jellemzője, hogy az ige grammatikai értékű toldalékainak a száma 
nagyobb, mint más újlatin nyelvekben (francia, olasz, portugál stb.).

A GARL szerint a 1. văz-u-ră-m (láttuk) és 2. văz-u-se-ră-m (láttuk volt) az a vedea ige két 
múlt idejű alakjának (perfect simplu és mai-mult-ca-perfect) több morfémája van: 1. kijelentő 
mód egyszerű múlt (perfect simplu) idő többes szám 1. személyű alakjának három; 2. kijelentő 
mód régmúlt (mai-mult-ca-perfect) többes szám, 1. személyű alaknak négy morfémája van. A 
văz-u-ră-m alak első tagja az igető (văz-), hozzá kapcsolódik az első morféma -u-: az egyszerű 
múlt idő egyes szám jele, majd a második morféma -ră-: az egyszerű múlt többes szám jele. A 
harmadik morféma az -m, amely a többes szám 1. személy személyragja. A văz-u-se-ră-m alak-
nál, többletként megjelenik a -se- képző, amely a régmúlt idő jele. 
Kivételt képeznek az -s végződésű melléknévi igeneves igék: például a merge, egyszerű múlt-
ban egyes szám: 1. személy: mer-se-i, többes szám: mer-se-ră-m; a régmúlt idejű egyes szám 
1. személy: mer-se-se-m, többes szám: mer-se-se-ră-m. A többes számú alaknál tehát kétszer 
jelenik meg a -se-: az első a szótőhöz tartozik (mers, az e kötőhang), a második -se- a régmúlt 
toldaléka. Ilyen igék még a duce (dusei/dusesem); a conduce (condusei/condusesem); a spune 
(spusei/spusesem) stb. Ha összevetjük a magyar játsz-ott-am igealakkal, a toldalékolás hason-
lóságot mutat: az igető játsz-, a múlt idő jele -(o)tt-, a egyes szám és az 1. személy ragja -am. 
(É. Kiss-Kiefer-Siptár)

3.4.1. A hagyományos négy igeragozás (Cele patru conjugări tradiţionale)

A főnévi igenév jelen idejű alakjának (lásd a 3.3.2.1. pontot) a végződései – a aduna, a 
lucra, a vedea a scrie, a spune, a iubi, a (se) gândi, a hotărî – alapján négy igeragozási 
csoportba osztjuk az igéket.

3.4.1.1. Az I. igeragozáshoz tartoznak az -a végű igék (a aduna – gyűjt, a lucra – 
dolgozik). Ezen belül két csoportot különbözetünk meg, attól függően, hogy a kijelentő 
mód jelen idő egyes szám 1. személyben milyen ragot kap az ige:

a) Az ige egyes szám 1. személyű alakjának Ø (zéró) morfémája jelzi, hogy hiányzik 
a személyrag: eu adunØ (én összegyűjtöm), tu aduni, el adună, noi adunăm, voi adunaţi 
ei adună. Ebbe a csoportba tartozik a lega (köt), eu legØ; a încuia (bezár), eu încuiØ; 
a cânta (énekel), eu cântØ. (A magyarban például a vár ige alanyi ragozása – várok, 
vársz, vár – a 3. személy várØ alak zéró morfémája jelöli az alany számát és személyét, 
ugyanis a magyarban ezek alanyi személyragok.)

b) a ragozott ige -ez toldalékot kap: eu lucrez, tu lucrezi, el lucrează, noi lucrăm, voi 
lucraţi, ei lucrează; ebbe a csoportba tartozik a desena (rajzol), eu desenez; a corecta 
(javít), eu corectez.
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3.4.1.2. A II. igeragozáshoz tartoznak az -ea végű igék (a vedea – lát, a şedea – ül, a 
tăcea – hallgat, a plăcea – tetszik neki, kedvére van);

3.4.1.3. A III. igeragozáshoz tartoznak az -e végű igék (a face – csinál, a scrie – ír). 
Ezen belül két csoportja van a befejezett történésű múlt idejű melléknévi igenévtől 
(participiu) függően, ami t-re vagy s-re végződik:

a) a face – făcut; ehhez hasonló igék: a bate (ver), bătut; a cere (kér), cerut; ezt az 
alakot az összetett igeidők képzésére használjuk: am făcut (összetett múlt), voi fi făcut, 
(aş fi făcut stb.);

b) a spune (mond), spus; a scrie – scris; a duce (visz), dus; a merge (megy), mers (am 
mers, voi fi mers, aş fi mers)

3.4.1.4. A IV. igeragozáshoz tartoznak az -i, -î végű igék (a iubi – szeret, a hotărî – 
elhatároz). Itt is két csoportra osztjuk az igéket aszerint, hogy a kijelentő mód jelen idő 
egyes szám 1. személy ragja -esc vagy -ăsc:

a) eu iubesc, a privi (néz), eu privesc; a citi (olvas), eu citesc; Kivétel: a dormi (alszik), 
kijelentő mód egyes szám 1. személyű alakja eu dormØ vagy a veni (jön), eu vinØ.

b) eu hotărăsc vagy a urî (gyűlöl), eu urăsc. Kivétel az a coborî (leszáll), kijelentő 
mód egyes szám 1. személyű alakja eu coborØ, akárcsak az a doborî (lerombol): eu 
doborØ.

3.4.2. A tizenegy ragozási csoport (Cele 11 grupe de conjugări)

 Bölcsészhallgatók és tanárok figyelmébe!

Az új akadémiai nyelvtan (GARL) abból az elméleti alapvetésből indul ki, hogy az ige-
ragozás a nyelv alaktani rendszerének fontos része, ezért ki kell iktatni az etimológiai 
szemléletet. A négy igeragozás helyett tizenegy ragozási csoportba sorolja az igéket, 
aszerint, hogy milyen szabályszerűségnek felel meg az igető (radical) és időjelek, sze-
mélyragok (flective) változása, az igeragozási paradigma milyen analógiákat, hasonló-
ságokat mutat, illetve milyen grammatikai jelentésű hangsúlyváltás történik az igealak-
ban. Ez utóbbira íme egy példa: az încep-em és încep-eţi igealak kijelentő mód jelen idő 
többes szám 1. és 2. alakját a tő belsejében (încep) hangsúlyozzuk (a hangsúlyt aláhú-
zott e-vel jelöljük), az -em, -eţi szám- és személyrag, viszont a vedem és vedeţi igealak-
ban a ragra esik a hangsúly (-em, -eţi). Az előző ige a 9. ragozási csoportba tartozik, az 
utóbbi a 8. csoportba.

Milyen elvek alapján osztályozták az igéket 11 ragozási csoportba? A felosztás kizá-
rólag a szabályos igeragozási paradigmával rendelkező igékre terjed ki és az igeala-
kokban történő hangsúlyváltás szabályszerűségeit követi. Figyelembe veszi a teljes ige-
ragozási paradigmát, főként a „releváns zónákat” (zone relevante). Ilyen például az ige 
kijelentő mód jelen idejű vagy elbeszélő múlt alakja, amelyet nem lehet kikövetkeztetni 
általános szabályok alapján. Viszont ki lehet következtetni azt, hogy az -a végű ige (a 
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ara – szánt, a vizita – meglátogat) kijelentő mód jelen idő 4. és 5. személyben -ă~a- 
morfémát kap, például az arăm (szántunk), vizităm (meglátogatunk), araţi (szántotok), 
vizitaţi (meglátogattok) igealak; viszont nem lehet arra következtetni, hogy az a ara 
(szánt) ige kijelentő mód és kötőmód egyes szám 1. személyben Ø (zéró morfémát) kap, 
vagyis nem kap ragot: eu arØ (szántok) és eu să arØ (szántsak), viszont a vizita ige -ez 
ragot kap: eu vizitez (meglátogatom) és eu să vizitez (meglátogassam);

A felosztás figyelembe veszi még az affixumok és a szuffixumok hasonlóságát. 
Például a következő közös jellemzők (omonimii comune) az összes szabályos román 
igére vonatkoznak: egyforma a kötőmód jelen idő 3. személy és 6. személy alakja (el 
să facă/ei să facă, el să vadă/ei să vadă); egyforma a kijelentő mód jelen idő 1. 2. 4. 
5. személy (eu fac, tu faci, noi facem, voi faceţi) és a kötőmód jelen idő 1. 2. 4. 5. sze-
mély alakja, leszámítva a kötőmód să morfémáját (eu să fac, tu să faci, noi să facem, 
voi să faceţi). Az ún. sajátos szuffixumos jellemzők (omonimii specifice sufixale) alap-
ján több közös vonása van a román igeragozási paradigmának. Például: egyforma a 
főnévi igenév szuffixuma (a ara), az elbeszélő múlté (eu aram, tu arai stb.), a kijelentő 
mód jelen idő 5. személyragja (voi araţi), a befejezett történésű múlt idejű melléknévi 
igenév első szuffixuma (arat). (GALR I. k.) Ezen kívül vannak ún. sajátos „raghason-
lóságok” (omonimii specifice desinenţiale). Például: egyforma az a ara, a aranja (ren-
dez, elrendez), a diferi (különbözik), a doborî (ledönt) kijelentő mód jelen idő 3. és 6. 
személyragja (el ară/ei ară, el aranjează/ei aranjează, el diferă/ei diferă, el doboară/ei 
doboară) vagy például a vedea (lát), a rupe (tör), a veni (jön) típúsú igéknek egyforma 
a kijelentő mód jelen idő 1. és 6. személyragja, vagyis a zérómorféma (Ø): eu vădØ/ 
ei vădØ, eu rupØ /ei rupØ). (lásd GARL, I. k. 547.o.) A hatékonyabb felosztás miatt a 
sajátos affixumokat a GARL a morfológiai allomorfok3 (alomorfe morfologice) szerint 
elemzik. (GARL I. k.)

A fenti megközelítést azért mutattuk be ilyen részletesen, hogy jobban megérthessük 
az igeragozási paradigma rendszerezésének kritériumait és a tizenegy ragozási csoport 
közötti különbségeket.

A tizenegy igeragozási csoport:
Az 1. igeragozáshoz azok az igék tartoznak, amelyek főnévi igeneve -a-ra végződik 

és a kijelentő mód jelen idejének ragja Ø morféma, Például: a ara, a cânta, a spăla, a 
intra, a apropia, a mângâia. Ezen belül három csoportot különböztetünk meg:

a) az a afla, a apropia, a înjunghia (eu aflu, eu apropiǐ, eu înjunghiǐ) típusú igék. 
Ezek végződésük (-u vagy a félhangzó -ǐ), igetövük sajátossága és kiejtésbeli hasonló-
ságai alapján az 1. igeragozáshoz tartoznak. A DOOM, 2005 szerint az a continua kije-
lentő mód jelen idő 1. személyű igealakja eu continuŭ végződését diftongusként (kettős-
hangzóként) ejtjük ki, így az 1. igeragozási csoporthoz tartozik;

3 Allomorf: morfémák (igető, ragok, jelek) jelentésváltozással nem járó variánsai. Például a 
románban mas- és mes- allomorfjai a masă szónak, mert a mese többes számú alak; a magyar-
ban a bokor szó allomorfjai: bokor és bokr- alakok.
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b) az a oua, a ploua igék sajátossága az, hogy a fő jellemzőkön kívül kijelentő mód 
jelen idő 3. személy és kötőmód jelen idő 6. személy végződése egyforma (plouă, să 
plouă);

c) az a preceda, a succeda típusú igéknek is van többlet analógiás alakja: kijelentő 
mód jelen idő 3. személy és kötőmód jelen idő 6. személy végződése egyforma (el 
precedă/ei să preceadă, el succedă/ei să succeadă) és az igető belsejében (precedă/
preceadă) jön létre az -e/-ea hangtőváltás.

A 2. igeragozáshoz azok az igék tartoznak, amelyek főnévi igeneve -a-ra végződik és 
jelen idejű igeragjai -ez /-eaz. Ide tartoznak az a aranja (eu aranjez), a avansa (eu 
avansez), a bloca (eu blochez), a lucra (eu lucrez) típusú igék. Az a bloca igetőben a -c- 
mássalhangzó az -e- (magánhangzó) és az ea (diftongus) előtt ch-ra (c/ch) vált a kiej-
tési szabályoknak megfelelően: eu blochez, tu blochezi, el blochează, noi blocăm, voi 
blocaţi ei blochează.

A 3. igeragozáshoz azok az igék tartoznak, amelyek főnévi igeneve -î-re végződik és 
a kijelentő mód jelen idejének ragja zéró (Ø) morféma: a coborî, a doborî, a omorî, a 
vârî. Például: eu coborØ, eu doborØ, eu omorØ, eu vârØ.

A 4. igeragozáshoz azok az igék tartoznak, amelyek főnévi igeneve -i-re végződik és 
a kijelentő mód jelen idejének ragja Ø, a kijelentő mód jelen idő 3. és 6. személy rag-
jai egyformák: az a acoperi, a diferi, a referi, a contribui, a îngădui, a sui típusú igék: 
Például: eu acopărØ, tu acoperi, el acoperă, noi acoperim, voi acoperiţi, ei acoperă.

Az 5. igeragozáshoz azok az igék tartoznak, amelyek főnévi igeneve -i-re végződik 
és a kijelentő mód jelen idejének ragja Ø morféma, a kijelentő mód jelen idő 1. és 6. sze-
mély ragjai egyformák: az a adormi, a fugi, a pieri, a sări, a veni típusú igék. Például: 
eu fugØ, tu fugi, el fuge, noi fugim , voi fugiţi, ei fugØ.

A 6. igeragozáshoz azok az igék tartoznak, amelyeknek a főnévi igeneve -i-re vég-
ződik és a kijelentő mód jelen idejének ragjai -esc/-eşt-: az a citi, a isprăvi, a fugări, a 
frunzări, a mări, a nimeri, a pietrui, a tăgădui típusú igék. Például: eu citesc, tu citeşti, 
el citeşte, noi citim, voi citiţi, ei citesc. Alosztálya az a pietrui, a tăgădui típusú igék, 
mert allomorfjait az -ǐ- félhangzóval ejtjük és írjuk: eu pietruǐesc, eu pietruǐam vagy eu 
tăgăduǐesc, eu tăgăduǐam.

A 7. igeragozáshoz azok az igék tartoznak, amelyeknek a főnévi igeneve -i-re vég-
ződik és a kijelentő mód jelen idejének ragjai -ăsc/-ăşt-: az a hotărî, a pârî, a urî, a 
zăvorî típusú igék. Például: eu hotărăsc, tu hotărăşti; eu pârăsc, tu pârăşti, eu urăsc, 
tu urăşti,

A 8. igeragozáshoz tartozik az összes ige, amelynek -ea-ra végződik a főnévi igeneve, 
az a părea, a plăcea, a tăcea, a vedea, a zăcea típusú ige. Íme a ragozási sor kijelentő 
mód jelen időben: eu văd, tu vezi, el vede, noi vedem, voi vedeţi, ei văd; vagy eu zac, tu 
zaci, el zace, noi zăcem, voi zăceţi, ei zac. Hasonlóságok a ragozásukban: az elbeszélő 
múlt végződése (-u) egyforma a befejezett történésű múlt idejű melléknévi igenév vég-
ződésével (-u-), például: eu văzui, văzut; a főnévi igenév végződése (-ea) egyforma a 
folyamatos múlt végződésével (-ea-), például: a vedea, eu vedeam.
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A 9. igeragozáshoz tartoznak azok az igék, amelyeknek a főnévi igeneve hangsúly-
talan -e-re végződik (a hangsúlyt az aláhúzott magánhangzó jelzi) és az -u rag és időjel 
jelen van a ragozási paradigmájukban, az a aşterne, a concepe, a face, a începe, a trece 
típusú igék. Az a face ige ragozása:

– kijelentő mód jelen időben: eu fac, tu faci, el face, noi facem, voi faceţi, ei fac;
– elbeszélő múltban: eu făcui, tu făcuşi, el făcu, noi făcurăm, voi făcurăţi, ei 

făcură;
– összetett múltban: eu am făcut, tu ai făcut el a făcut, noi am făcut, voi aţi făcut, ei 

au făcut.
Az a umple (megtölt) egyetlen olyan ige, amely a paradigmához viszonyítva szabály-

talan (rendhagyó – neregulat), mert a kijelentő jelen idő 1. és 6. személyragja -u-ra vég-
ződik: eu umplu/ei umplu.

A 10. igeragozáshoz tartoznak azok az igék, amelyeknek a főnévi igeneve -e-re vég-
ződik, az elbeszélő múlt időjele -se- és a befejezett melléknévi alakjának a végződése -s: 
a merge, a arde, a prinde, a şterge, a trage. Például: merge, mersei mers. Az a merge 
ige ragozása kijelentő mód elbeszélő múltban: eu mersei, tu merseşi, el merse, noi mer-
serăm, voi merserăţi, ei merseră.

Az a scrie ige kijelentő jelen idő 1. és 6. alakjának a személyragja -ŭ félhangzó: eu 
scriŭ/ei scriŭ. Ezen kívül a kijelentő mód jelen idő 3. személy alakja és a kötőmód jelen 
idő 3. személy alakja egyforma: el scrie, el să scrie. Ez az eltérés a igető palatális -i- 
hangzójának tulajdonítható.

A 11. igeragozáshoz tartoznak azok az igék, amelyeknek a főnévi igeneve -e-re vég-
ződik, az elbeszélő múlt időjele -se- és a befejezett melléknévi alajának a végződése -t, 
az a coace, a frânge, a frige, a înfige, a rupe, a sparge, a suge. Például: a coace, copsei, 
copt.

Ha a hagyományos négy igeragozással hasonlítjuk össze a 11 ragozási csoportot, az 
egyetlen egységes ragozási csoport, amelynek főnévi igeneve -ea-ra (a hagyományos II. 
igeragozás) végződik és a 8. csoporthoz tartozik. Az -a vegződésű főnévi igenévvel ren-
delkező igék két (1., 2.), az -e-re végződőek három csoportot (9., 10., 11.) alkotnak. A leg-
több csoportot az -i végű igék alkotják (3., 4., 5., 6., 7.)

Az új felosztás szerint a legnagyobb az első két igeragozási -a-ra végződő (1., 2.) cso-
port. Az 1976-os román szótárba (DEX) felvett összes igéből, számarányuk 42,61%, 
ebből 818 az alapszókincshez tartozik, 2466 jövevény ige (verbe neologice). Ezt követi 
az -i-re végződő igék (4., 5., 6. csoport) számaránya 1933, ebből csupán 219 a jöve-
vény ige. Ebben a csoportban az -ui végződéssel alkotott igék (a atribui, a constitui, a 
contraveni, a destitui, a distribui, a institui stb.) száma jelentősen növekedett. A legke-
vésbé produktív csoportot, a mindössze 31, az -î-re végződő (3. és 8. csoport) ige alkotja, 
például: a coborî, a doborî. Egyetlen jövevény ige nem illeszkedett be ebbe a csoportba. 
Az -e-re végződő igék (9., 10., 11. csoport) számaránya aránylag alacsony és kevésbé 
termékeny. Ebbe a csoportba tartozik 117 régi (a abate, a combate, a deduce, a seduce) 
és 143 jövevény ige (a accede, a coincide, a concede, a converge, a divide, a exige, a 
inflige). Az -ea végű igék (8. csoport) kevésbé produktívak és számuk igen alacsony, 



101

3. AZ IGE (VERBUL) 

mintegy 20, ebből kevés a jövevény vagy képzett ige (a complăcea, a displăcea, a apă-
rea, a compărea, a transpărea, a prevedea).

Az 1990 utáni tudományos és újságírói nyelvben meghonosodott igék elemzése 
azt bizonyítja, hogy a legtöbb új jövevény ige az -iza igeképzővel jött létre: a asiatiza 
(elázsiasít), a dugheniza (kis üzletek elterjedése, negatív értelemben), a sataniza (sátá-
ninak tekint), és a román politikai alakulatokra (FNS: Frontul Salvării Naţionale – A 
Nemzeti Megmentési Front; PDS: Partidul Democrat Social – Szociáldemokrata Párt) 
vonatkozó igei alakok a feseniza (FSN) vagyis az illető párt (FSN) uralma alá hajt, a 
pedeseriza (PDS), a szociál-demokrata párt hatása alá kerül. Az -a végű igék továbbra 
is a legtermékenyebb csoportot akotják. Nagyszámú újonnan átvett ige ehhez az igera-
gozáshoz tartozik: a accesa (hozzáfér); a angoasa (pánikba taszít); a antama (elkezd, 
belevág); a baleia (söpör); a clona (klónoz); a devoala (leleplez, feltár); a ejecta (kivet, 
kidob); a fantaza (fantáziál); a implementa (telepít,); a kidnapa (embert rabol); a reitera 
(újrakezd, ismétel); a scana (szkennel); vagy a legújabbak: a bodygarda (vkit őriz); a 
faxa (faxol); a slaloma (szlalomozik); a translata (fordít); a xeroxa (fénymásol) stb. Ezen 
kívül termékenynek tekinthetők még az -i és az -ui főnévi igenévi képzővel alkotott 
igék és a régi szavakból alkotott igék: a bişniţări (űzérkedik, a bişniţar: spekuláns, nep-
per, űzér szóból); a grăniceri (határőrködik); a heckări (feltör számítógépes programot). 
Az -ui főnévi igenévi képzővel képzett igék: a bipui (pittyeg, telefon vagy üzenetrög-
zítő); a chatui (internetes közvetlen kapcsolatba lép) stb. Ezek átmeneti képződmények, 
a jövő dönti majd el, hogy ezek közül melyik ige lesz életképes.

15. GYAKORLAT

1. Állapítsa meg az alábbi szövegben található igék ragozási csoportját (hagyományos I-IV.) és az 
igék főnévi igeneveit!

În timpul acesta noi ne urmam drumul liniştiţi, tăind de-a lungul Gârcina, un sat şi de munte, şi 
de câmp; de munte, fiindcă nu se mai sfârşeşte, de câmp, fiindcă sunt casele foarte dese. Străbăturăm 
deci satul acesta sau, mai bine zis, această nesfârşită stradă de case ţărăneşti, prin care cineva merge 
aproape două ceasuri cu credinţa, de la o vreme, că celălalt capăt trebuie să fie pe lumea cealaltă. 
În adevăr, până ce să ajungem la jităria [csőszkunyhó] despre miazănoapte, sudoarea ne înmuiase 
trupurile şi ciuda ne cuprinsese sufletele. Băltoacele verzii [verziu/verzii], miasmatice [care produc 
miros urât] şi adânci, care împănau [a împânzi, a umple] drumul în lung şi în lat, ne sileau la sărituri 
gimnastice şi de preciziune peste golurile destul de mari dintre bolovanii puşi în rând pe marginea 
acestor băltoace. (Spre mănăstiri, Calistrat Hogaş)

2. Tegye a megadott zárójelbe a dőlt betűvel kiemelt igék főnévi igeneveit!
a) În vremea veche, pe când oamenii, cum sunt (……..) ei azi, nu erau (……..) decât în germenii 

viitorului, pe când Dumnezeu călca (………) încă cu picioarele sale sfinte pietroasele pustii ale 
pământului, ― în vremea veche trăia (……..) un împărat întunecat şi gânditor ca miază-noaptea 
şi avea (……….) o împărăteasă tânără şi zâmbitoare ca miezul luminos al zilei. (Făt-Frumos din 
Lacrimă, Mihai Eminescu )

b) Era (……..) odată o babă şi un moşneag. Baba avea (……….) o găină, şi moşneagul avea 
(…………) un cucoş; găina babei se oua (………….) de câte două ori pe fiecare zi şi baba mânca 
(………) o mulţime de ouă; iar moşneagului nu-i dădea (……….) nici unul. Moşneagul într-o zi îşi 
pierdu (………..) răbdarea şi zise… (……..) (Punguţa cu doi bani, Ion Creangă)
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c) Nu mint (………) deloc, fireşte, când, abia reţinându-mă (……..), continuu (……….) şi acum 
o fierbere, nejustificată de temperatura locului şi a momentului şi deci retorică pentru spectator sau 
pentru cel ce nu se recunoaşte (……….) în întâmplare. (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 
război, Camil Petrescu)

3. Válassza ki az alábbi szövegből a IV. ragozáshoz tartozó igéket!
Cum mă gândeam la acel parfum, cum îmi revenea în minte, simţeam că se apropie iarăşi de 

mine acel val gata să mă ridice din nou din mine însumi. În următorii zece ani cred că am mai simţit 
de şapte-opt ori, în diverse locuri, parfumul care-mi zbura creierii ca un glonţ. Nu înţeleg cum am 
supravieţuit când, student fiind, am urcat în lift cu o doamnă ce purta acel parfum. După ce a coborât, 
am oprit liftul între etaje, m-am ghemuit pe podea şi am rămas aşa poate o oră întreagă, inspirând 
adânc acea aromă roză şi încercând să-nţeleg unde, în trecutul meu îndepărtat, fusesem înşfăcat şi 
târât cu o asemenea forţă uriaşă. (De ce iubim femeile, Mircea Cărtărescu)

4. Egészítse ki a szöveget a zárójelbe tett igék megfelelő alakjával!
Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) (a aprecia)………… ieri că Edith Cresson, fost comisar 

european pentru educaţie în perioada 1995-1999 şi ex-premier socialist francez, (a se face) ……… 
vinovată de favoritism în perioada când (a fi) ………. reprezentanta Franţei în Comisia Europeană. 
(EVENIMENTUL ZILEI, 2006)

3.5. Az igeidők (Timpurile verbale)

A kijelentő módban három igeidőt különböztetünk meg:
– jelen idő;
– múlt idő (folyamatos múlt, egyszerű múlt, összetett múlt és régmúlt idő);
– jövő idő (egyszerű és befejezett jövő).

Ha egy időskálán jelölnénk a kijelentő mód igeidőit (lásd az alábbi ábrát), akkor az 
előrehaladó idővonal (→) közepére helyeznénk a jelent (prezentul) vagyis a nullapon-
tot (punctul zero), mögé a múltban történt cselekvést, a befejezett múltat (perfectul 
compus), mert ez a befejezett cselekvés áll a legközelebb a jelenhez. Mögötte az egy-
szerű múlt (perfectul simplu), amely az irodalmi nyelvben fejezi ki a múltban befejezett 
cselekvést, ettől visszafelé az időben következik a folyamatos múlt (imperfectul), amely 
a múltban befejezetlen, ismétlődő cselekvést jelöl, majd következik a régmúlt (mai-mult-
ca-perfectul), amely egy a múltban történt cselekvés előtt történt, és legtávolabb áll a 
jelentől. A jelen előtt áll a két jövő idő: az egyszerű jövő (viitorul) és a befejezett jövő 
(viitorul anterior).

Az igeidők kijelentő módban:

perfectul simplu  perfectul compus     viitorul
––↓–––––↑–––––––↓–––––––↑–––––––↓––––––––↑–––––––↓–––→

mai-mult-ca-perfectul imperfectul    punctul O     viitorul anterior
prezentul
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egyszerű múlt  összetett múlt   egyszerű jövő
–↓––––––↑–––––↓–––––––↑––––––↓––––––––↑–––––––↓–––→

régmúlt   folyamatos múlt   O pont     befejezett jövő
jelen idő 

Kötőmódban, feltételes és óhajtó módban és felszólító módban jelen és múlt időt hasz-
nálunk. (lásd még a 3.3.1. pontot)

A magyarban a latin nyelvből fordított ómagyar kori nyelvemlékekben több múlt idejű igeala-
kot használtak. Például: az elbeszélő múlt (a román perfect simplu) alakja: vára (aşteptă vagy 
aşteptase); folyamatos múlt (imperfect): vár vala (aştepta); befejezett múlt (perfect compus) és 
a régmúlt (mai-mult-ca-perfectul): várt vala, várá vala, várt volt (aşteptase). Ezek az igealakok 
elkülönültek egymástól és grammatikai jelentésük volt. Két jövő idő volt: az időjellel kifeje-
zett jövő: várand (aşteptând) és az analitikus szerkesztésű fog-os jövő idő: várni fog (va aştepta) 
(lásd Kiefer, MNY, 2006).
A kalotaszegi nyelvjárásokban például napjainkig megtalálhatók a különféle múlt idejű igealakok. 
Íme néhány kalotaszegi példa: Nyitva hagyók az ajtót. (Lăsaserăm uşa deschisă.) (Magyarvalkó); 
Onnat hordám ki a fák alól. (De acolo le aduceam de sub copaci.) (Magyarvalkó); Akkor is 
mondám vala. De maradhata vala a kisasszony is még. (Şi atunci spusesem. Dar şi domnişoara 
putea să mai rămână.) (Körösfő); Írta vót a tavasszal, hogy hazajön. (El ne-a scris că va veni 
acasă.) (Bikal); Ha utolértelek vóna, megfogálak vala. (De te-aş fi prins din urmă, voi fi pus 
mâna pe tine.) (Bikal) (lásd Vámszer Márta: A kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszere, 
1972.) Ez utóbbi mondatban a román fordításban a feltételező mód múlt idejű alakját használtuk.

3.6. Az igeragozás személyes igemódokban (Conjugarea verbelor la modurile 
personale)

Mint már említettük, (lásd a 3.3. pontot) a románban az ige alaktani szerepe szerint 
megkülönböztetünk személyes igemódokat (moduri personale) és személytelen igemó-
dokat (moduri nepersonale). A személyes igemódok:

– kijelentő mód (modul indicativ);
– kötőmód (modul conjunctiv);
– feltételes és óhajtó mód (modul condiţional-optativ);
– felszólító vagy parancsoló mód (modul imperativ).
– feltételező mód (modul prezumtiv)

3.6.1. Az igeragozás kijelentő módban (Conjugarea verbelor la modul indicativ)

A kijelentő mód valóságos vagy a beszélő által valóságosnak vélt cselekvést fejez ki. A 
kijelentő módban a következő igeidőket használjuk: jelen idő, folyamatos múlt idő, egy-
szerű múlt idő, összetett múlt idő, régmúlt idő, egyszerű jövő idő és befejezett jövő idő.
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3.6.1.1. Az igeragozás kijelentő mód jelen időben

Jelen időben a közlés és a cselekvés ideje egybeesik.
A hagyományos I. igeragozású igék végződése: -a. Két csoporta osztjuk őket:
a) Az első csoportba az a aduna típusú igék tartoznak. A főnévi igenév végződésé-

nek (-a) elhagyásával megkapjuk az igetőt (adun), és ehhez kapcsoljuk a személyrago-
kat. Egyes szám, első személyben: Ø-t (zéró morfémát) kap, vagyis hiányzik a személy-
rag. Ragozása kijelentő mód jelen időben a következő:

Egyes szám Többes szám
a aduna eu adunØ Ø (gyűjtök) noi adunăm -(ă)m (gyűjtünk)

tu aduni -i voi adunaţi -(a)ţi
el/ea adună -ă ei/ele adună -ă

A többes szám 1. és 2. személyben kötőhanggal (+ ă + , + a +) kötjük a végződést az 
igetőhöz. Ebbe a csoportba tartozik az a admira, a cultiva, a termina stb. ige.

b) A második csoportba az a lucra típusú igék tartoznak. A lucr- igetőhöz kapcsol-
juk az -ez személyragot. Az egyes és többes szám 3. személyben az e diftongussá (ea) 
válik, e→ea: lucrez/ lucrează.)
a lucra eu lucrez (dolgozom) -(ez) Ø noi lucrăm -(ă)m (dolgozunk)

tu lucrezi -(ez)i voi lucraţi -(a)ţi
el/ea lucrează -(eaz)ă ei/ele lucrează -(eaz)ă

A II. ragozáshoz az -ea-ra végződő igék tartoznak. A szótőben változás történik: az 
egyes szám 2. és 3. személyben, illetve többes szám 1. és 2. személyben: ă→e.
a vedea eu văd (látok) -Ø noi vedem -(e)m (látunk)

tu vezi -i voi vedeţi -(e)ţi
el/ea vede -e ei/ele văd Ø

A III. ragozás: -e-re végződő igék. Két csoportjuk van:
a) Az első csoportba tartoznak az a face típusú igék, amelyeknek a befejezett törté-

nésű múlt idejű melléknévi igenevük (participiu) -t-re végződik: făcut.
a face eu fac (csinálom) -Ø noi facem -(e)m (csináljuk)

tu faci -i voi faceţi -(e)ţi
el/ea face -e ei/ele fac -Ø

Ide tartoznak a cere (kér); a bate (ver); a trece (megy, halad); a pricepe (ért, felfog) 
stb. igék.

b) A második csoportba soroljuk az a spune típusú igéket, amelyeknek a befejezett 
történésű múlt idejű melléknévi igenevük (participiu) -s-re végződik: spus.
a spune: eu spun (mondok) -Ø noi spunem -(e)m (mondjuk)

tu spui -i voi spuneţi -(e)ţi
el/ea spune -e ei/ele spun -Ø

Ebbe a csoportba tartoznak a következő igék: a scrie (ír); a zice (mond) stb.
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A IV. ragozáshoz tartoznak az -i , -î-re végződő igék. Két csoportjuk van:
a) Az első csoportot az a iubi típusú igék alkotják, amelyeknek a kijelentő mód jelen 

idő egyes szám 1. személy ragjuk: -esc:
a iubi eu iubesc (szeretek) (-esc) Ø noi iubim -(i)m (szeretünk)

tu iubeşti -(eşt)i voi iubiţi -(i)m
el/ea iubeşte -(eşt)e ei/ele iubesc (-esc) Ø

Ehhez hasonló módon ragozzuk a következő igéket: a hrăni (táplál); a ţinti (megcé-
loz); a găsi (talál); a lovi (üt); a ocroti (véd); a spori (növel) stb.

b) A második csoport igéit az a hotărî típusúak alkotják, amelyeknek a kijelentő mód 
jelen idő egyes szám 1. személyű ragja: -ăsc:
a hotărî eu hotărăsc (határozok) (-ăsc) Ø noi hotărâm -(â)m (határozunk)

tu hotărăşti -(ăşt)i voi hotărâţi -(â)ţi
el/ea hotărăşte -(ăşt)e ei/ele hotărăsc (-ăsc) Ø

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Kijelentő mód jelen időben gyakori a tőhangváltás. A már említett alakon (e→ea lucrez/
lucrează) kívül figyeljünk a következő magánhangzó- és mássalhangzó-változásra is:

a→ă dau/dăm;
ă→e văd/vezi, cumpăr/cumperi;
ă→a spăl/spală;  
d→z văd/vezi, cred/crezi (hiszem/hiszed);
â→i vând/vinde (eladok/eladsz);
e→a aşez aşază (helyezek/helyezel);
o→oa joc/joacă (játszok/játszik);
c→ci tac/taci, fac/faci;
g→gi alerg/alergi (szaladok/szaladsz); fug/fugi (szaladok/szaladsz);
sc→şt greşesc/greşeşti (hibázok/hibázol);
st→şt gust/guşti (kóstolok/kóstolsz);
şc→şt muşc/muşti (harapok/harapsz).

Az a continua (folytat) ige egyes szám 1. személyben eu continui. A mai román nyelv-
ben nem használjuk *eu continuu alakot, viszont a két világháború közötti még norma 
volt. (lásd a 5. Gyakorlatok 2/c. pontját a Camil Petrescu idézett regényrészletét)

Az a crea (alkot) és az a agrea (elfogad, jó szemmel néz) igéket kijelentő mód és 
kötőmód jelen idő, egyes szám 1. 2. és 3. személyben és többes szám 3. személyben 
két e-vel írjuk: eu creez, tu creezi, el/ea creează, ei/ele creează (ő alkot/ők alkotnak); 
el/ea să creeze, ei/ele să creeze (ő alkosson/ők alkossanak); el/ea agreează, ei ele 
agreează (ő elfogad/ők elfogadnak), el/ea să agreeze, ei/ele să agreeze (ő elfogadjon/ők 
elfogadjanak).

A IV. igeragozású igék esetében az a oferi (ajánl, felajánl) kivételt képez, mert egyes 
és többes szám 3. személyben -e (például: iubeşte) helyett a személyrag -ă: oferă (eu 
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ofer, tu oferi, el/ea oferă, noi oferim, voi oferiţi, ei/ele oferă). Kivételt képez a már 
említett a coborî (eu cobor, tu cobori, el/ea coboară, noi coborâm, voi coborâţi, ei/el 
coboară). Az a absolvi (végez, elvégez tanulmányokat) ige kijelentő mód jelen időben 
eu absolv (nem *absolvesc), tu absolvi, el/ea absolvă. Az a mirosi (illatozik, szaglik) ige 
kijelentő mód jelen idő többes szám 3. személyben ei miros (nem *miroase). 

16. GYAKORLAT

1. Keresse meg az alábbi szövegekben az igék kijelentő mód jelen idejű alakjait!
a) Nu există nici timp, nici spaţiu – ele sunt numai în sufletul nostru. Trecut şi viitor e în sufletul 

meu, ca pădurea într-un sâmbure de ghindă, şi infinitul asemenea, ca reflectarea cerului înstelat 
într-un strop de rouă. (Sărmanul Dionis, Mihai Eminescu)

b) Castelul Bran din România se află pe primul loc într-un top realizat de ziarul neo-zeelandez 
„The Sun Herald”, privind cele mai interesante destinaţii turistice făcute faimoase de personajele 
legendare sau de monştrii despre care se spune că au trăit sau trăiesc în zonă. Potrivit cotidianului 
menţionat, reputaţia regiunii în care se află castelul, între munţii Bucegi şi Piatra Craiului – în care se 
spune că sălăşluiesc creaturi înfricoşătoare ale nopţii – se datorează scriitorului Bram Stoker, cel care 
a creat legenda Contelui Dracula, pe care l-a plasat în regiune. (ANTENA 3, 2006)

2. Írja be a kipontozott helyre a zárójelbe tett főnévi igenevek kijelentő mód jelen idő 3. személyű 
alakjait!

Dacă aşa (a gândi)……………, neşovăitor, insul (a fi)………… salvat. Nu i se mai poate (a se 
face)……… nimic. De vreme ce (a se considera)……….. mort, nimic nu-l mai (a speria)…… (Jurnalul 
fericirii, Nicolae Steinhardt)

3. Alkosson mondatokat a következő igék kilejentő mód jelen idejű alakjaival!
a cultiva, a agrea, a crea, a vedea, a hotărî, a hrăni.

4. Tegye kijelentő mód jelen idő 3. személybe az igéket!
Ion a aşezat cărţile în raft. Câinii au alergat toată ziua. Ştefan va juca în echipa de fotbal a şcolii. 

Din cauza ceţii el nu a văzut indicatoarele. Dacă fugi repede poate te împiedici şi cazi. Anul acesta 
voi absolvi liceul şi voi da examen de admitere la Medicină.

5. Elemezze a kijelentő mód jelen idejű igéket!
Umblă Mara prin lume, aleargă sprintenă, se târguieşte şi se ceartă cu oamenii, se mai ia şi de cap 

câteodată, plânge şi se plânge c-a rămas văduvă, şi apoi se uită împrejur să-şi vadă copiii şi iar râde. 
(Mara, Ioan Slavici)

3.6.1.2. Az igeragozás kijelentő mód múlt időben. A románban négy múlt időt külön-
böztetünk meg (lásd a táblázatot a 3.5. pontban):

a) A folyamatos múlt (Imperfectul) a múltban befejezetlen, általában ismétlődő cse-
lekvésre utal. Az În timp ce mă plimbam pe acolo am văzut un şarpe care nu se mişca 
deloc (Mialatt ott sétáltam, láttam egy kígyót, amely meg sem moccant.) mondatban 
három múlt idejű igét találunk: az első – mă plimbam (mialatt sétáltam) – befejezetlen, 
folyamatos cselekvésre utal, a második – am văzut (láttam) – befejezett cselekvést jelöl 
és két részből áll, ezért összetett múltnak nevezzük. A harmadik igealak is – nu se mişca 
(nem mozgott) – befejezetlen cselekvés, így folyamatos múlt idő. Habár a románban 
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nincs szoros értelemben vett időegyeztetés, a fenti példa jól mutatja, hogy a mondat-
beli három múlt idő árnyaltan fejezi ki a cselekvések egymáshoz való időbeli viszonyát.

A folyamatos múlt végződései: -m, -i, -Ø, -m, -ţi, -u. Figyelem! A hangsúly az utolsó 
szótagra esik: adunam, adunau; lucra, dădeaţi, spuneau. 

Az a aduna, a lucra, a vedea, a face, a spune, a iubi, a hotărî igék ragozása folyama-
tos múlt időben:

 a aduna: eu adunam, tu adunai, el/ea adunaØ , noi adunam, voi adunaţi ei/ele 
adunau  

 a lucra: eu lucram, tu lucrai, el/ea lucra, noi lucram, voi lucraţi, ei/ele lucrau
 a vedea: eu vedeam, tu vedeai, el/ea vedea, noi vedeam, voi vedeaţi, ei/ele vedeau
 a face: eu făceam, tu făceai, el/ea făcea, noi făceam, voi făceaţi, ei/ele făceau
 a spune: eu spuneam, tu spuneai, el/ea spunea, noi spuneam, voi spuneaţi, ei/ele 

spuneau
 a iubi : eu iubeam, tu iubeai, el/ea iubea, noi iubeam, voi iubeaţi, ei/ele iubeau
 a hotărî: eu hotăram, tu hotărai, el/ea hotăra, noi hotăram, voi hotăraţi, ei/ele 

hotărau
b) Az egyszerű múlt (Perfectul simplu) a jelenhez legközelebb álló múlt idő, amely 

befejezett cselekvést jelöl. A mindennapi beszédben főleg Olténiában, Bánság egyes 
vidékein használják. Irodalmi művekben, novellában és regényben gyakorta használt 
igeidő. A múltban történt cselekvés pillanatnyiságát fejezi ki, így a leírás, a történésben 
beállt változás egyik legelterjedtebb eszköze. Az egyes szám harmadik személyben az 
egyszerű múlt ragja az -ă, és a hangsúly a szóvégi -ă-ra esik: adună. A -ră- pedig az 
egyszerű múlt idő többes számú ragja, a hangsúly a második a-ra esik: adunarăm.

Az egyszerű múlt végződései: -i, -şi, -Ø, -(ră)m, -(ră)ţi, -(ră), Ø.
 a aduna: eu adunai, tu adunaşi, el/e adună, noi adunarăm, voi adunarăţi, ei/ele 

adunară
 a lucra: eu lucrai, tu lucraşi, el/ea lucră, noi lucrarăm, voi lucrarăţi, ei/ele 

lucrară
 a vedea: eu văzui, tu văzuşi, el/ea văzu, nou văzurăm, voi văzurăţi ei/ele văzură
 a face: eu făcui, tu făcuşi, el/ea făcu, noi făcurăm, voi făcurăţi, ei/ele făcură
 a spune: eu spusei, tu spuseşi, el/ea spuse, noi spuserăm, voi spuserăţi, ei/ele 

spuseră
 a iubi: eu iubii, tu iubişi, el/ea iubi, noi iubirăm, voi iubirăţi, ei/ele iubiră
 a hotărî: eu hotărâi, tu hotărâşi, el/ea hotărâ, noi hotărârăm, voi hotărârăţi, ei/ele 

hotărâră.
c) Az összetett múlt (Perfectul compus) a múltban befejezett cselekvésre utal. Az 

összetett múlt két részből áll: az a avea segédige módosult alakjaiból (am ai, a, am aţi, 
au) + a ragozandó ige participiumának egyes szám hímnemű alakjából (văzut, adunat, 
spus): am văzut, am adunat, am spus. A befejezett történésű múlt idejű melléknévi ige-
név egyes szám hímnemű alakja: -t (adunat, lucrat, văzut, făcut, iubit, hotărât) vagy -s 
(spus).
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 a aduna: eu am adunat, tu ai adunat, el/ea a adunat, noi am adunat, voi aţi adunat, 
ei/ele au adunat

 a lucra: eu am lucrat, tu ai lucrat, el/ea a lucrat, noi am lucrat, voi aţi lucrat, ei/
ele au lucrat

 a vedea: eu am văzut, tu ai văzut, el/ea a văzut, noi am văzut, voi aţi văzut, ei/ele 
au văzut

 a spune: eu am spus, tu ai spus, el/ea a spus, noi am spus, voi aţi spus, ei/ele au 
spus

 a iubi: eu am iubit, tu ai iubit, el a iubit, noi am iubit, voi aţi iubit, ei/ele au iubit
 a hotărî: eu am hotărât, tu ai hotărât, el/ea a hotărât, noi am hotărât, voi aţi 

hotărât, ei/ele au hotărât.
d) A régmúlt (Mai-mult-ca-perfectul) az idősíkok, a többi múlt idő (folyamatos múlt, 

összetett múlt, egyszerű múlt) közötti megfelelést fejezi ki. A régmúlt idejű cselekvés 
egy másik múlt idejű cselekvés előtt ment végbe. Sajátos szuffixuma: -se(-), amely 
minden igénél megjelenik egyes és többes számban is. Például: adunasem, adunaseşi, 
adunase stb.

A régmúlt végződései: -m, -şi, -Ø, -(ră)m, -(ră)ţi, -(ră), Ø
 a aduna: eu adunasem, tu adunaseşi, el/ea adunase, noi adunaserăm, voi 

adunaserăţi, ei/ele adunaseră  
 a lucra: eu lucrasem, tu lucraseşi, el/ea lucrase, noi lucraserăm, voi lucraserăţi, 

ei/ele lucraseră
 a vedea: eu văzusem, tu văzuseşi, el/ea văzuse, noi văzuserăm, voi văzuserăţi, ei/

ele văzuseră 
 a spune: eu spusesem, tu spuseseşi, el/ea spusese, noi spuseserăm, voi spuseserăţi, 

ei/ele spuseseră  
 a iubi: eu iubisem, tu iubiseşi, el/ea iubise, noi iubiserăm, voi iubiserăţi, ei/ele 

iubiseră;
 a hotărî: eu hotărâsem, tu hotărâseşi, el/ea hotărâse, noi hotărâserăm, voi 

hotărâserăţi, ei/ele hotărâseră.

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A III. igeragozáshoz tartozó a spune, a scrie igék (participiumuk -s-re végződik: spus, 
scris) a régmúlt idejét a -se- szuffixum megkettőzésével képezzük: eu spusesem, noi 
spuseserăm; eu scrisesem, noi scriseserăm. (lásd mág a 3.4. pontot)

17. GYAKORLAT

1. Keresse meg a kijelentő mód folyamatos múlt idejű igéket!
Stăpânii unde slujea el erau foarte mulţumiţi de dânsul şi se băteau care de care să-l apuce. Când 

trecea prin sat, fetele … se uitau la dânsul pe subt sprincene. Şi ce e drept că aveau la ce se uita. El 
era curat la faţă şi chipeş; chica lui neagră, ca pana corbului flutura ca o coamă pe grumajii lui albi ca 
zăpada; mustăcioara abia mijea, de parcă era o umbră pe buza lui cea de sus; dară apoi ochii? Avea 
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nişte ochi, neiculiţă, de băgase pe toate fetele în boale. (Cele douăsprezece fete de împărat şi palatul 
cel fermecat, în Legendele românilor Petre Ispirescu)

2. Keresse meg az alábbi szövegben a kijelentő mód egyszerű múlt idejű igéket!
Din întrebările şi răspunsurile obişnuite despre sănătate, ne puturăm lămuri că sfinţia-sa suferea de 

un gutunar [gripă] şi că, prin urmare, întreaga sa veselie sufletească îngheţase sub această răceală din 
părţile înalte ale persoanei sale; totuşi ni se porunci un borş cu chitici [varietate de peşte mărunt] şi 
un pui de mămăligă, nimicuri care toate se mistuiră iute sub flămândele noastre linguri şi furculiţi… 
(Amintiri dintr-o călătorie, Calistrat Hogaş)

3. Elemezze az alábbi szöveg múlt idejű igei alakjait!
Când era-nspre sara zilei a treia, buzduganul, căzând, se izbi de o poartă de aramă, şi făcu un 

vuiet puternic şi lung. Poarta era sfărâmată şi voinicul intră. Luna răsărise dintre munţi şi se oglin-
dea într-un lac mare şi limpede, ca seninul cerului. În fundul lui se vedea sclipind, de limpede ce era, 
un nisip de aur; iar în mijlocul lui, pe o insulă de smarand [smarald, piatră preţioasă] încunjurat de un 
crâng de arbori verzi şi stufoşi, se ridica un mândru palat de o marmură ca laptele, lucie şi albă – atât 
de lucie, încât în ziduri răsfrângea ca-ntr-o oglindă de argint: dumbravă şi luncă, lac şi ţărmuri. (Făt-
Frumos din Lacrimă, Mihai Eminescu)

4. Keresse meg az alábbi szövegben a román igék magyar megfelelőit!
De la început îmi făcuse plăcere să-l văd, cu timpul căutasem chiar prilejul. Sunt fiinţe cari prin 

câte ceva, uneori fără a şti ce anume, deşteaptă în noi o vie curiozitate, aţâţându-ne închipuirea să 
făurească asupră-le mici romane. M-am mustrat pentru slăbiciunea ce-am avut de asemenea fiinţe; 
nu destul de scump era s-o plătesc în păţania cu sir Aubrey de Vere? De data asta, peste curiozitate 
se altoia covârşitor un simţământ nou: o apropiere sufletească mergând până la înduioşare. (Craii de 
Curtea-Veche, Mateiu I. Caragiale)

Látása örömet szerzett, utóbb már kerestem is az alkalmat, hogy találkozzunk. Vannak emberek, 
akik valamiképp, olykor anélkül, hogy tudnánk, miképp, élénk érdeklődést keltenek bennünk, arra 
serkentik képzeletünket, hogy kis regényeket költsünk róluk. Korholtam magam a gyöngédség miatt, 
amit ilyen emberek iránt érzek. Nem volt éppen elég az a baj, amibe sir Aubrey de Vere miatt keve-
redtem? Ezúttal az érdeklődés ágába lenyűgöző új érzés oltódott: elfogódottságig menő lelki közel-
ség. (Aranyifjak alkonya, Mateiu I. Caragiale, Ford. Szenczei László)

5. Keresse meg a román ige régies alakban fordított magyar megfelelőjét!
Şi, mai stând el pe gânduri oleacă, cum e omul tulburat, îşi aduce aminte de aripa cea de albină şi, 

scoţând-o de unde-o avea strânsă, scapără şi-i dă foc cu o bucăţică de iască aprinsă. Şi atunci, numai 
iaca se pomeneşte cu crăiasa albinelor. (Povestea lui Harap-Alb, Ion Creangă)

Aztán, ahogy a zavarodott ember szokta, gondolkozott, s egyszer csak eszébe jut az a szárny, 
amit a méhektől kapott. Elé is vette hamar onnét, ahová tette volt; szikrát csiholt s egy darabka tüzes 
taplóval meggyújtotta. Hát erre csak azon vette észre magát, hogy ott a méhek királynője. (Fehér 
Szerecsen meséje, Ion Creangă, Ford. Sütő András)

6. Tegye a megfelelő időbe a zárójelben lévő igéket!
(A se uita)………. iar la cer, (se face)………. suficient de târziu. Picioarele îmi (a fi)……… moi, şi 

ceva neliniştit şi greţos mi (a se zbate)…….. în piept, dar nu (a putea)………… să pierd mai mult timp 
decât (a pierde)………… (Dimineaţă pierdută, Gabriela Adameşteanu)
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3.6.1.3. Az igeragozás kijelentő mód egyszerű jövő és befejezett jövő időben (Con-
jugarea verbelor la modul indicativ viitor şi viitorul anterior)

A románban két jövő idő van.
a) Az egyszerű jövő idő (voi aduna – gyűjteni fogok) a jövőben bekövetkező cse-

lekvést jelöl;
b) A befejezett jövő idő (voi fi terminat – miután befejezem) a két jövőben tör-

ténő cselekvés közül az előbb bekövetkező cselekvést (voi fi terminat) fejezi ki. Például: 
Voi aduna ajutoare şi pentru ei, când voi fi terminat adunarea fondurilor pentru 
handicapaţii fizici din oraşul nostru. (Miután befejezem a pénzösszegek gyűjtését 
városunk mozgássérültjei javára, nekik is gyűjteni fogok.)

1. Az egyszerű jövő időt többféleképpen ki lehet fejezni:
a) Az a vrea segédige kijelentő mód jelen idejű ragozott alakjai: voi, vei, va, vom, 

veţi, vor + a ragozott ige főnévi igenevével (aduna, lucra, vedea, spune, iubi, hotărî): 
eu voi aduna (össze fogom gyűjteni); eu voi lucra (dolgozni fogok); eu voi da (adni 
fogok); eu voi vedea (látni fogom); eu voi spune (mondani fogom); eu voi iubi (szeretni 
fogok); eu voi hotărî (határozni fogok). Ragozása a következő:

voi aduna vom aduna voi vedea vom vedea voi iubi vom iubi
vei aduna veţi aduna vei vedea veţi vedea vei iubi veţi iubi
va aduna vor aduna va vedea vor vedea va iubi vor iubi

Ritkábban használják például az aduna-vor, lucra-vor alakot, melyben a segédige a 
főnévi igenév mögött áll. Dialektusokban előfordul az a vrea segédige oi, ăi/îi, om, ăţi/
îţi, or alakjainak a segítségével képzett jövő idő: eu oi aduna (össze fogom gyűjteni); noi 
om lucra (dolgozni fogunk). Ragozása a következő: oi aduna, ăi (ei, -i, ăi) aduna, o (a) 
aduna, om aduna, ăţi (eţi, îţi, oţi) aduna, or aduna.

A magyarban a jövő időt szintén összetett igealak fejezi ki: főnévi igenév + a fog segédige: dol-
gozni fogok, de kifejezhető az ige jelen idejű alakjával is, ha a mondatban van utalás a jövőre ( pl. 
időhatározószó – holnap): Holnap a hegyekbe utazunk. (Mâine vom pleca în munţi.) A jelen idő 
a magyarban is fejezhet ki jövőben történő cselekvést. Holnapután együtt megyünk a városba. 
(Poimâine vom merge împreună în oraş.)

b) A jövő időt ki lehet még fejezni a változatlan o (az a vrea au alakjából származó) 
segédigével és az ige kötőmód jelen idejű alakjával: o + să adun, o să aduni, o să 
adune, o să adunăm, o să adunaţi, o să adune; vagy o să lucrez stb. Ez a forma 
inkább a köznyelvben, az újságírásban és a szépirodalomban terjedt el sajátos stílusje-
gyek érzékeltetésére.

c) A jövő időt ki lehet még fejezni az a avea segédige kijelentő mód jelen idejű alak-
jával (am, ai, are, avem, aveţi, au) + a ragozott ige kötőmód jelen idejű alakjával: am 
să adun, am să lucrez, am să văd stb. Mondatban: De acum înainte au să lucreze 
împreună. (Ezután együtt fognak dolgozni.)
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2. A befejezett vagy előidejű jövő idő egy jövő idejű cselekvést kifejező ige előtt áll 
(innen az anterior – előidejű elnevezés), de a beszéd után következendő eseményre utal. 
Ezt az igealakot az a fi (lesz) ige jövő idejű alakjából (voi fi, vei fi, va fi, vom fi, veţi fi, vor 
fi) + a ragozott ige múlt idejű főnévi igenevéből (adunat, lucrat stb.) képezzük:
a aduna: voi fi adunat vom fi adunat

vei fi adunat veţi fi adunat
va fi adunat vor fi adunat

A befejezett jövő időnek lehet feltételező (prezumptiv) mód értéke. A Va fi ştiut el ce 
face (Ő feltehetően tudja, mit csinál.) mondatban befejezett jövő időt használtunk, a 
Când tu vei ajunge, eu voi fi ajuns (Amire te megérkezel, arra már én rég megérkezem.) 
mondatban viszont az ige feltételező módként is értelmezhető.

18. GYAKORLAT

1. Elemezze a kijelentő mód jövő idejű igealakot!
– Vă rog să aşteptaţi aici câteva clipe, până vi se vor pregăti odăile pentru odihna de noapte. (Nopţi 

la Serampore, Mircea Eliade)

2. Tegye jövő időbe az alábbi szöveg kijelentő módú igéit!
Fenia vorbea din în ce mai rar şi mai încet, poveştile ei dezlânate şi le mai spunea doar cu mişcarea 

buzelor. Încetă să mai mişte buzele. Şi le simţise prinse de ger. Îşi aduse aminte de mâini într-un fel 
ciudat: nu mai ştia unde le are şi începu să le caute mişcând bărbia din loc în loc peste pânza de cânepă 
îngheţată scoarţă. (Mistreţii erau blânzi, Ştefan Bănulescu)

3. Írjon egy-egy mondatot az a da, a face, a confecţiona igék mindhárom jövő idejű alakjaival!

4. Válassza ki a helyes megoldást az alábbi öt lehetőség közül, illessze az alábbi mondat kipontozott 
helyére, és magyarázza meg a választást!

Anumite culturi agricole … de suferit, dacă vremea se va răci brusc.
1. vor avea, 2. va avea, 3. veţi avea, 4. vei avea, 5. voi avea

3.6.2. Az igeragozás kötőmódban (Conjugarea verbelor la modul conjunctiv)

A kötőmód meg nem történt, de bármikor megtörténhető eseményt jelöl. Két ideje van: 
jelen idő (conjunctiv prezent) és múlt idő (conjunctiv perfect).

1. A kötőmód jelen idejének képzése a következő: a să kötőszó + a ragozott ige kije-
lentő mód, jelen idejű alakjai: eu să adun, tu să aduni stb. A 3. személyben az igék a 
következő személyragokat kapják:

I. igeragozás: a aduna (să adune – hogy összegyűjtse), a lucra (să lucreze – hogy dol-
gozzon). A kijelentő mód jelen idő egyes és többes számú 3. személyű alakjának -ă 
(adună) ragja a kötőmódban -e-re változik, így a változás: ă→e: adună/să adune;

II. igeragozás: a vedea (să vadă – hogy lásson), a változás: e→ă: vede/să vadă;
III. igeragozás: a spune (să spună – hogy mondja), a változás: e→ă: spune/să spună;



112

ROMÁN NYELVTAN

IV. igeragozás: a iubi (să iubească – hogy szeressen), a se gândi (să se gândească – 
hogy gondolkozzon), a változás: (eşt)e→(asc)ă: iubeşte/să iubească, se gândeşte/
să se gândească.

Ragozásuk következő:
eu să adun noi să adunăm să văd să vedem să spun să punem să iubesc să iubim
tu să aduni voi să adunaţi să vezi să vedeţi să spui să spuneţi să iubeşti să iubiţi

e/eal să adune ei/ele să adune să vadă să vadă să spună să spună să iubească

A să kötőszó állhat az ige mellett (să adun) vagy az ige előtt álló határozószó, illetve 
névmás előtt: să nu mai aduni (hogy többé ne gyűtsd); să nu le vezi (hogy ne lásd őket); 
să nu mi le spui (ne mondd el nekem). Például: Vedeţi hârtiile acelea, să mi le adunaţi 
cât mai repede. (Látjátok azokat a papírokat, szedjétek össze minél hamarabb.); Nu-l 
lăsa să mai spună atâtea prostii! (Ne hagyd, hogy annyi butaságot mondjon!) Példák 
a mai román sajtónyelvből: Köhler se pregăteşte să îşi anunţe decizia de a dizolva 
Bundestag-ul. (Köhler arra készül, hogy hivatalosan bejelentse a Bundestag feloszlatá-
sára vonatkozó határozatát); Şeful trebuie să-şi facă publică hotărârea până pe data de 
22 iulie. (A vezetőnek július 22-ig közzé kell tennie határozatát.); La Mosul, un kamikaze 
a reuşit să-şi declanşeze centura de explozibil. (Moszulban, egy kamikázénak sikerült 
működésbe hoznia a testére erősített robbanó szerkezetet.)

2. A kötőmód múlt idejének alakja változatlan. A képzése a következő: să fi alak + 
az ige múlt idejű főnévi igeneve (adunat, lucrat, dat, văzut, spus, iubit, hotărât) → să fi 
adunat, să fi lucra. Mondatokban: Ea a plecat de la servici fără să fi lucrat un minut. (Ő 
úgy ment el a munkahelyéről, hogy egy percet sem dolgozott). A főmondatban a kötő-
mód átveheti a felszólító mód szerepét: Să fiţi acasă la ora 19! (Legyetek otthon este 
hétre!)

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A II. igeragozáshoz tartozó igéknél, mint a cădea (esik); a părea (tűnik); a plăcea (tet-
szik); a prevedea (előrelát); a scădea (esik); a tăcea (hallgat) a kijelentő mód és a kötő-
mód jelen idő 1. és 2. személyben a hangsúly a ragra esik és nem a szótőre: să cădem, 
să cădeţi, nem *să cadem, *să cadeţi. A III. igeragozáshoz tartozó igék kijelentő mód 
és kötőmód jelen idő többes szám 1. és 2. személyben a hangsúly a szótőre esik: să 
batem (üssük); să bateţi (üssétek), nem *să bătem, *să băteţi! Ehhez hasonló az a duce 
(să ducem, să duceţi); a face (să facem, să faceţi); a merge (să mergem, să mergeţi) ige.

A kötőmód jelen időben az a fi, a şti (tud); a ţine (tart); a veni (jön); a deveni (válik, 
lesz) igéket, és az ezekből képzett igéket (a susţine – támogat, a reţine – tart, marasztal, 
a deţine – birtokol, a reveni – visszatér, a preveni – figyelmeztet, megelőz), 2. személy-
ben két i-vel kell írni: să fii (légy); să ştii (tudd); să ţii (tartsd); să vii (gyere); să devii 
(válj, legyél); să susţii (támogasd); să reţii (jegyezd meg); să deţii (birtokold); să revii 
(térj vissza); să previi (figyelmeztesd).
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Az a scrie és az ebből képzett a descrie (leír); a transcrie (átír); a subscrie (aláír); a 
prescrie (előír) igét a következőképpen ragozzuk: eu să scriu, tu să scrii, el/ea să scrie, 
noi să scriem (nem *să scrim), voi să scrieţi (nem *să scriţi), ei/ele să scrie.

Az a crea (alkot) és az a agrea (elfogad, jó szemmel néz) igéket kijelentő mód és kötő-
mód jelen idő, egyes és többes szám, 3. személyben két e-vel írjuk: el/ea creează, ei/ele 
creează (ő alkot/ők alkotnak), el/ea să creeze, ei/ele să creeze (ő alkosson/ők alkossa-
nak); el/ea agreează, ei/ele agreează (ő elfogad/ők elfogadnak), el/ea să agreeze, ei/ele 
să agreeze (ő elfogadjon/ők elfogadjanak).

3.6.3. Az igeragozás feltételes és óhajtó módban (Conjugarea verbelor la modul 
condiţional-optativ)

A feltételes mód olyan cselekvésre utal, amely valamilyen feltételhez kötődik: Dacă aş 
avea bani, m-aş duce la mare. (Ha lenne pénzem, elmennék a tengerre.) Az óhajtó mód 
valamilyen óhajt fejez ki, amely nincs feltételhez kötve: Aş dori să-mi cumpăr o maşină 
nouă. (Szeretnék vásárolni magamnak egy új kocsit.) A román nyelvben a feltételes és 
óhajtó mód alakja megyezik, és egy módként szerepel a nyelvtanokban. Két ideje van: 
jelen idő (ar spune – mondana, mondaná), és múlt idő (ar fi spus – mondotta volna).

A magyarban a feltételes mód jele a -na, -ne; -ná, né: várna (alanyi ragozás), várná (tárgyas 
ragozás), illetve kérne (alanyi), kérné (tárgyas ragozás). A magyarban a feltételes mód múlt ide-
jének képzése: az ige kijelentő módú, múlt idejű alakja (várt, kért) + volna segédige: várt volna 
(ar fi aşteptat), kért volna (ar fi cerut).

A feltételes és óhajtó mód jelen idejének a képzése: az a vrea segédige alakjai (aş, ai, 
ar, am, aţi, ar) + az ige jelen idejű főnévi igeneve (aduna, vedea, spune, iubi, hotărî). 
Például: aş aduna (gyűjtenék); aş vedea (látnék); aş spune (mondanék); aş iubi (szeret-
nék); aş hotărî (határoznék). A ragozása következő:
aş aduna am aduna aş vedea am vedea aş spune am spune aş iubi am iubi
ai aduna aţi aduna ai vedea aţi vedea ai spune aţi spune ai iubi aţi iubi
ar aduna ar aduna ar vedea ar vedea ar spune ar spune ar iubi ar iubi

A feltételes és óhajtó mód múlt idejének a képzése: az a fi segédige feltételes mód jelen 
idejű alakjai (aş fi, ai fi, ar fi, am fi, aţi fi, ar fi) + az ige múlt idejű főnévi igeneve 
(adunat, spus, iubit). A múlt idő tehát: aş fi adunat (összegyűjtöttem volna); aş fi spus 
(mondtam volna); aş fi iubit (szerettem volna). A ragozása következő:

aş fi adunat am fi adunat aş fi spus am fi spus aş fi iubit am fi iubit
ai fi adunat aţi fi adunat ai fi spus aţi fi spus ai fi iubit aţi fi iubit
ar fi adunat ar fi adunat ar fi spus ar fi spus ar fi iubit ar fi iubit

Példák a mai román sajtónyelvből: În aceste zile ar trebui să sosească facturile cu 
noile tarife la gaze. (Ezekben a napokban meg kellene érkezniük a számláknak, ame-
lyek tartalmazzák az új gáztarifát.); Ce-aş putea zice la auzul acestei frumoase veşti? 
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(Mit tudnék hozzáfűzni ehhez a szép hírhez?); Instituirea stării de urgenţă ar încurca 
planurile electorale. (A szükségállapot kihirdetése megzavarná a választási terveket.); 
Ea a presupus că banii au fost furaţi, întrucât ar fi lăsat de mai multe ori cheile de la 
casa de bani în apartamentul său. (Ő feltételezte, hogy a pénzt ellopták, mert úgy tűnik, 
többször otthon hagyta a pénzszekrény kulcsát.)

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Írásban könnyen összetéveszthetők az aş/a-şi, ai/a-i, aţi/a-ţi alakok:
a) A feltételes mód (aş vrea, ai vrea, aţi vrea stb.) alakját az a vrea segédigével (aş, 

ai, aţi) képezzük (aş vrea, ai vrea, aţi vrea stb.). Helyesen: aş vrea nem *a-ş(i) vrea
b) Az a-şi, a-i, a-ţi alakok a főnévi igenév a elöljárószója (a aduna, a lucra) + şi 

(visszaható névmás: a-şi aduna – magának gyűjt), i (személyes névmás: a-i aduna – 
neki gyűjt), ţi (személyes névmás: a-ţi aduna – neked gyűjt) névmás alakjai.

Hasonlítsuk össze a két alakot:
 a) Eu aş aduna hârtiile necesare pentru obţinerea vizei. (Összegyűjteném a 

vízum megszerzéséhez szükséges iratokat.)
 b) El începu a-şi aduna hârtiile necesare pentru obţinerea vizei. (Elkezdte 

gyűjteni a vízum megszerzéséhez szükséges iratokat.)
 a) Tu ai aduna bani pentru el? (Gyűjtenél pénzt az ő részére?)
 b) El s-a apucat a-i aduna bani. (Ő elkezdett neki pénzt gyűjteni).
 a) Voi aţi aduna ajutoare dacă v-ar cere cineva? (Ti gyűjtenétek segélyt, ha 

valaki ezt kérné tőletek?).
 b) El începu a-ţi aduna ajutoare. (Ő elkezdett neked segélyt gyűjteni.)

A köznyelvben, népdalban, átkozódásban használatos a feltételes és óhajtó mód másik 
alakja is (az ige mögött álló segédigével): „Duce-m-aş şi m-aş tot duce.” („Mennék 
világgá s csak mennék”); „Jelui-m-aş şi n-am cui/ Jelui-m-aş vântului.” („Keseregnék 
s nincs kinek/Keseregnék én a szélnek”); Lua-l-ar naiba! (Vinné el az ördög!); Vedea-
l-ai mort! (Látnám kiterítve!)

3.6.4. Az igeragozás feltételező módban (Conjugarea verbelor la modul prezumtiv) 

 Bölcsészhallgatók és tanárok figyelmébe!

A köznyelvben gyakran használt igemód, az irodalmi és újságírói nyelvben stiláris 
elemként jelenik meg. A feltételező mód, a többi újlatin nyelvtől eltérően, személyes 
igemód, és feltételezhető vagy lehetséges (virtuális) cselekvést jelöl. A beszélő csak 
gyanítja vagy feltételezi, hogy az eseményidőben (a jelenben vagy múltban) végbement 
a cselekvés. A beszélő nem tudja pontosan, hogy a cselekvés megtörténik-e vagy sem, 
illetve megtörtént-e vagy sem. (lásd GARL, 1. k.) Ilyen értelemben közel áll a feltételes 
és óhajtó igemódhoz (lásd a 3.3.1.3. pontot) és a kötőmódhoz. (lásd 3.3.1.2. pontot). Két 
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ideje van: 1. jelen idő: voi fi mergând (a), aş fi mergând (b), să fi mergând (c) és 2. múlt 
idő: voi fi mers (a), aş fi mers (b), să fi mers (c).

1. A feltételező mód jelen idejének három alakját különböztetjük meg:

a) a voi (oi) + fi + mergând (talán én mennék) típusú jelen idő, amely három rész-
ből áll: 

– voi (oi): az a vrea segédigéből képzett szabad szóelem: voi (oi), vei (ăi, ei, îi, -i), va 
(o, a), vom (om), veţi (ăţi, eţi, îţi, oţi), vor (or); 

– a fi az a fi segédigéből képzett szóelem (affixum);
– mergând az a merge ige határozói igenevével (gerundiumával) megegyező alak. 

Az a merge, a juca, a lucra, a avea -ând végződésű ige a) típusú ragozása jelen 
időben:
 Eu voi (oi) fi mergând, jucând, lucrând, având (Talán én mennék, játszanék, dolgoz-

nék, birtokolnék)
 Tu vei (ăi, ei, îi, -i) fi mergând, jucând, lucrând, având 
 El va (o, a) fi mergând, jucând, lucrând, având
 Noi vom (om) fi mergând, jucând, lucrând, având 
 Voi veţi (ăţi, eţi, îţi, oţi) fi mergând, jucând, lucrând, având 
 Ei vor (or) fi mergând, jucând, lucrând, având 

Az a citi, a dormi, a contribui, a fi -ind végződésű ige a) típusú ragozása jelen időben:
 Eu voi (oi) fi citind, dormind, contribuind, fiind (Talán én olvasnék, aludnék, járulnék 

hozzá, lennék) 
 Tu vei (ăi, ei, îi, -i) fi citind, dormind, contribuind, fiind 
 El va (o, a) fi citind, dormind, contribuind, fiind 
 Noi vom (om) fi citind, dormind, contribuind, fiind 
 Voi veţi (ăţi, eţi, îţi, oţi) fi citind, dormind, contribuind, fiind 
 Ei vor (or) fi citind, dormind, contribuind, fiind 

Példák: O fi mergând şi el, se întreba mama lui. (Ő is elmenne oda, kérdezte önmagától 
az édesanyja); Or fi având şi ei nişte bani la ei. (Talán nekik is van valamicske pénzük.); 
Vom fi fiind cu toţii atât de laşi să-i lăsăm pe aceştia să facă ce vor. (Olyan gyávák len-
nénk, hogy hagyjuk ezeket a fejünkre nőni.); Pesemne vei fi dormind şi tu toată ziua. 
(Bizonyára te is aludnál egész nap.) 

b) a aş fi + mergând (talán én mennék) típusú jelen idő, amely két részből áll: 
– az első az a fi segédigéből képzett aş fi alak, amely a feltételes mód múlt idejű alak-

jának a szóeleme (aş fi mers, ai fi mers stb. – mentem volna, mentél volna) 
– a második elem mergând az a merge ige határozói igenevével (gerundiumával) 

megegyező alak. 
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Az a merge, a juca, a lucra, a avea -ând végződésű ige ragozása a b) típusú jelen 
időben:
 Eu aş fi mergând, jucând, lucrând, având (Talán én mennék, játszanék, dolgoznék, 

birtokolnék)
 Tu ai fi mergând, jucând, lucrând, având 
 El ar fi mergând, jucând, lucrând, având
 Noi am fi mergând, jucând, lucrând, având 
 Voi aţi fi mergând, jucând, lucrând, având 
 Ei ar fi mergând, jucând, lucrând, având 

Az a citi, a dormi, a contribui, a fi -ind végződésű ige b) típusú ragozása jelen időben:
 Eu aş fi citind, dormind, contribuind, fiind (Talán én olvasnék, aludnék, járulnék 

hozzá, lennék) 
 Tu ai fi citind, dormind, contribuind, fiind 
 El ar fi citind, dormind, contribuind, fiind 
 Noi am fi citind, dormind, contribuind, fiind 
 Voi aţi fi citind, dormind, contribuind, fiind 
 Ei ar fi citind, dormind, contribuind, fiind 

Példák: Ai fi lucrând cu plăcere cu ei, îmi spuneam. (Talán boldogan dologoznál velük, 
mondtam magamban.); Aţi fi având şi alte treburi în zilele acestea. (Talán más dolgo-
tok is akadna ezekben a napokban.); Ar fi fiind şi ei de acord să vină cu noi. (Talán ők 
is beleegyeznének, hogy velünk jöjjenek.); După el am fi dormind şi noi toată ziua. 
(Szerinte mi is egész nap aludnánk.) 

c) kevésbé használatos a să fi + mergând (talán én mennék) típusú jelen idő, amely 
két részből áll: 

– să fi az a fi segédigéből képzett alak a kötőmód múlt idejű alakjának szóeleme (să 
fi mers – mennem kellett); 

– és a mergând az a merge ige határozói igenevével (gerundiumával) megegyező 
alak. 

Az a merge, a juca, a lucra, a avea -ând végződésű ige ragozása a c) típusú jelen 
időben:
 Eu să fi mergând, jucând, lucrând, având (Talán én mennék, játszanék, dolgoznék, 

birtokolnék); 
 Tu să fi mergând, jucând, lucrând, având …
 alakja változatlan stb.

Az a citi, a dormi, a contribui, a fi -ind végződésű ige c) típusú ragozása jelen időben:
 Eu să fi citind, dormind, contribuind, fiind (Talán én olvasnék, aludnék, járulnék 

hozzá, lennék)
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 Tu să fi citind, dormind, contribuind, fiind 
 alakja változatlan stb.

Példák: Să fi lucrând atât încât să cadă la pat. (Annyit dolgozna, hogy ágynak essen.); 
Să fi contribuind şi el la alungarea lor. (Ő is részt vállalna az eltávolításukban.) 

2. A feltételező mód múlt idejének három alakját különböztetjük meg:

a) a voi (oi) + fi + mers (én mentem volna) típusú múlt idő, amelyben a harmadik 
elem változott a jelen időhöz viszonyítva: mers, ez az a merge ige múlt idejű melléknévi 
igenevével egyezik meg. 
 Az a merge, a juca, a lucra, a avea citi, a dormi, a contribui, a fi a) típusú ragozása 

múlt időben:
 Eu voi (oi) fi mers, jucat, lucrat, avut, citit, dormit, contribuit, fost (én mentem, ját-

szottam, dolgoztam, birtokoltam, olvastam, aludtam, hozzájárultam, lettem volna)
 Tu vei (ăi, ei, îi, -i) fi mers, jucat, lucrat, avut, citit, dormit, contribuit, fost 
 El va (o, a) fi mers, jucat, lucrat, avut, citit, dormit, contribuit, fost
 Noi vom (om) fi mers, jucat, lucrat, avut, citit, dormit, contribuit, fost 
 Voi veţi (ăţi, eţi, îţi, oţi) fi mers, jucat, lucrat, avut, citit, dormit, contribuit, fost 
 Ei vor (or) fi mers, jucat, lucrat, avut, citit, dormit, contribuit, fost 

Példák: Om fi mers şi noi vreo zece kilometri. (Mi is mentünk volna úgy tíz kilométert.); 
O fi avut şi ei nişte bani la ei. (Talán neki lett volna valamicske pénze.); O fi fiind şi ea 
în grupul lor. (Talán ő is a csoportjukhoz tartozott.) 

b) a aş fi + mers (mentem volna) típusú múlt idő, amely két részből áll: 
– az első az a fi segédigéből képzett aş fi (lásd fentebb), és a mers alak az a merge ige 

múlt idejű melléknévi igenevével egyezik meg. 
 Az a merge, a juca, a lucra, a avea, a citi, a dormi, a contribui, a fi ige ragozása a b) 

típusú múlt időben:
 Eu aş fi mers, jucat, lucrat, avut, citit, dormit, contribuit, fost (én mentem, játszottam, 

dolgoztam, birtokoltam, olvastam, aludtam, hozzájárultam, lettem volna)
 Tu ai fi mers, jucat, lucrat, avut, citit, dormit, contribuit, fost stb.

Példák: Impresia lui este că ai fi lucrat şi tu cât zece. (Az a benyomása, hogy te is annyit 
dolgoztál volna, mint tíz ember.) 

c) a să + fi + mers (mentem volna) típusú múlt: să fi a kötőmód múlt idejű alakjá-
nak szóeleme, az a mers alak az a merge ige múlt idejű melléknévi igenevével egyezik 
meg. 
 Az a merge, a juca, a lucra, a avea, a citi, a dormi, a contribui, a fi ige ragozása a c) 

típusú múlt időben:
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 Eu să fi mers, jucat, lucrat, avut, citit, dormit, contribuit, fost (én mentem, játszottam, 
dolgoztam, birtokoltam, olvastam, aludtam, hozzájárultam, lettem volna)

 Tu ai fi mers, jucat, lucrat, avut, citit, dormit, contribuit, fost stb.

Példák: Să fi avut noroc să ajungă dincolo de ocean. (Szerencsés lett volna, hogy túl-
jusson az óceánon.); Să fi fost aşa de mic încât nimeni să nu-l fi observat. (Annyira kicsi 
lett volna, hogy senki nem vette észre.)

3.6.5. Az igeragozás felszólító módban (Conjugarea verbelor la modul imperativ)

A felszólító (parancsoló) mód megvalósítható cselekvést fejez ki felhívás, kérés, parancs 
formájában. Ennek a módnak csak egyes és többes számú második személye van állító 
és tagadó formában. Állító alakban az ige megegyezik a kijelentő mód jelen idő ragozott 
alakjaival, a să kötőszó nélkül (Să vezi helyett): egyes számban a 2. személyben (Vezi! 
– Lásd!) vagy 3. személyben (Adună! – Gyűjtsd össze!; Lucrează! – Dolgozz!; Dă! – 
Add!; Spune! – Mondd!).

Többes számban mindig a kijelentő mód jelen idő 2. személyét használjuk felszólító 
módként: Vedeţi! Adunaţi! Lucraţi! Daţi! Spuneţi! A tagadó formában, egyes szám-
ban a főnévi igenév alakja használatos (a aduna, a lucra, a da) az a elöljárószó nélkül: 
Nu aduna! Nu lucra! Nu da! Többes szám képzése: nu (nem) tagadó szó + a felszólító 
mód igelakjai. Nu adunaţi! Nu lucraţi! Nu daţi!

Állítás Tagadás
Egyes szám Adună! (Gyűjtsd össze!) Nu aduna! (Ne gyűjtsd össze!)
Többes szám Adunaţi (Gyűjtsétek össze!) Nu adunaţi! (Ne gyűjtsétek össze!)
Egyes szám Lucrează!! (Dolgozz!) Nu lucra! (Ne dolgozz!)
Többes szám Lucraţi (Dolgozzatok!) Nu lucraţi! (Ne dolgozzatok!)
Egyes szám Dă! (Add !) Nu da! (Ne add!)
Többes szám Daţi! (Adjátok!) Nu daţi! (Ne adjátok!)
Egyes szám Vezi! (Lásd!) Nu vedea! (Ne lásd!)
Többes szám Vedeţi (Lássátok!) Nu vedeţi! (Ne lássátok!)
Egyes szám Spune! (Mondd!) Nu spune! (Ne mondd!)
Többes szám Spuneţi! (Mondjátok!) Nu spuneţi! (Ne mondjátok!)
Egyes szám Iubeşte! (Szeress!) Nu iubi! (Ne szeress!)
Többes szám Iubiţi! (Szeressetek!) Nu iubiţi (Ne szeressetek!)
Egyes szám Hotărăşte! (Határozz!) Nu hotărî! (Ne határozz!)
Többes szám Hotărâţi! (Határozzatok!) Nu hotărâţi! (Ne határozzatok!)

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Az a fi létige alakja felszólító módban egyes számban Fii! (Légy!) és Nu fi! (Ne légy!) 
Vigyázat: a Fii! alakot állító formában két i-vel, a tagadó alakban – Nu fi! – egy i-vel 
írjuk! Fiţi! (Legyetek!), Nu fiţi! (Ne legyetek!). Az a avea ige felszólító módban: Ai! 
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(Legyen neked!), Nu avea! (Ne legyen neked!), Aveţi! (Legyen nektek!), Nu aveţi! (Ne 
legyen nektek!).

A fenti igealakok névszókkal együtt alkotnak felszólító módot. Például: Fii atent! 
(Figyelj!), Nu fi prost! (Ne légy buta!); Fiţi cuminţi! (Jók legyetek!); Nu fiţi neserioşi! 
(Ne legyetek komolytalanok!); Ai minte! (Legyen eszed!); N-avea grijă! (Ne félj sem-
mitől!); N-aveţi grijă! (Ne féljenek semmitől!); Aveţi răbdare! (Legyen türelmük!).

19. GYAKORLAT

1. Gyűjtse ki az alábbi szövegből és elemezze a kötőmódú és feltételes módú igéket!
De ce sunt eu în lume, când tu ai fost menită să fii? De ce-au căzut ochii mei pe tine, de ce te-am 

văzut? Orb de-aş fi fost, de cât amar scăpam! De n-aş fi fost defel, scăpam de o viaţă chinuită, pustie, 
fără de lumină. (Sărmanul Dionis, Mihai Eminescu)

2. Keresse ki, és elemezze a feltételes módú igéket!
Dacă aş fi spus asta ca opinie obiectivă, oamenii ar fi acceptat-o, poate, dar era în tonul meu, 

în ostentaţia neologismelor, o nuanţă de jignire şi dispreţ, încât toţi m-au privit miraţi, nedeprinşi 
cu atitudini atât de puţin milităreşti… (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Camil 
Petrescu)

3. Írja be a kipontozott helyre az a avea ige feltételes mód múlt idejű alakját!
Deşi e suspectat că ………. avut relaţii cu organele respective, nu cred că se va produce o răsturnare 

morală în urma descoperirii acestor personaje. (BBC ROMÂNIA, 2006)

4. Határozza meg az alábbi szövegben található igék módját és idejét!
Putea folosi avantajul pe care îl deţine ca furnizor energetic pentru a-şi impune punctul de vedere 

în politica externă. (COTIDIANUL, 2006)

5. Keresse ki a kötőmódú igéket, és hasonlítsa össze azokat a magyar megfelelőkkel!
Harap-Alb, văzându-se pus în încurcală [încurcătură], nu mai ştia ce să facă şi încotro să-o dea ca 

să nu greşească tocmai acum, la ducă. (Povestea lui Harap-Alb, Ion Creangă)
Az, mikor látta, hogy kutyaszorítóba került, azt se tudta, mit csináljon, miként próbálkozzék, 

nehogy az utolsó pillanatban rontsa el a dolgot. (Fehér Szerecsen meséje, Ion Creangă, Ford. Sütő 
András)

3.7. Az igeragozás személytelen igemódokban (Conjugarea verbelor la modurile 
nepersonale)

Fentebb már említettük, hogy a románban nyolc igemód van, ebből négy személyes ige-
mód (kijelentő mód, kötőmód, feltételes és óhajtó mód, felszólító vagy parancsoló mód, 
és ezen kívül feltételező mód) és négy személytelen igemód (főnévi igenév: a aduna; 
befejezett történésű múlt idejű melléknévi igenév adunat, adunată stb.; szupinum de 
adunat; határozói igenév: adunând). (lásd a 3.3.2. pontot)

1. A főnévi igenév a románban az igék szótári alakja és egyben az igető, amelyből a 
különféle igemódokat és igeidőket képezzük. A főnévi igenév két részből áll: az a elöl-
járószó + a főnévi igenév: a aduna, a lucra, a da, a spune, a iubi, a hotărî. A főnévi 
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igenév két tagja közé lehet beékelni a nu tagadószót, a mai, tot, prea határozószót és a 
névmások hangsúlytalan alakjait (-i, -le). Mondatokban: A nu pleca imediat de aici nu 
înseamnă laşitate din partea ta. (Ha nem mész el rögtön, nem jelenti azt, hogy gyáva 
vagy.); A nu prea vorbi este un obicei al lui. (Szokása szerint keveset beszél.); A-i pre-
găti pe elevi pentru examenul de admitere este o datorie a fiecărui profesor. (Minden 
tanár feladata az, hogy a tanulókat felkészítse a felvételi vizsgára.); A le preveni pe spor-
tive este datoria antrenorului lor. (Az edző kötelessége, hogy figyelmeztesse a sportoló 
lányokat.) A főnévi igenév a cselekvés, történés fogalmát főnévként fejezi ki. 

A főnévi igenév lehet jelen idejű (a aduna): A aduna resturile aruncate de turişti este 
datoria fiecărui cetăţean. (Összeszedni a turisták által eldobott szemetet minden állam-
polgár kötelessége.) A mai román nyelvben a főnévi igenév helyett inkább a kötőmódot 
használjuk. A fenti mondatban a következőképpen lehet helyettesíteni a főnévi igenevet: 
Datoria fiecărui cetăţean este să adune resturile aruncate de turişti. 

A főnévi igenév múlt idejű alakja: a fi adunat. A múlt idejű főnévi igenevet az össze-
tett igeidők képzésére használjuk (feltételes mód). Mondatokban: Am avut onoarea de 
a-l fi însoţit timp de o săptămână. (Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy egy 
hétig kísérhettem.); Faptul de a fi adunat resturile m-a bucurat mult. (Nagyon örültem, 
hogy összeszedték a szemetet.) 

2. A bejezett történésű múlt idejű melléknévi igenév jele a -t (adunat, lucrat, dat, 
văzut, iubit, hotărât), és az -s (spus). Ezt az alakot a befejezett történésű összetett ige-
idők képzésére használjuk. Kijelentő mód összetett múlt idő: am adunat; kijelentő mód 
befejezett jövő idő: voi fi adunat; kötőmód múlt idő: să fi adunat; feltételes mód múlt 
idő: aş fi adunat; múlt idejű főnévi igenév: a fi adunat. Ezen kívül a szenvedő igera-
gozás képzésére alkalmas: este adunat, a fost adunat, va fi adunat stb.

3. A szupinumot a változatlan alakú befejezett történésű múlt idejű melléknévi ige-
névből (participium) képezzük elöljárószók segítségével: de, după, de la + adunat, 
lucrat, dat stb. (de adunat – összegyűjtendő; de lucrat – megmunkálandó; de dat – 
adandó). Főnévként általában a de, după, de la, pentru, pe elöljárószókkal jelzőként 
használjuk, és arra utal, hogy a mellette álló főnév mire szolgál: Ne-am cumpărat o 
maşină de adunat porumb. (Vásároltunk egy kukoricaszedő gépet). Am venit pentru 
adunat struguri. (A szőlőszüretre érkeztünk.)

4. A határozói igenevet, a gerundiumot az -ând, -ind képzővel alkotjuk: adunând, 
lucrând, dând, spunând, iubind, hotărând. Magyarra a -va, -ve, -ván, -vén képzős 
határozói igenévvel fordítjuk: összegyűtvén, dolgozván, adva, mondva, szeretvén, 
határozván.
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Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Az 1993-ban bevezetett új helyesírási szabály szerint az -ând képzőt â-vel (nem î-vel) 
kell írni: adunând, având, cântând (énekelvén); tăcând (hallgatván); făcând (csinál-
ván); mergând (menvén); pierzând (elveszítvén).

20. GYAKORLAT

1. Elemezze a szövegben található határozói igeneveket!
Acesta, văzând că n-avea ce găsi de împotrivit bătrânului maestro, se-nvoi şi plecară tustrei spre 

locuinţa lui. În drum, părintele Onufrei, dând ca din întâmplare de mâna pictorului, care conţinea 
vro [vreo] câteva piese de aur, crezu că ce-i găsit îi bun găsit şi, strângând cu multă amiciţie… mâna 
acestuia… (Cezara, Mihai Eminescu)

2. Keresse ki és elemezze a befejezett történésű melléknévi igeneveket!
Ani de zile de-a rândul a stat el aici fără ca să fi văzut pe cineva la vreuna din ferestrele de peste 

drum. (Mara, Ioan Slavici)

3. Keresse ki és elemezze az alábbi szövegben található szupinum alakokat!
a) Pentru că, iarăşi la doar câteva zile după ce-am aflat ce de bani face azi fosta mea iubită, am 

plecat la Torino. N-are nici o importanţă ce-aveam de făcut acolo. (De ce iubim femeile, Mircea 
Cărtărescu)

b) Este greu de crezut că noi am putut să achiziţionăm echipamente mult mai ieftin decât le-au 
achiziţionat cei din ţările dezvoltate. (BBC, ROMÂNIA)

3.8. A visszaható igék ragozása (Conjugarea verbelor reflexive)

A visszaható igét ugyanúgy ragozzuk, mint a cselekvő igéket, a különbség az, hogy a 
visszaható ragozásban az ige elé kitesszük a visszaható névmás tárgyesetű (T.) vagy 
részeshatározó esetben lévő (R.) alakjait. (Lásd még a 3.2.2.3. fejezetet)

1. Az a se duce (megy) visszaható ige ragozása tárgyesetű visszaható névmással (mă, 
te, se, ne, vă, se):

Kijelentő mód:
 Cselekvő ragozás, jelen idő: a duce (visz): eu duc, tu duci, el duce, noi ducem, voi 

duceţi, ei duc
 Visszaható ragozás, jelen idő: a se duce (megy): eu mă duc, tu te duci, el se duce, 

noi ne ducem, voi vă duceţi, ei/ele se duc
 Folyamatos múlt: mă duceam, te duceai, se ducea, ne duceam, vă duceaţi, se 

duceau
 Összetett múlt: m-am dus, te-ai dus, s-a dus, ne-am dus, v-aţi dus, s-au dus
 Egyszerű múlt: mă dusei, te duseşi, se duse, ne duserăm, vă duserăţi, se duseră
 Régmúlt: mă dusesem, te duseseşi, se dusese, ne duseserăm, vă duseserăţi, se 

duseseră



122

ROMÁN NYELVTAN

 Jövő idő: mă voi duce, te vei duce, se va duce, ne vom duce, vă veţi duce, se vor 
duce

Kötőmód:
 Jelen idő: să mă duc, să te duci, să se ducă, să ne ducem, să vă duceţi, să se ducă
 Múlt idő: să mă fi dus, să te fi dus, să se fi dus, să ne fi dus, să vă fi dus, să se fi 

dus
Feltételes mód:
 Jelen idő: m-aş duce, te-ai duce, s-ar duce, ne-am duce, v-aţi duce, s-ar duce
 Múlt idő: m-aş fi dus, te-ai fi dus, s-ar fi dus, ne-am fi dus, v-aţi fi dus, s-ar fi dus
Feltételező mód:
 Jelen idő: mă voi fi ducând, te vei fi ducând, se va fi ducând, ne vom fi ducând, vă 

veţi fi ducând, se vor fi ducând
 Múlt idő: mă voi fi dus, te vei fi dus, se va fi dus, ne vom fi dus, vă veţi fi dus, se vor 

fi dus
Felszólító mód:
 Állító alak: du-te! duceţi-vă!
 Tagadó alak: nu te duce! (nu te du!) nu vă duceţi!
Főnévi igenév: a se duce
Gerundium: ducându-mă
Participium: dus
Szupinum: de dus

2. Az a-şi închipui (elképzel) visszaható ige ragozása részeshatározó esetű visszaható 
névmással (îmi, îţi, îşi, ne, vă, îşi):

Kijelentő mód:
 Cselekvő ragozás jelen idő: a închipui (kitalál): eu închipui, tu închipui, el închi-

puie, noi închipuim, voi închipuiţi, ei închipuie
 Visszaható ragozás, jelen idő: a-şi închipui (elképzel): eu îmi închipui, tu îţi închi-

pui, el îşi închipuie, noi ne închipuim, voi vă închipuiţi, ei îşi închipuie
 Folyamatos múlt: îmi închipuiam, îţi închipuiai, îşi închipuia, ne închipuiam, vă 

închipuiaţi, îşi închipuiau
 Összetett múlt: mi-am închipuit, ţi-ai închipuit, şi-a închipuit, ne-am închipuit, 

v-aţi închipuit¸ şi-au închipuit
 Egyszerű múlt: îmi închipuii, îţi închipuişi, îşi închipui, ne închipuirăm, vă 

închipuirăţi, îşi închipuiră
 Régmúlt: îmi închipuisem, îţi închipuiseşi, îşi închipuise, ne închipuiserăm, vă 

închipuiserăţi, îşi închipuiseră
 Jövő idő: îmi voi închipui, îţi vei închipui, îşi va închipui, ne vom închipui, vă veţi 

închipui, îşi vor închipui
Kötőmód:
 Jelen idő: să-mi închipui, să-ţi închipui, să-şi închipuie să ne închipuim, să vă 

închipuiţi, să-şi închipuie
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 Múlt idő: să-mi fi închipuit, să-ţi fi închipuit, să-şi fi închipuit, să ne fi închipuit, să 
vă fi închipuit, să-şi fi închipuit

Feltételes mód:
 Jelen idő: mi-aş închipui, ţi-ai închipui, şi-ar închipui, ne-am închipui, v-aţi 

închipui, şi-ar închipui
 Múlt idő: mi-aş fi închipuit, ţi-ai fi închipuit, şi-ar fi închipuit, ne-am fi închipuit, 

v-aţi fi închipuit, şi-ar fi închipuit
Feltételező mód:
 Jelen idő: îmi voi fi închipuind, îţi vei fi închipuind, îşi va fi închipuind, ne vom fi 

închipuind, vă veţi fi închipuind, îşi vor fi închipuind
 Múlt idő: îmi voi fi închipuit, îţi vei fi închipuit, îţi va fi închipuit, ne vom fi închipuit, 

vă veţi fi închipuit, îşi vor fi închipuit
Felszólító mód:
 Állító alak: închipuie-ţi! închipuiţi-vă!
 Tagadó alak: nu-ţi închipui! nu vă închipuiţi!
Főnévi igenév: a-şi închipui
Gerundium: închipuindu-mi
Participium: închipuit
Szupinum: de închipuit.

3.9. Az a fi (lesz) és az a avea (nekem van) segédige ragozása (Conjugarea verbelor 
auxiliare: a fi, a avea)

Kijelentő mód:
1. Jelen idő
a fi
eu sunt (én vagyok) noi suntem (mi vagyunk)
tu eşti (te vagy) voi sunteţi (ti vagytok
el/ea este (ő van) ei/ele sunt (ők vannak)
a avea
eu am (nekem van) noi avem (nekünk van)
tu ai (neked van) voi aveţi (nektek van)
el/ea are (neki van) ei/ele au (nekik van)
2. Folyamatos múlt
a fi
eu eram (én voltam) noi eram (mi voltunk)
tu erai (te voltál) voi eraţi (ti voltatok)
el/ea era (ő volt) ei/ele erau (ők voltak)
a avea
eu aveam (nekem volt) noi aveam (nekünk volt)
tu aveai (neked volt) voi aveaţi (nektek volt
el/ea avea (neki volt) ei/ele aveau (nekik volt)
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3. Egyszerű múlt
Az a fi és a avea igéknek egyszerű múltban kétféle alakja használatos (eu fusei és eu 

fui, illetve eu avusei és eu avui), viszont a fui/fuşi/fu alakokat az irodalmi nyelvben nem 
használjuk:

a fi
eu fusei (én voltam) noi fuserăm
tu fuseşi voi fuserăţi
el/ea fuse ei/ele fuseră
vagy
eu fui (én voltam) noi furăm
tu fuşi, voi furăţi
el/ea fu ei/ele fură
(A hangsúly az u-ra esik: fúrăm, fúrăţi, fúră).
a avea
eu avusei (nekem volt) noi avuserăm,
tu avuseşi voi avuserăţi
el/ea avuse ei/ele avuseră
(Itt is a hangsúly az u-ra esik.)
vagy
eu avui (nekem volt) noi avurăm
tu avuşi voi avurăţi
el/ea avu ei/ele avură
4. Összetett múlt
a fi
eu am fost (én voltam) noi am fost
tu ai fost voi aţi fost,
el/ea a fost ei/ele au fost
a avea
eu am avut (nekem volt) noi am avut
tu ai avut voi aţi avut
el/ea a avut ei/ele au avut
5. Régmúlt
a fi
eu fusesem (én voltam) noi fuseserăm
tu fuseseşi voi fuseserăţi
el/ea fusese ei/ele fuseseră
a avea
eu avusesem (nekem volt) noi avuseserăm
tu avuseseşi voi avuseserăţi
el/ea avusese ei/ele avuseseră
6. Jövő idő
a fi
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eu voi fi (én leszek) noi vom fi
tu vei fi voi veţi fi
el/ea va fi ei/ele vor fi
a avea
eu voi avea (nekem lesz) noi vom avea
tu vei avea voi veţi avea
el/ea va avea ei/ele vor avea
7. Befejezett jövő idő
a fi
eu voi fi fost (fogok lenni) noi vom fi fost
tu vei fi fost voi veţi fi fost
el/ea va fi fost ei/ele vor fi fost
a avea
eu voi fi avut noi vom fi avut
tu vei fi avut voi veţi fi avut
el/ea va fi avut ei/ele vor fi avut

Kötőmód:
1. Jelen idő
a fi
să fiu (hogy legyek) să fim
să fii să fiţi
să fie să fie
a avea
să am (hogy birtokoljak) să aveţi
să ai să aveţi
să aibă să aibă
2. Múlt idő
a fi
să fi fost (hogy lettem volna) változatlan
a avea
să fi avut (hogy nekem lett volna) változatlan

Feltételes és óhajtó mód:
1. Jelen idő
a fi
aş fi (lennék) am fi
ai fi aţi fi
ar fi ar fi
a avea
aş avea (nekem lenne) am avea
ai avea aţi avea
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ar avea ar avea
2.Múlt idő
a fi
aş fi fost (lettem volna) am fi fost
ai fi fost aţi fi fost
ar fi fost ar fi fost
a avea
aş fi avut (lett volna nekem) am fi avut
ai fi avut aţi fi avut
ar fi avut ar fi avut

Felszólító mód:
a fi
Igenlő Tagadó
fii (légy) nu fi (ne légy)
fiţi (legyetek) nu fiţi (ne legyetek)
a avea 
ai nu avea, n-avea
aveţi nu aveţi, n-aveţi

Főnévi igenév:
Jelen idő Múlt idő
a fi
a fi a fi fost
Jelen idő Múlt idő
a avea
a avea a fi avut

Participium:
Egyes szám Többes szám
a fi
fost (volt) foşti
fostă foste
a avea
avut (birtokolt) avuţi
avută avute

Szupinum:
a fi
(de) fost
a avea
(de) avut
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Gerundium:
a fi
fiind (lévén)
a avea
având (birtokolván)

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A kötőmód jelen időben a II. igeragozáshoz tartozó a avea (bír) ige alakjai a követke-
zők: eu să am, tu să ai, el să aibă (nem „să aibe” vagy „să aivă”), noi să avem, voi să 
aveţi ei/ele să aibă. Az a fi és az a avea régmúlt idejét a -se- szuffixum megkettőzésével 
képezzük: eu fusesem, noi fuseserăm; eu avusesem, noi avuseserăm.

3.10. Az a vrea (akar, óhajt) és az a voi (akar, óhajt) rendhagyó ige ragozása 
(Conjugarea verbului neregulat a vrea şi a voi)

Az a vrea és az a voi ige alakjai más-más formában ugyanazt az időt és módot fejezik ki. 
(lásd az (a) és (b) variánsokat). A folyamatos múlt időben például az a voi alakjai kiszo-
rították az a vrea egyes ragozott alakjait.

Kijelentő mód:
1. Jelen idő. Két alakja van:
a) vreau (akarom), vrei, vrea, vrem, vreţi, vor
b) voiesc (akarom), voieşti, voieşte, voim, voiţi, voiesc
Az a vrea, mint segédige: voi, vei, va vom, veţi, vor a jövő idő képzésére szolgál (eu 

voi aduna stb).
2. Folyamatos múlt
a) vream (akartam), vreai, vrea, vream, vreaţi, vreau
b) voiam, voiai, voia, voiam, voiaţi, voiau
3. Egyszerű múlt
a) vrui (akartam), vruşi, vru, vrurăm, vrurăţi, vrură
b) voii, voişi, voi, voirăm, voirăţi, voiră (A hangsúly az első i-re esik: voii).
4. Összetett múlt
a) am vrut (akartam), ai vrut, a vrut, am vrut, aţi vrut, au vrut
b) am voit, ai voit, a voit, am voit, aţi voit, au voit
5. Régmúlt
a) vrusem (akartam), vruseşi, vruse, vruseserăm, vruseserăţi, vruseseră
b) voisem, voiseşi, voise, voiserăm, voiserăţi, voiseră
6. Jövő idő
a) voi vrea (akarni fogom), vei vrea, va vrea, vom vrea, veţi vrea, vor vrea
b) voi voi, vei voi, va voi, vom voi, veţi voi, vor voi
7. Befejezett jövő idő
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a) voi fi vrut (majd akarom), vei fi vrut, va fi vrut, vom fi vrut, veţi fi vrut, vor fi vrut
b) voi fi voit, vei fi voit, va fi voit, vom fi voit, veţi fi voit, vor fi voit

Kötőmód:
1. Jelen idő
a) să vreau (hogy akarjam), să vrei, să vrea, să vrem, să vreţi, să vrea
b) să voiesc, să voieşti, să voiască, să voim, să voiţi, să voiască
2. Múlt idő
a) să fi vrut (hogy akartam volna) változatlan
b) să fi voit változatlan

Feltételes és óhajtó mód:
1. Jelen idő
a) aş vrea (akarnám), ai vrea, ar vrea, am vrea, aţi vrea, ar vrea
b) aş voi (akarnám), ai voi, ar voi, am voi, aţi voi, ar voi
2.Múlt idő
a) aş fi vrut (akartam volna), ai fi vrut, ar fi vrut, am fi vrut, aţi fi vrut, ar fi vrut
b) aş fi voit, ai fi voit, ar fi voit, am fi voit, aţi fi voit, ar fi voit

Felszólító mód:
Igenlő
Voieşte (akard) Voiţi! (Akarjátok!)

Főnévi igenév:
Jelen idő Múlt idő
a) a vrea (akar) a fi vrut
b) a voi (akar) a fi voit

Participium: voit – voită, vrut – vrută (akart)
Szupinum: (de) vrut, (de) voit (az akart)
Gerundium: vrând, voind (akarván)

Mondatokban: Omul acela nu vrea să ne indice drumul. (Az az ember nem akarja meg-
mutatni nekünk az utat.); Nu mai vreau să aud despre aceste lucruri. (Nem akarok 
hallani többé ezekről a dolgokról.); Vei voi, draga mea, să ne dai o mână de ajutor? 
(Akarsz nekünk segíteni, drágám?); Când voi fi vrut să închei contractul de cumpărare 
vor veni prietenii să vadă casa. (Miután elhatároztam hogy megkötöm a szerződést, a 
barátok eljönnek, hogy megnézzék a házat.); Voi nu aţi vrut să participaţi la concur-
sul de sfârşit de an. (Ti nem akartatok részt venni az évvégi versenyen.); Ai voit să vii 
cu noi? (Velünk akartál jönni?); Studenţii nu voiau să repete anul din cauza unor exa-
mene. (A diákok nem akarták megismételni az évet néhány vizsga miatt.); Alexandra 
vru să plece, însă Cornel a convins-o să mai rămână o zi. (Alexandra el akart menni, 
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de Cornel meggyőzte, hogy maradjon még egy napot.); Mi-ai spus că voi aţi vrea să 
vă cumpăraţi înainte de plecare câteva sticle de vin de Tokaj. (Mondtad, hogy mielőtt 
elmennétek, szeretnétek vásárolni néhány palack Tokajit.); Nu ştiu dacă vei fi vrut să vii 
la noi şi în acest an. (Nem tudom hogy, el szerettél volna jönni hozzánk.)

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Hibás a két igéből (a vrea és a voi) alkotott *a vroi alak, kivételt képez viszont az iro-
dalmi nyelvben használatos folyamatos múlt idejű alakja: eu vroiam, tu vroiai, el vroia, 
noi vroiam, voi vroiaţi, ei vroiau.

3.11. Az a da (ad, juttat) rendhagyó ige ragozása

Az a da, akárcsak az a sta (áll) rendhagyó ige alakja megkettőződik a kijelentő mód 
folyamatos múlt (dădeam), egyszerű múlt (dădui) és régmúlt időben (dădusem).

Kijelentő mód:
1. Jelen idő dau (adok), dai, dă, dăm, daţi, dau
2. Folyamatos múlt dădeam (adtam), dădeai, dădea, dădeam, dădeaţi, dădeau
Másik alakja: dam (adtam), dai, da, dam, daţi, dau
Ma már csak a tájnyelvben használatos alakok: dedeam, dedeai, dedea, dedeam, 

dedeaţi, dedeau
3. Egyszerű múlt dădui (adtam), dăduşi, dădu, dădurăm, dădurăţi, dădură
A tájnyelvben használatos még: detei (adtam), deteşi, dete, deterăm, deterăţi, deteră 

vagy dedei (adtam), dedeşi, dede, dederăm, dederăţi, dederă
4. Összetett múlt am dat (adtam), ai dat, a dat, am dat, aţi dat, au dat
5. Régmúlt dădusem (adtam), dăduseşi, dăduse, dăduserăm, dăduserăţi, dăduseră
6. Jövő idő voi da (adni fogom), vei da, va da, vom da, veţi da, vor da
7. Befejezett jövő idő voi fi dat (miután fogom adni), vei fi dat, va fi dat, vom fi dat, 

veţi fi dat, vor fi dat

Kötőmód:
1. Jelen idő să dau (hogy adjam), să dai, să dea, să dăm, să daţi, să dea
2. Múlt idő să fi dat (hogy adtam volt) (változatlan)

Feltételes és óhajtó mód:
1. Jelen idő aş da (adnám), ai da, ar da, am da, aţi da, ar da
2. Múlt idő aş fi dat (adtam volna), ai fi dat, ar fi dat, am fi dat, aţi fi dat, ar fi dat

Felszólító mód:
Igenlő Tagadó
dă (add) nu da (ne add)



130

ROMÁN NYELVTAN

daţi (adjatok) nu daţi (ne adjatok)

Főnévi igenév:
Jelen idő Múlt idő
a da (ad) a fi dat (adott volt)

Participium: dat – dată (adott)
Szupinum: de dat (az adott)
Gerundium: dând (adván)

3.12. Az a bea (iszik) rendhagyó ige ragozása

Kijelentő mód:
1. Jelen idő beau (iszok) helyett (iszom), bei, bea, bem, beţi, beau
2. Folyamatos múlt beam (ittam), beai, bea, beam, beaţi, beau
3. Egyszerű múlt băui (adtam), băuşi, bău, băurăm, băurăţi, băură
 A tájnyelvben használatos még: beui, beuşi stb. alak
4. Összetett múlt am băut (ittam), ai băut, a băut, am băut, aţi băut, au băut
5. Régmúlt băusem (ittam), băuseşi, băuse, băuserăm, băuserăţi, băuseră
 A tájnyelvben használatos a eu beusem stb. alak.
6. Jövő idő voi bea (inni fogok), vei bea, va bea, vom bea, veţi bea, vor bea
7. Befejezett jövő idő voi fi băut (miután inni fogok), vei fi băut, va fi băut, vom fi 

băut, veţi fi băut, vor fi băut

Kötőmód:
1. Jelen idő să beau (hogy igyak), să bei, să bea, să bem, să beţi, să bea
 A tájnyelvben használatos még a să beie alak. (Avram, 2001)
2. Múlt idő să fi băut (ittam volt) változatlan

Feltételes és óhajtó mód:
1. Jelen idő
 aş bea (innék), ai bea, ar bea, am bea, aţi bea, ar bea
2. Múlt idő
 aş fi băut (ittam volna), ai fi băut, ar fi băut, am fi băut, aţi fi băut, ar fi băut

Felszólító mód:
Igenlő Tagadó 
bea! (igyál) nu bea! (ne igyál!)
beţi! (igyatok) nu beţi! (ne igyatok!)

Főnévi igenév:
Jelen idő Múlt idő
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a bea (iszik) a fi băut (ivott volt)

Participium: băut (ivott). Tájnyelvben: beut
Szupinum: de băut (az ivott, innivaló)
Gerundium: bând (nincs megfelelője, talán iszogatván)

3.13. Az a mânca (eszik) rendhagyó ige ragozása

Figyeljünk a szótőváltásra: mănânc/mâncăm!
Kijelentő mód:

1. Jelen idő mănânc (eszek) helyett (eszem), mănânci, mănâncă, mâncăm, mâncaţi, 
mănâncă

 A tájnyelvben használatos a eu mânc, tu mânci, el mâncă/ei mâncă alak.
2. Folyamatos múlt mâncam (ettem), mâncai, mânca, mâncam, mâncaţi, mâncam
3. Egyszerű múlt mâncai (ettem), mâncaşi, mâncă, mâncarăm, mâncarăţi, 

mâncară
4. Összetett múlt am mâncat (ettem), ai mâncat, a mâncat, am mâncat, aţi mâncat, 

au mâncat
5. Régmúlt mâncasem (ettem), mâncaseşi, mâncase, mâncaserăm, mâncaserăţi, 

mâncaseră
6. Jövő idő voi mânca (enni fogok), vei mânca, va mânca, vom mânca, veţi mânca, 

vor mânca
7. Befejezett jövő idő voi fi mâncat (miután már eszem), vei fi mâncat, va fi mâncat, 

vom fi mâncat, veţi fi mâncat, vor fi mâncat
Kötőmód:

1. Jelen idő să mănânc (hogy egyem), să mănânci, să mănânce, să mâncăm, să 
mâncaţi, să mănânce

 A tájnyelvben használatos még a el/ei să mânce alak. (Avram, 2001)
2. Múlt idő să fi mâncat (hogy ettem volt) változatlan

Feltételes és óhajtó mód:
1. Jelen idő aş mânca (ennék), ai mânca, ar mânca, am mânca, aţi mânca, ar 

mânca
2. Múlt idő aş fi mâncat (ettem volna), ai fi mâncat, ar fi mâncat, am fi mâncat, aţi fi 

mâncat, ar fi mâncat
Felszólító mód:

Igenlő Tagadó 
mănâncă! (egyél) nu mânca! (ne egyél!)
mâncaţi! (egyetek) nu mâncaţi! (ne egyetek!)

Főnévi igenév:
Jelen idő Múlt idő
a mânca (eszik) a fi mâncat (ettem volt)
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Participium: mâncat (evett)
Szupinum: de mâncat (az evett)
Gerundium: mâncând (nincs megfelelője, talán eszegetvén)

3.14. Az a lua (elvesz) rendhagyó ige ragozása

Kijelentő mód:
1. Jelen idő iau (elveszek), iei, ia, luăm, luaţi, iau
2. Folyamatos múlt luam (elvettem), luai, lua, luam, luaţi, luau
3. Egyszerű múlt luai (elvettem), luaşi, luă, luarăm, luarăţi, luară
4. Összetett múlt am luat (elvettem), ai luat, a luat, am luat, aţi luat, au luat
5. Régmúlt luasem (elvettem), luaseşi, luase, luaserăm, luaserăţi, luaseră
6. Jövő idő voi lua (el fogom venni), vei lua, va lua, vom lua, veţi lua, vor lua
7. Befejezett jövő idő voi fi luat (elveszem majd), vei fi luat, va fi luat, vom fi luat, veţi 

fi luat, vor fi luat
Kötőmód:

1. Jelen idő să iau (hogy elvegyem), să iei, să ia, să luăm, să luaţi, să ia
 A tájnyelvben használatos még a să ieie alak. (Avram, 2001)
2. Múlt idő să fi luat (hogy elvettem volt) változatlan

Feltételes és óhajtó mód:
1. Jelen idő aş lua (elvenném), ai lua, ar lua, am lua, aţi lua, ar lua
2. Múlt idő aş fi luat (elvettem volna), ai fi luat, ar fi luat, am fi luat, aţi fi luat, ar fi 

luat

Felszólító mód:
Igenlő Tagadó

ia! (vedd el) nu lua! (ne vedd el!)
luaţi! (vegyétek el) nu luaţi! (ne vegyétek el!)

Főnévi igenév:
Jelen idő Múlt idő

a lua (elvesz) a fi luat (elvett volt)

Participium: luat (elvett).
Szupinum: de luat (az elvett)
Gerundivum: luând (elveendő: utóidejű melléknévi igenév; a latinban a legendusnak 
felel meg)

21. GYAKORLAT

1. Keresse ki és elemezze a feltételes módú múlt idejű rendhagyó igét!
Ea s-aruncă la gâtul lui, însă, amuţită de bucurie, ea nu putu decât să îndrepte asupră-i ochii săi 

stinşi şi orbi, cu care ar fi vrut să-l soarbă în sufletul ei. (Făt-Frumos din Lacrimă, Mihai Eminescu)
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2. Elemezze az alábbi szövegekben az a fi ige alakjait!
a) Acum se uitau prin mine de parcă nici n-aş fi fost, şi aşa am trecut liceul: un ciudat în uniformă 

destrămată, care scrie texte de neînţeles pe tablă sau vorbeşte cu castanii pe marginea gropii de 
sărituri în lungime. (De ce iubim femeile, Mircea Cărtărescu)

b) Mihail Sebastian a murit călcat de un camion în 1945, la numai câteva luni după ce naziştii 
fuseseră alungaţi din România, în plină tinereţe creatoare. (ANTENA TV, 2006)

3. Keresse meg a következő szövegben a rendhagyó igét és vesse össze a magyar fordítással!
Atunci Harap-Alb descalecă, şi spre mai mare mirarea lui, numai iaca îl întâmpină în pragul uşii 

cerşetoarea căreia îi dăduse el un ban de pomană, înainte de pornirea lui de acasă. (Povestea lui 
Harap-Alb, Ion Creangă)

Fehér Szerecsen kiszállt a nyeregből, indult a bejárat felé, hát nagy csudálkozására, kivel találja 
szembe magát a küszöbön?… Azzal a kéregető asszonnyal, akinek otthon, még indulása előtt egy ara-
nyat adott volt alamizsnaként. (Fehér Szerecsen meséje, Ion Creangă, Ford. Sütő András)

4. Elemezze az alábbi szövegben található igéket!
Din tuspatru era singurul care nu ducea la băutură, se putea spune chiar că mai mult se făcea că 

bea, umflându-se cu şpriţuri cu sifon, cu sifon albastru. (Remember, Mateiu I. Caragiale)

5. Elemezze az alábbi szövegben található rendhagyó igéket!
În iunie 1867 la vârsta de 20 de ani dădui bacalaureatul ce tocmai atunci se înfiinţase în Iaşi, încât 

eu avui onoarea de a-l inaugura. (Istoria ideilor mele, A.D. Xenopol)

6. Elemezze az alábbi mondat második igéjét!
Plecaserăm de câteva ore de la luminişul în care mâncaserăm şi ni se părea că nu o să ajungem 

nicăieri.

7. Elemezze a két mondatban található furăm igét!
a) Tinerii degeaba ne învinuiesc de faptul că le furăm viitorul.
b) Noi, tinerii români, furăm aşezaţi într-o familie privată.

8. Elemezze a mondatban található igéket!
Gospodar, puse mǎnâ pe găleţi şi o luarăm agale spre alt copac. (Cel mai iubit dintre pământeni, 

Marin Preda)
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4. A NÉVMÁS  
(Pronumele)

4.1. A névmás leírása (Descrierea pronumelui)

A leíró nyelvtan szerint a névmás főnevet vagy más szófajt (melléknevet, számnevet 
stb.) helyettesít a mondatban. A névmásokat kilenc csoportba soroljuk: 

 személyes névmás (pronumele personal); 
 nyomatékosító személyes névmás (pronumele de întărire); 
 visszaható névmás (pronumele reflexiv); 
 birtokos névmás (pronumele posesiv);
 mutató névmás (pronumele demonstrativ); 
 vonatkozó névmás (pronumele relativ); 
 kérdő névmás (pronumele interogativ); 
 határozatlan névmás (pronumele nehotărât); 
 tagadó névmás (pronumele negativ). 

A személyes és visszaható névmást kivéve, a többi hét névmásnak van melléknévi 
alakja is, amely nemben, számban, esetben egyezik a mellette álló főnévvel.

A magyarban a névmásokat jelentésük szerint nyolc csoportba osztjuk: személyes névmás 
(a románban pronumele personal): én, te, ő; visszaható névmás (pronumele reflexiv): maga, 
magát; kölcsönös névmás (nincs megfelelője a románban): egymás, egymást; mutató névmás 
(pronumele demonstrativ): ez, az, ennyi, annyi, ilyen, olyan, amolyan; kérdő névmás (pronu-
mele interogativ): ki, mi, mit, milyen, mennyi, hol; vonatkozó névmás (pronumele relativ): aki, 
ami, amit, amilyen, ahol; határozatlan névmás (pronumele nehotărât vagy nedefinit): valaki, 
némely, valahol; és általános névmás (az előzőnek felel meg, elnevezése pronumele nedefinit 
lehetne): mindenki, semennyi, bárhol. A helyettesített névszók szerint a magyarban megkülön-
böztetünk főnévi névmásokat (én, magam, egymás, ez, ami, ki, valaki, bárki), melléknévi név-
másokat (ilyen, amilyen, milyen, valamilyen, bármilyen) és határozószói névmásokat (itt, ahol, 
hol, valahol, bárhol). 
A románhoz viszonyítva jelentős különbség az, hogy a magyarban a birtokos névmás szerepét a 
személyes névmás tölti be. Például A te kedvenc ételedet főztem (Am preparat mâncarea ta pre-
ferată.) mondatban a te személyes névmás, a románban birtokos névmás (ta). Tehát a magyar-
ban az enyém, miénk, tiétek, övék nem külön birtokos névmások, hanem csak részei az alapvető 
szófaji kategória alrendszerének. (lásd KMG, 161. o.) Másik különbség az, hogy a magyarban 
nincs tagadó névmás, például a senki, sehány (ami a románban tagadó névmás: nimeni, niciu-
nul, niciuna), mert ezek szó szinten fejeznek ki tagadást. (lásd KMG, 292.o.)
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4.2. A névmás fajtái (Felul pronumelor)

4.2.1. A személyes névmások 

A személyes névmás a közlés résztvevőit jelöli: 
– egyes szám 1. személyben a beszélőre (eu), többes szám 1. személyben (noi) egy 

csoportra utal, amelyben megtalálható a beszélő is (locutorul/emiţătorul); 
– egyes szám 2. személyben (tu) hallgatót (alocutorul/destinatarul), többes számban 

(voi) csoportot jelöl, amelyben megtalálható a hallgató is; 
– az egyes szám és többes szám 3. személy a tárgyra (el, ea, ei, ele) mutat, amelyről 

szó van. 

A személyes névmás ragozásával részletesebben foglalkozunk, mert elsajátítása és 
helyes használata okozhatja a legtöbb gondot. Az alábbi táblázatban, az 1. 2. és 3. sze-
mélyű névmásokat számuk (egyes és többes szám), esetük (alanyeset, tárgyeset, részes-
határozó eset, birtokos eset és megszólító eset), alakjuk (hangsúlyos és hangsúlytalan) 
és nemük (hímnem és nőnem) szerint osztályozzuk. 

A személyes névmás alakjai:

Es
et

Egyes szám Többes szám
Alakja Alakja

Hangsúlyos Hangsúlytalan Hangsúlyos Hangsúlytalan

1.
 sz

em
él

y A. eu noi
T. (pe) mine mă, mă-, -mă, m-, 

m-
(pe) noi ne, ne-, -ne, -ne-

R mie îmi, mi, mi-, -mi, 
-mi-

nouă ne, ne-, -ne, -ne-, 
ni, ni-, -ni-

2.
 sz

em
él

y A. tu voi
M. tu (!) voi (!)
T. pe tine te, te-, -te, -te- (pe) voi ne, vă, v-, -v- 
R. ţie îţi, ţi, ţi-, -ţi, -ţi- voua vă, -vă, vă-, v-, -v-, 

vi, vi-, -vi-

3.
 sz

em
él

y

A. Hn el 
Nn ei

ei 
el

T. Hn (pe) el 
Nn (pe) ei

îl, l-, -l, -l- 
o, -o, o-, -o-

(pe) ei 
(pe) el

îi, i-, i-, -i-
le, le-, -le, -le-

R. Hn lui 
Nn ei

îşi, îi, i-, -i, -i- lor le, le-, -le, -le- 
li, li-, -li-

B. Hn (al, a, ai, ale) 
lui 

Nn (al, a, ai, ale) ei

 
(al, a, ai, ale) lor
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Az alábbiakban a táblázatban szereplő összes alak mondatba helyezve található:

1. személy: 
Alanyesetben az egyes szám 1. személy eu: Eu nu merg azi cu voi. (Én ma nem 

megyek veletek.); A többes szám 1. személy noi: Luni noi vom sosi la Budapesta. 
(Hétfőn Budapestre érkezünk.) 

Tárgyesetben az egyes szám 1. személy hangsúlyos alakja pe mine, hangsúlytalan 
alakjai mă, mă-, mă- -mă-, m-, -m-. Például: Pe mine vor să mă aleagă în funcţie de 
secretar. (Engem akarnak megválasztani a titkári posztra.) Az első, pe mine alak hangsú-
lyos, a második, mă hangsúlytalan. Íme a többi hangsúlytalan alak egy-egy mondatban: 
El mă-ntreabă de fratele lui. (Ő a testvére felől érdeklődik tőlem.); Aşteaptă-mă că vin 
imediat! (Várj meg, rögtön jövök!); Lua-mă-va oare cu el? (Vajon elvisz-e engem magá-
val?); M-a aşteptat pentru că are nevoie de mine. (Megvárt engem, mert szüksége van 
rám.); Lua-m-ar boala, dacă ţi-am făcut rău! (Essek ágynak, ha rosszat tettem neked!). 

A többes szám 1. személy hangsúlyos alakja pe noi, hangsúlytalan alakjai ne, ne-, 
-ne, -ne. Például: De multe ori au vrut să ne invite pe noi la ei acasă. (Sokszor meg 
akartak hívni minket hozzájuk.); Ea ne-aşteaptă cu nerăbdare. (Ő türelmetlenül vár 
minket.); Ascultă-ne cât mai repede! (Hallgass meg minket minél előbb!); Lua-ne-ar şi 
pe noi cu ei. (Vinnének el minket is magukkal!). 

Részeshatározó esetben az egyes szám 1. személy hangsúlyos alakja mie, hangsúly-
talan alakjai îmi, mi, mi-, -mi, -mi-. Például: Tu vrei să-mi vinzi mie castraveţi? (Engem 
akarsz átvágni? szó szerint: Te nekem akarsz uborkát eladni?); El îmi dă două cărţi. (Ő 
két könyvet ad nekem.); Am auzit că mi se vor da cărţi. (Azt hallottam, hogy könyvet 
adnak nekem.); Ioana mi-aduce apă de la izvor. (Ioana vizet hoz nekem a forrásról.); 
Dă-mi te rog o rachetă! (Adj nekem egy teniszütőt!); Dă-mi-o cât mai repede! (Add 
már oda!) 

A többes szám 1. személy hangsúlyos alakja nouă, hangsúlytalan alakjai ne, ne-, -ne, 
-ne-, ni, ni-, -ni-. Például: Ne vor spune oare adevărul? (Elmondják-e nekünk az iga-
zat?); Nouă ne-ar trebui la Paris un ghid priceput. (Párizsban szükségünk lenne egy 
jó idegenvezetőre.); Dă-ne o farfurie! (Adj egy tányért!); Dă-ne-o cât mai repede! (Add 
már oda!), az o személyes névmás tárgyesetű hangsúlytalan alakja a farfurie főnévre 
utal. Ni se spune mereu ce să facem. (Mindig megmondják, hogy mit tegyünk.); Ni-i 
prezintă pe toţi prietenii ei. (Bemutatja mindegyik barátját.), az i személyes névmás 
tárgyesetű hangsúlytalan alakja a prietenii főnévre utal. Prezintă-ni-i mai repede! 
(Mutasd be őket minél előbb!) 

2. személy:
Alanyesetben az egyes szám 2. személy hangsúlyos alakja tu: Tu poţi veni când 

vrei. (Akkor jöhetsz, amikor akarsz.). A többes szám 2. személy hangsúlyos alakja voi. 
Például: Voi faceţi ce vreţi. (Azt csináltok, amit akartok.) 

Megszólító esetben az egyes szám 2. személy hangsúlyos alakja tu! Például: Tu! 
Să nu mai calci pe la noi! (Te! Hozzánk be ne tedd a lábad többé!) A többes szám 2. 
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személy hangsúlyos alakja megszólító esetben voi! Például: Voi! Să nu credeţi că totul 
s-a rezolvat. (Ti ne gondoljátok azt, hogy minden megoldódott!) 

Tárgyesetben az egyes szám 2. személy hangsúlyos alakja pe tine, hangsúlytalan 
alakjai te, te-, -te, -te-. Például: Ion pe tine te va aştepta în gară. (Ion téged fog várni az 
állomáson.) Ebben a mondatban szerepel egy hangsúlyos (pe tine) és egy hangsúlyta-
lan alak (te); Te-am văzut în compania prietenilor mei. (Láttalak téged a barátaim tár-
saságában.); Văzându-te, el nu a mai spus nimic. (Miután téged meglátott, nem szólt 
semmit.); Lua-te-ar naiba! (Vigyen el téged az ördög!). 

A többes szám 2. személy hangsúlyos alakja pe voi, hangsúlytalan alakjai vă, vă-, 
-vă, -vă-, v-, -v-. Például: Pe voi vă caută Ion de ore întregi? (Titeket keres Ion órák 
óta?); Vă-ntreb mereu şi voi nu răspundeţi. (Állandóan kérdezlek, ti meg nem válaszol-
tok.); Aşteptându-vă în faţa Universităţii, am zărit-o pe Ioana. (Amikor rátok vártam 
az egyetem előtt megpillantottam Ioanát.); Lua-vă-va pe toţi cu el? (Mindannyiotokat 
magával visz?); V-aştept într-o cafenea. (Egy kávézóban várlak titeket.); Lua-v-ar dra-
cii să vă ia! (Vigyen el az ördög benneteket! ). 

Részeshatározó esetben az egyes szám 2. személy hangsúlyos alakja ţie, hangsúlyta-
lan alakjai îţi, ţi, ţi-, -ţi, -ţi-. Például: Cui ar trebuie să-i oferim acest cadou dacă nu ţie? 
(Ki másnak adhatnánk ezt az ajándékot, mint neked.); Îţi dau o carte. (Adok neked egy 
könyvet.); Ţi se dă mereu aceeaşi supă. (Neked mindig ugyanazt a levest adják.); Ţi-am 
mai spus să nu întârzii. (Mondtam már neked, hogy ne késs el.); Nu-ţi mai povestesc 
nicio anecdotă. (Többé egyetlen anekdotát sem mesélek el neked.). 

A többes szám 2. személy hangsúlyos alakja vouă, hangsúlytalan alakjai vă, vă-, -vă, 
v-, -v-, vi, vi-. Például: Vă spun vouă ca să înţeleagă şi vecinii. (A lányomnak mon-
dom, hogy a menyem is értse., szó szerint: Nektek mondom, hogy a szomszédok is ért-
sék.); Vâ-întreb de el. (Róla kérdezem Önt.); Oferindu-vă bani, el s-a crezut Mecena 
al vostru. (Miután pénzzel támogatott, azt hitte, hogy ő a ti Maecenásotok.) [A v-a dat 
alak régies formában: datu-v-a.]; Vi se încredinţează o mare responsabilitate. (Komoly 
felelősséget bíznak rátok.); Vi-i dă înapoi, dacă îi cereţi. (Visszaadja azokat, ha kéritek 
tőle.) [A vi s-a dat alak régies formában: datu-vi-s-a.] 

3. személy:
Alanyesetben az egyes szám 3. személy hangsúlyos alakjai el (hímnem), ea (nőnem): 

El nu te invită niciodată la ei acasă. (Ő soha nem hív meg hozzájuk, vagyis Ő sosem lát 
vendégül titeket); Ea vine cu prietenul ei. (Ő a barátjával együtt jön.).

A többes szám 3. személy hangsúlyos alakjai ei (hímnem), ele (nőnem): Ei au vizitat 
Muzeul Naţional. (Ők ellátogattak a Nemzeti Múzeumba.); Ele s-au plimbat prin oraş. 
(Ők a városban sétáltak.) Mint általában az újlatin nyelvekben, a ei (többes szám hímnemű 
alak) használata akkor is kötelező, ha nőnemű főnévre utaló névmás is szerepel a felsoro-
lásban: Ion vine cu două prietene în vizită la noi. Pe ei îi aşteptăm cu drag. (Ion két barát-
nőjével látogat meg minket. Őket szeretettel várjuk.) Tehát a ei (ők) jelölhet két vagy több 
hímnemű főnevet (el + el + el), egy hímnemű és egy vagy több nőnemű főnevet (el + ea + 
ea). A Ioana vine cu două prietene în vizită la noi. Pe ele le aşteptăm cu drag mondatban 
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nőnemű főnévre (Ioana, prietene) utaló névmásokat (ele, le) használtunk. A többes számú 
nőnemű személyes névmás ele alakja két vagy több nőnemű főnévre utal (ea + ea + ea).

Tárgyesetben az egyes szám 3. személy alakjai lehetnek: hímneműek (a) és nőne-
műek (b). A semlegesnemben egyes számban hímnemű, többes számban nőnemű ala-
kokat használunk. 

a) Hímnemben az egyes szám 3. személy hangsúlyos alakja pe el, hangsúlytalan 
alakjai îl, l-, -l, -l-. Mondatokban: Pe el au căzut toate greutăţile redactării materia-
lului. (Rá nehezedett az anyag szerkesztésének minden terhe.); Îl vei vedea pe Ion la 
Universitate? (Látni fogod Iont az egyetemen?); Pe Ion l-a întâlnit chiar ieri. (Éppen 
tegnap találkozott Ionnal.); Bine faci, că nu-l mai crezi. (Jól teszed, hogy többé nem hi-
szel neki.); Lua-l-ar în armată să se mai înveţe şi el minte. (Vinnék el katonának őt is, 
hogy tanuljon egy kis rendet.) 

b) Nőnemben az egyes szám 3. személy hangsúlyos alakja pe ea, a hangsúlytalan 
alakjai o, -o, o-, -o-. Mondatokban: Pe ea trebuie să te bizui. (Rá kell hagyatkoznod.); 
O vezi de departe ? (Látod őt messziről?); N-o văd din cauza ceţii. (Nem látom őt a köd 
miatt.); Ştii tu ce faci că o-ntrebi. (Jól teszed, amikor megkérdezed őt.) Lua-o-ar vân-
tul! (Fújná el a szél!) 

a) Hímnemben a többes szám 3. személy hangsúlyos alakja pe ei, hangsúlytalan 
alakjai îi, i-, -i, -i-. Például: Astăzi pe ei nu-i mai văd. (Ma már nem fogom látni őket.); 
Îi cred toţi, pentru că au dreptate. (Mindenki hisz nekik, mert igazuk van.); Mama lor 
îi aşteaptă cu mâncarea lor preferată. (Anyjuk kedvenc ételükkel várja őket.); Dacă 
vor să plece, lasă-i în pace. (Ha el akarnak menni, hagyd őket csak menjenek.); Lua-i-
ar poliţia că ce agresivi sunt! (Hogy milyen agresszívak tudnak lenni, vinné el őket a 
rendőrség.)

b) Nőnemben a többes szám 3. személy hangsúlyos alakja pe ele, a hangsúlytalan 
alakjai le, le-, -le, -le-. Mondatokban: Pe ele le crezi, pe mine nu? (Nekik hiszel, nekem 
nem?); Le-ai văzut cum lucrează fetele acestea? (Láttad, hogyan dolgoznak ezek a 
lányok?); Aşteaptă-le că vin imediat. (Várd meg őket, jövök én is.); Lua-le-ar dracu să 
le ia! (Vinné el az ördög őket!)

Részeshatározó esetben az egyes szám 3. személyben csak a hangsúlyos formának 
van hímnemű (lui) és nőnemű (ei) alakja. A hangsúlytalan formák mindkét nemben az 
îi, i, i-, -i, -i-. Példák: Îi trebuie şi lui un loc. (Neki is kell egy hely.); Îi trebuie şi ei un 
loc. (Neki is kell egy hely.); I se conferă premiul întâi. (Neki adják az első díjat.); I-am 
oferit o cafea şi nişte prăjituri. (Őt kávéval és süteménnyel kínáltam meg.); Aduceţi-i o 
bere, vă rog! (Kérem, hozzon neki egy sört!); Dă-i-o să numai plângă. (Add oda neki 
azt, hogy ne sírjon.) 

A többes szám 3. személyben hangsúlyos alakja a részeshatározó esetben mindkét 
nemben lor. Mondatban: Lor le voi da cadourile aduse din Brazilia. (Nekik adom a 
Brazíliából hozott ajándékokat.) A lor és a le egyaránt utalhat többes számú hímnemű és 
nőnemű főnévre. A többes szám 3. személyben részeshatározó esetben a hangsúlytalan 
alakok le, le-, -le, -le-, li, li-, -li-. Például: Am să le spun să tacă din gură. (Szólok nekik, 
hogy hallgassank.); Spune-le să stea în maşină. (Mondd meg nekik, hogy maradjanak a 
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kocsiban.); Le-am cerut să citească doar două cărţi. (Azt kértem tőlük, hogy csak két 
könyvet olvassanak el.); Vezi că băieţii nu-şi fac tema pentru acasă. Cere-le-o în fiecare 
zi. (Íme a fiúk nem csinálják meg a házi feladatot. Követeld meg tőlük minden nap.); Li se 
va aplica o lege nouă privind regulile de circulaţie. (Rájuk már az új közlekedési törvény 
vonatkozik.); Le-am adus un cadou frumos. Li-l dau numai peste câteva zile. (Hoztam 
nekik egy szép ajándékot. Csak néhány nap múlva adom oda nekik.), az -l személyes 
névmás 3. személy hímnem tárgyesetben lévő hangsúlytalan alak, és a cadou főnévre utal. 

Birtokos esetben az egyes szám 3. személyű hímnemű formák al, a, ai, ale lui, a 
nő nemű alakok al, a, ai, ale ei. Mondatokban: Balonul este al lui. (A labda az övé.); 
Banii pe care i-ai primit sunt ai lui. (A pénzt, amit kaptál az ővé.); Casa era a ei. (A ház 
az övé volt.); Casele erau ale ei. (A házak az övéi voltak) 

A többes szám 3. személy birtokos esete mindkét nemben al, a, ai, ale lor. Mon da-
tok ban: Televizorul este al lor. (A televíziós készülék az övék.); Floarea aceasta este a 
lor. (Ez a virág az övék.); Florile acestea sunt ale lor. (Ezek a virágoi.); Caii sunt ai lor. 
(A lovak az övék.) 

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A Pe noi ne-a întrebat despre starea lui Ion (Minket kérdezett meg Ion állapotáról.) 
mondatban a névmás megkettőzött alakját (noi ne-) használtuk. Ha az ige előtt álló 
személyes névmás hangsúlytalan alakja tárgyat vagy részeshatározót jelöl, a névmás 
hangsúlyos alakját (noi) kötelező módon követi ugyannak az alaknak a hangsúlytalan 
alakja (ne-). Mondatokban: Pe ea nu am mai întâlnit-o. (Vele nem találkoztam.); Ţie îţi 
convine să lucrezi fără rost? (Jó neked, hogy céltalanul dolgozol?); Pe ei nu-i mai vezi. 
(Őket nem látod többé.) Ha a kérdőmondatban ki akarjuk emelni a névmást helyük fel-
cserélhető, a hangsúlytalan alak az ige elé kerül: Le crezi tu pe ele? (Hiszel nekik?); 
I-am spus lui să nu mai treacă pe la noi. (Mondtam neki, hogy többé ne jöjjön hozzánk.)

*

A mondatban a személyes névmásokat tárgy- és részeshatározó esetben pontos szabá-
lyok szerint kell használni. (lásd Avram, 2001 és GALR) Az alábbi táblázatban a tárgy-
esetben (vízszintes sorban), a részeshatározó esetben (függőleges sorban) álló névmások 
egymáshoz viszonyított helyét vizsgáljuk. 

R:/T: mă te l o ne vă i le
mi –  +  +  + – –  +  + 
ţi – –  +  + – –  +  + 
i –  +  +  + – –  +  + 
ne/ni –  +  +  + – –  +  + 
v(ă)/vi – –  +  + – –  +  + 
le/li –  +  +  + – –  +  +
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A táblázat szerint például a mi részeshatatározós esetű névmást használhatjuk ( + ) 
a te, l, o, i, le tárgyesetű alakkal: Mi te pârăşte. (Téged bepanaszol nekem.). A mi az 
egyes szám 1. személy részeshatározó eset hangsúlytalan alakja, a te az egyes szám 
2. személy tárgyeset hangsúlytalan alakja. Mi-l prezintă. (Nekem bemutatja őt.); Mi-o 
arată. (Nekem megmutatja azt vagy őt); Mi-i aduce. (Nekem elhozza azokat.); Mi le 
păstrează. (Nekem megőrzi azokat.); Ţi-l aminteşte. (Neked eszedbe juttatja őt vagy 
azt); Ţi-o aduc. (Neked hozom azt.); Ţi-i returnez. (Neked visszaadom azokat.); Ţi le 
aduc. (Neked elhozom azokat.); I te închini. (Meghajolsz előtte/ Neki keresztet vetsz.); 
I-l dai. (Neki adod azt.); I-o aduci. (Neki hozod azt.); I-i prezinţi. (Neki bemutatod azo-
kat.); I le spui. (Neki megmondod azokat a dolgokat.); Ni te bârfeşte. (Nekünk bepa-
naszol téged.); Ni-l dă. (Nekünk adja azt.); Ne-o primeşte. (Tőlünk elfogadja azt.); Ni-i 
aduce. (Nekünk hozza azt.); Ni le păstrează. (Nekünk megőrzi azokat.); Vi-l cumpără. 
(Tőletek megveszi azt.); V-o aduce. (Nektek hozza azt.); Vi-i prezint. (Nektek bemu-
tatom őket.); Vi le dă. (Nektek adja azokat.); Li te închini. (Előttük meghajolsz.); Li-l 
flutură pe sub nas. (Az orruk előtt meglenget valamit.); Le-o dă. (Nekik adja azt); Li-i 
numără. (Megszámolja azokat.); Li le aduce. (Nekik hozza azokat.) (A GALR szerint ez 
utóbbi mondat kevésbé használatos.) 

Helyét tekintve a részeshatározó esetű névmás elöl áll, azt követi a tárgyesetű névmás 
hangsúlytalan alakja. (Lásd a fenti példák közül: Mi te pârăşte., Mi-l prezintă., Mi-o 
arată., Mi-i aduce., Mi le păstrează., Ţi-l aminteşte., Ţi-o aduc. stb.) Ez alól a szabály 
alól kivételt képez néhány ige: a arăta (mutat); a prezenta (bemutat); a recomanda (ajánl 
vkit); a pârî (besúg vkit); a încredinţa (rábíz); a opune (szembeszegül); a vinde (elad); a 
reclama (kér, követel), ugyanis fordítva is lehet használni a két névmást: mă recomandă 
ţie (engem ajánl neked), a mă egyes szám 1. személy tárgyeset, a ţie egyes szám 2. sze-
mély részeshatározó eset; ne recomandă ţie (minket ajánl neked), mă recomandă vouă 
(engem ajánl nektek). 

*

A el, ea, ei, ele személyes névmáson kívül használatos még két névmás. a) Az egyik 
az însul, însa, înşii, însele és kizárólag az întru, dintru, printru (într-, dintr-, printr- 
alakban) elöljárószóval képzett szerkezetben jelenik meg: într-însul (ő maga); dintr-
înşii (ők maguk); printr-însa (ő rajta keresztül). Főleg a román bibliai nyelvben talál-
ható ez a régies alak. Például: Şi cel întâi dintr-înşii ce nobil s-a numit… (Közülük az 
elsőnek milyen nemes neve volt…). Ebben a XVIII. századi írásban (szerzője Dimitrie 
Cantemir) a dintr-înşii a ei személyes névmás helyett áll.

Prea multă atenţie acordată primejdiei te face, cel mai adesea, să cazi într-însa.(Ha 
túl sokat gondolsz a veszélyre, gyakran utol is ér.) Itt az într-însa a primejdiei főnévre 
utal. Kivétel az însele alak: Combaterea corupţiei din România este imposibilă atâta 
timp cât aceste instituţii sunt ele însele afectate grav de corupţie. (Romániában a kor-
rupció elleni küzdelem lehetetlen addig amíg, ezek az intézmények is alaposan érintet-
tek a korrupcióban). (lásd még a 4.2.1.2. pontot) 
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b) A másik a dânsul, dânsa, dânşii, dânsele (maga/maguk) alak. Mindkettő szemé-
lyes névmás, habár udvariassági névmás értéke is van (b).

Egyes szám Többes szám
Hn Nn Hn Nn

A. dânsul (maga) dânsa dânşii dânsele
B. (al, a, ai, ale) 

dânsului
(al, a, ai, ale) 

dânsei
(al, a, ai, ale) 

dânşilor
(al, a, ai, ale) 

dânselor
R. dânsului dânsei dânşilor dânselor
T. (pe) dânsul (pe) dânsa (pe) dânşii (pe) dânsele

Mondatokban: El este perspicace. Dânsul este şi mai perspicace. (Ő éles eszű. Ő még 
nála is élesebb eszű.); Este vorba de ele. Este vorba de dânsele. (Mindkét mondat jelen-
tése: Róluk van szó.); Valizele dânselor s-au rătăcit pe undeva la aeroportul din Oslo. 
Cele ale dânşilor au sosit în schimb la timp. (Az ő csomagjaik elkallódtak valahol az 
oszlói repülőtéren. Az ő csomagjaik viszont időben megérkeztek.) Ebben a mondatban 
a két névmást a nem alapján tudjuk megkülönböztetni: dânselor – többes szám, nőnem, 
birtokos eset; ale dânşilor – többes szám, hímnem, birtokos eset; Pe dânşii nu i-am 
putut întâlni, doar pe dânsele le-am văzut. (Velük nem találkozhattam, csak őket lát-
tam.) Ugyanúgy itt is az udvariassági névmás két (hímnemű és nőnemű) alakját hasz-
náltuk. (Avram, 2001)

 Bölcsészhallgatók és tanárok figyelmébe!

Az új román akadémiai nyelvtan (GARL) a névmásokat szemantikai, illetve mondat-
tani és alaktani szempontból heterogén szófajnak tekinti. Szemantikai értékük szerint 
két csoportot különböztet meg: 

a) személyes névmások (valódi személyes névmás; udvariassági névmás; nyomaté-
kosító névmás; visszaható névmás; birtokos névmás); 

b) személytelen névmások (1. mutató névmás; 2. mennyiségjelző névmás: határo-
zatlan névmás és tagadó névmás; 3. vonatkozó névmás; 4. kérdő névmás; 5. keverék 
névmás: vonatkozó-kérdő névmás és vonatkozó-felkiáltó névmás). A névmásnak nincs 
önálló szemantikai-referenciális értéke, így a megnyilatkozásban explicit (kifejezett) 
vagy implicit (nem kifejtett) módon vesz részt. A többi szófajhoz képest a névmás sze-
repe a kommunikációban a referencia, a szövegen belüli vonatkozás bizonyos megha-
tározott dolgokra. A névmás közlésbeli fontossága abban áll, hogy biztosítja a szöveg 
koherenciáját (összeegyeztethetőségét), az előre- és hátrautalás, a rámutatás és alakjuk 
rövidsége révén. 

A névmás szerepével a szövegtan (organizarea discursivă vagyis a szöveg szerkezete) 
is foglalkozik, így a GALR (2. k.) a névmásokat szövegtani szempontból elemzi a deixis 
(deixis), az anafora (anafora) és a katafora (catafora) fogalmak segítségével. 
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A deixis (rámutatás) a beszédhelyzet valamely elemére való utalás, lehetővé teszi 
a nyelvi megnyilatkozás (enunţul) megvalósulását a beszédhelyzetben. A Dar mi1-
ai spus2 chiar tu2, foarte clar: Tu2 cu mine1 n-o să mai ai2 vreodată probleme (De 
éppen te mondtad nagyon világosan: Nekem soha nem lesz gondom veled.) mondatban 
a deiktikus elemek a névmások és az igeidők. A beszélő (1) saját magára utal a szemé-
lyes névmás (mi- egyes szám, első személy, részeshatározó eset) segítségével, a hall-
gatót tu (2) az a spune ige kijelentő mód összetett múlt egyes szám 2. személyű alakja (ai 
spus) jelöli, a rámutatásszerű utalást a tu2 személyes névmás 2. személyű alakja nyoma-
tékosítja. A második mondatban újból megjelenik a hallgatóra utaló tu2 személyes név-
más, majd a beszélőre utaló mine személyes névmás 1. személyű hangsúlyos alakja és 
az a avea ige (o să … ai) kiejlentő mód jövő idő 2. személyű alakja. A kódolt informá-
ció típusa szerint a deixis lehet személyes (deixisul personal), térbeli (deixisul spaţial), 
időbeli (deixisul temporal), textuális (deixisul discursiv), társadalmi (deixisul social), 
„leíró” (deixisul „descriptiv”). A deixis a szöveg személy-, dolog-, tér- és időviszonyait, 
valamely cselekvés módját vagy valaminek a minőségét hozza egyszerű névmási utalás-
sal kapcsolatba a beszédhelyzettel és a kontextussal. 

Az anafora (visszautalás) kapcsolatot jelöl két nyelvi elem között, és a mondatban 
másodikként (vagy harmadikként) megjelenő elemnek (ezt nevezik anaforikusnak) nincs 
önálló jelentése, csak az előző elemre (ezt nevezik antecedensnek) utaló szemantikai-
referenciális értelmezés révén érthető. Ion1 se1 prezintă pe sine1 ca medic. (Ion magát 
orvosként mutatja be.) Itt a Ion főnévnek, mint alanynak két anaforikus eleme található, 
az első a se (a se prezintă igealak visszaható névmása), amely Ionra utal vissza, a máso-
dik anaforikus elem a sine, a nyomatékosító személyes névmás tárgyesetben álló alakja. 
A Dana1 vorbeşte despre ea1 însăşi1 (Dana saját magáról beszél.) mondatban a két név-
más együttes használata (ea és însăşi) célja az, hogy megerősítse a beszélő kilétét és 
visszautaljon a beszélőre (Danára) a nyomatékosító személyes névmás (însăşi) segít-
ségével. Ion és Dana a fenti mondatok antecedense (románul antecedent), vagyis az az 
elem, amelyre az anafora visszautal. 

Az anafora ellentéte a katafora, vagyis amikor az előző elemből következtetjük 
ki a referens (referent) értelmét. Ez ritkábban fordul elő. El1 era medicul1 de care îţi 
vorbeam. (Ő volt az orvos, akiről beszéltem neked.) A El személyes névmás megelőzi a 
mondatban a medicul (névszót), és csak a második elem (a medicul referens) segítségé-
vel értjük meg a mondat értelmét. 

A magyarban az anaforát a következő mondattal érzékeltethetjük: Muki kutya szereti a lab-
dáját1. Azzal1 akar mindig játszani. Az antecedens a labda főnév, erre utal visssza az azzal 
távolra mutató névmás, ezen kívül a játszik ige jelentéstanilag is összefügg a labda jelentésével. 
A mondat románul: Câinelui Muki îi place mingea1. Cu ea1 vrea să se joace mereu., tehát a min-
gea (ladba) és a ea (ő) között ugyanolyan kapcsolat jön létre. A jelentős különbség az, hogy a 
románban az antecedens és az anaforikus elem között számbeli és nembeli egyezés van (a min-
gea és az ea: egyes szám nőnemben áll). 
Példa a kataforára : Ezt1 kóstold meg! Ilyen jó halászlét1 még nem ettél. Az ezt mutató névmás 
egy későbbi említésre, a második mondatban található főnévre (halászlé) utal. Románul: Pe 
asta1 s-o guşti! Aşa ciorbă de peşte1 n-ai mai mâncat. Az asta mutató névmás referenciálisan 
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hátramutat a főnévre, és számban és nemben (egyes szám, nőnem) egyezik a referenssel (ciorbă 
de peşte). A románban a számbeli, nembeli és esetbeli egyeztetés még jobban hangsúlyozza a 
mondatban vagy a szövegben létrejövő referenciális kapcsolatot. (lásd Tolcsvai Nagy Gábor: 
Szövegtan, MNy)

22. GYAKORLAT

1. Helyezze a kipontozott helyre a személyes névmások megfelelő alakjait: el, -ţi, îi, te! 
Să………. trăiască calul, Făt-Frumos, ………. mai zise ea, ca un năzdrăvan ce este, căci de nu era 

………., ………. mâncam fript. (Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, Petre Ispirescu)

2. Keresse ki a személyes névmásokat, és hasonlítsa össze a magyar fordítással! 
– Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cinste, pentru că sunt cel mai mare dintre fraţi; de 

aceea te rog să-mi dai bani de cheltuială, straie de primeneală, arme şi cal de călărie, ca să şi pornesc, 
fără zăbavă. (Povestea lui Harap Alb, Ion Creangă) 

– Úgy gondolom, apám, engem illet ez a megtiszteltetés, mivel én vagyok a legidősebb; arra kérem 
tehát, adjon költséget, váltó fehérneműt s lovat, hogy mielőbb útnak indulhassak. (Fehér Szerecsen 
meséje, Ion Creangă, Ford. Sütő András) 

3. Elemezze a szövegben található személyes névmásokat!
Când îmi povestea câte un vis, îl vizualizam în atâtea detalii încât mai târziu mi se părea că eu l-am 

visat. De multe ori, după ce o conduceam acasă, ca de obicei, serile, după ultimele seminarii, intram 
în holul casei ei şi ne aşezam pe treptele de marmură, într-o penumbră în care abia ne vedeam ochii. 
Atunci aprindea o ţigară şi începea să povestească. (De ce iubim femeile, Mircea Cărtărescu)

4. Tegye többes számba a személyes névmásokat!
Îl jena gulerul cămăşii. Ar fi vrut să-şi desfacă puţin, fără să observe, nodul la cravată, dar 

probabil i l-ar fi aranjat la loc. Nici nu era cravata lui, era a unchiului Ghiţă. (Adolescent în Caravana 
cinematografică şi alte povestiri, Ioan Groşan) 

5. Elemezze az o alak szófaji különbségeit! 
Mi-a spus că o să vină şi mâine ca s-o vadă pe ea. 

6. Válassza ki az alábbi öt lehetőség közül a helyes megoldást, és magyarázza meg a választását! 
Aţi văzut camerele prietenilor noştri? Da, ieri ei … au arătat şi nouă. 
1. ne- 2. ni le- 3. v-o 4. ni l- 5. li 

7. Elemezze az alábbi szövegben található két személy névmást!
Atunci răcni ca un leu la bucătăreasă, întrebând-o cum a făcut de i-a călcat porunca. (Cei trei fraţi 

împăraţi, Petre Ispirescu)
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4.2.1.1. Az udvariassági névmás vagy a magázó formájú személyes névmás 
(Pronumele de politeţe)

Az udvariassági névmást nevezhetjük magázó formájú személyes névmásnak is. 
Funkcióját tekintve a 2. és 3. személyre vonatkozik. A különféle dumnea- alakú udvari-
assági névmások a domnia (uraságod) alakból jöttek létre. Egyes szám 2. személyre utal 
a dumneata (maga), rövid alakja: d-ta, köznyelvi alakja mata, matale (maga). Többes 
szám 2. személyre utal a dumneavoastră (ön) alak, amely vonatkozhat egyes szám 2. 
személyre is; rövid alakjai: dv, dvs, vagy d-voastră. Az egyes számú 3. személyű udva-
riassági névmások dumnealui (ő hímnem), rövid alakja: d-lui; dumneaei (ő nőnem), 
rövid alakja: d-ei; dumneasa (ő nőnem), rövid alakja: d-sa; többes számban: dumnealor 
(önök), rövid alakja: d-lor. Ragozás során e névmások alakja nem változik. Kivétel a 
dumneata, melynek van birtokos és részeshatározó esete: dumitale (2. személy, neked), 
rövid alakja: d-tale; dumisale (3. személy, neki), rövid alakja: d-sale. 

Az udvariassági névmás ragozott alakjai: 
2. személy (tu) 3. személy (el/ea, ei/ele)

Egyes szám
A. T. dumneata dumnealui, dumneaei, 
B. R. dumitale dumisale, dumnealui, dumneaei
Többes szám (voi) (ei, ele)
A.T. B. R. dumneavoastră dumnealor

Példák a mai román sajtónyelvből: Dumneata vii la noi? (Maga jön hozzánk?); Cel 
puţin, aşa mă numea dumnealui când vorbea despre mine. (Legalábbis ő így hívott 
engem, amikor rólam beszélt.); Îmi pare foarte rău că dumneaei nu a vrut să iasă din 
casă. (Nagyon sajnálom, hogy ő nem akart kijönni a házból.); Nimeni nu se uită la 
geamurile dumitale, tanti! (Asszonyom! Senki nem nézi a maga ablakait); Meritele 
dumisale inestimabile au fost cunoştinţele pe care le-a acumulat în străinătate. (A 
külföldön szerzett felbecsülhetetlen ismeretei alkották az ő értékeit.); Noi avem două 
expertize în legătură cu scrisul dumneaei. (Az ő kézírásáról két szakértői véleményünk 
van.); Faţă de textul propus de dumnealor, noi am mai introdus câteva capitole. (Az 
általuk javasolt szöveghez képest, mi beiktattunk még néhány fejezetet.); Din pricina 
dumnealor a trebuit să plecăm mai repede. (Őmiattuk kellett hamarább elmennünk.)

Az alábbi példák a beszélő és a partnere kapcsolatát fejezik ki: 
a) Közeli, baráti kapcsolat: Tu eşti inginer? (Mérnök vagy?) vagy Mata eşti inginer? 

(Maga mérnök?); 
b) Udvariasabb forma: Dumneata eşti inginer? (Maga mérnök?);
c) Hivatalos és udvarias alak: Dumneavoastră sunteţi inginer? (Ön mérnök?) Az 

első két példában a segédige egyes szám, 2. személyben áll (eşti), a harmadikban többes 
szám, 2. személyben (sunteţi), ami jelzi a kapcsolat hivatalosabb és tartózkodóbb 
minőségét.



145

4. A NÉVMÁS (PRONUMELE) 

A magyarban ön/önök, maga/maguk alakok magázó formájú személyes névmások: Olvastam 
az ön könyvét, vagy Olvastam a maga könyvét. (Am citit cartea dumitale.) A Magával szeretnék 
menni (Aş dori să merg cu dumneata.) mondatban a névmás ragozott alakja (magával). 

4.2.1.2. A nyomatékosító személyes névmás (Pronumele de întărire) és a melléknévi 
nyomatékosító személyes névmás (Adjectivul pronominal de întărire)

A nyomatékosító személyes névmás az általa helyettesített személy fontosságát emeli 
ki. Több nyelvész a nyomatékosító személyes névmást a személyes névmás egyik fajtá-
jának tekinti. 

A mai nyelvhasználatban a nyomatékosító névmás kevésbé használatos, annál inkább 
elterjedt a melléknévi nyomatékosító személyes névmás. Ez utóbbi általában a főnév 
vagy névmás mögött áll, szerepe az, hogy nyomatékos formában fejezze ki a szóban 
forgó személyt. Ha főnévvel együtt használjuk állhat a főnév előtt és mögött is: însuşi 
autorul/autorul însuşi (maga a szerző); însăşi colega/colega însăşi (maga a kollé-
ganő). Ha pedig névmással együtt használjuk, akkor a névmás mögött áll: eu însumi 
(önmagam); tu însuţi (önmagad); el însuşi (önmaga); ei înşişi (önmaguk) stb. A jelen-
tése egyezik a chiar (pontosan, éppen); tocmai (pont, éppen ); personal (személyesen) 
határozószó vagy a singur (egyedül) melléknév jelentésével. Az Ai adus-o tu însuţi (Te 
magad hoztad azt.) mondat jelentése: Ai adus-o chiar tu. (Éppen te hoztad azt.); Cred că 
tu însăţi ai rezolvat această problemă dificilă. (Azt hiszem, te magad oldottad meg ezt a 
nehéz kérdést.); Cred că chiar tu,/ tocmai tu/ tu personal ai rezolvat această problemă 
dificilă. (Azt hiszem, hogy te /pontosan te/ személyesen te oldottad meg ezt a nehéz kér-
dést.); Noi însene vom găsi soluţia cea mai potrivită. (Mi magunk találjuk meg a leg-
jobb megoldást.); Chiar noi vom găsi soluţia cea mai potrivită. (Pontosan mi találjuk 
meg a legjobb megoldást.)

A magyarban a személyes névmás nyomatékosított formái önmagam (însumi); önma-
gad (însuţi); önmaga (însuşi); önmagunk (înşine); önmagatok (înşivă); önmaguk (înşişi). 
(Ez ugyanakkor lehet visszaható névmás is.) A nyomatékosítás más formái: személyes 
névmás + maga névmás: én magam (eu însumi); te magad (tu însuţi); ő maga (el însuşi) 
stb.; jó + maga névmás: jómagam (eu însumi), jómagad (tu însuţi), jómaga (el însuşi/ea 
însăşi) stb. Régies formában: ennem (önnön) magam, tenmagad stb. 

A nyomatékosító személyes névmás és a melléknévi nyomatékosító személyes név-
más ragozott alakjai:
Egyes szám 
1.személy:

Hímnem însumi [önmagam, hímnem], amikor egy férfi beszél: A. însumiI (eu) [önma-
gam] T. însumi (pe mine) [önmagamat]; B. însumi [önmagamnak a]; R. însumi (mie) 
[önmagamnak] 
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Nőnem însămi [önmagam, nőnem], amikor egy nő beszél: A. însămi (eu) T. însămi 
(pe mine) B. însemi R. însemi (mie) 

a) Névmás: Am recunoscut însumi. (Magam ismertem be.); Va interveni însuşi. (Ő 
maga fog közbelépni.); 

b) Melléknévi névmás: Te iubesc mai mult decât pe mine însumi. (Job ban szeret-
lek, mint önmagamat.); Îmi demonstrez mie însumi că sunt făcut pentru psihanaliză. 
(Bebizonyítom magamnak, hogy van tehetségem a pszichanalízisre.); Vreau, să-mi oferi 
mie însemi un moment de relaxare. (Feszültségmentes pillanatokat szeretnék magam-
nak teremteni.); Participarea la acest concurs a fost un pariu cu mine însămi. (Az ezen 
a versenyen való részvételem, az önmagammal kötött fogadás eredménye volt.)

2. személy:
Hímnem însuţi [önmagad, hímnem], amikor egy férfivel beszélünk: A. însuţi (tu) 

[önmagad]; T. însuţi (pe tine) [önmagadat]; B. însuţi [önmagadnak a]; R. însuţi (ţie) 
[önmagadnak]

Nőnem însăţi [önmagad, nőnem], amikor egy nővel beszélgetünk: A. însăţi (tu) T. 
însăţi (pe tine) B. înseţi R. înseţi (ţie)

Melléknév: Fii tu însuţi. (Légy önmagad!); Cunoaşte-te pe tine însuţi. (Ismerd meg 
önmagad!); Mai întâi trebuie să te înţelegi pe tine însăţi. (Először saját magadat kell 
megismerned.); Îţi vei deveni ţie înseţi o străină. (Idegen leszel saját magad számára.)

3. személy:
Hímnem însuşi [önmaga, hímnem], amikor egy férfiről beszélünk: A. însuşi (el) 

[önmaga]; T. însuşi (pe el) [önmagát]; B. R. însuşi (lui), însuşi (sie) [önmagának] 
Nőnem însăşi [önmaga, nőnem], amikor nőről beszélünk: A. însăşi (ea) T. însăşi (pe 

sine) R. înseşi (ei), înseşi (sie)
Melléknév: Cât de încurcat însuşi inginerul Marinescu! (Mennyire zavart maga M. 

mérnök.); Rolul lui Howard este jucat de el însuşi. (A H. szerepét ő maga játszotta el.); Se 
opune lui însuşi. (Saját maga ellen van.); Europa nu a înşelat pe nimeni altcineva decât 
pe sine însăşi. (Európa senkit nem árult el, csak önmagát); Îşi dedică viaţa sie însăşi, 
fiindcă ştie că merită. (Magának szenteli az életét, hiszen tudja, hogy megérdemli.)

Többes szám
1. személy:  
Hímnem înşine [önmagunk, hímnem]; A. înşine (noi) T. înşine (pe noi) R. înşine 

(nouă)
Nőnem însene [önmagunk, nőnem]; A. însene (noi) T. însene (pe noi) R. însene (nouă) 
Melléknév: Filosofia ne ajută să ne cunoaştem pe noi înşine. (A filozófia segít, hogy 

megismerjük önmagunkat.); Să ne punem nouă înşine o întrebare cinstită. (Tegyünk fel 
saját magunknak egy őszinte kérdést.); Vrem să învăţăm să ne respectăm cu adevărat pe 
noi însene. (Szeretnénk megtanulni tisztelni saját magunkat.); Prietenii sunt ca un fel 
de cadou pe care ni-l oferim nouă însene. (A barátok olyanok mint az ajándékok, ame-
lyeket magunknak szentelünk.)

2. személy:  
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Hímnem înşivă [önmagatok, hímnem]; A. înşivă (voi) T. înşivă (pe voi) R. înşivă 
(vouă) 

Nőnem însevă [önmagatok, nőnem]; A. însevă (voi) T. însevă (pe voi) R. însevă 
(vouă)

Névmás: Ca înşivă să înţelegeţi acest îndreptar. (Hogy magatok értsétek meg ezt az 
útmutatót.); 

Melléknév: Vizitele voastre să fie cu adevărat folositoare şi vouă însevă. (Látogatá-
saitok legyenek valóban hasznosak számotokra is.)

3. személy:  
Hímnem înşişi [önmaguk, hímnem]; A. înşişi (ei) T. înşişi (pe ei) R. înşişi (lor) 
Nőnem înseşi [önmaguk, nőnem]; A. înseşi (ele) T. înseşi (pe ele) B. R. înseşi (lor)
Melléknév: Nu sunt nici oamenii înşişi pregătiţi să lupte pentru un viitor comun. 

(Maguk az emberek sincsenek felkészülve, hogy harcoljanak a közös jövőért.) Fetele 
înseşi şi-au strâns florile lor albastre. (Maguk a lányok gyűjtötték össze a kék 
virágaikat.) 

Másik alak: însele A. însele (ele) T. însele (pe ele) R. însele (lor) (Ez az alak megyezik 
a fentebb említett însele-vel). 

Melléknév: Acestea se joacă pe ele însele în mod real. (Ezek a lányok valósághűen 
játsszák saját magukat.)

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók 

A nyomatékosító személyes névmásokat mindig egybeírjuk însumi, însăţi, însăşi stb., 
és nem *însu-mi, *însă-ţi, *însă-şi. Az egyeztetés szabályai szerint, ha két vagy több 
nőnemű főnév mellé kerül egy vagy több hímnemű főnév, akkor a hímnemmel kell 
egyeztetni. Például: Maria, Ileana, Ecaterina şi Ştefan, ei înşişi şi-au ales calea emi-
grării. (Mária, Ilona, Katalin és István maguk választották az emigrációt.) Tehát nem a 
nőnemű többes számú nőnemű alakot (înseşi) használtuk. Mivel a mai román nyelvben 
a nyomatékosító névmás szerepe egyre jobban elhalványul, a mondatban a személyes 
névmás megfelelő alakjával együtt kell használnunk. Lásd az előző mondatokban: ea 
însăşi, ele înseşi, ele însele, el însuşi, ei înşişi. 

A többes szám 3. személy nőnemben mindkét alak (înseşi és însele) használata helyes: 
Ele înseşi vor veni cu propuneri noi. /Ele însele vor veni cu propuneri noi. (Ők maguk 
új javaslatokkal állnak elő.) 

23. GYAKORLAT

1. Elemezze az alábbi szövegekben az udvariassági névmásokat! 
a) Gheţuşul trosnea sub paşi şi el trecea cu dânsa de braţ…, ea în scurteică cu guler de blană, roşie 

la faţă, capişonul alb de lână înconjura faţa, fruntea. (La aniversară, Mihai Eminescu)
b) Eu, ce să zic! Ţi-am dat-o până acuma de nu mai ştiu câte ori. Acu să plăteşti stricăciunile şi 

ţi-o dau; altfel, nu. Eu n-am semănat pentru vitele dumitale, bade Lungule. (Viaţa la ţară, Duiliu 
Zamfirescu)
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2. Tegye többes számba a mondat aláhúzott részét és egyeztesse a mondat többi részével!
El însuşi om aşezat va fi de faţă la discuţiile de mîine. 

3. Elemezze a melléknévi nyomatékosító személyes névmásokat az alábbi mondatokban! 
a) Ea însăşi spunea că vrea să participe la această dezbatere televizată.
b) Mi s-a comunicat mie însemi să vă anunţ ora exactă de plecare.
c) Deşi nu au vrut să ne spună, ei le-au văzut pe ele însele fugind pe scări. 

4. Elemezze az alábbi szövegben a nyomatékosító személyes névmást! 
Voi, care înşivă sunteţi aleşi, veţi naşte un popor ales… (Aşa grăit-a Zarathustra, Friedrich 

Nietzsche)

4.2.2. A visszaható névmás (Pronumele reflexiv)

A visszaható névmás a cselekvő alany önmagára irányuló, illetve több alany kölcsönö-
sen egymásra irányuló cselekvését fejezi ki. A 1. és 2. személyben a visszaható névmás 
alakjai egyeznek a személyes névmás tárgyesetű és részeshatározó esetű alakjaival: mă 
duc (megyek), îmi aduc (hozok magamnak), m-am dus (mentem), mi-am adus (hoztam 
magamnak) stb. (lásd a 3.2.2.3. pontot)

A visszaható névmás 3. személyű alakjai ragozhatók, de nincs számbeli vagy nem-
beli különbség közöttük. 
Tárgyeset
Hangsúlyos: sine (sineşi)
Hangsúlytalan: se, -se, s-, -s-

Részeshatározó eset
Hangsúlyos: sie (sieşi)
Hangsúlytalan: îşi, şi, şi-, -şi, -şi-

A De mult timp Ion se observă ca un fel de experiment (Ion régóta figyeli magát egy-
fajta kísérlet gyanánt.) mondatban Ion a cselekvő alany, a se visszaható névmás, ami Ion 
önmagára irányuló cselekvését (se observă – figyeli magát) jelöli. Ugyanígy a Ion îşi 
spală cămăşile (Ion kimossa az ingeit.) mondatban a cselekvő alany önmagára irányuló 
cselekvést hajt végre. A se observă és îşi spală szószerkezetben kétféle visszaható név-
mást különböztetünk meg: se és îşi. Az első tárgyra vonatkozik (Ion), a második részes-
határozót jelöl (Ion saját magának). (lásd még a 3.8. pontot)

A Ion îşi spală cămăşile mondat birtokos melléknévvel a következőképpen hangzik: 
Ion spală cămăşile sale. (Ion kimossa az ingeit.) A îşi helyett használtuk a sale birtokos 
melléknevet. Az alábbi mondatokban a meu, tău, său stb. birtokos melléknevek, (lásd a 
4.2.3.2. pontot) helyett használjuk a visszaható névmás (îmi, îţi, îşi stb.) különböző alak-
jait (meu→ îmi, tău → îţi, său → îşi stb.): 

Eu îl aştept pe fratele meu./Îmi aştept fratele. (Várom a tesvéremet.)  
Tu îl aştepţi pe fratele tău./ Îţi aştepţi fratele. (Várod a tesvéredet.) 
El îl aşteaptă pe fratele său./ Îşi aşteaptă fratele. (Várja a tesvérét.) 
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Noi îl aşteptăm pe fratele nostru. / Ne aşteptăm fratele. (Várjuk a tesvérünket.)
Voi îl aşteptaţi pe fratele vostru./ Vă aşteptaţi fratele. (Várjátok a tesvéreteket.)
Ei îl aşteaptă pe fratele lor./ Îşi aşteaptă fratele. (Várják a tesvérüket.) 

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Gyakori hiba a visszaható névmás 1. és 2. személyű alajának a különírása    (*î-mi aduc, 
helyesen: îmi aduc; *î-ţi închipui, helyesen: îţi închipui) vagy a 3. személyű alak 
egybeírása (*aşi aminti helyesen: a-şi aminti). Az *aşi aminti hiba eredete az a aminti 
ige feltételes mód jelen idejű (aş aminti – megemlíteném) alakjával való hasonlóság-
ban keresendő. Az *amintinduşi típusú hiba (helyesen: amintindu-şi) abból ered, hogy 
a diák nem ismeri fel az ige gerundium alakjához illesztett visszaható névmást (-şi). 
Mondatokban: Îmi aduc aminte de poveştile tale. (Emlékszem a történeteidre.); Îţi închi-
pui în ce situaţie am ajuns. (Elképzelheted, milyen helyzetbe kerültem.); Amintindu-şi 
de sfatul meu, el nu a mai plecat cu maşina. (A tanácsomra emlékezvén, kocsi nélkül 
indult el.) 

A ne-, v- alak helyett használt *ni-, *vi- hibás. A *ni-am amintit helyesen: ne-am 
amintit; a *ni-am adus helyesen: ne-am adus; a *vi-aţi amintit, helyesen: v-aţi amintit. 
Mondatokban: Ne-am adus câte două bucăţi din fiecare. (Mindegyikből két-két darabot 
hoztunk magunknak.); Cred că v-aţi amintit de promisiunea făcută. (Gondolom, eszébe 
jutott, hogy mit ígért.) 

A többi újlatin nyelvhez viszonyítva a románban például a îşi spală picioarele (lábat 
mos) testrészre vonatkozó részeshatározós visszaható igealak kiterjeszthető más név-
szóra is. Például az îşi spală maşina (mossa vagy mosatja az autóját) visszaható ige 
nemcsak testrészre vonatkozhat, hanem tárgyra is, esetünkben autóra. (lásd a műveltető 
igékról szóló részt a 3.2.2. pontban)

24. GYAKORLAT

1. Keresse ki és elemezze a visszaható névmásokat! 
Vorbă să fie, stăpâne, că tocmeala-i gata, zise calul. Nu te teme, ştiu eu năzdrăvănii de ale Spânului; 

şi să fi vrut, de demult i-aş fi făcut pe obraz, dar lasă-l să-şi mai joace calul. (Povestea lui Harap-Alb, 
Ion Creangă)

2. Elemezze a névmásokat!
I s-a spus Constantin Pierdutul pentru că a fost văzut şi găsit întâia oară în Insula Cailor, fără să i se 

ştie părinţii şi fără ca el să poată spune dincotro vine. (Cartea de la Metopolis, Ştefan Bănulescu) 

3. Írja be a kipontozott helyekre a megfelelő visszaható névmásokat!
a) ……….. place de el, pentru că pot avea încredere în tot ce spune. 
b) Trebuie să………. aştept prietenii în gară. 
c) …….am adus aminte de excursia făcută anul trecut. 
d) Voi …….… apăraţi bine în asemenea situaţii. 
e) Voi când …aţi cunoscut?
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4. Javítsa ki az alábbi mondatokban található hibákat, és magyarázza meg a javítását!
* Unii î-şi regretă faptele comise, alţii nu. 
* El nuşi respectă prietenii. 
* Cu Monica ni-am amintit de vacanţele petrecute la ţară.
* Eu îmi aştept fratele meu.
* Respectânduşi orarul, a sosit la ora nouă fix.

4.2.3. A birtokos névmás és a birtokos melléknév (Pronumele posesiv şi adjectivul 
posesiv)

A birtokos névmás (például a ta – tiéd) kétszeresen is névmási értékű, mert a Cartea 
Ioanei este la mine, dar a ta la cine este (A Ioana könyve nálam van, de a tiéd kinél 
van?) mondatban a ta birtokos névmás egyszerre jelöli a birtokot (cartea = a) és a bir-
tokost is (tu = ta). 

A birtokos névmás és a birtokos melléknév közötti alapvető különbség az, hogy a 
birtokos névmást mindig a birtokos névelővel (al, a, ai, ale) együtt használjuk: al meu 
(enyém), a ta (a tiéd), ai mei (enyéim), ale tale (tieid), al vostru (tietek), ale voastre 
(tieitek) stb. A birtokos melléknév viszont a főnév mögött áll birtokos névelő nélkül, és 
egyezik az előtte álló főnévvel vagy egyéb szófajjal: fratele meu (testvérem); calul tău 
(lovad); bunica ta (nagymamád); părinţii săi (a szülei); cărţile voastre (könyveitek). 
A Băiatul tău pleacă cu trenul, al meu va pleca cu autozubul (Fiad vonattal utazik, az 
enyém autóbusszal.) mondatban a tău britokos melléknév, mert a Băiatul főnév mögött 
áll, és azzal egyezik nemben, számban és esetben; az al meu birtokos névmás, mert a 
Băiatul főnevet helyettesíti, és utal a főnév nemére (hímnem), számára (egyes szám). 
Ehhez hasonlítanak a következő példák is: Rudele mele au venit la nuntă, ale tale de ce 
au lipsit? (Az én rokonaim részt vettek a lagzin, a tieid miért nem jöttek el?); Părinţii 
săi ne-au primit cu bucurie, ai mei la fel. (Az ő szülei örömmel fogadtak minket, hason-
lóképpen az én szüleim is.)

4.2.3.1. A birtokos névmás alakjai

A birtok nemétől és számától függően a birtokos névmásnak mind a 6. személyben 
külön alakja van. A 3. személyben két alakja is van, az első a birtokos névmás (al său), a 
második a személyes névmás birtokos esetű alakja (al lui). Ez utóbbit csak akkor hasz-
náljuk, amikor birtokost jelöl.
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A birtokos névmás ragozott alakjai: 

1. személy 2. személy 3. személy
Egy birtokos
1. Egy birtok

Hn Sn al meu (enyém) al tău (tiéd) al său (övé) 
al lui, al ei (övé)

Nn a mea a ta a sa, a lui, a ei
2. Több birtok

Hn ai mei (enyéim) ai tăi (tieid) ai săi (övéi) 
ai lui, ai ei (övéi)

Nn Sn ale mele ale tale ale sale, ale lui, ale ei
Több birtokos
1. Egy birtok
Hn Sn al nostru (miénk) al vostru (tiétek) al lor (övék) 
Nn a noastră a voastră a lor
2. Több birtok
Hn ai noştri (mieink) ai voştri (tieitek) ai lor (övéik)
Nn Sn ale noastre ale voastre ale lor

4.2.3.2. A birtokos melléknév egyeztetése 

A birtokos melléknevet birtokos névelő (al, a, ai, ale) nélkül használjuk, viszont a köl-
tői nyelvben megengedett az al nostru steag (a mi zászlónk) típusú szerkezet, amelyben 
a birtokos melléknév (nostru) a főnév elé kerül. 

A birtokos melléknév egyezik a főnévvel, amelyre utal: fratele meu (testvérem, egyes 
szám, hímnem); calul tău (lovad, egyes szám hímnem); bunica ta (nagymamád, egyes 
szám nőnem); părinţii săi (a szülei, többes szám hímnem); cărţile voastre (könyveitek, 
többes szám nőnem). 

Az egyeztetés szerint a birtokos melléknévnek, egy birtokos esetén, négy különböző 
alakja lehet: meu, mei, mea, mele ( fratele meu, fraţii mei, cartea mea, cărţile mele). Ha 
több birtokos van: nostru, noştri, noastră, noastre ( fratele nostru, fraţii noştri, cartea 
noastră, cărţile noastre) stb. 
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A birtokos melléknév ragozott alakjai is egyeznek az előtte álló főnévvel:

Egy birtokos egy birtok
Hímnem Nőnem

A. T. fratele meu cartea mea
B. R. (al, a, ai, ale) 

fratelui meu
(al, a, ai, ale) 

cărţii mele

Egy birtokos több birtok
A. T. fraţii mei cărţile mele
B. R. (al, a, ai, ale) 

fraţilor mei
 (al, a, ai, ale) 
cărţilor mele

Több birtokos egy birtok
A. T. fratele nostru cartea noastră
B. R. (al, a, ai ale) 

fratelui nostru
(al, a, ai, ale) 
cărţii noastre

Több birtokos több birtok
A. T. fraţii noştri cărţile noastre
B. R. (al, a, ai ale) 

fraţilor noştri
(al, a, ai ale) 

cărţilor noastre

A személyes névmás birtokos esetű alakjai (lui, ei, lor) ugyancsak betölthetik a birtokos 
névmás szerepét. Ezek egyértelműen kifejezik a birtokos nemét: lui egyes szám hím-
nem; ei egyes szám nőnem; lor többes szám és mindkét nemű alakra érvényes. Például: 
Fratele său vine numai mâine. (Testvére csak holnap érkezik.); Fratele lui vine numai 
mâine. (Testvére csak holnap érkezik.) A mondatok közül az elsőben a său birtokos 
melléknév nem utal a birtokos nemére, míg a másodikban a lui világosan jelöli az egyes 
szám hímnemű birtokos melléknév alakját. A Fratele ei vine numai mâine mondatban a 
ei birtokos melléknév nőnemű birtokosra utal. 

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A noştri, voştri alakot mindig egy i-vel írjuk (nem *noştrii, voştrii). A meu, tău, său 
alak kivételt képez a birtokos esettel járó elöljárószós szerkezetben: contra mea (elle-
nem); contra ta (ellened); contra sa (ellene), nem *contra mele, *contra tale, *contra 
sale. Vagy: împotriva mea (ellenem); împotriva ta (ellened); împotriva noastră (elle-
nünk); nem *împotriva mele, *împotriva tale, *împotriva noastre. 

A rokonságot kifejező szókapcsolatokban a meu, tău, său birtokos melléknevet 
kötőjellel írjuk: bunică-mea (nagyanyám); mamă-sa (anyja); tată-său (apja); soră-sa 
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(lánytestvére), és a köznyelvben használatos rövidített formákat is kötőjellel írjuk: mă-ta 
(anyád); mă-tii (anyádnak); mă-sa (anyja); tac-su (apja). (lásd még a 2.6.3.3. pontot) 

A birtokos viszony kifejezhető még az udvariassági névmás különböző alakjainak 
a ségítségével is. Például: fratele dumitale, dumneavoastră, dumnealui (az ön tesvére); 
sora dumneaei (az ő lánytesvére); casa dumnealor (az ő házuk).

Ha a birtokos melléknév több főnévre utal, akkor a legközelebb álló főnévvel kell 
egyeztetnünk: cartea şi caietul meu, nem *mei.

A birtokos névmásnak csak a népnyelvben van birtokos és részeshatározó esete (alor 
tăi), amikor szoros családi, munkahelyi, baráti és csapattársi viszonyra utal: Cere alor 
tăi. (Kérd meg a tieidet.) 

Mondattani szempontból a birtokos névmás többek között lehet a névszói állítmány 
része is: Cartea aceasta este a ta. (Tied a könyv.) 

A sa birtokos melléknevet kötőjel nélkül írjuk: cartea sa, nem *cartea s-a; a vissza-
ható névmás ragozott alakját kötőjellel írjuk: s-a: s-a dus, s-a aprins. 

25. GYAKORLAT

1. Keresse ki és elemezze a birtokos névmásokat! 
– Acum să ştii că mă duc într-ale mele, zise el gazdei; bani ai destui, ostrovul şi palaturile sunt ale 

tale. Rămâi sănătos! (Legendele românilor, Petre Ispirescu)

2. Elemezze a birtokos mellékneveket! 
Mai întâi Dumnezeu, apoi părinţii tăi şi după aceştia ceilalţi binefăcători ai tăi… (Mara, Ioan 

Slavici)

3. Válassza ki az alábbi öt birtokos névmás közül a helyes választ, és magyarázza meg a választá-
sát!

Fratele meu pleacă astăzi. Dar ……… când va pleca? 
1. ai tăi 2. al tău 3.ale tale 4. a mea 5. a ta

4. Egyeztesse a zárójelbe tett birtokos mellékneveket!
a) Cartea (nostru) ………….. a fost premiată anul trecut. 
b) Coperta (carte, nostru) ……………. a câştigat premiul special al juriului.
c) Ultima pagină (al, carte, meu) ………………. nu a fost numerotată.
d) Preţul (cărţi, nostru) ……………….. nu depăşeşte suma de trei mii de forinţi. 

5. Elemezze a szövegben található birtokos névmásokat!
– Hei, dragele mele vere, zice Spânul cu viclenia lui obicinuită [obişnuită]; d-voastră încă nu ştiţi 

ce-i pe lume. (Povestea lui Harap-Alb, Ion Creangă) 

4.2.4. A mutató névmás (Pronumele demonstrativ)

Általában a mutató névmás egy vagy több már említett dologra (főnévre, melléknévre) 
utal vagy visszautal, és jelöli annak helyét (közelre vagy távolra). A mutató névmások 
osztályozása: 
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1. közelre mutató névmás (pronumele demonstrativ de apropiere) és melléknévi 
közelre mutató névmás (adjective demonstrative de apropiere), 

2. távolra mutató névmás (pronumele demonstrativ de depărtare) és melléknévi 
távolra mutató névmás (adjective demonstrative de depărtare), 

3. azonosító mutató névmás (pronumele demonstrativ de identitate) és melléknévi 
azonosító névmás (adjectiv demonstrativ de identitate)

4. megkülönböztető mutató névmás (pronumele demonstrativ de diferenţiere) és mel-
léknévi megkülönböztető mutató névmás (adjectiv demonstrativ de diferenţiere).

5. minősítő mutató névmás (pronumele demonstrativ de calificare) és melléknévi 
minősító névmás (adjectiv demonstrativ de calificare)

4.2.4.1. A közelre mutató névmás és a melléknévi közelre mutató névmás 
(Pronumele demonstrativ de apropiere şi adjective demonstrative de apropiere)

A mutató névmás nemben, számban és esetben egyezik azzal a főnévvel vagy egyéb 
szófajjal, amelyre utal. A La masă stă un bărbat. Acesta este un francez (Az asztalnál ül 
egy férfi. Ez francia.) mondatokban az acesta közelre mutató névmás a bărbat főnévre 
utal. A mutató névmás egyezik a főnévvel (hímnem, alanyeset, egyes szám). A Colegele 
de grupă vor pleca în excursie. Acestora li se alătură un alt grup (Csoporttársaink 
kirándulni mennek. Ezekhez egy másik csoport csatlakozik.) mondatokban a közelre 
mutató névmás (acestora) az első mondatbeli colegele (alanyeset nőnem többes szám) 
főnévre utal.

A közelre mutató névmás önálló ragozott alakjai (zárójelben jelöljük a névmások 
beszélt nyelvi változatait is: ăsta, ăstuia stb.):

Egyes szám Többes szám
Hn Sn Hn

A. T. acesta (ăsta) (ez, emez) aceştia (ăştia) (ezek, emezek)
B. R. acestuia (ăstuia) acestora (ăstora)

Nn Nn Sn
A. T. aceasta (asta) acestea   (astea)
B. R. acesteia (asteia/ăsteia) acestora (ăstora)

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Ha az asta vagy aceasta közelre mutató névmás nőnemű alakját általános értelemben 
használjuk, nem egyeztetjük, ugyanis a közelre mutató névmás nőnemű alakja utalhat 
bármire: Să nu-mi spui asta, că nu te cred. (Ezt ne mondd nekem, mert úgy sem hiszem 
el.); Asta-i frumos din partea ta. (Ez szép tőled.) Kivétel a bun melléknév: Asta-i bună! 
(Még ilyet!), a bun melléknevet egyezteni kell az asta nőnemű alakkal! 

A Despre aceasta vom discuta data viitoare (Erről jövő alkalommal beszélünk.) mon-
datban a névmás (aceasta) vonatkozhat mindhárom nemű főnévre. Viszont a Dacă ei au 
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hotărât în felul acesta, aceasta îi priveşte (Ha ők így döntöttek, ez rájuk tartozik.) mon-
datban két mutató névmás van, az első (acesta semlegesnem) melléknévi közelre mutató 
névmás és nemben, számban és esetben egyezik az előtte álló főnévvel ( felul), a máso-
dik (aceasta nőnem) általános értelemben vett mutató névmás, és az előző mondatra 
(Dacă ei au hotărât în felul acesta) utal. Az irodalmi nyelvben is használatos az asta 
beszélt nyelvi alak is. Az ăsta, asta, ăst, astă, ăla, aia mutató névmásokat és ezek rago-
zott formáit a mindennnapi nyelvben használjuk. Gyakori az olyan mondat, amelyben a 
szemantikai referencia általános érvényű: L-am mai văzut pe… ăsta, cum se numeşte? 
(Láttam valahol ezt a… hogyis hívják?); Dă-mi… asta, zi-i pe nume! (Add oda azt a…, 
mondd már a nevét!) 

Az astă melléknévi mutató névmás segítségével képzett határzószó vagy összetett 
határozószó igen elterjedt a románban: astăzi (ma), astă seară (ma este); de astă dată (ez 
alkalommal); astă-noapte (ezen az éjszakán); astă-vară (ezen a nyáron). 

A pe elöljárószóval képezzük a tárgyesetet, ugyanúgy, mint a többi névmásét: Pe 
Gabriel îl sun mâine, pe acela doar poimâine. (Gabrielt holnap felhívom telefonon, 
amazt meg csak holnapután.) Ez a megállapítás vonatkozik a többi mutató névmásra is, 
akár a főnév előtt vagy a főnév mögött áll.

A melléknévi közelre mutató mutató névmás főnév mögött álló ragozott alakjai:

Egyes szám Többes szám
Hn Hn

A. T. studentul acesta (ăsta) (ez a diák) studenţii aceştia (ăştia) (ezek a diákok) 
B. R. studentului acestuia (ăstuia) studenţilor acestora  (ăstora)

Nn Nn 
A. T. studenta aceasta (asta) (ez a diáklány) studentele acestea (astea) 

(ezek a diáklányok)
B. R. studentei acesteia  (asteia/ăsteia) studentelor acestora (ăstora)

A melléknévi közelre mutató névmás egyezik az előtte álló főnévvel nemben, számban 
és esetben. Az I s-a oferit studentei acesteia o bursă în Germania (Ennek a diáklánynak 
felajánlottak egy németországi ösztöndíjat.) mondatban a melléknévi közelre mutató 
névmás (acesteia) a főnév (studentei) mögött áll és egyezik vele. Például: Studenţii 
aceştia vor participa la o sesiune de comunicări pe ţară. (Ezek a diákok egy országos 
tudományos konferencián vesznek részt.); Studenţilor acestora li s-a interzis să frec-
venteze mai multe facultăţi deodată. (Ezeknek a diákoknak megtiltották, hogy egy-
szerre több karra járjanak.) 

*

Ha a melléknévi közelre mutató névmás egy névelőtlen főnév előtt áll, elveszíti az -a vég-
ződést: acest student, acestui student (nem *acesta student vagy *acestuia student). A 
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melléknévi névmás egyezik a mögötte álló főnévvel nemben, számban és esetben. Példák: 
Acest student a venit din Portugalia. (Ez a diák Portugáliából jött.); Le-am dat câteva ore 
de engleză acestor studente. (Néhány angol órát tartottam ezeknek a diáklányoknak.) 

A melléknévi közelre mutató mutató névmás főnév előtt álló ragozott alakjai:
Egyes szám Többes szám

Hn Sn Hn
A. T. acest (ăst) student  (ez a diák) aceşti (ăşti) studenţi (ezek a diákok) 
B. R. acestui (ăstui) student acestor (ăstor) studenţi 

Nn Nn
A. T. această (astă) studentă (ez a diáklány) aceste (aste) studente
B. R. acestei (astei/ăstei) studente acestor (ăstor) studente

4.2.4.2. A távolra mutató névmás és a melléknévi távolra mutató névmás 
(Pronumele demonstrativ de depărtare şi adjective demonstrative de depărtare)

A Spune-i, te rog, aceluia să nu mă mai deranjeze (Kérlek, mondd meg annak az ember-
nek, hogy többé ne zavarjon.) mondatban az aceluia távolra mutató névmás egy isme-
retlen személyre vonatkozik, és tudjuk, hogy hímnemű egyes számú főnévről van szó. 
A Traducătoarea noastră este ocupată, dar acelea, pe care le-am întâlnit luni, unde se 
află (A fordítónk el van foglalva, de azok hol vannak, akikkel hétfőn találkoztunk?) kér-
désben az acelea többes számú nőnemű főnévre utal, ezt bizonyítja a személyes névmás 
többes számú nőnemű tárgyesetben álló alakja is (le-). Az Acelora, care nu au înţeles 
nimic din prelegere, le transmit să mai citească şi ei câte o carte (Azoknak, akik semmit 
sem értettek az előadásból, azt üzenem, hogy olvassanak még el egy-két könyvet.) mon-
datban az acelora általános értékű (vagyis ei = ők, mindenki, aki hallotta az előadást) és 
részeshatározó esetben áll, amelyet a le személyes névmás többes számú részeshatározó 
esete is jelöl. Itt is jól érzékelhető a névmások visszautaló (deiktikus) szerepe.

A távolra mutató névmás ragozott alakjai:
Egyes szám Többes szám

Hn Sn Hn
A. T. acela (ăla) (az, amaz) aceia (ăia) (azok, amazok)
B. R. aceluia (ăluia) acelora (ălora)

Nn Nn Sn
A. T. aceea (aia) acelea (alea)
B. R. aceleia (ăleia) acelora (ălora)

A melléknévi távolra mutató névmás egyezik a mögötte álló főnévvel nemben, szám-
ban és esetben. A Căminele acelor studente nu au fost avariate de furtună (Azoknak 
a lányoknak a diákotthonaiban a vihar nem tett kárt.) mondatban az acelor egyezik a 
mögötte álló főnévvel (studente). Az O vezi? Acea studentă a jucat în două filme (Látod 
őt? Az a diáklány két filmben játszott.) mondatban az acea melléknévi mutató névmás a 
mögötte álló főnévre (studentă alany eset egyes szám nőnem) utal.
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A melléknévi távolra mutató névmások főnév előtt álló ragozott alakjai:
Egyes szám Többes szám

Hn Sn Hn
A. T. acel (ăl) student (az a diák) acei (ăi) studenţi (azok a diákok) 
B. R. acelui (ălui) student acelor (ălor) studenţi

Nn Nn Sn
A. T. acea (a) studentă acele (ăle) studente
B. R. acelei (ălei) studente acelor (ălor) studente
A melléknévi távolra mutató névmások főnév mögött álló ragozott alakjai:

Egyes szám Többes szám
Hn Sn Hn

A. T. studentul acela (ăla) (az a diák) studenţii aceia (ăia) (azok a diákok) 
B. R. studentului aceluia (ăluia) studenţilor acelora (ălora)  

Nn Nn Sn
A. T. studenta aceea (aia) studentele acelea (alea)
B. R. studentei aceleia (ăleia) studentelor acelora (ălora)

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A közelre és távolra mutató névmás birtokos és részeshatározó esetben -a végződést 
kap: acestui + a → acestuia, acelui + a → aceluia, acelei + a → aceleia. A melléknévi 
közelre és távolra mutató névmás is -a végződést kap: studentei acesteia, studentului 
aceluia. A melléknévi távolra mutató névmás alakja egyes szám nőnem alanyesetben: 
acea studentă (egy e-vel írjuk), míg a melléknévi távolra mutató névmás a főnév mögött 
álló alakját (studenta aceea) két e-vel írjuk! A Se dovedeşte dintr-odată a fi minunea 
aceea pe care puşcăriaşului îi este rareori dat s-o întâlnească (Jurnalul fericirii, Nicolae 
Steinhardt) mondatban a melléknévi távolra mutató névmás a főnév mögött áll. Az În 
acea perioadă am început să am „vizitatori” (De ce iubim femeile, Mircea Cărtărescu) 
mondatban a melléknévi mutató névmás a főnév előtt áll, és egy e-vel írjuk. 

4.2.4.3. Az azonosító mutató névmás és a melléknévi azonosító mutató névmás 
(Pronumele demonstrativ de identitate şi adjective demonstrative de identitate)

Az acelaşi (és ennek különböző alakjai) az egyetlen azonosító mutató névmás a 
románban. Az azonosító mutató névmás és melléknévi alakja között nincs eltérés. 
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Az acelaşi azonosító mutató névmás ragozott alakjai:
Egyes szám Többes szám

Hn Sn Hn
A. T. acelaşi student (ugyanazon diák) aceiaşi studenţi (ugyanazon diákok)
B. R. aceluiaşi student (ugyazon diáknak) aceloraşi studenţi 

(ugyanazon diákoknak)
Nn Nn Sn 

A. T. aceeaşi studentă aceleaşi studente
B. R. aceleiaşi studente aceloraşi studente

Az Aceluiaşi student i s-a dat premiul întâi pentru rezultatele obţinute în domeniul fizicii 
nucleare (Ugyanaz a diák nyerte el az I. díjat az atomfizika terén elért eredményeiért.) 
mondatban a melléknévi azonosító mutató névmás (aceluiaşi) egyezik a mögötte álló 
hímnemű, egyes számú, részeshatározó esetű főnévvel (student); Ieri, aceleaşi studente 
din Grecia au jucat împotriva gazdelor. (Tegnap ugyanazok a görögországi diáklányok 
játszottak a házigazdák ellen.); Aceeaşi a picat şi la al doilea examen. (Ugyanaz a lány 
bukott meg a második vizsgán is.) Az aceeaşi névmást egyes szám alanyesetben két 
e-vel írjuk. A birtokos, tárgy- és részeshatározó esetű aceleiaşi [ejtsd: acséléjási] forma-
ilag hasonlít a többes számú alakra, emiatt sok a hiba e névmások vagy melléknévi név-
mások alkalmazása során. Például: A Se atribuie aceleiaşi persoane mai multe infrac-
ţiuni (Ugyanannak a személynek a számlájára több szabálysértést is írnak.) mondatban 
az aceleiaşi melléknévi azonosító mutató névmás, nőnem egyes szám részeshatározó 
esetben áll. Az Ei se confruntă mereu cu aceleaşi probleme (Ők mindig ugyanazok-
kal a nehézségekkel találják szembe magukat.) mondatban az aceleaşi [ejtsd: acséléási] 
melléknévi azonosító mutató névmás semlegesnem többes szám tárgyeset.

4.2.4.4. A megkülönböztető mutató névmás és a melléknévi megkülönböztető 
mutató névmás (Pronumele demonstrativ de diferenţiere şi adjective demonstrative de 
diferenţiere)

Alakja nem változik, ha főnév előtt vagy mögött áll. Sajátos nyelvi jelenség, hogy a 
köznyelvben a megkülönböztető névmásnak van közelre (ălălalt) és távolra mutató 
(ăstălalt) alakja. 

Megkülönböztető  
mutató névmás

Melléknévi  
megkülönböztető mutató névmás

Egyes szám
Hímnem

A. T. celălalt (ălălalt/ ăstălalt) (a másik) celălalt student/studentul celălalt (a 
másik diák)

B. R. celuilalt (ăluilalt/ ăstuilalt) celuilalt student/ studentului celuilalt
Nőnem

A.T. cealaltă (aialaltă/ astălaltă) cealaltă studentă/ studenta cealaltă 
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Megkülönböztető  
mutató névmás

Melléknévi  
megkülönböztető mutató névmás

B. R. celeilalte (ăleilalte/ăsteilalte/asteilalte) celeilalte studente/ studentei celeilalte 
Többes szám

Hímnem
A. T. ceilalţi (mások, többiek)  

(ăialalţi/ ăştilalţi)
ceilalţi studenţi/studenţii ceilalţi 

B. R. celorlalţi (ălorlalţi/ ăstorlalţi) celorlalţi studenţi/studenţilor celorlalţi 
Nőnem

A. T. celelalte (alelalte/ astelalte) celelalte studente/studentele celelalte
B. R. celorlalte (ălorlalte/ ăstorlalte) celorlalte studente/studentelor 

celorlalte

Az Autobuzul nostru s-a defectat. Mi s-a spus că va veni celălalt să ne ia (Autóbuszunk 
meghibásodott. Azt mondták nekem, jön egy másik, hogy elszállítson minket.) mon-
datban a névmás (celălalt) az előző mondat autobuzul főnevére utal, és egyezik vele 
nemben (semlegesnem), számban (egyes szám) és esetben (alanyeset). Az előbbi mon-
dat helyes akkor is, ha azt mondjuk: Autobuzul nostru s-a defectat. Am auzit că va veni 
celălalt autobuz (vagy autobuzul celălalt) să ne ia. 

A melléknévi megkülönböztető mutató névmás alakja nem változik (celeilalte) akár a 
főnév előtt, akár mögötte áll: I s-a spus studentei celeilalte să mai înveţe câte ceva, dacă 
vrea să treacă la examen. (A másik diáklánynak azt mondták, hogy tanuljon még, ha át 
akar menni a vizsgán.) De helyes a következő mondat is: I s-a spus celeilalte studente 
să mai înveţe câte ceva, dacă vrea să treacă la examen. 

4.2.4.5. A minősítő mutató névmás és a melléknévi minősítő mutató névmás 
(Pronumele demonstrativ de calificare şi adjective demonstrative de calificare)

Egyes nyelvészek szerint (Avram, 2001) az atare (ilyen); ca atare (mint ilyen) alakok-
nak kifejezésekben minősítő mutató névmás szerepük van. 

A Cunosc o atare problemă (Ismerek egy ilyen kérdést.) mondatban az atare mellék-
névi minősítő mutató névmás. Alakja nem változik: un atare om (ilyen ember); o atare 
femeie (ilyen nő). Az asemenea (hasonló) és aşa (így, ily módon) határozószó vagy az 
astfel de határozószós kifejezés is minősítő mutató névmásnak tekinthető. A Nu mă 
interesează povestea ca atare, ci numai sensul ei (A történet, mint ilyen, nem érdekel, 
csak maga az értelme.) mondatban a ca atare névmás. 
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26. GYAKORLAT

1. Keresse ki és elemezze a melléknévi mutató névmást! 
Gestul acesta avea o eleganţă, acum naturală, dar la început trebuie să fi fost socotit de ea, cu 

convingere, ca un semn de „distincţie”. (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Camil 
Petrescu)

2. Írja be a kipontozott helyre a helyes választ az alábbi öt megoldás közül, és magyarázza meg 
választását! 

Anul trecut premiul Ferenc Liszt s-a dat ………. pianiste din Japonia.
1. acelaşi, 2. aceeaşi, 3. aceleiaşi, 4. aceiaşi, 5 aceleaşi. 

3. Írja be a kipontozott helyre a helyes mutató névmásokat vagy melléknévi mutató névmásokat!
a) ………. cu pantaloni negri este prietenul meu.
b) Aş dori s-o iau pe ………., asta mi se pare prea mare. 
c) Acestuia i-am dat nişte bani, ………. nu-i mai dau. 
d) Acesta de aici nu a spus prea multe, ………. nici atât

4. Válassza ki a helyes megoldást az alábbi három közül, írja be a kipontozott helyre, és magyarázza 
meg a választását! 

Caietele … studente au rămas în sala de seminar. 
1. celorlalţi, 2. celelalte, 3. celeilalte

5. Elemezze az alábbi szövegben található azonosító névmásokat!
În trecut, în castelele restrânse, celor de aproape şi înmulţit înrudiţi, trăind împreună, cu acelaşi 

port şi obiceiuri, fiecare epocă le întipăreşte acelaşi aer, dacă nu chiar aceeaşi înfăţişare. (Remember, 
Mateiu I. Caragiale)

4.2.5. A vonatkozó névmás: care, cine, ce, cât, cel ce 

A vonatkozó névmásnak kettős mondattani funkciója van: a mellékmondatot kapcsolja 
a főmondathoz és utal ennek a mondatnak egyik elemére (főnév stb.). Az Actorul1/pe 
care l-am văzut la televizor2/, va sosi în Capitală1/ (A színész, akit a tévében láttam, a 
fővárosba érkezik.) mondatban a pe care vonatkozó névmás kapcsolja a mellékmonda-
tot (2) a főmondathoz (1), és az actorul főnevet (amely az első mondat alanya) a magya-
rázó részhez, vagyis a második mondathoz. Ilyen értelemben a vonatkozó névmást 
kötőszónak is tekinthetjük. (Avram, 2001). A legtöbb vonatkozó névmás toldalékolható 
és egyezik nemben, számban és esetben a főnévvel, amelyre utal. A Romancierul a 
cărui nepoată îmi este prietenă, a publicat o carte nouă (A regényíró, akinek lánya a 
barátnőm, új könyvet adott ki.) mondatban a care vonatkozó névmás ragozott alakjának 
első tagja (a) utal a mögötte álló főnévre (nepoată), második tagja (cărui) az előtte álló 
főnévre és mindkét tag igazodik az illető főnévhez. (lásd még a 4.2.5.1.1. pontot) 

A vonatkozó névmás melléknévi alakját ritkán használjuk. A Mă duc la care film 
vreau (Azt a filmet nézem meg, amelyiket akarom.) vagy Mă duc la câte filme vreau 
(Annyi filmet nézek meg, amennyit akarok.) mondatokban a care, câte melléknévi 
vonatkozó névmás, mert a főnév (film, filme) mellett áll, és a câte egyezik a főnévvel. 
A Romanul Un veac de singurătate, care carte a apărut de douăzeci ani, a fost din nou 
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tradus (A Száz év magány c. regényt, mely könyv ezelőtt húsz évvel jelent meg, ismét 
lefordították.) Ez utóbbi alak mára már elavult. 

A magyarban a vonatkozó névmásokat három csoportra osztjuk: főnéviek (aki, ami, amely), 
melléknéviek (amilyen, amekkora, ahány stb.) és határozószóiak (ahol, ahová, ahonnan, amerre, 
ameddig, amióta, amiért stb.). A román nyelvtan csak az előző két csoportot tekinti vonatkozó 
névmásnak, az utolsó csoport a határozószóhoz tartozik (unde, de unde, încotro stb.) 

 4.2.5.1. A care (amely, ami, aki) vonatkozó névmás 

A vonatkozó névmás az összetett mondat tagmondataiban fordul elő és a főmondatban a 
főnévre (alanyra) utal, és általában jelzői mellékmondatot vezet be. Fata care a venit la 
tine este colega mea de serviciu. (A lány, aki hozzád jött, kolléganőm a munkahelyen.) 
A care vonatkozó névmás a jelzős mellékmondatot (care a venit la tine) vezeti be, és a 
főmondat (Fata… este colega mea de serviciu.) alanyára (a fata főnévre) utal.

A care vonatkozó névmás ragozott alakjai:
Főnév előtt Főnév mögött

Egyes szám
A. T. (pe) care (pe) care
B. Hn (al, a, ai, ale) cărui (al, a, ai, ale) cărui

Nn (al, a, ai, ale) cărei (al, a, ai, ale) cărei
R. Hn cărui căruia

Nn cărei căreia
Többes szám
A. T. (pe) care (pe) care
B. Hn (al, a, ai, ale) căror (al, a, ai, ale) căror

Nn (al, a, ai, ale) căror (al, a, ai, ale) căror
R. Hn és Nn căror cărora

4.2.5.1.1. A care vonatkozó névmás birtokos esete 

Külön pontban foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert maguk a román anyanyelvűek is 
gyakran hibáznak a care vonatkozó névmás használata során. A care vonatkozó név-
más birtokos esetben keresztbe egyezik az előtte és a mögötte álló főnévvel: 

Avem un student1 al2 cărui1 frate2 este fotbalist. (Van egy diákunk, akinek a fiútest-
vére futballista.) 1. egyes szám hímnem, 2. egyes szám hímnem. Itt az 1-el jelzett vonat-
kozó névmás második alakja (cărui1) egyezik az 1-el jelölt főnévvel (student1), a 2-el 
jelzett vonatkozó névmás első alakja (al2) egyezik a 2-el jelölt főnévvel ( frate2). Ezt 
nevezzük „keresztbe egyezésnek”. 

Avem un student1 ai2 cărui1 fraţi2 sunt fotbalişti. (Van egy diákunk, akinek a fiútest-
vérei futballisták.) 1. egyes szám hímnem, 2. többes szám hímnem;
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Avem o studentă1 al2 cărei1 frate2 este fotbalist. (Van egy diáklányunk, akinek a fiú-
testvére futballista.) 1. egyes szám nőnem, 2. egyes szám hímnem; 

Avem o studentă1 ai2 cărei1 fraţi2 sunt fotbalişti. (Van egy diáklányunk, akinek a fiú-
testvérei futballisták.) 1. egyes szám nőnem, 2. többes szám hímnem;

Avem studenţi1 ai2 căror1 fraţi2 sunt fotbalişti. (Vannak diákjaink, akiknek a fiútest-
vérei futballisták.) 1. többes szám hímnem, 2. többes szám hímnem;

Avem studente1 ai2 căror1 fraţi2 sunt fotbalişti. (Vannak diáklányaink, akiknek a fiú-
testvérei futballisták.) 1. többes szám nőnem, 2. többes szám hímnem;

Avem un student1 a2 cărui1 soră2 este nadbalistă. (Van egy diákunk, akinek a lány-
testvére kézilabdás.) 1. egyes szám hímnem, 2. egyes szám nőnem;

Avem un student1 ale2 cărui1 surori2 sunt nadbaliste. (Van egy diákunk, akinek a 
lánytestvérei kézilabdások.) 1. egyes szám hímnem, 2. többes szám nőnem;

Avem o studentă1 a2 cărei1 soră2 este nadbalistă. (Van egy diáklányunk, akinek a 
lánytestvére kézilabdás.) 1. egyes szám nőnem, 2. egyes szám nőnem;

Avem studenţi1 ale2 căror1 surori2 sunt nadbaliste. (Vannak diákjaink, akiknek a 
lánytestvérei kézilabdások.) 1. többes szám hímnem, 2. többes szám nőnem;

Avem studente1 ale2 căror1 surori2 sunt nadbaliste. (Vannak diáklányaink, akiknek a 
lánytestvérei kézilabdások.) 1. többes szám nőnem, 2. többes szám nőnem.

Példák: Casa1 a2 cărei1 uşă2 este din lemn, este mai uşor de cambriolat. (A ház, amelynek 
ajtója fából készült, könnyebben kirabolható.) A Casa1 főnév egyezik a cărei1 alakkal, az 
uşă2 főnév az a2 alakkal. Ha többes számba tesszük a főneveket és a birtokos névmáso-
kat a mondat a következő: Casele1 ale2 căror1 uşi2 sunt din lemn, sunt mai uşor de cam-
briolat. (A házak, amelynek ajtói fából készültek, könnyebben kirabolhatóak.); a căror1 
birtokos névmás a Casele1 főnévre utal, az ale2 az uşi2 főnévre. A Prietenii1 ai2 căror1 
părinţi2 trăiesc în Canada vor sosi în curând (Barátaink, akiknek a szülei Kanadában 
élnek, hamarosan megérkeznek.) mondatban az ai2 birtokos névmás a părinţi2 főnévre 
utal, az a căror1 a Prietenii1 főnévre. A Poetul1 în a2 cărui1 poezie2 se descrie o nuntă se 
numeşte George Coşbuc (A költő, akinek a versében egy menyegzőről van szó, George 
Coşbuc.) mondatban az a első tag egyes számú, nőnemű főnévre (poezie) utal, a másik 
tag (cărui) a poetul főnévvel egyezik. Íme a mai román sajtóból vett hibás mondat: „…
medicul *al cărui pasiune este limpede determinată de studiul constant şi experienţa 
dobândită…” (ADEVĂRUL DE CLUJ, 2003., 3999. sz.) helyesen: a2 cărui, mert a pasi-
une2 egyes számú nőnemű főnévre utal. (Idézi Al. Gruiţă: Moda lingvistică 2007) 

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A románban az előljáróval (pentru) használt vonatkozó névmás különböző alakjának 
(salvarea căreia vagy a cărei salvare) használata egyformán helyes: Femeia pentru sal-
varea căreia ne-am luptat cu toţii, era din Cluj; vagy Femeia pentru a2 cărei1 salvare2 
ne-am luptat cu toţii, era din Cluj. (A nő, akinek a megmentéséért mindannyian harcol-
tunk, kolozsvári volt.) 
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4.2.5.2. A cine (aki) vonatkozó névmás 

A cine ragozott alakjai: 
Alanyeset vagy tárgyeset cine
Birtokos eset (al, a, ai ale) cui
Részeshatározó eset cui

Mondatokban: Veniţi cu cine vreţi. (Gyertek, akivel akartok); Cine pleacă ultimul să 
stingă lumina. (Aki utoljára megy el, kapcsolja le a villanyt.) 

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Az Actorul care a primit premiul pentru interpretare va juca în seara aceasta la teatrul 
nostru (A színész, aki a színészi alakításáért kapott díjat, ma este a színházunkban ját-
szik.) mondatban a care helyett nem használhatunk cine vonatkozó névmást, holott a 
cine személyre vonatkozik. A szabály: az élőlényekre (esetünkben actorul) utaló vonat-
kozó névmás care és nem *cine. 

4.2.5.3. A ce (ami) vonatkozó névmás alakja változatlan. A mai román nyelvben egyre 
gyakrabban használjuk a care, cine helyett. Mondatokban: Ce ţie nu-ţi place altuia nu 
face. (Amit nem szeretsz, azt másnak se csináld.); Te gândeşti la ce-a spus profesorul. 
(Arra gondolsz, amit a tanár mondott.); Iată cuvântul ce se scrie cu literă mare. (Íme a 
szó, amelyet nagy betűvel írunk.); Iată cuvintele ce se scriu cu litere mari. (Íme a sza-
vak, amelyeket nagybetűvel írunk.)

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A ce vonatkozó és kérdő névmás kapcsolódhat egy hangsúlytalan személyes névmás-
hoz -l, -o, -i, -mi, -ţi: ce-l, ce-o, ce-i, ce-mi, ce-ţi. Például: Ce-i cu tine? (Mi van veled?, 
Hogy vagy?). Az i az a fi ige kijelentő mód jelen idő egyes szám 3. személyének felel 
meg: ce-i vagyis ce este? A Iaca ce-mi scrie frate-meu şi moşul vostru. (Povestea lui 
Harap-Alb, Ion Creangă a ce-mi alak első tagja (ce) kérdő névmás, a -mi személyes név-
más, egyes szám 1. személy részeshatározó eset hangsúlytalan alakja. 

4.2.5.4. A cât, câtă, câţi, câte (amennyi, mennyi?) kérdő-vonatkozó névmás (vagy 
számnévi kérdő névmás) nemben és számban egyezik a mögötte álló főnévvel. Az 
Alexandru s-a dus în grădina lor şi a luat câte flori a dorit (Alexandru elment a 
kertjükbe és annyi virágot szedett, amennyit csak akart.) mondatban a câte névmás a 
flori többes számú nőnemű főnévvel egyezik. Például az Ai plecat cu câte cărţi aveai 
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(Annyi könyvvel távoztál, amennyid volt.) mondatot így is alakíthatjuk: Ai plecat cu 
toate cărţile pe care le-ai avut. (Az összes könyveiddel távoztál). 

A Câte flori a luat Alexandru? (Hány virágot szedett Alexandru?) mondatban a câte 
kérdő névmás. (lásd 4.2.6. pontot) 

4.2.5.5. A cel ce (cei ce, ceea ce, cele ce) (aki/ amely) összetett vonatkozó névmás 

Ez a vonatkozó névmás nem töltheti be a kérdő névmás szerepét, mint a többi vonatkozó 
névmás (care, cine, ce, cât).

Ragozott alakjai: 
Egyes szám Többes szám 

Hímnem Semlegesnem Hímnem
A. T. cel ce (aki, amely)  cei ce (akik)
B. R. celui ce  celor ce 

Nőnem Nőnem Semlegesnem
A. T. ceea ce (ami) cele ce (amik)
B. R. celei ce celor ce

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A közmondásokban, általános érvényű megállapításokban az összetett vonatkozó név-
más hímnemű: Celui ce-i place să fie măgulit, toţi îi ştiu defectele. (Annak, akinek tet-
szik, hogy ajnározzák, mindeki ismeri a hibáit). A ceea ce (ami) nőnemű alak általá-
nos, elvont dolgokra vonatkozik: Vă rog să-mi daţi ceea ce-mi revine. (Kérem, adják 
ide, ami jár nekem). A többes szám birtokos és részeshatározó esetben nincs különbség 
a hímnemű és nőnemű alak között: Spuneţi celor ce vor să plece să nu lase bagajele în 
cameră. (Mondják meg azoknak, akik el akarnak menni, hogy csomagjaikat ne hagy-
ják a szobában). 

27. GYAKORLAT

1. Keresse ki a vonatkozó névmást a román szövegből, és hasonlítsa össze a fordítással! 
Puţin mai este şi ai să ajungi împărat, care n-a mai stat altul pe faţa pământului aşa de iubit, de 

slăvit şi de puternic. (Povestea lui Harap-Alb, Ion Creangă)
Nincs már sok hátra, s olyan híres, hatalmas, szeretett császár lesz belőled, amilyen még nem volt 

ezen a földön. (Fehér Szerecsen meséje, Ion Creangă, Ford. Sütő András)

2. Elemezze az alábbi mondatban található vonatkozó névmást!
Uşile celor ce locuiau acolo îi păreau tot aşa de uriaşe. (De ce iubim femeile, Mircea Cărtărescu)

3. Keresse ki az alábbi szövegekből a vonatkozó névmásokat, és magyarázza meg, hogy a két tag 
mivel egyezik! 

a) Nereuşind acest lucru, s-a mulţumit cu un chestionar adresat lui O. R., ale cărui răspunsuri au 
fost apoi dezbătute în plenul Parlamentului. (GÂNDUL, 2006)
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b) La o primă bancă comercială, ale cărei seifuri sunt hexagonale, clientul trebuie să mai prezinte 
câteva documente. (SĂPTĂMÂNA FINANCIARĂ, 2006)

c) În imediata apropiere a localităţii Budeşti, a cărei biserică este pe lista patrimoniului mondial, 
se află un deal, pe care autobuzele pot urca fără motorul pornit, iar apa vărsată curge în sus! 
(LIBERTATEA ON-LINE, 2006)

4. Az alábbi öt megoldás közül írja be a kipontozott helyre a helyes választ! 
Băieţii … surori studiază la Szeged vor pleca la sfârşitul verii. 
1. a căror 2. ai căror 3 ale cărei 4. al căror 5. ale căror

5. Elemezze az alábbi mondatokban található vonatkozó névmásokat!
a) Când plouă, toate grânele cresc; când Dumnezeu vrea, tu gândeşti ceea ce gândesc îngerii. 

(Sărmanul Dionis, Mihai Eminescu) 
b) … copiii sunt oameni şi ei şi se simt mulţumiţi când văd umilirea celor ce prea repede se înalţă. 

(Mara, Ioan Slavici) 

4.2.6. A kérdő névmás: care (mi, micsoda, melyik, miféle), cine (ki, kicsoda), ce (mi), 
cât, câtă, câţi, câte (mennyi)

A kérdő névmás a feltett kérdésre választ adó névszó helyett áll a mondatban, élőlé-
nyekre, tárgyakra, elvont dolgokra, valamint azok tulajdonságaira kérdez. Mondatokban: 
Ce căutaţi pe aici? (Mit kerestek itt? ); Cine te-a întrebat? (Ki kérdezett?); Cât e cea-
sul. (Hány óra?). 

A magyarban a kérdő névmás (ki, mi, micsoda, milyen, mekkora, melyik, hol, hová, merre 
stb.) a kérdő mondat fontos eleme, és fel tudja venni a szófajhoz járuló ragokat, a többesjelet: 
kik (cine), mik (ce), a birtokjelet: kié (al cui), a birtokos személyjelet: kim (cine îmi este), kink 
(cine ne sunt). E két utóbbi alakot a románban két névmás (cine kérdő névmás és ne személyes 
névmás) segítségével fejezhetjük ki. 

A care kérdő névmás és melléknévi kérdő névmás ragozott alakjai:
Kérdő névmás Melléknévi kérdő névmás

Egyes szám
A. T. care care
B. Hn Sn cărui(a) cărui

Nn cărei(a) cărei
R. Hn Sn căruia cărui

Nn căreia cărei
Többes szám

A. T. care care
B. căror(a) căror
R. căror căror

Kérdő névmás: Căruia dintre colegi i-ai scris? (Kinek írtál a kollégák közül?); 
Melléknévi kérdő névmás: Cărui coleg i-ai scris? (Melyik kollégának írtál?)
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Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Az Ale căror elevi sunt genţile acestea? (Mely tanulóké ezek a táskák?) mondatban a 
birtokos névelővel használt care melléknévi kérdő névmás egyezik a mellette álló töb-
bes számú birtokossal (elevi), a birtokos névmás (ale) pedig a többes számú birtokkal 
(genţile). Az Al cărui copil este pixul? (Mely gyereké a golyóstoll?) mondatban az al 
birtokos névmás az egyes számú semlegesnemű birtokkal (pixul) egyezik, a cărui az 
egyes számú birtokosra (copil) utal. 

A cine kérdő névmás ragozott alakjai:

A. cine Cine vine la cină? (Ki jön vacsorára?) 
T. (pe, cu) cine Cu cine vine la cină? (Kivel jön vacsorára?)
B. (al, a, ai, ale) cui A cui este casa aceea? (Kié az a ház?)
R. cui Cui i-ai spus că mergem la cină? (Kinek mondtad, hogy 

menjünk vacsorázni?)

Ha a cine vonatkozó névmás alany, akkor az ige egyes szám 3. személyű alakjával egye-
zik. A Cine a venit? (Ki jött?) kérdésre a valász: Ei au venit. (Ők jöttek); hibás tehát a 
*Cine au venit? alak. A Cine a hotărât, voi singuri? (Ki határozott, ti magatok?) mon-
datban a voi singuri szerkezet többes számban áll, és mégis a cine kérdő névmás 3. sze-
mély egyes számára utal. Névszói állítmány részeként, például: Cine le sunt prietenii?, 
vagy Cine sunt prietenii lor? (Kik az ő barátaik?).

A cât, câtă, câţi, câte (mennyi) kérdő névmásokat számnévi kérdő névmásnak is 
nevezhetnénk, mert a válasz a cât-tel kezdődő kérdő mondatra általában tőszámnév 
vagy sorszámnév: Cât este ceasul? Trei. (Mennyi az idő? Három óra.) 

A cât kérdő névmás és melléknévi kérdő névmás ragozott alakjai:

Egyes szám Többes szám 
Hímnem Semlegesnem Hímnem

A. T. cât (mennyi) câţi 
B. R. – câtor 

Nőnem Nőnem Semlegesnem
A. T. câtă câte
B. R. – câtor

Kérdő névmás: Câţi am fost la vot? (Hányan voltunk a szavazáson?); Cât costă fotbalul 
la televizor? (Mennyibe kerülhet a foci a tévében?).
Melléknévi kérdő névmás: Câţi oameni ne-au urmărit pe ecran? (Hány ember nézett 
minket a képernyőn?)
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4.2.7. A határozatlan névmás és a melléknévi határozatlan névmás 

Olyan élőlény, élettelen tárgy, elvont dolog nevét helyettesíti, amelyet nem tudunk, nem 
óhajtunk pontosan megnevezni vagy általános érvényű és nem határolható körül. A hatá-
rozatlan névmás alakja a determináns nemétől, számától és esetétől függően változik.

Jelentése alapján a magyarban van határozatlan (valaki, valamilyen, valamennyi, némelyik, 
némi stb.) és általános névmás (akárki, akármilyen, akármennyi, mindenki stb.) 

A románban a határozatlan névmás lehet: 
1. egyszerű: 
– unul, una, unii, unele (egyik, egyesek, valaki, valakik); 
– altul, alta, alţii, altele (más, mások); 
– atât, atâta, atâţi(a), atâtea (annyi, annyiak); 
– cutare (akárki); 
– puţin, puţină, puţini, puţine (kevés, kevesek); 
– tot, toată, toţi, toate (minden, mindenki); 
– mult, multă, mulţi, multe (sok, sokak) 
2. összetett:
– fie + care, cine, ce: fiecare (mindegyik, mindenki, bárki); fiecine (bárki, akárki); 

fiece (bármi); 
– ori + cine, care, ce, cât: oricine (bárki, akárki); oricare (bármi); orice (bármi); 

oricât (bármennyi), és a şi-vel (ori + şi + cine stb.) képzett határozatlan névmás 
(orişicine, orişicare, orişice, orişicât); 

– oare + cine, care: oarecine (bárki, akárki); oarecare (bármi, akármi); 
– vre + unul: vreunul, vreuna (valaki); vreunii, vreunele (valakik); 
– a cine, care, ce, cât, alt(cine), alt(ce) + va: cineva (valaki, akárki); careva (akármi); 

ceva (valami); câtva (valmennyi); altcineva (másvalaki); altceva (másvalami) 

Ha a határozatlan névmás főnév előtt áll, melléknévi határozatlan névmásnak tekintjük: 
unele studente (egyes diáklányok); tuturor elevilor (összes tanulónak); fiecare om (min-
den ember); toţi pomii (összes, valamennyi fa). 

Az Am dat unui elev un măr, iar altui elev o mandarină (Egyik gyereknek almát 
adtam, a másik gyereknek mandarint.) mondatban a határozatlan névmás (unui, altui) 
az elev főnév előtt áll, szerepét tekintve melléknévi határozatlan névmás, ugyanis a 
főnévre utal. Ha azt mondom, hogy Am dat unuia un măr, iar altuia o mandarină 
(Egyiknek almát, a másiknak egy mandarint adtam), az unuia és az altuia határozatlan 
névmás, mert az elev főnév helyett áll, és alakjában utal rá (lásd a 4.1. pontot a deixisről). 
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1.  Az egyszerű határozatlan névmások (unul, una, altul, alta, tot, mult, puţin, atât) 
és a melléknévi határozatlan névmások ragozott alakjai:

Az unul alak:
Határozatlan névmás Melléknévi határozatlan névmás

Egyes szám
A. T. unul un concurent
B. R. unuia unui concurent

Többes szám
A. T. unii unii concurenţi
B. R. unora unor concurenţi

Az una alak:
Határozatlan névmás Melléknévi határozatlan névmás

Egyes szám
A. T. una o concurentă
B. R. uneia unei concurente

Többes szám
A. T. unele unele concurente
B. R. unora unor concurente

Egyszerű határozatlan névmás: El este reprezentant al unuia din cei mai mari 
producători de avioane. (Ő az egyik legnagyobb repülőgépgyártó vállalat képviselője.); 
Unora le place jazz-ul, altora le place muzica clasică. (Egyesek a dzsesszt hallgatják 
szívesen, mások a klasszikus zenét.); 

Egyszerű melléknévi határozatlan névmás: Unele persoane au parte numai de ghini-
oane. (Egyes embereknek csak kellemetlenségben van részük.); Supărat pe unii colegi, 
Ion le recomandă o mai mare atenţie. (Egyes kollégákra megharagudván, Ion nagyobb 
figyelemre szólítja fel őket.); 

Az altul alak:
Határozatlan névmás Melléknévi határozatlan névmás

Egyes szám
A. T. altul alt interpret
B. R. altuia altui interpret

Többes szám
A. T. alţii alţi interpreţi
B. R. altora altor interpreţi
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Az alta alak:
Határozatlan névmás Melléknévi határozatlan névmás

Egyes szám
A. T. alta altă interpretă
B. R. alteia altei interprete

Többes szám
A. T. altele alte interprete
B. R. altora altor interprete

Határozatlan névmás: Cum e să te inspiri din creativitatea altuia? (Milyen lehet, ami-
kor valaki mások alkotásaiból merít?); O blondă povesteşte alteia. (Egyik szőke nő 
mondja a másiknak.)

Melléknévi határozatlan névmás: Alături de acesta mai sunt anchetaţi şi alţi angajaţi 
ai instituţiei. (Vele párhuzamosan az intézmény más alkalmazottjait is kihallgatják.); 
Recomandaţi şi altor persoane pagina noastră de internet. (Ajánlja más személyeknek 
is a weboldalunkat.)

A tot, mult, puţin, atât(a) ragozott alakjai:
Határozatlan névmás Melléknévi határozatlan névmás

Egyes szám Többes szám
Hímnem Semlegesnem Hímnem

A. T. tot, mult, puţin, atât(a) toţi, mulţi, puţini, atâţi(a) 
Nőnem Nőnem Semlegesnem

A. T. toată, multă, puţină, atâta toate, multe, puţine, atâtea
B. R. – tuturor(a), multor(a), puţinor(a), 

atâtor(a)

Határozatlan névmás: Mulţi din puţini l-au votat pe preşedinte. (Kevesek közül sokan 
választották az elnököt.); Este visul puţinora şi coşmarul marii majorităţi. (Ez kevesek 
álma és a nagy többség rémálma.); 

Melléknévi határozatlan névmás: Şi eu am încercat multe proiecte, dar ele au rămas 
nerealizate. (Én is számos tervet készítettem, de azokat nem valósítottam meg.); Acest 
plan de fapt este o combinaţie a mai multor planuri. (Ez a terv, a valóságban, több terv 
keveréke.)
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2. Az összetett határozatlan névmás és melléknévi határozatlan névmás: az oricine, 
oricare, fiecare, altcineva ragozott alakjai:

Egyes szám
A. T. Hn és Nn oricine, oricare, fiecare, altcineva 
B. R. Hímnem oricui, oricărui(a), fiecărui(a), altcuiva 

Nőnem oricărei(a), fiecărei(a)
Többes szám 

A. T. oricare
B. R. oricăror(a)

Összetett határozatlan névmás: Cine are oricare din lucrările acestea? (Kinek van meg 
bármelyik, ezekből a dolgozatokból?); Oare acesta poate deveni visul oricăruia dintre 
noi? (Lehetne ez bármelyikünk álma?); 

Melléknévi összetett határozatlan névmás: Bărbatul ideal pentru oricare femeie sunt 
eu. (Én vagyok bármely nő férfiideálja.); Folosiţi spaţiile rezervate fiecărei rubrici. 
(Használják fel az összes rovatnak szánt teret.)

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók.

A határozatlan névmás számban, nemben és esetben egyezik a mellette álló főnévvel. 
Általában a határozatlan névmás mögötti főnevet névelő nélkül használjuk: multă apăØ 
(sok víz); puţină minteØ (kevés ész, értelem); vreun elevØ (valamelyik gyerek); A tot 
mögött ellenben a főnév határozott névelőt kap: tot omul, toţi oamenii (minden ember); 
toată vara (egész nyáron); toată brânza (az egész túró); toţi copiii (az összes gyerek); 
toate fetele (az összes lány); toate bagajele (az összes csomag). 

4.2.8. A tagadó névmás és a melléknévi tagadó névmás

A tagadó névmás olyan dolgok helyett áll, amelyeket nemlétezőként jelenítünk meg a 
mondatban, és kizárólag a tagadó mondatban használunk. Formai jegyeit tekintve van: 

– egyszerű tagadó névmás: a személyre utaló nimeni/nimenea (senki); dologra utaló 
nimic/nimica (semmi). A nimeni tagadó névmás birtokos és részeshatározó esete 
nimănui(a) (senkinek). A nimic(a) alakja változatlan, viszont többes szám semle-
gesnemű alakja, (nimicuri – semmiség, haszontalan dolgok) főnév lett; 

– összetett tagadó névmás: niciunul, niciuna (egy sem, egyetlen sem) és ragozott 
alakjai. Ha az összetett tagadó névmás főnév előtt áll, melléknévi tagadó névmás-
ról beszélünk: Niciun student nu s-a prezentat la examen. (Egyetlen hallgató sem 
jelentkezett vizsgára). 
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Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A legújabb helyesírási szabályok szerint (DOOM, 2005) a niciun tagadó névmást és a 
niciunul melléknévi tagadó névmást egybeírjuk, tehát nem *nici un és *nici unul. 

Figyelem! Külön írjuk, ha: 
– a nici határozó + un névelő: Nu e nici un om prost, nici un incult. (Ő nem buta 

ember, nem is műveletlen.); 
– a nici határozó + un számnév: Mă confundaţi, eu nu am nici un frate, nici mai 

mulţi. (Összetéveszt uram, nekem egy vagy több testvérem sincs.) 
– a nici határozó + un határozatlan névmás: Nu-mi place nici unul, nici celălalt. 

(Nem tetszik nekem ez sem, a másik sem.) 

A tagadó névmás és a melléknévi névmás ragozott alakjai:
A niciunul és a niciuna:

Tagadó névmás Melléknévi tagadó névmás
Egyes szám

Hn Nn Hn  Nn
A. T. niciunul niciuna niciun nicio
B. R. niciunuia niciuneia niciunui niciunei
Többes szám
A. T. niciunii niciunele niciunii niciunele
B. R. niciunora niciunor

Példák a tagadó névmásokra: Niciunul dintre ei nu a vrut să meargă la concert. 
(Közülük egyikük sem akart elmenni a koncertre.); Ioana ne-a spus că nu i-a văzut pe 
niciunii. (Ioana azt mondta, hogy egyiküket sem látta.); De ce nu aţi explicat niciunuia 
importanţa acestui concert. (Miért nem magyaráztátok el egyiknek sem a koncert fon-
tosságát?); E vreo cofetărie pe acolo? Niciuna. (Van ott valahol egy cukrászda? Egy 
sincs.); Nu aţi trimis scrisori de invitaţie niciunora? (Senkinek sem küldtetek meghívó 
leveleket?); A sosit cineva cu autobuzul? Nu a sosit nimeni. (Jött valaki autóbusszal? 
Senki sem jött.); Nu am adus nimănui ciocolată. (Senkinek sem hoztam csokoládét.) 

Példák a melléknévi tagadó névmásra: Niciun student nu a vrut să meargă la con-
cert. (Egyetlen diák sem akart koncertre menni.); De ce nu aţi explicat niciunui coleg 
importanţa acestui concert? (Miért nem beszéltetek egy kollégával sem a koncert fon-
tosságáról?); E vreo cofetărie pe acolo? Nu este nicio cofetărie. (Van ott valahol egy 
cukrászda? Egy cukrászda sincs.); Nicio floare nu mai există în parcul acela. (Már 
egyetlen virág sincs abban a parkban.)
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28. GYAKORLAT

1. Elemezze a vonatkozó névmást! 
În unele agenţii au apărut şi pachete de şapte nopţi la preţ de cinci nopţi, care însă s-au vândut 

foarte repede. (EVENIMENTUL ZILEI, 2006)

2. Keresse meg a névmásokat!
La colocviu am citit o lucrare din care nimeni n-a înţeles nimic. (De ce iubim femeile, Mircea 

Cărtărescu)

3. Írja be a kipontozott helyre a helyes névmást!
a) ………. dintre voi i s-a dat cheia care se potriveşte la uşă. 
1. Unor 2 Unui 3. Unuia 4. Uneia 5. Unei
b) El a vrut să se ascundă, însă ………. dintre colegi l-a recunoscut. 
1. cuiva 2. cineva 3. pe cineva 4. cu cineva 5. al cui
c) Datoria ………. este să-i ajute pe oamenii în vârstă. 
1. fiecăruia 2. fiecine 3. fiecărui 4. fiecare 5. fiecăror
d) Li s-au dat ………. candidaţilor aceleaşi subiecte. 
1. tot 2. toţi 3. tuturora 4. tuturor 5. toţii 
e) ………. pomi veţi avea în grădină câţi veţi sădi în aceşti ani. 

1. Atâtor 2. Atâtea 3. Atâţia 4. Atât 5. Atâta
f) Ion a trimis ………. cărţile pe care i le-am dat.
1. altceva 2. altcuiva 3. altcineva 4. altor 5. alte

4. Keresse meg a vonatkozó névmást és a melléknévi kérdő névmást! 
– Rău e când ai a face tot cu oameni care se tem şi de umbra lor! D-voastră, cinstiţi oaspeţi, se vede 

că paşteţi boboci, de nu vă pricepeţi al cui fapt e acesta (Povestea lui Harap-Alb, Ion Creangă). 
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5. A MELLÉKNÉV  
(Adjectivul)

A melléknév a főnév mögött vagy előtt áll. A melléknév járulékos jelentésre utal, vala-
kinek vagy valaminek a tulajdonságát, milyenségét, hovatartozását jelöli. A magyar-
ban a melléknév a főnév előtt áll: szép ház, a románban leggyakrabban a főnév mögött: 
casa frumoasă. A magyarban a melléknév alakja változatlan, tehát nem kell egyeztetni 
a főnévvel (szép ház/ szép házak), a románban viszont változó, mert a főnévvel egyezik 
nemben, számban és esetben: casa frumoasă (a szép ház)/ case frumoase (szép házak), 
casei frumoase (a szép háznak)/ caselor frumoase (a szép házaknak).

A szótárban a melléknév egyes szám hímnemű, nőnemű és semlegesnemű alakját 
találjuk, mögötte a nemeket és a szám szerinti végződéseket: greu (hímnem, egyes 
szám), grea (nőnem, egyes szám), grei (hímnem, többes szám), grele (nőnem, többes 
szám).

A melléknév állhat a főnév előtt, ebben az esetben a melléknév kapja a határozott 
névelőt: noul dirijor (az új karmester); noua etapă (az új szakasz ); tinerii concurenţi 
(az ifjú versenyzők); tinerele talente (az ifjú tehetségek). A melléknév határozatlan név-
előt is kaphat: un tânăr concurent/nişte tineri concurenţi (ifjú versenyző, -k); un tânăr 
talent/ nişte tinere talente (ifjú tehetség, -ek).

5.1. A melléknév fajtái (Felul adjectivelor)

1. Jelentése szerint a melléknevek két csoportra oszthatók:
a) Minősítő melléknevek (adjective calificative), mint például frumos (szép); atent 

(figyelmes); alb (fehér); mic (kicsi) stb. Ugyanígy a magyarban a minősítő melléknév 
elvont tulajdonságot, állapotot fejez ki: kicsi (mic); nagy (mare); kedves (simpatic); erős 
(puternic).

b) Tulajdonságot jelölő melléknevek (adjective determinative), melyek általában 
melléknévként használt névmások vagy számnevek: acest caiet (ez a füzet); caietul 
meu (az én füzetem); acestei fete (ennek a lánynak); doi copii (két gyermek); trei case 
(három ház). Ez a magyarban mennyiséget jelölő melléknévnek felel meg, amely dol-
gok, személyek számát, mennyiségét jelöli: öt könyv (cinci cărţi); negyed narancs (un 
sfert de portocală); evőkanálnyi rizs (o lingură de orez).
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2. Összetételük szerint megkülönböztetünk:
a) egyszerű mellékneveket (adjective simple): frumos (szép); greu (nehéz); puternic 

(erős); bun (jó); fericit (boldog); trist (szomorú);
b) összetett mellékneveket (adjective compuse): tehnico-ştiinţific (tudományos-

műszaki); atotputernic (mindenható); alb-negru (fekete-fehér); A magyarban például 
összetett melléknevek: ínycsiklandó (delicios, gustos); önálló (independent, autonom); 
kárörvendő (răutăcios, maliţios); helyrehozhatatlan (iremediabil).

3. Alakjuk szerint is két csoportra oszthatók:
a) Változó alakú melléknevek (adjective variabile): galben (sárga); cald (meleg); 

nou (új); înalt (magas); mic (kicsi, alacsony) stb.;
b) Változatlan alakú melléknevek (adjective invariabile): eficace (hatásos); gri (szür-

ke); mov (mályvaszínű) stb.

5.1.1. A változó és változatlan alakú melléknév (Adjective variabile şi invariabile)

1. A legtöbb melléknév a románban változó alakú, vagyis hímnemű és nőnemű alakjuk 
különbözik egyes számban és többes számban is. Megkülönböztetünk négy-, három-, 
két- és hiányos alakú mellékneveket.

a) Négyalakú melléknevek (adjective cu patru forme) : 1. frumos (hímnem egyes 
szám); 2. frumoasă (nőnem egyes szám); 3. frumoşi (hímnem többes szám); 4. frumoase 
(nőnem többes szám). Például: galben/galbeni, galbenă/galbene; cald/calzi, caldă/
calde; bun/buni, bună/bune; puternic/puternici, puternică/puternice.

A Ieri m-am întâlnit cu o fată frumoasă la facultate (Tegnap találkoztam egy szép 
lánnyal az egyetemen) mondatban a fată főnév nőnemű egyes szám tárgyesetben áll, 
így a frumoasă melléknév is nőnemű, számban és esetben egyeztetve van. A Fetelor 
frumoase participante la concurs li s-au oferit premii (A versenyen résztvevő szép 
lányoknak díjakat adtak át.) mondatban a fetelor főnév nőnemű többes szám részesha-
tározó eset, így a frumoase melléknév is nőnemű többes szám részeshatározó esetű. A 
Băieţii frumoşi vor participa la o prezentare de modă (A szép fiúk egy divatbemuta-
tón vesznek részt.) mondatban a băieţii főnév hímnemű, többes szám, alanyesetben áll. 
A Rezultatele sportivei puternice sunt ieşite din comun. (Az erős sportoló lánynak az 
eredményei rendkívüliek.) mondatban a sportivei nőnemű birtokos eset egyes szám, a 
puternice egyezik az előtte álló főnévvel. A Copiii puternici îi subjugă pe cei slabi (Az 
erős gyermekek uralmuk alá hajtják a gyengébbeket.) mondatban a copiii főnév hím-
nemű többes szám alanyesetű és a melléknév egyezik a főnévvel. Az O fată puternică 
este în stare să ridice greutăţi la fel ca un băiat (Egy erős lány olyan súlyt tud felemelni, 
mint egy fiú) mondatban az o fată főnév nőnemű egyes szám alanyesetű, miképpen a 
puternică alak is erre utal.

b) Háromalakú melléknevek (adjective cu trei forme): 1. mic 2. mici 3. mică/mici 
(a többes szám hímnemű és nőnemű alakja egyforma: mici). A Caii mici sunt uşor 
de manevrat (A kis lovakat könnyen lehet irányítani.) mondatban például a caii főnév 
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hímnemű többes szám alanyesetű. A Casele mici vor fi vândute în curând. (A kis 
házakat hamarosan eladják.) mondatban a casele főnév nőnemű többes szám alanye-
setű. Más példa: trecător/trecători, (járókelő), trecătoare/trecătoare (járókelő, átjáró, 
szoros). Az egyes és többes szám nőnemű alakja, trecătoare, változatlan.

c) Kétalakú melléknév (adjective cu două forme) például a 1. greoi 2. greoaie. Az 
egyes és többes számú hímnemű (greoi), valamint az egyes és többes számú nőnemű 
alakja is (greoaie) egyforma. Az Acest urs greoi nu va mai putea trăi decât la grădina 
zoologică (Ez a nehézkes medve már csak az állatkertben tud megélni.) mondatban az 
urs főnév hímnemű, egyes számú és alanyesetű, és ezzel egyezik a greoi melléknév. A 
Iată ce problemă greoaie ni s-a dat la bacalaureat (Íme milyen nehéz feladatot kap-
tunk az érettségin.) mondatban a problemă főnév nőnemű egyes szám tárgyesetű, vele 
egyezik a greoaie melléknév. A Problemele greoaie au fost înlăturate. (Elhárították a 
problémás ügyeket.) mondatban a problemele főnév nőnemű többes szám alanyesetű, 
ezzel egyezik a melléknév.

Ehhez hasonló a veche-vechi (régi) alak is: az Am cumpărat o casă veche (Vettem 
egy régi házat.) mondatban az o casă főnév nőnemű egyes szám tárgyesetű, és ezzel 
egyezik a veche melléknév. A Muzeul a achiziţionat tablouri vechi (A múzeum régi 
képeket vásárolt.) mondatban a főnév semlegesnemű többes szám tárgyesetű, és ezzel 
egyezik a vechi alak.

A kétalakú tulbure/tulburi (zavaros) melléknévnek van egy harmadik alakja is: tul-
bur/tulbure/tulburi. A tulbur: egyes szám hímnemű alak, tulbure: egyes szám nőnemű 
alany- és tárgyeset, tulburi: többes szám, és egyes szám birtokos és részeshatározó eset. 
Mondatokban: Era o impresie tulbure, care mă neliniştea. (Camil Petrescu); Am rămas 
uluit, în prada unui simţimânt tulbure, în care şi nedumerirea şi urâtul şi teama îşi 
aveau partea lor. (Mateiu I. Caragiale)

d) A hiányos alakú melléknév (adjective defective) főleg a műszaki nyelvben hasz-
nálatos. Nagyrészt csak hímnemű és egyes számú alakja van a vegyi anyagoknak, 
savaknak: cloric (acid cloric – klórsav); clorhidric (acid clorhidric – sósav); picric (acid 
picric – pikrinsav). A nătărău (ütödött, félkegyelmű) és a prostălău (ostoba) mellék-
névnek csak hímnemű alakja van.

2. A változatlan alakú melléknevek (adjective invariabile) általában a régies szó-
összetételekben szerepelnek: aievea (valóságos); asemenea (hasonló); cogeamite (nagy, 
óriási); cumsecade (derék); doldora (tömött); ferice (boldog); gata (kész); leoarcă 
(elázott); sadea (valódi, hamisítatlan, kiejtése: szádéá). De a színeket jelölő jövevény 
melléknevek is változatlan alakúak: bej (beige, nyersgyapjú szín, drapp); gri (szürke); 
kaki (khakiszínű); roz (rózsaszín); vernil (világoszöld). Például: Ea mi-a dat cadou 
o cămaşă bej. (Ő egy drapp inget ajándékozott nekem.); Mi-am cumpărat două fuste 
bej. (Vásároltam magamnak két drapp szoknyát). Mindkét mondatban a bej alakja vál-
tozatlan. Gyakoriak a bordo (sötétvörös, kiejtése: bordó); forte (erős); eficace (hatá-
sos); franco (bérmentve, szabad); lila (lila, kiejtése: lilá); pane (rántott, kiejtése: páné); 
rococo (rokokó); turcoaz (tűrkizkék); uni (egyszínű, kiejtése: üni) stb. melléknevek.
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A köznyelvben gyakran használunk mellékneves kifejezéseket (locuţiuni adjectivale): 
cu judecată (okos); fără frică (bátor, szó szerint: félelem nélküli); fel de fel (külön-
féle). Például: Iată un om cu judecată. (Íme egy okos ember.) Az emberre (om) utaló 
mellékneves kifejezések közül említjük még a következőket: om de nimic (semmire-
kellő ember); om cu stare (gazdag); om cu dare de mână (gazdag); om de treabă (jóra-
való). A melléknévi kifejezés is fokozható: Pe acest om mai cu judecată îl vom angaja 
la firma noastră. (Ezt az okosabb embert alkalmazzuk a cégünknél.); Ne trebuie omul 
acela foarte de treabă. (Kell nekünk az a nagyon rendes ember.)

5.2. A melléknév végződései (Terminaţiile adjectivelor)
a) A melléknév hímnemű alakjának végződése egyes számban:
 – mássalhangzó (-b, -c, -l, -n, -g stb.): alb (fehér); harnic (szorgalmas); vesel 

(vidám); drag (kedves);
 – magánhangzó: -u: simplu (egyszerű); acru (savanyú); albastru (kék)
  -e: cuminte (okos)
  -i: gri (szürke);
  -o: maro (gesztenyebarna);
 – kettőshangzó:  -iu: cenuşiu (hamuszürke); argintiu (ezüstszínű);
  -eu: greu (nehéz);
  -oi: greoi (nehézkes);
  -ou: nou (új);
  -ui: gălbui (sárgás);
 – lágy mássalhangzó: vechi (vekǐ) (régi);
 – magánhangzó hiátusban: -uu: continuu (folytonos).
b) A melléknév nőnemű alakja általában a hímnemű alakból képezhető: bun/bună, 

roşu/roşie, negru/neagră, nou/nouă, greu/grea, rău/rea, greoi/greoaie, vechi/veche, 
argintiu/argintie. A nőnemű melléknevek képzésekor gyakori a tőhangváltás. (lásd az 
5.3. pontot).

5.3. A melléknevek tőhangváltása (Alternanţele fonetice ale adjectivelor)

A nőnemű melléknevek képzésekor a következő tőhangváltásokra kell figyelnünk:
 -e/ea: drept/dreaptă (igaz, -ak); des/deasă (sűrű, -k); negru/neagră (fekete, -ék); 

a jövevény szavaknál viszont már nincs tőhangváltás: dens/densă (sűrű); integru/
integră (tisztességes); intrinsec/intrinsecă (belső). Az -esc képzővel képzett mel-
léknév őrzi a tőhangváltást: românesc/românească, de a jövevény szavaknál itt 
sincs változás: grotesc/grotescă (groteszk); livresc/livrescă (könyvízű). Kivétel a 
pitoresc/pitorească (festői, színes) melléknév.

 -ea/e: beat/bete (részeg, -ek);
 -o/oa: frumos/frumoasă (szép, -ek); gol/goală (üres, pucér). A nőnemű jövevény-

szavaknál nincs tőhangváltás: baroc/barocă (barokk); ipohondru/ipohondră 
(hipochonder); major/majoră (nagykorú); monoton/monotonă (monoton); patriot/
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patriotă (hazafi). Kivétel: analog/analoagă (hasonló); omolog/omoloagă (azonos 
értékű); snob/snoabă (sznob).

A melléknevek többes számának képzésekor a hímnemben gyakoribb a mássalhangzó-
váltás:

 -z/j: breaz/breji (különleges, negatív értelemben használatos); dârz/dârji (elszánt); 
viteaz/viteji (bátor). Viszont a jövevényszavakra már nem érvényes ez a hangtővál-
tás: confuz/confuzi (zavaros); obez/obezi (túlsúlyos); francez/francezi (francai); 
chinez/chinezi (kínai);

 -l/ǐ: gol/goi (üres, önzetlen); moale/moi (lágy); chel/chei (kopasz); sătul/sătui (jól-
lakott), és az -el kicsinyítő képzővel képzett mellékneveknél: frumuşel/frumuşei 
(csinos, szépecske);

 -s/ş: des/deşi (sűrű); prost/proşti (buta); ilustru/iluştri (neves); kivétel aspru/aspri 
(kemény, az *aşpri alak hibás);

 -x/cşi: fix/ficşi (álló, biztos); mixt/micşti (vegyes).

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A j és ş mássalhangzók után az esc/-ească képzővel képzett mellékneveket ea-val (nem 
a-val) írjuk: vitejesc/vitejească (bátor); ostăşesc/ostăşească (katonai), (nem *vitejască 
vagy *ostăşască). Az -ea helyett -a-val írjuk a deşert – üres, kietlen, hiábavaló – mel-
léknév egyes szám nőnemű alakját: deşartă (nem *deşeartă). Többes számú alakjai: 
deşerţi, deşarte.

5.4. A melléknév képzése (Formarea adjectivelor)

A melléknév képezhető:
a) főnévből az -esc, -al, -os, -eţ, -iu képzők segítségével: bărbat/bărbătesc/băr-

bătească (férfi – férfias); cer/ceresc/cerească (ég – égi, menny – mennybéli); săptă-
mână/săptămânal/săptămânală (hét – hetes, hetilap); apă/apos/apoasă (víz – vizes); 
credinţă/credincios/credincioasă (hit – hívő); frică/fricos/fricoasă (félelem – félénk); 
mălai/mălăieţ/mălăiaţă (kukoricaliszt – pipogya ember); argint/argintiu/argintie (ezüst 
– ezüstszínű).

b) igéből az -ant, -ăreţ, -os, -tor, -bil képzők segítségével: captiva/captivant/capti-
vantă (elragad-elragadó); certa/certăreţ/certăreaţă (megdorgál-veszekedős); vorbi/vor-
băreţ/vorbăreaţă (beszél-beszédes, dumás); iubi/iubăreţ/iubăreaţă vagy a népnyelvi 
alak: iubi/iubeţ/iubeaţă (szeret-szerelmes természetű); tăia/tăios/tăioasă (vág-éles); dă-
una/dăunător/dăunătoare (kárt okoz-kártékony); convinge/convingător/convingătoare 
(meg győz-meg győ ző); folosi/folositor/folositoare (használ-hasznos); descifra/descifra-
bil/descifrabilă (megfejt-megfejthető, kibetűz-kibetűzhető).

c) melléknévből az -el (hímnemben); -ică (nőnemben) kicsinyítő képzővel: frumos/
frumuşel/frumuşică (szép-szépecske); tânăr/tinerel/tinerică (fiatal-fiatalocska).
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Az ige melléknévi igeneve (participiu) használható melléknévként is: a pricepe igéből 
képezzük a priceput/pricepuţi (hozzáértő) hímnemű alakot egyes és többes számban, 
a pricepută/pricepute nőnemű alakot egyes és többes számban. Az a amărâ (elszomo-
rít) → amărât (szomorú); a plăcea (tetszik vkinek) → plăcut (kellemes); a sparge (tör, 
zúz) → spart (lyukas, repedt); a usca (szárít) → uscat (száraz); a retrage (visszvonul) 
→ retras (magányos, visszavonult).

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Gyakran gondot okoz a melléknév képzése a helység- és országnevekből. A leggya-
koribb képző az -an vagy -ean: Bucureşti → bucureştean (bukaresti); Baia Mare → 
băimărean (nagybányai); Bacău → băcăuan (bákói); Blaj → blăjean (balázsfalvi); 
Buzău → buzoian (buzăui); Cluj → clujean (kolozsvári); Haţeg → haţegan (hát-
szegi); Iaşi → ieşean (jászvásári, Iaşi-i); Giurgiu → giurgiuvean (giurgiui, régi nevén 
gurgyevói); Luduş → luduşean (marosludasi); Lugoj → lugojean (lugosi); Miercurea-
Ciuc → miercurean (csíkszeredai); Predeal → predelean (predeáli); Roman → 
romaşcan (románvárosi); Sibiu → sibian (nagyszebeni); Sighişoara → sighişorean 
(segesvári); Târgu-Mureş → târgumureşean (marosvásárhelyi); Turda → turdean (tor-
dai); Afganistan → afgan (afgán); Chile → chilian (chilei); Honduras → hondurian 
(hondurási); Kuwait → kuwaitian (kuvaiti); Texas → texan (texasi); Venezuela → 
venezuelan (venezuelai). Kivétel: Ungaria → ungur (magyar).

Az -ez-zel képezzük a következő mellékneveket: Berlin → berlinez (berlini); 
Bordeaux → bordelez (Bordeaux-i); Cuba → cubanez (kubai); Japonia → japonez 
(japán); Luxemburg → luxemburghez (luxemburgi); Marsilia → marsiliez (Marseille-i); 
Praga → praghez (prágai).

Az -ot-tal képezzük a következő mellékneveket: Cairo → cairot (kairói); Cipru → 
cipriot (ciprusi); Sofia → sofiot (szófiai); Tokio → tokiot (tokiói).

5.5. A melléknév fokozása (Gradele de comparaţie)

A melléknevek fokozása egy vagy több élőlény, dolog, elvont fogalom tulajdonságának 
az eltérő mértékét jelöli. Akárcsak a magyar nyelvben, a románban a fokozás mértékét 
három fok fejezi ki: alapfok, középfok és felsőfok.

1. Az alapfok (gradul pozitiv) alaptulajonságot jelöl összehasonlítás nélkül: aer rece 
(hideg levegő); mâncare bună (finom étel); vreme instabilă (változó idő).

2. A középfok (gradul comparativ) segítségével a dolgok egyforma tulajdonsága 
fejezhető ki különféle (kisebb, nagyobb) mértékben. Három alakja van:

a) A tulajdonság nagyobb mértéke (comparativ de superioritate) a mai határozószó-
val jelölhető. Az összehasonlítás a decât (mint); ca (mint) kötőszó segítségével fejezhető 
ki: aer mai rece (hűvösebb levegő); mâncare mai bună (jobb étel); vreme mai instabilă 
(változékonyabb időjárás). Mondatokban: Azi se va servi mâncare mai bună decât ieri. 
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(Ma finomabb ételt adnak, mint tegnap); Ion este mai înalt ca Ştefan. (Ion magasabb, 
mint Ştefan.)

b) A tulajdonság kisebb mértéke (comparativ de inferioritate) fejezhető ki a mai 
puţin határózószós szerkezettel: Luni s-a servit mâncare mai puţin bună. (Hétfőn 
kevésbé finom ételt adtak.)

c) A tulajdonság azonos mértékét (comparativ de egalitate) a la fel de, tot aşa de, tot 
atât de, deopotrivă de határozós kifejezésekkel lehet érzékeltetni + ca cum, precum, 
cât. Mondatokban: Mâncarea este la fel de bună ca la restaurant. (Az étel ugyanolyan 
finom, mint a vendéglőben.); Echipa a fost tot atât de bună ca în celelalte meciuri. (A 
csapat ugyanolyan jó volt, mint a többi mérkőzésen.)

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Gyakori hiba a ca şi használata: *El este mai deştept ca şi mine. Helyesen: El este mai 
deştept ca mine. (Ő okosabb, mint én.). Ugyanúgy hibás a de kötőszó helyett a decât 
használata: *Acestea sunt greutăţi mai mari decât 5 kilograme. Helyesen: Acestea sunt 
greutăţi mai mari de 5 kilograme. (Ezek 5 kilónál nagyobb súlyok.)

3. A felsőfoknak (gradul superlativ) két fajtája van: viszonylagos (a) és kizárólagos 
felsőfok (b).

a) Az ún. viszonylagos felsőfok (superlativul relativ) valamely tulajdonság legna-
gyobb mértékét jelöli a cel, cea, cei, cele melléknévi névelő és a mai határozószó segít-
ségével: cel mai rece (leghidegebb); cea mai bună (legjobb); cea mai instabilă (legvál-
tozóbb). A mondatban a dintre elöljárószó segítségével fejezhető ki az összehasonlítás. 
Például: Ni s-a servit mâncarea cea mai bună dintre cele pe care le-am mâncat până 
acum. (Az eddig elfogyasztott összes étel közül a legfinomabbat tálalták fel nekünk.)

b) Az ún. kizárólagos felsőfok (superlativul absolut) összehasonlítás nélkül fejezi ki 
a tulajdonság legmagasabb szintjét. Ilyenkor a melléknév elé tesszük a foarte vagy a 
prea határozószót: foarte rece (nagyon hideg); foarte bună (nagyon jó); foarte insta-
bilă (nagyon változó). Mondatban: Aceasta este o vreme foarte instabilă. (Ez nagyon 
változó időjárás.)

A kizárólagos vagy abszolút felsőfok kifejezhető más határózószóval vagy határozó-
szós szerkezettel is: grozav + de (rettentő, rendkívüli); nemaipomenit + de (példátlan, hal-
latlan); nespus + de (kimondhatatlan); extrem + de (eszméletlen, nagyon); extraordinar 
+ de (rendkívül); uimitor + de (bámulatos); din cale afară + de (módfelett, szerfelett). 
Például: Ea ne-a dat mâncare grozav de bună. (Iszonyatosan jó ételt adott nekünk.). A 
kizárólagos felsőfok kifejezhető még prefixumos (arhi-, extra-, stră-, supra-, ultra-, 
hiper-, super-) melléknevek segítségével: arhiplin (telis-tele); arhiaglomerat (túlzsú-
folt, tömött); arhicunoscut (legismertebb); extrafin (elsőrendű); străvechi (ősrégi, ősi); 
supraaglomerat (túlzsúfolt); ultracentral (legközpontibb); ultramodern (legkorsze-
rűbb); ultraelegant (legelegánsabb). Még ezt a formát is lehet fokozni, ha megismételjük 
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a prefixumot: răsrăscunoscut (legeslegismertebb); suprasupraaglomerat (legeslegzsú-
foltabb); ultraultramodern (a legeslegkorszerűbb).

Az -isim képző segítségével is kifejezhető a kizárólagos felsőfok: rarisim (rendkívül 
ritka); importantisim (fölöttébb fontos); simplisim (rendkívül egyszerű).

A felsőfok kifejezhető még a következő kifejezésekben: putred de bogat (nagyon 
gazdag, szó szerint „rohadt gazdag”); extrem de bogat (rendkívül gazdag); supărat foc 
(iszonyúan dühös).

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A románban többek között az inferior (alacsony szintű) és superior (magas szintű) mellék-
név nem fokozható, ugyanis a jövevényszó maga is fokozott alakú: a latinban az inferior 
az inferus (alsó) középfokú alakja, superior a superus (felső) középfokú alakja. Hibás 
tehát a *mai inferior, *foarte inferior, *mai superior, *foarte superior alak használata.

29. GYAKORLAT

1. A kipontozott helyekre írja be a zárójelben lévő melléknevek helyes alakjait!
Proiectele bilaterale ………. (sprijinit) de preşedintele francez şi de cancelarul german, evidenţiază 

destinul ………. (comun) ………. (european) al ţărilor, care împărtăşesc o istorie ………. (tumultuos), 
………. (marcat) adeseori de războaie ………. (sângeros). (EVENIMENTUL ZILEI, 2006)

2. Egészítse ki az alábbi mondatokat a melléknév megfelelő alakjaival!
a) Elena, (înalt – felsőfok) dintre handbalistele noastre, va juca într-o echipă din Germania.
b) I-am dat unei colege (bună – alapfok) cadouri (frumos – alapfok) de nuntă.

3. Tegye egyes szám nőnembe a következő mellékneveket, és állapítsa meg, hogy van-e hang-
tőváltás!

biet/………., drept/………., domol/………., patriot/………., gol/………., sătul/………., chel/………., 
sobru/………..

4. Különböztesse meg a főnévre utaló mellékneveket az igékre vonatkozó határozóktól!
Era noapte şi ploaia cădea măruntă pe stradele [străzile] nepavate, strâmte şi noroioase ce trec 

prin noianul [cantitate mare] de case mici şi rău zidite, din care consistă partea cea mare a capitalei 
României, şi prin bălţile de noroi ce împroşcau pe cutezătorul ce se încredea perfidelor unde treceau 
nişte ciubote mari cărora nu le-ar fi păsat nici de potop, cu atât mai vârtos că aveau turetci [tureatcă/
turecti: rövidszárú csizma] … (Sărmanul Dionis, Mihai Eminescu)

5. Keresse ki és elemezze a mellékneveket!
Cea mai scumpă casă din România, scoasă la vânzare în septembrie anul trecut la un preţ de 10 

milioane de euro, se află în Capitală, într-una din noile zone rezidenţiale, cartierul Pipera. Imobilul 
beneficiază de un teren cu o suprafaţă de 6.000 de metri pătraţi şi este structurat pe demisol, parter, 
etaj şi mansardă. Clădirea cuprinde spaţii largi, o sală de sport, saună, piscină şi grădină. Printre 
elementele sale definitorii se numără camerele spaţioase, precum şi existenţa tuturor dotărilor şi 
amenajărilor ultramoderne. (LIBERTATEA TV, 2006)
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5.6. A melléknevek ragozása (Declinarea adjectivelor)

A melléknév ragozása hasonlít a főnév ragozásához, s függ attól, hogy a főnév mögött 
(1) vagy előtt áll (2): acestor fete frumoase/acestor frumoase fete.

1. A főnév mögött álló melléknév (bun, mare) ragozható:
a) melléknévi mutató névmással,
b) határozott névelővel,
c) határozatlan névelővel.

a) Melléknévi mutató névmással  
Egyes szám (hímnem)

A. T. acest om bun ez a jó ember
B. R. acestui om bun ennek a jó embernek
M. –

Többes szám (hímnem)
A. T. aceşti oameni buni ezek a jó emberek
B. R. acestor oameni buni ezeknek a jó embereknek
M. –

Egyes szám (nőnem)
A. T. această casă mare ez a nagy ház
B. R. acestei case mari ennek a nagy háznak
M. –

Többes szám (nőnem)
A. T. aceste case mari ezek a nagy házak
B. R. acestor case mari ezeknek a nagy házaknak
M. –

b) Határozott névelővel (-l, -a, -i, -le stb):
Egyes szám (hímnem)

A. T. omul bun a jó ember melléknévi névelővel: omul cel bun
B. R. omului bun a jó embernek omului celui bun
M. om bun! jó ember! –

Többes szám (hímnem)
A. T. oamenii buni a jó emberek melléknévi névelővel: oamenii cei buni
B. R. oamenilor buni a jó embereknek oamenilor celor buni
M. oameni buni! jóemberek! –
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Egyes szám (nőnem)
A. T. casa mare a nagy ház melléknévi névelővel: casa cea mare
B. R. casei mari a nagy háznak casei celei mari
M. – –

Többes szám (nőnem)
A. T. casele mari a nagy házak melléknévi névelővel: casele cele mari
B. R. caselor mari a nagy házaknak caselor celor mari
M. – –

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A melléknévi elöljárószó (articolul adjectival) ragozott alakjai (cel, celui, cei, celor; cea, 
celei, cele, celor) egyeznek a főnévvel. A Ferestrele casei celei mari au fost sparte de 
copiii vecinului nostru (A nagy ház ablakait a szomszéd gyermekei törték be.) mon-
datban a celei a melléknévi elöljárószó az előtte álló főnévvel (casei) egyezik. A más-
salhangzóra (tânăr, bătrân, sărman, iubit, stimat) vagy u-ra (ilustru) végződő változó 
alakú melléknevek megszólító esetét (cazul vocativ) egyes számban e-vel képezzük: 
tinere, bătrâne, sărmane, iubite, stimate, ilustre. Mindig a főnév előtt állnak: tinere 
coleg, iubite prieten, stimate domn, ilustre amic. A dragă melléknév megszólító esetű 
egyes szám hímnemű és nőnemű alakja azonos, és használhatjuk a főnév előtt és után is: 
dragă frate vagy frate dragă, ugyanakkor dragă prietene/prieten drag (nem *prietene 
dragă). Megszólító esetben az om bun! és oameni buni! használatos, viszont hibás a 
*prieten bun! vagy bun prieten! alak.

c) Határozatlan névelővel (un/o/nişte)
Egyes szám (hímnem)

A. T. un om bun egy jó ember
B. R. unui om bun egy jó embernek
M. –

Többes szám (hímnem)
A. T. nişte oameni buni jó emberek
B. R. unor oameni buni jó embereknek
M. –

Egyes szám (nőnem)
A. T. o casă mare egy nagy ház
B. R. unei case mari egy nagy háznak
M. –
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Többes szám (nőnem)
A. T. nişte case mari nagy házak
B. R. unor case mari nagy házaknak
M. –

2. A főnév előtt álló melléknév (bun, frumoasă) ragozása:
a) Melléknévi mutató névmással   

Egyes szám (hímnem)
A. T. acest bun prieten ez a jó barát
B. R. acestui bun prieten ennek a jó barátnak
M. –

Többes szám (hímnem)
A. T. aceşti buni prieteni ezek a jó barátok
B. R. acestor buni prieteni ezeknek a jó barátoknak
M. –

Egyes szám (nőnem)
A. T. această frumoasă fată ez a szép lány
B. R. acestei frumoase fete ennek a szép lánynak
M. –

Többes szám (nőnem)
A. T. aceste frumoase fete ezek a szép lányok
B. R. acestor frumoase fete ezeknek a szép lányoknak
M. –

b) Határozott névelővel (-l, -a stb.)
Egyes szám (hímnem)

A. T. bunul prieten a jó barát
B. R. bunului prieten a jó barátnak
M. bunule prieten! (Kedves) jó barátom!

Többes szám (hímnem)
A. T. bunii prieteni a jó barátok
B. R. bunilor prieteni a jó barátoknak
M. bunilor prieteni! jó fiúk!

Egyes szám (nőnem)
A. T. frumoasa fată a szép lány
B. R. frumoasei fete a szép lánynak
M. frumoasa fată szép lány!
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Többes szám (nőnem)
A. T. frumoasele fete a szép lányok
B. R. frumoaselor fete a szép lányoknak
M. frumoaselor fete! szép lányok!

c) Határozatlan névelővel
Egyes szám (hímnem)

A. T. un bun prieten egy jó barát
B. R. unui bun prieten (egy) jó barátnak
M. –

Többes szám (hímnem)
A. T. nişte buni prieteni jó barátok
B. R. unor buni prieteni jó barátoknak
M. –

Egyes szám (nőnem)
A. T. o frumoasă fată egy szép lány
B. R. unei frumoase fete egy szép lánynak
M. –

Többes szám (nőnem)
A. T. nişte frumoase fete szép lányok
B. R. unor frumoase fete szép lányoknak
M. –

Mondatokban: Participarea la conferinţă a acestor oameni buni a avut un ecou 
considerabil în presa locală. (Ezeknek a jó embereknek a konferencián való részvétele 
jelentős visszhangot váltott ki a helyi sajtóban.); Faptele unui om bun trebuie să fie un 
model pentru cei tineri. (A jó ember tettei az ifjak számára modellértékűek kell hogy 
legyenek.); Din păcate societatea modernă îi consideră pe oamenii buni ca fiind naivi. 
(Sajnos, a modern társadalom a jókat naiv embereknek tekinti.); Oameni buni, plecaţi 
acasă, nu aveţi ce căuta aici! (Jóemberek, menjenek haza, itt nincs mit keresniük!); 
Ajutorul bunilor prieteni ne-a dat multe satisfacţii. (A jó barátok segítsége örömmel töl-
tött el bennünket.); Ionel i-a dat un buchet de flori unei fete frumoase. (Ionel virágcsok-
rot adott egy szép lánynak.); Defilarea frumoaselor fete în faţa publicului s-a bucurat 
de succes. (Sikert aratott a szép lányok felvonulása a közönség előtt.)

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Mint a fenti példákból is kiderül, ha a melléknév nőnemű alakja birtokos és részeshatá-
rozó esetben áll, egyes és többes számban is egyeznie kell a főnévvel akár előtte, akár 
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mögötte áll: unei fete frumoase, unei case mari, acestei case mari, frumoaselor fete, 
unei mari realizări, vagy ha együtt használjuk a melléknévi elöljárószóval (cel, cea, cei, 
cele): realizării celei mari.

30. GYAKORLAT

1. Elemezze az alábbi két mondat mellékneveit, és állapítsa meg a különbséget!
a) Sosirea prietenei mele bune la Budapesta mă bucură mult.
b) Sosirea bunei mele prietene la Budapesta mă bucură mult.

2. Keresse meg a román szövegben található mellékneveket és magyar megfelelőit!
Şi atunci, odată se suie în pod şi coboară de-acolo un căpăstru, un frâu, un bici şi o şa, toate 

colbăite, sfarogite şi vechi ca pământul. Apoi mai scoate dintr-un gherghiriu [cameră unde se păstrau 
comorile] nişte straie foarte vechi, un arc, nişte săgeţi, un paloş şi un buzdugan, toate pline de rugină, 
şi se apucă de le grijeşte [a se îngriji de] bine şi le pune deoparte. Pe urmă umple o tavă cu jăratic, se 
duce cu dânsa la herghelie şi o pune jos între cai. Şi atunci, numai iaca ce iese din mijlocul hergheliei o 
răpciugă de cal, grebănos, dupuros şi slab, de-i numărai coastele; şi venind de-a dreptul la tavă, apucă 
o gură de jăratic. (Povestea lui Harap Alb, Ion Creangă)

És azzal egyszeribe fel is ment a padlásra, kantárt, gyeplőt, korbácsot és nyerget hozott le magá-
nak. De olyan ócska, poros és szakadozott holmi volt az, hogy az egér is utálta. Aztán előkotorászott 
egy kamrából valami régi ruházatot, íjat, néhány nyílvesszőt, csatabárdot, buzogányt és mindet meg-
tisztogatta szépen, s félretette. Aztán megtöltött egy serpenyőt parázzsal, kiment a ménesbe, s a lovak 
közé a földre tette. Hát egyszer csak előjön a ménes közepéből egy kutyavacsorának is rossz, kehes 
gebe. Pókos volt az, borzas és sovány, hogy amennyi bordája, azt mind meg lehetett számlálni. Mégis 
egyenest a serpenyőhöz ment, és belekapott a parázsba. (Fehér Szerecsen meséje, Ion Creangă, ford.: 
Sütő András)

3. Válassza ki a helyes megoldást az öt közül, írja be a kipontozott helyre, és magyarázza meg 
választását!

Biroul secretarei ………. se află la etajul al doilea.
1. noastră preferată; 2. noastre preferate; 3. nostru preferat; 4. noştri preferaţi
5. preferatele noastre

4. Keresse ki és elemezze a mellékneveket!
Eram unul din rarii privilegiaţi ce treceau pragul acelei bogate locuinţe unde, până în cel din urmă 

ungher, se resfrângea, sever, sufletul stăpânului. (Craii de Curtea-Veche, Mateiu I. Caragiale)
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6. A SZÁMNÉV  
(Numeralul)

A számnév változó alakú szófaj, mennyiséget és sorrendet fejezi ki. A románban a szám-
nevek két csoportját különböztetjük meg: 

1. tőszámnevek: un (egy); doi (kettő, két); treisprezece (tizenhárom); amândoi 
(mindkettő); ambele (mindkettő); de două ori (kétszer); 

2. sorszámnevek: primul (első); întâiul (első); al doilea (második); a treia (harma-
dik).

A magyar felosztásban van határozott számnév (egy, kettő, negyed, fél, első, második) és hatá-
rozatlan számnév (sok, kevés). 

6.1. A tőszámnév (Numeralul cardinal) 

6.1.1. A tőszámnév felosztása 

A tőszámnév egész számokat jelöl, és lehet: 
a) egyszerű: un (egy); doi (kettő); nouă (kilenc); zece (tíz); 
b) összetett: trei + spre + zece → treisprezece (tizenhárom); şapte + spre + zece → 

şaptesprezece (tizenhét); patru + zeci → patruzeci (negyven). 

Az egyszerű és összetett számnevek:

1 – unu 
2 – doi 
3 – trei 
4 – patru 
5 – cinci 
6 – şase 
7 – şapte 
8 – opt 
9 – nouă 
10 – zece

11 – unsprezece 
12 – doisprezece 
13 – treisprezece 
14 – paisprezece 
15 – cincisprezece 
16 – şaisprezece 
17 – şaptesprezece 
18 – optsprezece 
19 – nouăsprezece 
20 – douăzeci 

21 – douăzeci şi unu 
22 – douăzeci şi doi 
23 – douăzeci şi trei 
30 – treizeci 
31 – treizeci şi unu 
32 – treizeci şi doi 
40 – patruzeci 
42 – patruzeci şi doi 
50 – cincizeci 
52 – cincizeci şi doi

60 – şaizeci  
67 – şaizeci şi şapte 
70 – şaptezeci 
72 – şaptezeci şi doi 
80 – optzeci 
84 – optzeci şi patru 
90 – nouăzeci 
99 – nouăzeci şi nouă 
100 – o sută 
101 – o sută unu 
110 – o sută zece
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Az un és a doi tőszámnévnek van hímnemű (un, doi) és nőnemű (o, două) alakja: un 
savant (egy tudós); o savantă (egy tudósnő); doi savanţi (két tudós); două savante (két 
tudósnő). Az un-nal és doi-al képzett számnévnek szintén van hímnemű és nőnemű 
alakja: douăzeci şi unu de cai (huszonegy ló); douăzeci şi una de găini (huszonegy 
tyúk); doisprezece cai (tizenkét ló); douăsprezece găini (tizenkét tyúk); douăzeci şi doi 
de cai (huszonkét ló); douăzeci şi două de găini (huszonkét tyúk). 

Az 1. (unu/una) tőszámnévnek van nőnemű és hímnemű alakja. 

Az unu/una tőszámnév ragozása:
Hímnem Nőnem

A. T. unu(l) una
B. R. unuia uneia

Ha a főnév előtt áll melléknévi szerepe van:
A. T. un student o studentă
B. R. unui student unei studente

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Amikor számlálunk, az 1. tőszámnév alakja unu (névelő nékül!): unu (egy); doi (kettő); 
unu sau doi (egy vagy kettő). Az összetett tőszámneveket is névelő nélkül használjuk: 
douăzeci şi unu (huszonegy), o sută unu (százegy); és nem *o sută unul. A eu unul (én 
egyedül); de unul singur (jómagam) szintagmában viszont névelőt kap.

A 2. (doi/două) tőszámnévnek is van hímnemű és nőnemű alakja, de nincs ragozott 
alakja. Kettővel és kettő fölött a főnevet többes számban használjuk: o hartă (egy tér-
kép, egyes szám) – două hărţi (két térkép, többes szám); trei hărţi (három térkép, töb-
bes szám); un băiat (egy fiú, egyes szám) – doi băieţi (két fiú, többes szám); o sută de 
băieţi (száz fiú, többes szám). Néhány kettőre vagy párra utaló főnévnek lehet számnévi 
szerepe: o pereche de cai (egy pár ló); o pereche de palme (egy pár pofon); un cuplu 
(egy pár). 

A doi, trei, patru, cinci stb. számnév birtokos esetét a elöljáróval, a részeshatározó esetet la 
elöljáróval képezzük: Alany- és Tárgyeset: doi, două, trei, patru, cinci (kettő, három, négy, öt); 
Birtokos eset: a doi/două, a trei, a patru, a cinci (kettőnek, háromnak, négynek, ötnek). 
Mondatban: Cărţile a trei biblioteci din oraş au fost recondiţionate. (A város három könyvtá-
rának a könyveit felújították); Részeshatározó eset: la doi/două, la trei, la aptru, la cinci (kettő-
nek, háromnak, négynek, ötnek): La trei dintre ei se vor trimite cadouri. (Közülük hármójuk-
nak ajándékot küldenek.) 
Ha a tőszámnév a főnév előtt áll és melléknévi szerepe van, a cei, cele melléknévi névelőt hasz-
náljuk. Ragozott alakjai: Alany- és Tárgyeset: cei doi, cele două, cei trei, cele trei. Mondatban: 
Cei doi elevi care au trecut la examenul de bacalaureat vor studia la noi. (A két tanuló, aki 
sikeresen letette az érettségi vizsgát, nálunk tanul tovább.); 
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Birtokos és részeshatározó eset: celor doi, celor două, celor trei. Mondatban: Celor trei fete de 
la echipa naţională li s-a cerut efectuarea unor analize medicale. (A nemzeti válogatott három 
lánytagján orvosi vizsgálatok elvégzését rendelték el.) 

A zece (tíz); sută (száz); mie (ezer) tőszámnévnek a nőnemű főnevekhez hasonló alakja 
van: zeci, sute, mii. Birtokos és részeshatározó esetben unei zeci, sute, mii. Többes szám-
ban: zecile, zecilor; suta, sutei, sutele, sutelor; mia, miei, miile, miilor. Mondatban: În 
stadion se vedeau pancartele miilor de suporteri ai Stelei. (A stadionban látni lehetett a 
Steaua többezres szurkolótáborának transzparenseit.)

A tőszámneveket 11-től 19-ig egybeírjuk: unsprezece, doisprezece, nouăsprezece. 
A 12 tőszámnévnek van hímnemű (doisprezece) és nőnemű alakja (douăsprezece): 
doisprezece cai (tizenkét ló); douăsprezece flori (tizenkét virág). Az o duzină (egy tucat) 
főnév helyettesítheti a 12 tőszámnevet: O duzină de lăzi au fost găsite în garajul lui. 
(Egy tucat ládát találtak a garázsában.) 

A 14 és 16 tőszámnév: paisprezece, şaisprezece. A patrusprezece és şasesprezece 
alakot ritkán használjuk, főképpen a jobb érthetőség miatt (számolás közben, telefonbe-
szélgetés során, postán stb.). 

Ha az 1 és 19 közötti tőszámnevek után egy szám vagy betű következik, akkor a de 
elöljárószót használjuk: Anul trecut am luat trei de 4 şi doi de 3. (Tavaly három négyest 
és két hármast kaptam.); Cuvântul acesta se scrie cu doi de i. (Ezt a szót két i-vel írjuk.); 
Am luat o jumătate de kilogram de mere şi un sfert de kilogram de caşcaval. (Vettem 
egy fél kiló almát és egy negyed kiló sajtot.) 

A 20 és 90 között a tőszámneveket egybeírjuk: două + zeci → douăzeci; trei + zeci 
→ treizeci; patruzeci; optzeci. A 20-tól fölfelé a tőszámnevet a főnévhez a de elöljáró-
szóval kötjük: douăzeci de kilograme (húsz kiló); douăzeci şi unu de copii (huszonegy 
gyermek); treizeci şi cinci de mere (harmincöt alma); o sută cincizeci de grame de şuncă 
(románul gramm, magyarul deka: tizenöt deka sonka); trei mii de lei (háromezer lej). 

A 21 és 90 közötti számnevek írása a következő: douăzeci şi unu, douăzeci şi doi; 
cincizeci şi cinci.

A 100, 200, 2000 tőszámneveket külön írjuk: una sută, două sute, două mii; 1848: o 
mie opt sute patruzeci şi opt; 1956: o mie nouă sute cincizeci şi şase; 2007: două mii şapte.

Az 101-199 stb. közötti számnevek írásából hiányzik a şi kötőszó: 101: o sută unu; 
110: o sută zece; 1002: o mie doi; 2002: două mii doi.

A tőszámnév más számnévvel vagy főnévvel együtt kifejezhet bizonytalan, meghatározhatat-
lan mennyiséget: sute şi sute (száz meg száz); aproape douăzeci (közel húsz); cam treizeci 
(körülbelül harminc); circa patruzeci (mintegy negyven); aproximativ cincizeci (hozzávetőle-
gesen ötven). Ha kötőszó nélkül használjuk, a megismételt számnevet kötőjellel írjuk: unu-doi 
(egy-kettő); trei-patru (három-négy). 

6.1.2. A tőszámnév csoportosítása. A tőszámnév lehet: 
– gyűjtőszámnév (numeralul colectiv); 
– szorzószámnév (numeralul multiplicativ); 
– osztószámnév (numeralul distributiv); 
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– határozói vagy ismétlési számnév (numeralul adverbial sau de repetare);
– törtszámnév (numeralul fracţionar).

a) Gyűjtőszámnév: amândoi/amândouă (mindkettő); ambii/ambele (mindkettő); 
tustrei (mindhárom, hármójuk); tuspatru (mind a négyük). Az amândoi/amândouă 
ragozása a következő:

Hímnem Nőnem
A. T. amândoi amândouă
B. amânduror(a), a amândoi amânduror(a), a amândouă
R. amânduror(a), la amândoi amânduror(a), la amândouă

Mondatokban: Le-am dat amândurora aceleaşi cadouri. (Mindkettejüknek ugyanazt 
az ajándékot adtam.); Rezultatele ambelor concurente au fost bune. (Mindkét lányver-
senyző eredménye jó volt.)

b) Szorzószámnév: îndoit/dublu (megkétszerezett, kétszeres); întreit/triplu (három-
szoros); înzecit (tízszeres); înmiit (ezerszeres). Melléknévként egyezik a főnévvel, 
amelyre utal: Eforturile înzecite ale cercetătorilor au dus la descoperirea unor noi 
planete din univers. (A kutatók megtízszerezett erőfeszítései révén új bolygókat fedez-
tek fel a világegyetemben.)

c) Osztószámnév: câte unul (egyenként, egyesével); câte doi (kettesével); câte zece 
(tízesével). Például: Fetele au plecat câte doi. (A lányok kettesével távoztak.) A doi 
számnév nem egyezik a főnévvel ( fetele), mert az ige (au plecat) határozója. Tehát a 
*Fetele au plecat câte două mondat hibás! 

d) Határozói vagy ismétlési számnév: a de elöljárószó + tőszámnév, mögötte az 
oară nőnemű főnév többes számú alakja (ori) áll: de + două + ori → de două ori (két-
szer, két alkalommal); de trei ori (háromszor); de mii de ori (ezerszer). Az elöljárószós 
szerkezetek: de multe ori (gyakran ); de puţine ori (ritkán); de câte ori (minden alka-
lommal, hányszor); ori de câte ori (minden alkalommal). Például: De trei ori pe an se 
organizează cursuri de limbă. (Évente háromszor szerveznek nyelvtanfolyamot.) 

e) A törtszámnév a mennyiség tört részét fejezi ki: jumătate (fel); sfert (negyed). 
Ezen kívül vannak a tőszámnévből, az -ime szuffixummal (doi + ime) képzett tört-
számnevek: o doime (egyketted); o treime (egyharmad); o pătrime (egynegyed); o cin-
cime (egyötöd). Mondatokban: O treime dintre candidaţi au obţinut nota de trecere. (A 
jelentkezők egyharmada átmenő jegyert ért el.); Rezultatele unei pătrimi dintre ace-
iaşi candidaţi nu au putut fi luate în seamă. (Ugyanazon jelentkezők egynegyedének az 
eredményei értékelhetetlenek voltak.) 

A matematikában a tört számok megnevezése a következő: unu pe doi vagy unu 
supra doi (egy per kettő); zece pe trei (tíz per három). 

A százalékot (%) a procent/procente semlegesnemű főnévvel fejezzük ki: un procent 
(1%); patru procente (4%); optzeci de procente (80%). Mondatban: Profitul Toyota a 
crescut cu 9 procente în ultimul trimestru din 2006. (2006 utolsó negyedévében a Toyota 
nyeresége 9 százalékkal nőtt.) Írhatjuk a kövezkezőképpen is: Petrom va cumpăra peste 
55 la sută din acţiunile Shell Gas România. (realitatea-net) vagy Petrom va cumpăra 
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peste 55% din acţiunile Shell Gas România. (A Petrom megvásárolja a SGR részvénye-
inek az 55 százalékát.)

6.2. A sorszámnév (Numeralulul ordinal) 

Az élőlények, tárgyak sorrendjét jelöli: primul/prima (első); întâiul/întâia (első); al 
doilea/a doua (a második); al treilea/a treia (a harmadik); al optulea/a opta (a nyol-
cadik); al doisprezecelea/a douăsprezecea (a tizenkettedik); al o mielea/a o mia 
(ezredik). 

A sorszámnév ragozása:
a) A rendszerint a főnév előtt álló primul/prima, întâiul/întâia sorszámnevet úgy 

ragozzuk, mint a határozott névelős főnevet:

Egyes szám
Hímnem Nőnem

A. T. primul, întâiul (első) prima, întâia
B. R. primului, întâiului primei, întâii

Többes szám
Hímnem Nőnem

A. T. primii, întâii primele, întâiele 
B. R. primilor, întâilor primelor, întâielor

b) A többi sorszámnevet, ha a főnév előtt áll, a cel, cea melléknévi névelő és a de 
elöljárószó segítségével ragozzuk (cel + de-al + doilea): 

Hímnem Nőnem
A. T. cel de-al doilea cea de-a doua
B. R. celui de-al doilea celei de-a doua

Mondatokban: Dintre toate grupurile prezente la concurs prima a fost cea din Sopron. 
(A versenyen résztvevő összes csoport közül a soproni végzett az első helyen.); În timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial liceenii au fost înrolaţi în armată şi duşi pe front. (A 
második világháború alatt a gimnazistákat besorozták és elvitték a frontra.) 

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók 

Ha az întâi alak a főnév mögött áll, akkor változatlan: anul întâi (első évfolyam); clasa 
întâi (első osztály), de az új helyesírási szabály (DOOM, 2005) szerint helyes a követ-
kező alakok használata is: clasa întâia (az első osztály) întâia clasă (az első osztály), 
egyes szám, birtokos vagy részeshatározói esetben: întâii clase (az első osztálynak), 
többes alanyestben: întâile clase (az első osztályok), többes szám, birtokos vagy részes-
határozói esetben: întâilor clase (az első osztályoknak). Egyéb jelentése: a vonat első 
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osztálya: El nu era obişnuit să călătorească la clasa întâi. (Nem volt hozzászokva, 
hogy az első osztályon utazzon.) 

31. GYAKORLAT

1. Írja be a kipontozott helyre a megfelelő választ, és érveljen a választása mellett!
Ion mi-a spus că ………. le va da câte un cadou.
1. amânduror 2. amândoi 3. amândurora 4. amândouă 5. doi 

2. Válassza ki a helyes választ, és írja be a kipontozott helyre!
a) ………. dintre studentele premiate va primi o bursă în Italia.
1. Celui de-al treilea 2. Cel de-al treilea 3. Al treilea 4. Celei de-a treia 5. Cea de-a treia 
b) ………. persoane au reuşit să obţină semnături din partea sportivilor. 
1. Paisprezece de 2. Patrusprezece 3. Paisprezece 4. Paişpe 5. Patru spre zece
c) La Jocurile Olimpice ………. concurent nu a mai ajuns în finală.
1. cea de-a noua 2. celui de-al nouălea 3. celei de-a noua 4. cel de-al nouălea 5. a noua 

3. Keresse ki és elemezze az alábbi szövegekben a számneveket!
a) Când era-nspre sara zilei a treia, buzduganul, căzând, se izbi de o poartă de aramă, şi făcu un 

vuiet puternic şi lung. (Făt Frumos din Lacrimă, Mihai Eminescu)
b) Chiar în a doua jumătate a lui april am avut o lucrare de seminar, care a fost o adevărată 

lecţie despre Critica raţiunii practice. (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Camil 
Petrescu)

c) Eu cred că avem nevoie de ambele feluri de fericire, că fiecare-n parte este săracă şi extremă în 
lipsa celeilalte. (De ce iubim femeile, Mircea Cărtărescu)

4. Gyűjtse ki és elemezze a számnevet a román és a magyar szövegben! 
Îmi pare rău că n-am luat măcar spânul cel de-al doilea cu mine. (Povestea lui Harap-Alb, Ion 

Creangă)
Mégiscsak fel kellett volna fogadnom legalább azt a második csupaszt. (Fehér Szerecsen meséje, 

Ion Creangă. Ford. Sütő András)

5. Írja be a kipontozott helyre a megfelelő román számnevet a magyar fordítás alapján!
a) Fiecare ………. spectator va putea intra gratis la expoziţie. (Minden ezredik látogató ingyen 

látogathatja meg a tárlatot.)
b) ………. vizitator a primit un cadou din partea muzeului. (A hetven ezredik látogató ajándékot 

kapott a múzeum részéről.)
c) ………. concurent a ajuns cu trei ore întârziere. (A századik versenyző három óra késéssel 

érkezett.)
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VÁLTOZATLAN ALAKÚ SZÓFAJOK 
(Părţile de vorbire neflexibile)

A románban négy változatlan alakú szófaj (parte de vorbire neflexibilă) van: elöljárószó, 
kötőszó, határozószó és indulatszó. Az elöljárószót és a kötőszót viszonyszónak tekint-
hetjük, mert nyelvtani viszonyjelentést hordoz, akárcsak a magyarban a névutó vagy a 
kötőszó. Mint már említettük a magyarban három szófaji osztályt különböztetünk meg: 
alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás); viszonyszók (kötőszó, partikula, 
névelő, tagadószó, segédige, névutó, stb.); mondatszók (indulatszó, módosítószó, hang-
utánzó mondatszó, stb.). A magyarban nincs elöljárószó, bár a mint segédszó hasonlóan 
viselkedik, például: mint orvos vagyis orvosként dolgozik (lucrează ca medic); fino-
mabb az alma, mint a körte (mărul e mai gustos ca para). 

A románban az elöljárószó és a kötőszó között a különbség az, hogy az elöljárószó 
nem köthet össze két igét, a kötőszó viszont igen. A Ştefan a cumpărat de la ei un 
manual de engleză şi a început să înveţe limba engleză (Ştefan vásárolt tőlük egy angol 
nyelvkönyvet és el kezdett tanulni angolul.) mondatban a de la elöljárószó az igét (a 
cumpărat) köti a névmáshoz (ei), a de elöljárószó a két főnevet (manual + engleză), a şi 
kötőszó pedig két igét (a cumpărat – a început) vagyis két főmondatot kapcsol össze. 
A magyarban a szóösszetételt két szó összekapcsolásával végezzük: asztal + terítő → 
asztalterítő, románul ezt elöljárószó segítségével fejezzük ki: faţă de masă, teren de 
tenis (teniszpálya), ami jelentős eltérés a két nyelv között. A magyarban az elöljárószó 
a névutónak felel meg, mert a névszó mögött áll, és a névszó jelentését bővíti: a fa alatt 
(sub copac); az ajtó mögött (după uşă); a kocsi előtt (în faţa maşinii); a fal mellett (lângă 
perete). Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2.4. pontban tárgyalt magyar esetrendszer segíthet 
a román elöljárószók helyes használatában, például amikor irányt vagy közelítést feje-
zünk ki akkor a la elöljárószót használjuk: a Megyek Bukarestbe (az egyetemre, a barát-
nőmhöz stb.) mondatok fordítása a következő: Merg la Bucureşti.; Merg la universitate.; 
Merg la prietena mea. (lásd bővebben a 7. fejezetben) 

A határozószót átmeneti szófajként is értelmezhetjük, alakja általában változatlan, 
de fokozható. A Calul fuge mai repede (A ló gyorsabban fut.) vagy a Calul acesta fuge 
cel mai repede (Ez a ló fut a leggyorsabban.) mondatban a repede módhatározószó 
alakja megváltozik, mert fokozható (mai repede, cel mai repede). A határozószó román-
ban mondatszóként, különálló mondatot alkot: Afară! (Kifelé!); Ajutor! (Segítség!); 
Aiurea! (Egy frászt). De lehet határozószó az ige befejezett múltú melléknévi igeneve 
is: vrând-nevrând (akarva-akaratlanul), la drept vorbind (az igazat megvallva). Például: 
Legea privind dreptul de autor. (Törvény a szerzői jogról). (lásd GARL)
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A magyarban a határozószó alapszófaj, hiszen bővíthető, toldalékolható és önálló 
tagolatlan mondatként is megjelenhet: Szia! (La revedere!); Jaj! (Vai!); Tényleg. (Zău.).

Ha a melléknév határozószó, akkor az alakját nem változtatja. Például a cal frumos 
(szép ló) szintagmában a frumos melléknév, mivel többes számban megváltozatja alak-
ját: cai frumoşi (szép lovak). Ha ige mögött áll változatlan alakú határozószó: vorbeşte 
frumos (szépen beszél). A határozószó (binişor – elég jól, tűrhetően) lehet főnév is, ha 
névelőt kap (cu binişorul – csínján). Ha a határozószó (înainte) névelőt kap elöljáró lesz 
(înaintea). Például: Acum mergeţi înainte, apoi venim şi noi. (Határozószó: Most men-
jetek előre, majd jövünk mi is.); Înaintea meciului cu Manchester toţi au fost optimişti. 
(Elöljárószó: A Manchester elleni meccs előtt mindenki derűlátó volt.)
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7. AZ ELÖLJÁRÓSZÓ  
(Prepoziţia)

Az elöljárószó változatlan alakú szófaj és a névszó előtt áll: după zid (a fal mögött); pe 
drum (úton); deasupra capului (fej fölött); în afara satului (falun kívül). Fontos eleme 
a szóképzésnek, mert összeköti a főneveket, a főneveket és bővítményeit ( faţă de masă 
– asztalterítő; maşină de teren – terepjáró; copil din flori – zabigyerek; ceas de aur – 
aranyóra; dulapul de lângă uşă – az ajtó melletti ajtó; ca răsplată – fizetségként; peste 
o mie – ezret meghaladó; az igét és bővítményeit (vin de la gară – az állomásról jövök; 
pleacă la mare – elutazik a tengerre; este originar din Banat – a Bánságból származik); 
vagy mondatot vezet be: Plec cu cine vreau. (Azzal megyek, akivel akarok.) 

Az elöljárószó jelölhet: 
– tulajdonságot: medalie de argint (ezüstérem); 
– rendeltetést: costum de baie (fürdőruha); tren de marfă (tehervonat); tren de persoane 

(személyvonat); 
– eredetet: batic de mătase (selyemkendő); 

A de elöljárószóval képzett román névszók a magyarban -i (-ó) képzős melléknévnek, 
illetve jelzős szóösszetételnek felelnek meg: loc de destinaţie (rendeltetési hely); peşte 
de mare (tengeri hal); marfă de calitate (minőségi áru); bilet de parcare (parkolójegy). 

A románban az elöljárószó és a kötőszó között a különbség az, hogy az elöljárószó 
nem köthet össze két igét, a kötőszó viszont igen. Például: venind de la ei (tőlük jövet); 
az am sosit cu o oră înaintea ta (egy órával érkeztem előtted.) szóösszetételben a de 
la és az înaintea elöljárószók az igét (venind, am sosit) kötik a névmáshoz (ei, ta), a cu 
elöljárószó az igét kapcsolja a főnévhez. A şi kötőszó viszont a El a sosit ieri şi va pleca 
astăzi cu avionul (Tegnap érkezett és ma utazik el repülővel.) mondatban két igét köt 
össze (a sosit és va pleca). 

Az egyszerű elöljárószót nem hangsúlyozzuk, ugyanis a hangsúly a mögötte álló név-
szóra esik: fără tine, de pe masă, cu o fată, viszont az összetett elöljárószót a hangsúlyo-
zás szabályai szerint ejtjük: înaintea lui Ştefan (István előtt); împrejurul gării (az állomás 
körül); dinapoia maşinii (az autó mögött); dinlăuntrul butoiului (a hordó belsejében). 
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7.1. Az elöljárószók osztályozása (Clasificarea prepoziţiilor) 

7.1.1. Az elöljárószók felosztása eredetük szerint 

Eredetük szerint megkülönböztetünk: 
a) aránylag kis számú alap elöljárószót: asupra (felett); către (felé); contra (ellen); 

cu (-val, -vel); de (-ból, -ról); după (után); fără (nélkül); în (-ban, -ben); între (közé, 
közöt); întru (felé); la (-ba, -be, felé); lângă (mellett); până pe (-on); pentru (-ért ); peste 
(túl, fölött); până (-ig); spre (felé); sub (alatt). 

Mondatokban: La scurt timp după accident ea fost operată. (Röviddel a balesete után 
megoperálták.); vagy például: O simplă copie după buletin este suficientă pentru ca 
cineva să ia un credit pe numele dumneavoastră. (A személyazonosító igazolvány fény-
másolata elegendő ahhoz, hogy az ön nevében, valaki hitelt vegyen fel.)

b) képzett elöljárószót, amely lehet: 
– egyalakú: prin (p[r]e + în, át, keresztül); deasupra (de + asupra, fölött); despre (de + 

spre, -ról, -ről ); din (de + în, -ból, -ből); dinspre (din + spre, felől); dintre (de + între, 
közül); printre (pre + între, közül); 

– különálló: de către (által); de la (onnan); de pe (-ró, -ről); de sub (alól); fără de (nél-
kül); în contra (ellene); pe la (felé, körül); pe lângă (mellett, fölött); pe sub (alatt); 
până în (-ig); până la (-ig).

7.1.2. Az elöljárószók felosztása alakjuk szerint 
a) Az egyszerű elöljárószó: a, către, cu, de, fără, la, lângă, în, între, până, pe, pen-

tru, peste, spre, sub. A Guvernul italian a acceptat cota de 350.000 de muncitori ce 
provin din alte ţări (Az olasz kormány jóváhagyta, hogy más országokból származó 
350.000-es munkavállaló-kvótát.) mondatban három elöljárószó van (kétszer a de és din). 

b) Az összetett elöljárószó: 
– két tagból áll: de-a, de către, de la, de pe, dinspre, despre, dintr-, dintre, fără a, fără 

de, înspre, pe după, pe la, până a, până la, până în, până pe, până prin, printre. 
Például: Până prin aprilie toţi trebuie să obţină un atestat de limbă. (Áprilisig min-
denkinek le kell tennie egy nyelvvizsgát.); Studiul a arătat că 39% dintre angajaţi 
preferă să sustragă documente. (A tanulmány kifejtette, hogy az alkalmazottak 
39%-a szívesen tulajdonít el dokumentumokat.)

– három tagból álló elöljárószók: de pe la, de pe lângă, până pe după, până pe la; 
Például: Până pe la mijlocul lunii martie se fac rezervările la hotelurile din Neptun. 
(A Neptun-i szállókra a helyfoglalás úgy március közepéig tart.); Vor sta până pe 
după Crăciun. (Úgy karácsonyig maradnak.); Te-am aşteptat până pe la trei. (Úgy 
háromig vártalak.) 

– négy tagból álló elöljárószók: de până pe la (úgy hozzávetőlegesen addig).
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Az elöljárószó a következő szófajokat köti össze:
1. főnév + főnév: pahar cu vin (egy pohár bor); şoseaua spre Calafat (a Calafat felé 

vezető út); főnév + névmás: cadouri pentru voi (ajándék számotokra); főnév + 
számnév: A dat flori la cinci dintre ele. (Ötnek közülük virágot adott); főnév + ige 
(főnéi igenév, szupinum): datoria de a aduna (feladata a gyűjtés); vorbă de spus 
(mondanivaló); főnév + határozószó: până acolo (addig);

2. melléknév + főnév: slab de caracter (gyenge jellemű); melléknév + névmás: cel 
mai înalt dintre ei (közülük a legmagasabb ); melléknév + szupinum: fructe bune 
de cumpărat (megvásárlásra alkalmas gyümölcsök);

3. ige + főnév: merg în oraş (megyek a városba); ige + névmás: mă văd cu ei (talál-
kozom velük ); ige + főnévi igenév: s-a dus fără a lăsa vorbă (elment anélkül, 
hogy üzenetet hagyott volna); ige + szupinum: el a terminat de adunat (ő befejezte 
a gyűjtést); ige + határozószó: se uită în sus ( felfele néz). 

 Bölcsészhallgatók és tanárok figyelmébe

A románban az elöljárószók használata igen sok problémát okoz. A románul tanulók talán vilá-
gosabban megértik a bonyolult szabályokat, ha a magyar esetrendszerre utalva azt mondjuk pél-
dául, hogy ha irányt vagy közelítést fejezünk ki (lásd 2.4. pontban a magyar esetrendszerről 
szóló részt), akkor a la elöljárószót használjuk: a Megyek Bukarestbe (az egyetemre, a barát-
nőmhöz stb.) mondatok fordítása a következő: Merg la Bucureşti.; Merg la universitate; Merg 
la prietena mea. 
Ha távolodásról („távolító eset”) beszélünk, akkor de la elöljárószót használunk: Bukarestből 
(az egyetemről, baránőmtől stb.) jövök: Vin de la Bucureşti; Vin de la universitate; Vin de la pri-
etena mea. 
Ha belső közelítésről beszélünk, akkor az în elöljárószót használjuk: Belépek a szobába (a 
pártba, kapcsolatba vkivel stb.): Intru în cameră; Intru în partid; Intru în contact cu cineva. 
Kivétel: Megyek a hegyekbe mondat helyesen: Merg în munţi. De ha egyes számban használjuk 
a főnevet, akkor a mondat: Merg la munte. 
Ha rajtalevésről van szó, akkor a pe-t használjuk. Az A könyv az asztalon ( füzeten stb.) van 
mondat fordítása a következő: Cartea este pe masă; Cartea este pe caiet. 
Ha a magyarban ún. határeset van, akkor a románban a până la elöljárószót használjuk. Az A 
vonat Párizsig (tengerpartig stb.) megy mondatot így fordítjuk: Trenul merge până la Paris. 
Trenul merge până la litoral. Az Au mai rămas 8 zile până la startul celui mai important 
eveniment muzical al anului (Nyolc nap van még hátra az év legfontosabb zenei eseményének a 
kezdetéig.) mondatban a határesetet a kezedetéig főnév fejezi ki.

7.1.3. Az elöljárószós szerkezetek (Locuţiunile prepoziţionale) 

Gyakoribb elöljárószós szerkezetek: alături de, în afara, în faţa, în jos de, împreună 
cu, în loc de, în spatele. Az În afara lor au mai sosit şi alţi turişti (Rajtuk kívül érke-
zett még más turista is.) mondatban az în afara elöljárószós szerkezet első tagja az în 
elöljárószó, a második az afară határozószó. Az în afară (ă-val a végén) viszont határo-
zószós szerkezet: Jumătate din românii care au plecat la muncă în afară în ultimii cinci 
ani se găsesc în Italia, iar un sfert în Spania. (Az utóbbi öt évben, a kinti [külföldi] 
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munkára kivándorló románok fele Olaszországban, negyede pedig Spanyolországban 
él.)

A mai román nyelvben egyes kifejezések: în cadrul (a keretében); în ceea ce priveşte 
(valamit illetően); la nivelul (szinten); pe linia (mentén); referitor la (valamire vonatko-
zóan); vizavi de (valamivel szemben) elöljárószós szerkezetekké válnak. Mondatokban: 
România a făcut progrese în ceea ce priveşte crearea unei economii de piaţă. (Románia 
fejlődést mutat a piacgazdaság megteremtésében.); Rata şomajului la nivelul Capitalei 
s-a ridicat la circa 2,21 la sută (Fővárosi szinten a munkanélküliség aránya elérte a kb. 
2,21%-ot.).

7.2. Az elöljárószók esetvonzatai (Cazurile cerute de prepoziţii) 

Az elöljárószók mögött a főnév különböző esetben állhat: 
1. Az egyszerű elöljárószós szerkezetben (către, cu, de, din, în, pe, pentru, peste, 

până, spre, sub) a főnév tárgyesetben áll. 
Mondatokban: Fetiţa din clasa voastră învaţă uşor limba engleză. (A kislány az 

osztályotokból könnyen tanulja az angol nyelvet.); Pe masă se găsesc cărţile tale. 
(Az asztalon vannak a könyveid.); Colegii noştri au sosit spre seară. (Társaink este 
felé érkeztek.); Mi-am cumpărat şi eu un ceas de aur. (Én is vettem magamnak egy 
aranyórát.) A clasa, masă, seară, aur főnév tárgyesetben áll.

2. Az asupra, deasupra, contra, împotriva, de-a lungul, împrejurul, dinapoia, îna-
intea elöljárószó birtokos esetet vonz. 

Mondatokban: O furtună imensă s-a abătut asupra satului. (Hatalmas vihar zúdult 
a falura.); Ei au câştigat contra echipei din Capitală. (Ők nyertek a fővárosi csapat-
tal szemben.); Alexandru s-a adus în Italia împotriva voinţei mamei sale. (Anyja aka-
rata ellenére Alexandru elutazott Olaszországba.); S-au întâmplat multe aventuri de-a 
lungul drumului. (Az út alatt sok kalandban volt részük.) A satului, echipei, voinţei, 
drumului főnév birtokos esetben áll. 

További példák: Grădiniţa funcţionează în cadrul singurei mănăstiri catolice din 
Vrancea. (Az óvoda az egyetlen Vrancea-i katolikus kolostor keretében működik.); 
Furtunile abătute asupra Californiei au dus la închiderea a trei autostrăzi principale. 
(A Kalifornára zúdult viharok miatt le kellett zárni három fő autópályát.); Infracţiunile 
contra patrimoniului au scăzut cu 15 %. (A közvagyon ellen elkövetett bűncselek-
mények száma 15%-al csökkent.); Raportul nu s-a pronunţat în privinţa implicării 
politice a echipei care a pregătit reportajul. (A jelentés nem foglalt állást a riportot 
készítő forgatócsoport politikai érintettségét illetően.); Parlamentul României a ratifi-
cat Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octom-
brie 2003. (Románia Parlamentje ratifikálta az Egyesült Nemzetek Szövetségének 2003. 
október 31-én elfogadott Korrupcióellenes Egyezményét).

Kivételt képez az elöljárószó birtokos névmás előtt: asupra mea (fölöttem); contra 
noastră (ellenünk); împotriva ta (ellened), mert a névmás alakja nem változik: Sunteţi 
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plin de ură contra noastră, dar nu sunteţi în stare să spuneţi de ce! (Tele van gyűlölet-
tel irántunk, de nem tudja megmondani, hogy miért!)

3. A datorită, graţie, mulţumită elöljárószó részeshatározó esetet vonz.
Mondatokban: Datorită perseverenţei sale Mircea a reuşit la examen. (Kitartásának 

köszönhetően Mircea sikeresen levizsgázott.); Graţie lor Mariana şi-a realizat 
planul. (Nekik köszönhetően Mariana valóra váltotta a tervét.); Mulţumită prietenilor 
grupul a ieşit din impas. (A barátoknak köszönhetően a csapat kimászott a bajból.) A 
perseverenţei, lor, prietenilor névszók részeshatározó esetben állnak. 

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

Az elöljárószó mögött álló főnév általában nem kap határozott névelőt, ez alól kivétel a 
cu (-val, -vel). Mondatokban: Ion va pleca astăzi cu avionul. (Ion ma utazik repülővel); 
Am mâncat de prânz cu nişte prieteni. (Néhány barátommal együtt ebédeltünk.) 

A contra elöljárószó után a főnév állhat: 
– birtokos esetben: contra voinţei sale (akarata ellenére); 
– tárgyesetben: doi contra trei (kettő három ellen); 
– névelő nélkül ugyancsak tárgyesetben: contra cost (pénzért, térítéses); contra crono-

metru (időmérő). Például: Etapa contra cronometru a fost câştigată de un concurent 
din Spania. (Az időmérő szakaszt egy spanyol versenyző nyerte.)
A de/cu elöljárószó megváltoztathatja a szóösszetétel értelmét. Az Aş vrea să-mi cum-

păr un pahar de apă (Szeretnék vásárolni egy vizespoharat.) mondatban a de elöljárószó 
a pohár milyenségére utal, viszont a Daţi-mi un pahar cu apă (Kérek egy pohár vizet.) 
mondatban a cu a pohár tartalmára vonatkozik, mint például az un pahar cu vin (egy 
pohár bor); un pahar cu bere (egy pohár sör). Ebben az esetben a cu elöljárószóval hasz-
nált névszó nem kap névelőt! Az Îmi plac cărţile de poveşti (Szeretem a mesekönyveket.) 
mondatban általános műfaji meghatározásról van szó, de a Citesc o carte cu poveşti. 
(Olvasok egy meséskönyvet.) mondatban a carte cu poveşti meséskönyv.

Az între, dintre és printre elöljárószókat többes számú főnévvel használjuk: Printre 
invitaţii speciali se vor număra personalităţi de seamă. (A díszvendégek között jelentős 
személyiségek szerepelnek.) 

32. GYAKORLAT

1. Gyűjtse ki az elöljárószókat a következő szövegből!
a) Cei aproximativ 30 de liceeni sătmăreni au câştigat un concurs pe teme de mediu, organizat de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu-Mare.
b) O diplomată britanică şi-a părăsit, de ieri, biroul de lucru din Kathmandu pentru a ajunge pe 

Everest, încercând să ducă la bun sfârşit o misiune în care bunicul ei s-a angajat în urmă cu peste 70 
de ani.
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2. Keresse meg és elemezze az elöljárószókat az alábbi mondatokban!
a) Chiar dacă nu merge în fiecare zi la serviciu, o casnică îndeplineşte un volum de muncă 

apreciabil.
b) În mod cert, una dintre problemele abordate de toată lumea a fost cea a meciului cu englezii. 

3. Gyűjtse ki az elöljárószókat, és hasonlítsa össze a magyar fordítással!
Puţin mai este, şi ai să ajungi împărat, care n-a mai stat altul pe faţa pământului aşa de iubit, de 

slăvit şi de puternic. (Povestea lui Harap-Alb, Ion Creangă)
Nincs már sok hátra, s olyan híres, hatalmas és szeretett császár lesz belőled, amilyen még nem volt 

ezen a földön. (Fehér Szerecsen meséje, Ion Creangă, Ford. Sütő András). 

4. A magyar fordítás alapján írja be a kipontozott helyre a megfelelő elöljárószót!
a) Oaspeţii au venit ... Paris. (A vendégek Párizsból jöttek.) 
1. de la 2. de pe 3. de 4. drept de 5. de peste
b) Circulaţia a fost reluată ………. singură bandă. (A közlekedés egy sávon újraindult.)
1. pe o 2. din 3. pe 4. dintr-o 5. de la 
c) Jucătorii noştri au câştigat ………. echipei din Milano. (Játékosaink nyertek a milánói csapat-

tal szemben.) 
1. în faţa 2. împreună cu 3. potrivit 4. cu 5. datorit 
d) ………. perseverenţei sale ea a reuşit să-şi dea examenul de doctorat. (Kitartása révén, neki 

sikerült letennie a doktori vizsgát.) 
1. datorită 2. de-a lungul 3. peste 4. dintr-o 5. contra
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8. A HATÁROZÓSZÓ  
(Adverbul)

A cselekvés, történés milyenségét, körülményeit (helyét, idejét, módját) fejezi ki. 
Leggyakrabban az ige mögött áll. 

8.1. A határozószók osztályozása
a) Alakjuk szerint a határozószók lehetnek: 
– egyszerű határozószók: azi (ma); bine (jól); sus (fent); destul (elég); aici (itt); 

acolo (ott). Például: Prietenul nostru nu vine azi. (A barátunk nem jön ma.); El 
joacă bine şi în echipa naţională. (Ő jól játszik a válogatottban is.); Urcaţi sus! 
(Szálljanak fel!)

– összetett határozószók: devreme (korán); împreună (együtt); altfel (másképpen); 
după-masă (délután); câteodată (néha). Mondatokban: Ei vor sosi după-masă cu 
maşina. (Ők délután kocsival érkeznek.); Bunicul ne spunea câteodată poveşti 
auzite din bătrâni. (Nagypapa néha az öregektől hallott meséket mondott nekünk.) 
Az összetett határozószó tagja lehet: elöljárószó + határozószó (în + tocmai); elöl-
járószó + főnév (de + vreme); elöljárószó + számnév (într + una). 

A szófajváltás eredményeként jött létre a névmásból a ce (mennyire, milyen) és cât 
(mennyi) határozószó. Például: Ce s-a bucurat! (Mennyire örült.); Ce bine-mi pare! 
(Mennyire örülök!); Cât s-a bucurat! (Hogy örült neki.) Az a putea ige jelen idejű 3. 
személyű alakja (poate) is lehet határozószó: Poate că vine. (Lehet, hogy jön). A főnév 
lehet időhatározó-szó: noaptea, joi (csütörtökön): Ion va pleca joi. (Ion csütörtökön 
utazik.) 

A határozószó létrejöhet képzéssel, íme a gyakoribb képzők: 
-eşte: băieţeşte (fiúsan); părinteşte (atyaian); sufleteşte (lelkileg); 
-mente: totalmente (teljesen); realmente (valóban); socialmente (társadalmilag); 
-iş/îş: cruciş (ferdén); târâş (kúszva). 
b) Jelentésük szerint: 
1. A helyhatározószók (adverbe de loc) a cselekvés helyét jelölik: aici (itt); acolo 

(ott); aproape (közel); împrejur (körül); jos (lent); departe (messze); unde (ahol); 
afară (kint); dincolo (túl); nicăieri (sehol); peste tot (mindenütt); pretutindeni 
(mindenütt) stb. Mondatokban: Pe aici nu se trece. (Nem átjáró; vagyis Itt nem 
lehet átmenni.); Aproape de doi ani nu am mai fost la voi. (Közel két éve nem vol-
tam nálatok.); Pretutindeni în oraş se găsesc pomi de Crăciun. (A városban min-
denütt lehet kapni karácsonyfát.)
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2. Az időhatározó-szók (adverbe de timp) a történés idejét fejezik ki: acum (most); 
astăzi (ma); atunci (akkor); deodată (hirtelen, egyszercsak); ieri (tegnap); îndată 
(azonnal, rögvest); târziu (későn); devreme (korán); odată (egyszer); totdeauna 
(mindig, örökkön) stb. Mondatokban: Ursul apăru deodată din desiş. (A medve 
egyszerre megjelent a cserjésből.); În fiecare zi Ion se scoală devreme. (Ion min-
den nap korán reggel kel.); Astăzi tramvaiele vor circula doar până la ora 9 seara. 
(Ma a villamosok csak este 9-ig közlekednek.) 

3. A módhatározószók (adverbe de mod) a cselekvés módjára, körülményeire utal-
nak: abia (alig); aşa (így); alene (lassan, ráérősen); cruciş (ferdén); cum (ahogyan, 
amint); degrabă (gyorsan); româneşte (románul); vitejeşte (hősiesen); realmente 
(valóban, igazán). Jelentésük szerint jelölhetnek mennyiséget: mult (sok); puţin 
(kevés); cam (mintegy, körülbelül); bizonyosságot jelölnek a következő módhatá-
rozószók: tocmai (pontosan); chiar (pontosan, éppen); viszonylagosságot: poate 
(lehet); probabil (valószínű, talán); és magyarazátot: adică (vagyis); anume (még-
pedig, nevezetesen). 

 Ezen kívül a módhatározószók kifejezhetnek állítást vagy igenlést: a da (igen); 
evident (nyilvánvaló); bineînţeles (magától értetődőleg); fireşte (természetesen); 
întocmai (pontosan); sigur (bizonyosan); desigur (persze); neapărat (nélkülöz-
hetetlen); negreşit (bizonyára); és tagadást: nu (nem); ba (dehogy); nici (sem); 
dimpotrivă (ellenkezőleg); nicidecum (sehogysem, egyáltalán nem).

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A módhatározószó és a melléknév között a különbség az, hogy a módhatározószó nem 
változtatja alakját. A Ion cântă frumos (Ion szépen énekel.) vagy Elevii cântă frumos 
(A tanulók szépen énekelnek.) mondatokban az egyes és többes számú ige mögött a 
módhatározó nem változtatja alakját. De amikor melléknév, mint például az Avem un 
monument frumos (Van egy szép emlékművünk.) vagy Avem mai multe monumente 
frumoase (Szép emlékműveink vannak.) mondatokban a frumos/frumoase egyezik az 
előtte álló semlegesnemű főnévvel (monument/monumente). 

A magyarban a határozószó mondatbeli szerepe szerint megkülönböztetünk: helyhatározószót 
(jobbra, balra, kívül, belül, fent, lent, elöl, hátul); időhatározó-szót (éjjel, reggel, este, nappal, 
egyszer, holnapután, utoljára); számhatározószót (elvétve, gyakran, néha); állapothatározószót 
(bőviben, egyedül, hanyatt); eredményhatározó-szót (izzé-porrá, olybá); társhatározószót 
(együtt); módhatározószót (biztosan, egyben, egyfolytában, futtában, hirtelen, örömest); tekin-
tethatározó-szót (általában, külsőleg, lényegében); fokhatározószót (dugig, félig-meddig, jól, 
jóval, nagyban, nagyrészt). Morfológiai tagoltságuk szerint van egyszerű (ma, majd, már, még, 
hamar, korán, tisztán, oldalt, hiába, jobbára, alulfelül, körül); és összetett határozószó. Ez 
utóbbi lehet mellérendelő (hogyhogy, néha-néha, már-már) és alárendelő (szívrepesve, fogcsi-
korgatva, annálfogva, idejövet, aznap, homlokegyenest). A határozószók felvehetnek viszonyra-
gokat: -n, -an/en: ahogyan, amottan, fennen, itten, mostan; -ról/-ről: akkorról, alulról, belülről, 
fentről, lentről; -ra/-re: addigra, akkorra, belülre, felülre, hátulra; -tól/-től: mikortól, mostan-
tól; -ig: hazáig, egykorig, idáig, mostanig. 
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8.2. A határozószók fokozása 

Habár a románban változatlan alakú szófajnak tekintjük a határozószót, fokozni lehet, 
akárcsak a mellékneveket. A határozószókat úgy fokozzuk, mint a mellékneveket, azzal 
a különbséggel, hogy a határotószó nem egyezik az igével:
– alapfok: bine (jól): Mi-a părut bine că ai venit. (Jól esett, hogy eljöttél.) 
– középfok: mai bine (jobban); mai puţin bine (kevésbé jól); la fel de bine (éppen 

olyan jól): Ar fi mai bine dacă te-ai lăsa de fumat. (Jobb lenne, ha leszoknál a 
dohányzásról.) 

– felsőfok: cel mai bine (legjobban); foarte bine (nagyon jól); tare bine (szó szerint: 
erősen jól): Maria aleargă foarte bine pe distanţe mici. (Maria nagyon jól fut rövid 
távon.) 

 Fokozható a târziu (későn); departe (messze); aproape (közel); curând (rögtön); 
departe (messze) határozószó is: Am plecat târziu de acasă. (Későn indultam el ott-
honról.); Mai târziu voi trece pe la tine. (Később átugrom hozzád.); Cel mai târziu a 
sosit el. (Legkésőbb ő érkezett.) 

8.3. A határozószó értékű szókapcsolatok (Locuţiunile adverbiale)

A határozószó értékű szókapcsolatok a következőképpen keletkezhetnek: 
– elöljárószó + főnév, névmás, számnév, az ige szupinum alakja: din întâmplare (főnév, 

véletlenül); de aceea (névmás, azért); din păcate (főnév, sajnos); din nou (mellék-
név, újból); din timp (főnév, időben); fără îndoială (főnév, kétségtelenül); fără 
întrerupere (főnév, szakadatlanul); de ajuns (szupinum, elég); de asemenea (határo-
zószó, valamint). Mondatokban: Unul dintre misterele biologiei a fost descoperită din 
întâmplare de geneticieni americani.; Trecutul ne reprezintă, de aceea trebuie să-l 
cunoaştem!; Din păcate, lucrurile nu evoluează la fel de bine şi în ceea ce priveşte 
stadionul din Giuleşti;

– összetett elöljárószó de-a + névelős főnév: de-a dreptul (egyenesen, közvetle-
nül); de-a latul (széltében, egészében); de-a lungul (folyamán, hosszában); de-a-
ndăratelea (visszafelé); cu de-a sila (erőszakkal). A pe elöljárószó + az ige szupinum 
alakjával képezzük a következő elöljárószókat: pe alese (tetszés szerint); pe mâncate 
(tele gyomorral); pe gândite (megfontolva, éretten). Mondatokban: Este de-a dreptul 
revoltător! (Egyenesen felháborító!); Milioane de cetăţeni de-a latul Europei sunt 
implicaţi în mod activ în oferirea de servicii. (Egész Európában többmillió állampol-
gár ténylegesen érintett a munkavállalásban.); La anul fotografii şi reporterii National 
Geographic vor călători de-a lungul şi de-a latul României. (Jövőre a N.G. fényké-
pészei és riporterei széltében-hosszában beutazzák Romániát.); Dar filmul istoriei se 
derulează de-a-ndăratelea. (De a film története visszafelé pörög.); Dragoste cu de-a 
sila nu se poate. (Erőszakkal nem lehet szeretni);

– főnév, névmás, határozószó ismétlése elöljárószóval: încetul cu încetul (lassacs-
kán); nas în nas (szemtől szembe); picior peste picior (keresztbe tett lábbal); umăr 
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la umăr (vállvetve); Mondatokban: Încetul cu încetul am ajuns să cred că o astfel 
de înţelegere nu poate exista. (Lassacskán rájöttünk arra, hogy ilyen egyezség nem 
létezhet.); Partidele rivale vor da nas în nas cu prilejul organizării mitingurilor. (A 
rivális pártok szemtől szembe kerülnek a nagygyűlések szervezése során.); Să nu stai 
picior peste picior dacă ai avut operaţie la şold! spunea doctorul. (Ne ülj keresztbe 
tett lábbal, ha csípőoperációd volt – mondta az orvos.); Ţările aliate au luptat umăr la 
umăr împotriva duşmanului. (A szövetséges országok vállvetve harcoltak az ellenség 
ellen.);

– határozószó ismétlése a şi kötőszóval kevésbé használatos kifejezésekben, mint aşa 
şi aşa (nem valami jól, közepesen); când şi când (néhanapján);

– rokon értelmű szavak (sinonime) ismétlése elöljárószók segítségével: în fel şi chip 
(minden eszözzel, minden áron); cu chiu, cu vai (keservesen, üggyel-bajjal); ellen-
tétes értelmű szavak (antonime) ismétlése: de bine, de rău (valahogyan); de silă, de 
milă (kénytelen-kelletlen); de voie, de nevoie (akarva-akaratlan). Mondatokban: Ei 
au încercat în fel şi chip să-l convingă pe primar. (Megpróbálták minden eszközzel 
meggyőzni a polgármestert.); Ajunge el acolo cu chiu, cu vai şi ce îi e dat să vadă? 
(Üggyel-bajjal odaért, s mit látnak szemei?) 

A mai román nyelvben gyakrabban használt állandósult határozószós szókapcsolatok: ba 
bine că nu (természetesen, nyilvánvaló); ba chiar că (még csak az kellene); ba nu zău! (nem 
mondod!, na ne!); de bunăvoie (önként, jószántából); cât ai zice peşte (szempillantás alatt); 
cât ai bate din palme (egy pillanat alatt); cât pe-aci (szinte); cu nemiluita (garmadával); cu 
desăvârşire (tökéletesen); cu dragă inimă (nagy örömmel); cu siguranţă (biztosan, kétségtele-
nül); de dimineaţă (reggeli, korai); de cu seară (estefelé, tegnap este); de multe ori (gyakran); 
de aici încolo (ettől fogva); de exemplu (például); din nou (újból); din când în când (olykor, 
időnként); în grabă (sietve, sebtében); în general (általában); la anul (jövő évben); la noapte 
(ma éjszaka); la Paştele cailor vagy calului (sohanapján); la vară (ezen a nyáron); înainte de 
vreme (idő előtt); în chipul următor (következőképpen); în doi timpi şi trei mişcări (gyorsan, 
egy-kettőre); în felul următor (következőképpen); într-o bună zi (egy szép napon); într-o doară 
(találomra, vaktában); în zadar (hiába); mai cu seamă (különösen); ori de câte ori (akárhány-
szor); pe ascuns (suttyomban); pe atunci (akkor); pe acolo (ott); pe furiş (titokban, fű alatt); pe 
mâine (viszlát); pe nesimţite (észrevétlenül); pe de rost (kívülről); până aici (eddig); până-n 
pânzele albe (a legvégsőkig); prin urmare (következésképpen); peste tot (mindenütt); rând pe 
rând (egymás után, sorra). 

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A határozószó alakja változhat az a- előtag vagy utótag révén, jelentése azonban nem 
változik: deseori/adeseori, ades/adesea, akárcsak egyes határozóként használt kifeje-
zés: de-a pururi/de-a purerea (mindörökké); de asemeni/de asemenea (ugyanúgy). 

A szóalkotás során létrejött határozószók jelentése eltér, ha egybe vagy külön írjuk 
azokat: határozószó altădată (régebben); altă dată (más alkalommal); altfel (külön-
ben); alt fel (más módón); bineînţeles (természetesen); bine înţeles (jól megértett); 
deloc (egyáltalán); de loc (helyi, származását tekintve); odată (valamikor, régebben); 
o dată (egy alkalommal). A mai román nyelvben gyakori hiba a határozószó helytelen 
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használata: helyesen: nou-născuţi (újszülöttek); nem *noi-născuţi. Például: Şefa secţiei 
nou-născuţi de la maternitatea Constanţa a sosit la Sofia. (A konstancai Szülőotthon 
Újszülött Osztályának vezetője Szófiába érkezett.); cărţi nou apărute (újonnan meg-
jelent könyvek); nem *cărţi noi apărute; erau ferm convinşi (szilárd meggyőződésük 
volt); nem *erau fermi convinşi; au sosit destul de mulţi (elég sokan érkeztek); nem *au 
sosit destui de mulţi; cheamă cât mai mulţi (hívj minél többeket); nem *cheamă câţi mai 
mulţi. A határozószó az igére utal és nem a főnévre! 

33. GYAKORLAT

1. Keresse meg a határozószót!
De asemenea, n-ai să fii în stare să-ţi aduci aminte în ce moment din trecut ai fost transportată. (De 

ce iubim femeile, Mircea Cartărescu)

2. Írja be a kipontozott helyre a megfelelő határozószót, és indokolja meg választását! 
Surorile au fost ………. convinse că au dreptate.
1. fermi 2. fermă 3. ferme 4. ferm

3. A magyar fordítás alapján írja be a kipontozott helyre a megfelelő elöljárószót!
a) Profesorul vorbea ………. ca să-l înţelegem şi noi. (A tanár lassan beszél, hogy mi is megért-

sük őt.).
1. încet 2. înceată 3. încete 4. înceţi 
b) Actorul renumit i-a spus ………. colegului meu să renunţe la actorie. (A neves színész barátian 

azt mondta a diáktársamnak, hogy mondjon le a színészmesterségről.)
1. prietenesc 2. prieteneşte 3. prietenească 4. prieteneşti
c) Avionul va pleca ………. mâine la prânz. (A repülő legkorábban holnap délben indul.)
1. cea mai devreme 2. cei mai de vreme 3. cel mai devreme 4. cele mai de vreme
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9. A KÖTŐSZÓ  
(Conjuncţia) 

A kötőszó azonos mondatrészeket (alany, tárgy, határozó, állítmány, névszói állítmány) 
vagy mondatokat köt össze és utal a közöttük létrejött nyelvtani és logikai viszonyra. 

9.1. A kötöszók felosztása (Felul conjuncţiilor)
a) Viszonyjelentésük szerint a kötőszók kifejezhetnek mellérendelő és alárendelő 

viszonyt. 
1. A kötőszó jelölhet mellérendelő viszonyt, amikor két alanyt köt össze: alany 

+ alany: Ion şi sora lui aşteaptă tramvaiul. (Ion és lánytestvére várja a villa-
most.); névszói állítmányt + névszói állítmánnyal: Ştefania este înaltă şi sportivă. 
(Ştefania magas és sportos.); két ellentétes mellérendelő mondatot: E tinerel, dar 
lucrează cât trei. (Fiatal, de annyit dolgozik, mint három.) Ezen kívül melléren-
delő kötőszók az aşadar (tehát), ci (de), deci (tehát), fie ..., fie (vagy ..., vagy), iar 
(pedig), însă (de, ellenben, viszont), nici (sem, se), or (de, holott), ori (vagy), sau 
(vagy). 

2. A kötőszó alárendelő viszonyt jelöl a következő mondatban: Ne ducem în oraş, 
dacă vrei. (Megyünk a városba, ha akarod.) A fontosabb alárendelő kötőszók: 
ca... să (azért …, hogy – kötőmódban álló igével, például ca să vadă: hogy lássa), 
că (hogy – kijelentő módban álló igével), când (miközben), cât (ameddig), cum 
(mivel), dacă (ha), de (ha), deoarece (mivel, minthogy), deşi (bár), fiindcă (mert), 
încât (hogy – kijelentő módban álló igével), întrucât (mivel), până (amíg), precum 
(mint), să (hogy – kötőmódban álló igével), unde (miközben). A felkiáltó monda-
tokban a kötőszó állhat a mondat elején: De-ar veni mai repede vara! (Bárcsak 
jönne már a nyár!).

b) Alakjuk szerint a kötőszók lehetnek: 
– egyszerű: că (hogy); căci (mert, mivel); ci (de, hanem, azonban); deci (tehát, követ-

kezésképpen); nici (sem, se); iar (ismét, szintén, megint); or (de, holott); ori (vagy); 
sau (vagy); să (hogy); 

– összetett: aşadar (tehát, ezek szerint); deoarece (mivel, minthogy); fiindcă (mert). 

A kötőszó a magyarban is nyelvtani viszonyjelentést hordoz, nem toldalékolható és nem lehet 
mondatrész. Egy része tipikusan mellérendelésben szerepel: és, is, így, vagy, de, tehát, vagy, 
azaz, ugyanis, más része tipikusan alárendelésben: ámbár, bár, ha, jóllehet, mert, noha, mint-
hogy, mivel. Alakjuk szerint lehetnek egyszerűek (hogy, és, de) vagy összetettek (merthogy, 
úgyhogy).
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9.2. Kötőszó értékű szókapcsolatok (Locuţiuni conjuncţionale) 

Olyan szószerkezetek, amelyeket kötőszóként használunk. Két fajtája van: mellérendelő 
és alárendelő kötőszó értékű szókapcsolat. 

a) Mellérendelő kötőszó értékű szókapcsolatok: ci şi (nemcsak... hanem); dar totuşi 
(de mégis); precum şi (valamint ); numai că (csakhogy, azonban). Mondatban: Proiectul 
a fost sprijinit nu numai de organizaţiile locale ci şi de cele centrale. (A tervezetet nem-
csak a helyi szervezetek támogatták, hanem a központi szervezetek is.) 

b) Alárendelő kötőszó értékű szókapcsolatok: fără să (anélkül, hogy); pe lângă că 
(azonkívül hogy); pentru ca să (azért, hogy); după ce (miután); cu toate că (habár, 
bár); chiar dacă (még akkor is); în loc să (ahelyett, hogy ); o dată ce (hamár egyszer). 
Mondatokban: A plecat fără să-mi lase o vorbă. (Elment, anélkül hogy szólt volna.); 
După ce e lipsit de talent, mai e şi obraznic. (Miután tehetségtelen, még szemtelen is.); 
Cu toate că a fost prezentată lista de concurenţi în prealabil, s-au mai înscris vreo 
douăzeci. (Annak ellenére, hogy a versenyzők névsorát előzetesen közölték, huszan 
még feliratkoztak.) 

Nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalók

A mai román nyelvben egyre jobban terjed a ca să hibás használata olyan szószerke-
zetekben, amelyekben elegendő a să kötőszó. A vreau *ca să adaug (szeretném hoz-
zátenni.); pot *ca să sprijin (támogathatom), încearcă *ca să dovedească (megpróbálja 
bizonyítani); a szószerkezetet helyesen ca nélkül használjuk: vreau să adaug, pot să 
sprijin, încearcă să dovedească. Ha célt óhajtunk kifejezni, akkor a ca să használata 
helyes: se grăbeşte ca să nu întârzie (siet, hogy el ne késsen); face eforturi ca să ter-
mine la timp (minden erejével azon van, hogy időben befejezze). (lásd V. Guţu Romalo: 
Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi)

A mai román nyelvben a de lehet a) kötőszó, b) elöljárószó és c) indulatszó. 
a) A de kötőszó a következő mondatban: Foaie verde, de dai n-ai, ia nu da să vezi 

cum ai (Hej, aki másnak ad, annak semmi sem marad, de ki másnak mégsem ad, annak 
sokkal több marad.) feltételt fejez ki (dacă). Ezen kívül vonatkozhat okra is: De eşti aşa 
de bolnav, cum zici, de ce nu renunţi la plecare? (Ha annyira beteg vagy, ahogy mon-
dod, miért nem halasztod el az utazásodat?). Az alábbi mondatban következményre 
utal: Era un frig de crăpau pietrele. (Olyan hideg volt, hogy a kövek megrepdeztek.) 
(lásd bővebben Gabriela Pană Dindelegan: Elemente de gramatică. Dificultăţi, contro-
verse, noi interpretări) 

b) A de elöljárószó a következő mondatban: Eu citesc o carte de poveşti (Egy mesés-
könyvet olvasok.), ugyanis két főnevet köt össze, a második egy jelzős szerkezetot alkot 
(de poveşti). Okot fejez ki a Mor de sete (Meghalok a szomjúságtól.) mondatban, és lehet 
a névszói állítmány része is: Inelul este de aur. (A gyűrű aranyból van.) 
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c) A de indulatszót mondatszóként használjuk a következő mondatban: De! Sun-
tem mici, nu putem face nimic. (Ugyan! Erőtlenek vagyunk ahhoz, hogy valamit is 
tehetnénk.)

34. GYAKORLAT

1. Keresse meg és elemezze a kötőszókat!
Lor le datoresc inspiraţii mult nobile şi grave, fiindcă nu cred să se afle pe lume viers omenesc sau 

cântare meşteşugită care să mă mişte mai viu ca tainicul freamăt ce-l deşteaptă în frunzişul lor vântul 
serii. (Remember, Mateiu I. Caragiale)

2. Elemezze az alábbi szöveg kötőszóit!
I-am spus câte ceva, iar ea mă privea mai departe, cu aerul că ascultă grav, dar că, din motive 

confuze, nu poate ajunge la miezul vorbelor mele. (De ce iubim femeile, Mircea Cărtărescu)

3. Keresse meg a kötőszókat, és hasonlítsa össze a magyar megfelőivel!
Şi ori oi putea izbuti, ori nu, dar îţi făgăduiesc dinainte că, odată pornit din casa d-tale, înapoi nu 

m-oi mai întoarce, să ştiu bine că m-oi întâlni şi cu moartea în cale. (Povestea lui Harap-Alb, Ion 
Creangă)

Aztán vagy sikerül vagy nem, de a szavamat adom, hogyha egyszer kiléptem a házból, vissza nem 
térek, ha maga a halál jön elémbe se! (Fehér Szerecsen meséje, Ion Creangă, Ford. Sütő András)
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10. AZ INDULATSZÓ  
(Interjecţia) 

Az indulatszó érzelmet, lelki állapotot, indulatot fejez ki vagy hangokat utánoz. 
Közvetlenül tükrözi az érzelmeket. Általában az indulatszót sajátos hanghordozás, tag-
lejtés és arckifejezés kíséretében ejtjük ki. 

10.1. Az indulatszók osztályozása
1. Eredetük szerint vannak:
– felkiáltó jellegű indulatszók: ah (ó! jaj!); of (oh!); aoleu (jaj!); hop (zsupsz!); măi 

(hé!, hej!); bre (hé!); hai (nosza!, rajta! gyerünk!); hei (heló!); vai (jaj!) és más 
nyelvekből átvett indulatszók: adio (viszlát!); alo (halló!); amin (Ámen!); bravo 
(Helyes!, Nagyon jó! Kiváló!); ura (éljen! hurrá!). Mondatokban: Aoleu, ce s-a 
întâmplat cu el! (Jaj, mi történt!); Hai cu mine! (Gyere velem!);

– más szófajokból képzett indulatszók: igéből: ia (no lám!); poftim (tessék!); păzea 
(vigyázz!); határozószóból: înainte! (előre!); sus! (rajta!, taplra!); főnévből: aju-
tor! (segítség!); linişte! (csöndet kérünk!); valea! (indíts!, tűnés!). Például: Ia-o 
înainte! Dom’ le am ieşit pe scară, între ei; Linişte!...

2. Alakjuk szerint vannak 
– egyszerű indulatszók: mă, măi (hej!, hé!, ejnye!); oho (ajaja!); poc (puff!); ţac 

(csitt!); uf (jaj!); Például: Măi omule, nu vezi ce faci! (Hé ember, nem látod, mit 
csinálsz?).

– összetett: ei aş (na és!); haida-de (nehogy már! ).
3. Értelmük szerint vannak: 
– érzelmeket és akaratot, szándékot kifejező indulatszók: a (oh!); ah (ó!, jaj!); aha 

(aha!, igenlést fejez ki); au (jaj! au!); sâc (úgy kelett!); tii (tyűh!); uf (oh!); uiu (juj!, 
jaj! ); ho (hó! ); stop (állj!); vai (jaj! ). Például: Ah, ce mă doare piciorul! (Jaj, hogy 
fáj a lábam!); Vai de capul tău! (Jaj, szegény fejednek!); 

– hangutánzó (emberi vagy állati), hangfestő indulatszók: hapciu (hapci!); hâc 
(nyekk!); cirip (csirip!); ga-ga (gágá!); groh (röff!); ham (hamm!); mac (háp!); 
miau (miau!); ţoc (cupp!);

– a természetben észlelhető hangok és zajok utánzását célzó indulatszók: bang (bim-
bam); bâz (zümm); boc (kop-kop); fâs (pissz!); paf (paff, puff ); pic (kopp, csö-
pögés); pâr (ropp); pleosc (csatt); tranc (supp); trosc (zsupsz); ţac (csatt); vâj (szél 
hangját utánzó sss); zdranc (zrrr). 
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Állandó indulatszó értékű szókapcsolatok: da de unde! (dehogy!); Doamne fereşte! 
(Isten ments!); nu zău? (tényleg?); ia te uită! (nézd csak!); pe naiba! (egy frászt!); vai şi 
amar! (vége mindennek!). Például: Vai şi amar de tine. (Neked annyi!)

A magyarban is az indulatszó sokféle érzelem, érzet kifejezésére alkalmas, általános haszná-
latú például: aj, jaj, hű, ó, óh, ah, juj, más részük értelmezhető a hangkitörés szerint: brr (dider-
gés); fuj (undor); ujjé (jókedv); jé (csodálkozás). A románban és a magyarban az indulatszók 
indulathangokból jöttek létre, alakjuk rögzült és így szótározhatóvá váltak. 

35. GYAKORLAT

1. Keresse ki és elemezze az indulatszókat az alábbi szövegekben! 
a) Mario!... aşa-i că astfel te cheamă! nu se poate să te cheme altfel... tu!... nu-ţi pot zice altfel... 

Adio! Adio! (Sărmanul Dionis, Mihai Eminescu)
b) Ei bravo, mai întrebi? la Arnoteni, adevăraţii Arnoteni. (Craii de Curtea-Veche, Mateiu I. 

Caragiale)
c) Hai, ştii ce ai de făcut, hai nu te mai amăgi! (Jurnalul fericirii, Nicolae Steinhardt)

2. Keresse meg az indulatszót, és hasonlítsa össze a magyar fordítással!
Vai de noi şi de noi, că ne-a îngheţat limba în gură şi măduva în ciolane de frig! (Povestea lui 

Harap-Alb, Ion Creangă)
Jaj, szegény szerencsétlen fejünknek! Megfagyott a nyelvünk s meg a velő is a csontjainkban! 

(Fehér Szerecsen meséje, Ion Creangă, Ford. Sütő András)
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MEGOLDÁSOK

1. A NÉVELŐ

1. GYAKORLAT 

1. a) sănătatea, lui Ovidiu Georgescu; b) feciorii; dreapta (a drept melléknév főnevesített alakja), 
stânga (a stâng melléknév főnevesített alakja), feciorii; casa; moartea; c) ale violonistei, ale pianistului; 
d) echipa; a României; locul; concursul; a Campionatelor; e) cafeaua.

2. a) 1. surpriza: a – határozott névelő nőnem egyes szám tárgyeset; 2. plajele: le – határozott név-
elő nőnem többes szám alanyeset; 3. turiştii: i – határozott névelő hímnem többes szám tárgyeset; b) 
1. lunile: le – határozott névelő nőnem többes szám alanyeset; 2. anului: lui – határozott névelő hím-
nem egyes szám birtokos eset; 3. litera: a – határozott névelő nőnem egyes szám tárgyeset; 4. cărţii: 
i – határozott névelő nőnem egyes szám birtokos eset; c) 1. banca: a – határozott névelő nőnem egyes 
szám alanyeset; 2. finele: le – határozott névelő semlegesnem egyes szám tárgyeset.

3. 1. „Cina cea de taină” este opera pictorului italian Leonardo da Vinci. 2. Invitaţii de la concertul de 
muzică clasică au aplaudat îndelung. 3. Fetele au fost eroinele meciurilor din finala la baschet feminin 
de ieri. 4. Alpiniştii vor escalada piscurile Munţilor Bucegi.

4. a) Serile apoi Mara îşi făcea, ca de obicei, socotelile şi tot i se mai umpleau, ba mai vârtos îi erau 
plini ochii de lacrimi. b) Chiar dacă o elementară îndatorire a viitoarei mele profesiuni m-ar obliga 
să fac din corespondenţa noastră un pretext literar; chiar dacă te pierd şi mai târziu, mult mai târ-
ziu, într-un timp fără conştiinţa limbajului şi a morţii, va trebui să scormonesc după tine în gunoiul 
numit trecut. 

5. 5. Foştii preşedinţi. 

2. GYAKORLAT 

1. a) al: birtokos névelő egyes szám semlegesnemű birtokra vonatkozik (ţărmul); b) a: birtokos névelő 
egyes szám nőnemű birtokra vonatkozik (scrisoare).

2. a) Căci era boboc de trandafir din luna lui mai, scăldat în roua dimineţii, dezmierdat de cele întâi 
raze ale soarelui, legănat de adierea vântului şi neatins de ochii fluturilor. b) Noul model Dacia Logan 
Break a fost lansat la Salonul Auto de la Paris. Break-ul preia o serie de elemente ale conceptului 
Steppe, prezentat în luna martie, cum ar fi deschiderea în plan orizontal a uşilor inegale de la portbagaj 
şi forma mai îngustă a stopurilor. 

3. a) ai batalionului; b) al verii; al toamnei; c) ale acestei cărţi. 

4. a) interprete ale (timpului), secretele ale (performanţei); b) Personajele ale (emisiunii), subiectelor 
ale (zilei); c) palmares al (ei), succesoare a (triplei campioane). 

5. 4. a preţurilor.
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3. GYAKORLAT 

1. a) cea mai mare nesocotinţă; cercetărilor celor mai; b) cei doi preşedinţi; al celor două ţări; cele 16 
state; cel mai sensibil subiect; cel de-Al Doilea Război Mondial. 

2. a) Era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare şi cu cel mijlociu dau prin băţ de obraznici ce 
erau; iară cel mic era harnic şi cuminte.; b) Pe terasa blocului meu din Ştefan cel Mare… 

3. a) cea; b) cea; c) cea; d) celor; celor.

4. 3. celor trei zile.

5. A magyar fordításban a melléknévi névelő nem jelenik meg.

4. GYAKORLAT

1. a) o; unui; unei; unui; b) -o; unor. 

2. a) o – határozatlan névelő egyes szám nőnem alanyeset; un – határozatlan névelő egyes szám hím-
nem alanyeset; o – határozatlan névelő egyes szám nőnem alanyeset; o – határozatlan névelő egyes 
szám nőnem tárgyeset; b) unui – határozatlan névelő egyes szám hímnem birtokos eset.

4. 1. Fratele ei este preşedintele unei organizaţii de pace. 2. Planurile unor case de agrement au fost 
expuse. 3. Elena şi-a cumpărat o maşină nouă. 4. Noi trebuie să ne cumpărăm nişte struguri. 5. După 
ce a băut bere toată după-masa, Ştefan a mai gustat şi nişte vin.

5. 2. unor persoane. 

6. feciorul craiului, mân, împăratul, fraţilor. 

2. A FŐNÉV 

5. GYAKORLAT 

1. Florile; fluturi,

2. a) köznév: adolescenţă, obicei, citate, fapt, o faimă, liceul, colegii, şcoală, magnetofoane, kile, 
muzică, ora, franceză; tulajdonnév: Cantemir; b) köznév: lună, treabă, gazul, turistul, protecţia, 
instrucţiuni, sensul; tulajdonnév: Ion, Viena, Soniei, Karim, Georges. 

3. o ţară – ; un crai – király; feciori – fia; craiul – királynak; un frate – bátyja; împărat – császár; ţară – 
országban; împăratul – ; fratele – ; craiului – ; Verde-împărat – Zöld Császárnak; împăratul – ; feciori 
– fiai; fete – leányai. 

Magyarázat: a fordításból hiányzik öt főnév, de ez nem a fordítás hiányosságából ered, hanem 
a magyarban általában kevesebb az ismétlés, így a fordítás is kevesebb szóból áll (mint általában a 
románról magyarra történő fordításokban), anélkül, hogy az eredetiből a szöveg értelmét zavaró fon-
tosabb szó vagy szószerkezet kimaradt volna. 
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2. A FŐNÉV 

4. Földrajzi nevek: parcul Herăstrău, Europa, Bătrânul Continent; intézménynevek: Comisiei 
Europene.

5. Kutató intézet: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului; helységnév: 
Vama Veche; Mangalia; földrajzi név: Marea Neagră.

6. GYAKORLAT

1. a) seama: nőnemű főnév, egyes szám; scări: nőnemű főnév többes szám; ale văzduhului: semle-
gesnemű főnév egyes szám; râu: semlegesnemű főnév egyes szám; al timpului: semlegesnemű főnév 
egyes szám; închipuirea: nőnemű főnév egyes szám; trecere: nőnemű főnév egyes szám; o punte: 
nőnemű főnév egyes szám; lumină: nőnemű főnév egyes szám; capete: semlegesnemű többes szám; 
ale vieţii: nőnemű főnév egyes szám.

b) carte: nőnemű főnév egyes szám; o halteră: nőnemű főnév egyes szám; poem: semlegesnemű 
főnév egyes szám ; extensor: semlegesnemű főnév egyes szám; plimbare: nőnemű főnév egyes szám; 
şir: semlegesnemű főnév egyes szám; flotări: nőnemű főnév többes szám; privire: nőnemű főnév 
egyes szám; capac: semlegesnemű főnév egyes szám; stilou: semlegesnemű főnév egyes szám; ascu-
ţitoare: nőnemű főnév egyes szám; masă: nőnemű főnév egyes szám; lucrurile: semlegesnemű főnév 
többes szám ; privirea: nőnemű főnév egyes szám. 

c) Agenţii: nőnemű főnév többes szám; pachete: semlegesnemű főnév többes szám; nopţi: nőnemű 
főnév többes szám.

2. 1. Ion şi-a cumpărat un câine de vânătoare. 2. Astăzi nu vor veni la masă nurorile noastre. 3. Nu 
l-am văzut de mult pe ginerele lui Ion. 4. Tigroaicele din Africa sunt în pericol din cauza braconieri-
lor autohtoni şi străini. 5. În vara aceasta am reuşit să trec prin berăriile din Bucureşti. 6. Anul trecut 
a fost ales un papă german. 7. De ziua ei i-am cumpărat nişte cercei de aur.

3. Când au venit (ea, foarte afectată şi surâzătoare), priviţi cu capetele întoarse de către toată lumea, a 
ţinut să mă mângâie pe obraji. Nu ştiu dacă a făcut-o numai pentru că se ştia vinovată, sau dacă mân-
gâierile ei nu au vrut cumva să creeze şi un soi de echilibru. 

4. Guvernul a aprobat ieri o ordonanţă de urgenţă care prelungeşte termenul de intrare în vigoare a 
Codului Rutier. 

7. GYAKORLAT 

1. Egyes és többes számú köznevek: fag/fagi; lan/lanuri; muncitor/muncitori; frunză/frunze; brust/
brusturi; mânecă/mâneci; supţioară/supţiori. 

2. Egyes és többes számú semlegesnemű köznevek: câmp/câmpuri; lan/lanuri; porumb/porumburi; 
vârf/vârfuri; văzduh/văzduhuri; reflex/reflexe; aer/aere (ennek az alak más értelmet kapott, például 
az a-şi da aere: kifejezésben nagyképű); mal/maluri; suhat/suhaturi (folyóparti vagy tóparti legelő); 
fund/funduri; orizont/orizonturi. 

3. Clubul care altădată făcea istorie în Europa este pe cale să devină el însuşi istorie, un creditor 
obţinând în Justiţie falimentul Universităţii Craiova. Decizia a fost luată de Tribunalul Dolj. Din acest 
moment, Universitatea Craiova nu mai are dreptul să-şi administreze bunurile din patrimoniu. 
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4. Ieşirea cu prietenele, seara, la o baie în ştrand a devenit, în ultimul timp, o practică a bucureştencelor 
aflate în căutarea răcorii. 

5. 1. Fraţii mei, împreună cu prietenii, au escaladat piscurile cele mai înalte din Munţii Apuseni. 2. 
Vara fraţii Iuga şi prietenii mei au încercat să urce pe piscurile cele mai înalte ale Munţilor Carpaţi. 

8. GYAKORLAT 

1. un volei, linişte, joi, seară, ştrand, cearşaf, prosoape, serviciu, ştrand. 

2. Făt-Frumos – hímnem, alanyeset (A.); ziua – nőnem, tárgyeset (T); părinţi – hímnem, T., oştile – 
oştile – nőnem, T, împăratului – hímnem, birtokos eset (B); tată – hímnem, T., trupul – semleges-
nem, T., haine – nőnem, T., păstor – hímnem, T., cămeşă – nőnem, T., borangic – semlegesnem, T., 
lacrimile –nőnem, T., mamei – nőnem, B., pălărie – nőnem, T., flori – nőnem, T., cordele – nőnem, T., 
mărgele – nőnem, T., gâturile – semlegesnem, T., fetelor – nőnem, B., împăraţi – hímnem, T., brâul 
– semlegesnem, T., fluier – semlegesnem, T., doine – nőnem, T., hore – nőnem,T., soarele – hímnem, 
A., suliţe – nőnem, T., cer – semlegesnem; lumea – nőnem, T., toiul – semlegesnem, T., voinic – hím-
nem, T.

3. ochii – főnév hímnem többes szám alanyeset határozott névelős alak; cearcăne – főnév, semleges-
nem többes szám tárgyeset; priveliştea – főnév nőnem egyes szám tárgyeset határozott névelős alak; 
furnicilor – főnév nőnem többes szám birtokos eset határozott névelős alak; drumuri – főnév sem-
legesnem többes szám tárgyeset; lumina – főnév nőnem egyes szám tárgyeset határozott névelős 
alak; mâncării – főnév nőnem egyes szám birtokos esetet határozott névelős alak; furnicile – főnév 
nőnem többes szám alanyeset határozott névelős alak; umanitate – főnév nőnem egyes szám alany-
eset; pânzele – főnév nőnem többes szám tárgyeset határozott névelős alak; morţii – főnév nőnem 
egyes szám birtokos eset határozott névelős alak; apogeul – főnév semlegesnem egyes szám tárgyeset 
határozott névelős alak; ospăţului – főnév semlegesnem egyes szám birtokos eset határozott névelős 
alak; cărările – főnév nőnem többes szám tárgyeset határozott névelős alak; cristalul – főnév semle-
gesnem egyes szám tárgyeset határozott névelős alak; dulceaţă – főnév nőnem egyes szám tárgyeset; 
felinarele – főnév nőnem többes szám tárgyeset határozott névelős alak; măruntaiele – főnév nőnem 
többes szám tárgyeset határozott névelős alak; poftele – főnév nőnem többes szám tárgyeset határo-
zott névelős alak; lui Rimniţki – tulajdonnév egyes szám birtokos eset. 

4. Discursurile asupra trecutului sunt realizate de oameni aflaţi în anumite contexte istorice sau 
politice, altfel spus, nu există o singură lectură „obiectivă” a trecutului, actul de interpretare fiind 
produs în prezent. 

5. Spitalului: főnév semlegesnem egyes szám birtokos eset határozott névelős alak; nopţii: főnév 
nőnem egyes szám birtokos eset határozott névelős alak; unui telefon: főnév semlegesnem egyes szám 
birtokos eset határozatlan névelős alak.

9. GYAKORLAT 

1. lecţie: főnév egyes szám nőnem tárgyeset névelőtlen; profesor: főnév egyes szám hímnem tárgy-
eset névelőtlen; profesori: főnév többes szám hímnem tárgyeset névelőtlen; Iaşi: tulajdonnév hímnem 
tárgyeset névelőtlen.

2. Bărbaţii: a férfiak; nurorile: a menyek; soacra: az anyós; baba: az anyóka.
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3. miezul: főnév semlegesnem egyes szám tárgyeset határozott névelős alak; nopţii: főnév nőnem 
egyes szám birtokos eset határozott névelős alak; loc: főnév semlegesnem egyes szám tárgyeset 
névelőtlen; băutură: főnév nőnem egyes szám tárgyeset névelőtlen; închidere: főnév nőnem egyes 
szám tárgyeset névelőtlen; uliţi: főnév nőnem többes szám tárgyeset névelőtlen; aşteptarea: főnév 
nőnem egyes szám tárgyeset határozott névelős alak; zorilor: főnév semlegesnem egyes szám birto-
kos, határozott névelős alak. 

4. 1. florii-soarelui. 

5. lui Ingrid: tulajdonnév, nőnemű idegen név és ezért a birtokos esetet a névelő hímnemű alakjával 
(lui) képezzük. 

6. week-end: sfârşit de săptămână.

7. RCA: Răspundere Civilă Auto – Egyéni járműbiztosítás; CSA: Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor – Biztosítás-ellenőrzési Bizottság.

10. GYAKORLAT 

1. Giuvala: tulajdonnév, helységnév; Piatra Craiului: összetett tulajdonnév, két részből áll: Piatra fő-
név (nőnem, egyes szám, határozott névelős) + Craiului, birtokos esetű főnév (hímnem, egyes szám, 
birtokos eset).

2. Bunurile: főnév, a bun melléknév főnevesített alakja: bunuri + uri, többes szám jele + le határozott 
névelő; így többes szám, semlegesnem, határozott névelős alak.

3. Înşelăciunile: képzett főnév, a înşela főnév igenév, + ăciune (főnévképző), többes számú alak, + le 
(határozott névelő).

4. Du-te-vino: összetett főnév, két igéből áll: a se duce és a veni, mindkettő felszólító módban áll, e 
két alakból jött létre a semlegesnemű du-te-vino változatlan alakú főnév.

5. lasă-mă-să-te-las: összetett főnév, az első rész az a lăsa ige felszólító módja; a mă személyes név-
más, tárgyeset, első személy, rövid alak; második rész: să las az ige kötőmódja, jelen idő, első sze-
mély, egyes szám; a te: személyes névmás, második személy, rövid alak; jelentése: tehetetlenség; a las 
az ige kijelentő mód jelen idejű 1. személyben álló alakja.

6. Vino-ncoace: összetett főnév, az a veni ige felszólító módban álló alakja (vino), (î) -ncoace: ha tá-
ro zószó. 

7. a) mă-sa: a mamă-sa alak rövidítése a népnyelvben; b) maică-sii: a mamă-sa összetett főnév birto-
kos esetű alakja (a -sii alak az sa birtokos melléknév köznyelvben használatos alakja). 
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3. AZ IGE 

11. GYAKORLAT 

1. Tárgyas igék: a purta – terelni; apucă – belékapott; trage – rávágott; a purta – terelgette; să vadă –; 
să mănânce – enni; a mânca – megette; Tárgyatlan igék: începe – elkezdte; se repede – előjött; a veni 
– eléjön; vine – jött elő; a rămas –;

Magyarázat: a belekapott igén kívül a román tárgyas igék magyar megfelelői is tárgyas igék, a tár-
gyatlanok mindkét nyelvben ugyanabba a csoportba tartoznak. Négy igének (poate, începe, să vadă, 
începe – ebből három segédige vagy kopula) nincs magyar megfelelője, de mint utaltunk erre, a mese 
érthetősége és a történések ritmusa miatt a fordító kiváló érzékkel egyszerűsít, ugyanis egy-egy hatá-
rozószóval utal a cselekvésre. 

2. Állítmányi igék: am surâs, ştiu, plictiseau, adulmecau, era, mă oferisem, să execut, izbutiseră, 
dezgustase, înţelegeam, ajungea, era; Nem állítmányi igék: puteam. 

3. are, este. 

4. vor verifica – documentele; au închiriat – plajele; au încheiat – contracte. 

12. GYAKORLAT 

1. 1. Cselekvő szerkezet: În piaţă am vândut cinci lăzi de mere.; Ion l-a lovit pe Octavian în cap cu o 
piatră.; El a făcut tot ce i-a stat în putinţă. 2. Szenvedő szerkezet: În piaţă au fost vândute cinci lăzi de 
mere.; Octavian a fost lovit în cap de Ion cu o piatră.; El a fost făcut prost de colegul său. 3. Visszaható 
szerkezet: În piaţă s-au vândut cinci lăzi de mere.; Ion s-a lovit în cap.; El s-a făcut verde când a auzit 
de succesele prietenului său.

2. a) Mai târziu, încercând să-mi explic totul, mi s-a părut însă că gestul meu l-a speriat mai mult 
decât cuvintele, pe care am impresia că nici nu a mai avut timp să le audă, atât de bruscă i-a fost 
reacţia. Tot divagând, îşi apăsa pe obraz batista pătată de noroi, astfel, că atunci când a terminat de 
vorbit şi a dat să-şi vâre batista în buzunar, obrazul îi era mânjit.

b) – Ai mai fost vreodată la Budapesta? îl întrebă doctorul Farkaş pe Ion şi habar n-am ce i-a 
răspuns studentul bucreştean. În ce mă priveşte, n-am fost decât o singură dată la Budapesta care în 
ciuda periferiilor sale staliniste, e un oraş splendid, o adevărată capitală europeană. Mulţi fugiseră din 
România cu intenţia să treacă apoi în Austria.

c) Stau culcat şi privesc urmele lăsate de scurgerea apei pe pereţi. De mic copil am urmărit acele 
desene şi mi-a fost frică de ele. Acum am început să le înţeleg, să le aud sunetele şi mă înfior iarăşi. 
Mesajul ce îmi este transmis îmi apare cât se poate de limpede. 

3. mă vedeam – tárgyesetű személyes névmással használt visszaható ige; să mă pot scula – tárgyesetű 
személyes névmással használt visszaható ige (a se putea scula); uitându-mă – tárgyesetű személyes 
névmással használt visszaható ige (a se uita); mi-adusesem aminte – részeshatározó esetű névmással 
használt visszaható ige (a-şi aduce aminte).

4. se ziceau, se ştia. 
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13. GYAKORLAT 

1. înseră – kijelentő mód; se culcă – kijelentő mód; să n(u) supere – kötőmód; are s(ă) supravegheze – 
kijelentő mód; cuprinse – kijelentő mód; n-avea (a nu avea habar igés kifejezés része): kijelentő mód; 
face – kijelentő mód.

2. Nu e chip să treacă zi fără ca ea să pună fie şi măcar numai câte un creiţar în fiecare din cei trei 
ciorapi; mai bucuros se împrumută pentru ziua de mâine. Când poate să pună florinul, ea-l sărută, apoi 
rămâne aşa, singură, cu banii întinşi pe masă, stă pe gânduri şi începe în cele din urmă să plângă.

3. n-aş fi iubit – feltételes mód; ar fi fost – feltételes mód; mi se părea – kijelentő mód; am fost – kije-
lentő mód; am crezut – kijelentő mód; am trecut – kijelentő mód.

4. şi-a omorât, şi-a părăsit. 

14. GYAKORLAT 

1. Întinzând – az a întinde ige határozói igeneve; culegând – az a culege ige határozói igeneve.

2. Kijelentő mód: El va pleca la ora şapte; Óhajtó mód: Ioana ar pleca mai devreme să ajungă şi ea în 
timp la gară.; Kötőmód: El va trebui să plece la ora şapte. ; Felszólító mód: Pleacă odată, nu vezi că 
pierzi trenul!; Főnévi igenév: Este uşor a pleca, când nu ai pe nimeni în casă.; Befejezett történésű 
múlt idejű melléknévi igenév: Plecat de dimineaţă, nu a aflat de ultimele veşti. Gerundium: Plecând cu 
maşina, el nu a mai avut timp să treacă pe la mama.; Szupinum: Se anunţă o vreme de plecat la mare.

3. reluasem –  újrakezdtük; sunau (a toamnă) –  ősziesre vált; erau (adânci) – mélyről jövőnek tetszett; 
s-ar fi zis  – (szinte azt) mondta; lâncezeşte  – lassúsodott meg; devin – (lankadttá) váltak; întâmplându-
mi-se – úgy esett; să adorm – (hogy) elszundítottam; am avut  – láttam; a rămas  – maradt. Magyarázat: 
a magyar fordítás szöveghűen követi a román igealakokat, például a feltételes mód múlt idejű igének 
(s-ar fi zis) találóan az ember szinte azt mondta szerkezet felel meg. 

4. de mers: az a merge ige szupinum alakja és az are (a avea) ige mellett áll. 

15. GYAKORLAT 

1. ne urmam: főnévi igeneve a-şi urma drumul – igés kifejezés, I. ragozás; tăind: a tăia, I. rag.; nu se 
sfârşeşte: a se sfârşi IV. rag. ; sunt: a fi IV. rag.; străbăturăm: a străbate, III. rag.; merge: a merge III. 
rag.; trebuie: a trebui IV. rag.; să fie: a fi IV. rag.; să ajungem: a ajunge III. rag.; înmuiase: a înmuia I. 
rag.; cuprinsese: a cuprinde III. rag.; împănau: a împăna I. rag.; a sili IV. rag. 

2. a) sunt (a fi), erau (a fi), călca (a călca), trăia (a trăi), avea (a avea); b) Era (a fi), avea (a avea), avea (a 
avea), se oua (a se oua), mânca (a mânca), dădea (a da), îşi perdu (a-şi pierde), zise (a zice); c) mint (a 
minţi), reţinându-mă (a se reţine), continuu (a continua), se recunoaşte (a se recunoaşte). 

3. mă gândeam – a se gândi; revenea – reveni; simţeam – a simţi; am simţit – a simţi; fünd-a fi am 
supravieţuit – a supravieţui; am coborât – a coborî; am oprit – a opri; m-am ghemuit – a se ghemui; 
fusesem – a fi; târât – a târî.

4. a apreciat, se face, a fost. 



220

ROMÁN NYELVTAN

16. GYAKORLAT 

1. a) există, sunt; e; b) se află, se spune, trăiesc, se află, se spune, sălăşluiesc, se datorează. 

2. gândeşte, este, face, se consideră, sperie. 

3. Părinţii ei cultivă sfeclă de zahăr. Ion mi-a spus că nu-l agreează pe vărul său. Maria creează tot 
feluri de obiecte de bijuterie. Tu vezi ce face colegul tău? Comisia hotărăşte privind cererile de admi-
tere ale candidaţilor. Elevii din clasa noastră hrănesc un câine vagabond.

4. aşază, aleargă, joacă, vede, fuge, poate, se împiedică, cade, absolv, dau. 

5. umblă: a umbla I. ragozású ige kijelentő mód jelen idő egyes szám 3. személy; aleargă: a alerga I. 
ragozású ige kijelentő mód jelen idő egyes szám 3. személy; se târguieşte: a se târgui IV. ragozású ige 
kijelentő mód jelen idő egyes szám 3. személy; se ceartă: a se certa I. ragozású ige kijelentő mód jelen 
idő egyes szám 3. személy; se ia de cap: a se lua de cap kifejezésben az a se lua I. ragozású ige kije-
lentő mód jelen idő egyes szám, 3. személy; plânge: a plânge III. ragozású ige kijelentő mód jelen idő 
egyes szám 3. személy; se plânge: a se plânge III. ragozású ige kijelentő mód jelen idő egyes szám 3. 
személy; se uită: a se uita I. ragozású ige kijelentő mód jelen idő egyes szám 3. személy. râde: a râde 
III. ragozású ige kijelentő mód jelen idő egyes szám 3. személy.

17. GYAKORLAT 

1. slujea, erau, se băteau, trecea, se uitau, aveau, era, flutura, mijea, era, avea.

2. puturăm, se porunci, se mistuiră. 

3. era: az a fi ige IV. igeragozás kijelentő mód folyamatos múlt egyes szám 3. személy; se izbi: az a 
se izbi ige IV. igeragozás kijelentő mód egyszerű múlt egyes szám 3. személy; făcu: az a face ige IV. 
igeragozás kijelentő mód egyszerű múlt egyes szám 3. személy; era: (lásd fennebb); intră: az a intra 
ige I. igeragozás kijelentő mód egyszerű múlt egyes szám 3. személy; răsărise: az a răsări ige IV. ige-
ragozás kijelentő mód régmúlt egyes szám 3. személy; se oglindea: az a se oglindi ige IV. igeragozás 
kijelentő mód folyamatos múlt egyes szám 3. személy; se vedea: az a se vedea ige II. igeragozás kije-
lentő mód folyamatos múlt egyes szám 3. személy; era: (lásd fentebb); se ridica: az a se ridica ige I. 
igeragozás kijelentő mód folyamatos múlt egyes szám 3. személy; răsfrângea: az a răsfrânge ige 3. 
igeragozás, kijelentő mód folyamatos múlt egyes szám 3. személy.

4. îmi făcuse (plăcere) – örömet szerzett; căutasem – kerestem; m-am mustrat – korholtam magam; 
(ce) am avut – (amit) érzek; era s-(o) plătesc – keveredtem; se altoia – oltódott.

5. avea – tette volt.

6. M-am uitat iar la cer, se făcuse suficient de târziu. Picioarele îmi erau moi, şi ceva neliniştit şi 
greţos mi se zbătea în piept, dar nu puteam să pierd mai mult timp decât pierdusem. 

18. GYAKORLAT 

1. se vor pregăti – az a se pregăti IV. ragozás, kijelentő mód jövő idő többes szám 3. személy. 
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3. AZ IGE 

2. va vorbi, va spune, va înceta, va simţi, îşi va aduce aminte, va mai şti, va avea, va începe. 

3. a da: 1. Elena va da un recital în faţa studenţilor. 2. Elena o să dea un recital în faţa studenţilor. 
3. Elena are să dea un recital în faţa studenţilor.; a face: 1. Copiii vor face o surpriză plăcută pentru 
profesorii şi părinţii lor. 2. Copiii o să facă o surpriză plăcută pentru profesorii şi părinţii lor. 3. 
Copiii au să facă o surpriză plăcută pentru profesorii şi părinţii lor.; a confecţiona: 1. Concurenţii 
vor confecţiona mai multe obiecte din lemn. 2. Concurenţii o să confecţioneze mai multe obiecte din 
lemn. 3. Concurenţii au să confecţioneze mai multe obiecte din lemn.

4. 4. vor avea. A helyes válasz a 4. vor avea: az a avea ige kijelentő mód jövő idejű többes szám 3. sze-
mélyű alakja, egyezik a mondat az alanyával (a többes számú főnévvel). 

19. GYAKORLAT 

1. să fii – az a fi ige kötőmód jelen idejű alakja egyes szám 2. személy; aş fi fost – az a fi ige feltételes 
mód múlt idejű alakja egyes szám 1. személy; n-aş fi fost – az a fi ige feltételes mód múlt idejű alakja 
egyes szám 1. személy, tagadó alak.

2. aş fi spus – az a spune ige feltételes mód múlt idejű alakja egyes szám 1. személy; ar fi acceptat – az 
a accepta ige feltételes mód múlt idejű alakja egyes szám 3. személy. 

3. Deşi e suspectat că ar fi avut relaţii cu organele respective, nu cred că se va produce o răsturnare 
morală în urma descoperirii acestor personaje.

4. Putea folosi avantajul pe care îl deţine ca furnizor energetic pentru a-şi impune punctul de vedere 
în politica externă putea (folosi) – az a putea ige kijelentő mód folyamatos múlt egyes szám 3. sze-
mély; folosi: az a folosi ige főnévi igeneve (putea folosi); deţine az a deţine ige kijelentő mód jelen idő 
egyes szám 3. személy; a-şi impune – az ige főnévi igenevének jelen idejű alakja (nem feltételes mód, 
mert akkor az alakja aş impune lenne). 

5. să facă (kötőmód) – csináljon; să-o dea (kötőmód) – próbálkozzék; să nu greşească (kötőmód) – 
rontsa el; Magyarázat: mindhárom román igének kötőmódban álló magyar ige felel meg. 

20. GYAKORLAT 

1. văzând – az a vedea ige határozói igeneve ; dând – az a da ige ige határozói igeneve; strângând – 
az a strânge ige határozói igeneve. 

2. a stat – az a sta ige kijelentő mód összetett múlt idő egyes szám 3. személy, a stat alak az ige befe-
jezett történésű múlt idejű melléknévi igeneve; să fi văzut – az a vedea ige kötőmód, múlt idő, egyes 
szám, 3. személy, a văzut alak az ige befejezett történésű múlt idejű melléknévi alakja.

3. a) de făcut – az a face ige szupinum alakja; b) de crezut – az a crede ige szupinum alakja.

21. GYAKORLAT 

1. ar fi vrut – az a vrea rendhagyó ige feltételes mód múlt idő egyes szám 3. személy. 
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2. a) n-aş fi fost – az a fi létige feltéleles mód, múlt idejű alakja, egyes szám, 1. személy, tagadó 
alak; b) fuseseră – az a fi ige (itt a névszói állítmány része) kijelentő mód régmúlt idő többes szám 3. 
személy.

3. dăduse – az a da rendhagyó ige kijelentő mód régmúlt idő egyes szám 3. személy – adta volt – az 
ad ige régies formája, a befejezett múlt idő alakja.

4. era: az a fi ige kijelentő mód folyamatos múlt egyes szám 3. személy; nu ducea: az a duce ige kije-
lentő mód folyamatos múlt egyes szám 3. személy, tagadó alak; se putea (spune): az a putea segéd-
ige kijelentő mód folyamatos múlt egyes szám 3. személy; spune: az a spune ige főnévi igeneve, igés 
kifejezésben (se putea spune); se făcea: az a se face ige kijelentő mód folyamatos múlt egyes szám 3. 
személy; bea: az a bea ige kijelentő mód jelen idő egyes szám 3. személy; umflându-se: az a se umfla 
ige gerundium.

5. dădui: az a da rendhagyó ige kijelentő mód egyszerű múlt egyes szám 1. személy; avui: az a avea 
rendhagyó ige kijelentő mód egyszerű múlt egyes szám 1. személy. 

6. mâncaserăm: az a mânca rendhagyó ige kijelentő mód régmúlt idő többes szám 1. személy. 

7. a) furăm: az a fura ige kijelentő mód jelen idő többes szám 1. személy; b) furăm: az a fi létige kije-
lentő mód egyszerű múlt idő többes szám 1. személy (a különbség a két ige hangsúlyozása között van: 
furăm/furăm) 

8. puse: az a pune ige kijelentő mód egyszerű múlt idő, egyes szám 3. személy; o luarăm: az a o lua 
rendhagyó ige kijelentő mód egyszerű múlt idő, többes szám 1. személy

4. A NÉVMÁS

22. GYAKORLAT 

1. Să-ţi trăiască calul, Făt-Frumos, îi mai zise ea, ca un năzdrăvan ce este, căci de nu era el, te mâncam 
fript.

2. eu, mie, mi, te, – mi; engem én. Magyarázat: a román szövegben öt személyes névmás van: eu, 
mie, mi, te, -mi, a magyarban viszont csak kettő: engem, én, ami részben azzal magyarázható, hogy a 
románban hangsúlyosabb a személyes névmás referenciális funkciója. (lásd 4.1. pontot). 

3. îmi: személyes névmás, egyes szám, 1. személy részeshatározó eset hangsúlytalan alak; îl: sze-
mélyes névmás egyes szám 3. személy hímnem tárgyeset hangsúlytalan alak; eu: személyes név-
más egyes szám 1. személy alanyeset hangsúlyos alak; l-: személyes névmás egyes szám 3. személy 
hímnem tárgyeset hangsúlytalan alak; o: személyes névmás egyes szám 3. személy nőnem tárgyeset 
hangsúlytalan alak; ei: személyes névmás egyes szám 3. személy nőnem birtokos eset.

4. Îl – îi; -şi – -şi; i – li; l- – le-; lui – lor. 

5. o: az o az a veni ige jövő idejű alakjának része, amely változatlan (nem személyes névmás); -o: sze-
mélyes névmás egyes szám 3. személy nőnem tárgyeset hangsúlytalan alak.
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4. A NÉVMÁS

6. A helyes válasz a 2. ni le- ugyanis két személyes névmásról van szó, az első (ni) 1. személy többes 
szám hangsúlytalan részeshatározó eset, a ni a nouă személyes névmással egyezik; a le- 3. személy 
többes szám hangúlytalan alak tárgyeset, amely a camerele többes számű nőnemű főnévvel egyezik. 
A helyes mondat: Aţi văzut camerele prietenilor noştri? Da, ieri ei ni le-au arătat nouă. (Láttátok 
már a barátaink szobáit? Igen, tegnap megmutatták (azokat) nekünk is.) Az 1. megoldás (ne-) hibás, 
mert hiányzik az előző mondat főnevére utaló le- alak és ha a kettőt együtt használjuk akkor a ni alak 
a helyes, a 3. is hibás, mert a v-o alakban az -o egyes számú nőnemű főnévre utal, holott a mondat-
ban többes számú főnévvel kell egyeztetni a névmást és v- nem egyezik a nouă névmással sem. A 4. 
(ni l-) is hibás, mert a l- 3. személy, egyes szám hangsúlytalan tárgyesetben álló alak és nem utalhat 
a camerele nőnemű többes számú főnévre. A 5. li is hibás, mert nem részeshatározós alakot, hanem 
a le- alakot kell használnunk. 

7. -o: személyes névmás egyes szám 3. személy nőnem tárgyeset hangsúlytalan alak; i-: személyes 
névmás egyes szám 3. személy részeshatározó eset hangsúlytalan alak. 

23. GYAKORLAT 

1. a) dânsa – személyes névmás egyes szám nőnem tárgyeset; b) dumitale – udvariassági névmás 
egyes szám birtokos eset. 

2. ei înşişi oameni aşezaţi vor fi. Magyarázat: a szintagma minden egyes tagja megváltozik, a el sze-
mélyes névmás többes alakja: ei; az însuşi nyomatékosító melléknévi személyes névmás egyes számú 
alakja többes számban: înşişi; az om hímnemű, egyes számú főnév többes alakja: oameni; az aşezat 
az a aşeza ige participiumából képzett melléknév egyezik az előtte álló főnévvel (om, illetve oameni) 
és aşezat/aşezaţi. Egyezteni kell az igét is: vor fi. 

3. a) însăşi – nyomatékosító melléknévi személyes névmás, egyes szám 3. személy nőnem alanyeset; 
b) însemi – nyomatékosító melléknévi személyes névmás, egyes szám 1. személy nőnem részesha-
tározó eset; c) însele – nyomatékosító melléknévi személyes névmás, többes szám 3. személy nőnem 
tárgyeset.

4. înşivă: nyomatékosító személyes névmás többes szám 2. személy 

24. GYAKORLAT 

1. te-: visszaható névmás, az a se teme ige felszólító mód jelen ideje, egyes szám, 2. személy; -şi: visz-
szaható névmás, az a-şi juca calul igei kifejezésben, 3. személy. 

2. I: személyes névmás, egyes szám 3. személy részeshatározó eset hangsúlytalan alak; s-: vissza-
ható névmás, az a se spune ige része, 3. személy egyes szám hangsúlytalan alak; i-: személyes név-
más, egyes szám 3. személy részeshatározó eset hangsúlytalan alak; se: visszaható névmás, az a se 
ştie ige része, 3. személy; el: személyes névmás; el: személyes névmás egyes szám 3. személy alany-
eset hangsúlyos alak.

3. a) Îmi; b) -mi; c) Mi-; d. vă; d) v-.

4. 1. Unii îşi regretă faptele comise, alţii nu. Helyesen îşi, mert a visszaható névmást egybe írjuk, 
(az îşi az a-şi regreta visszaható ige része), egyes szám 3. személy; 2. El nu-şi respectă prietenii. 
(Helyesen nu-şi, mert visszaható névmás (az a-şi respecta ige része), tagadó alakban külön kell írni 
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nu-şi, egyes szám 3. személy.) 3. Cu Monica ne-am amintit de vacanţele petrecute la ţară. Helyesen 
ne-am, mert az a-şi aminti ige része, és *ni- helyett ne- visszaható névmást kell használnunk, az ige 
többes szám 1. személyben áll; 4. Eu îmi aştept fratele, ugyanis a birtokos melléknév (meu) helyett 
használjuk az îmi visszaható névmást.; 5. Respectându-şi orarul, el a sosit la ora nouă fix. Helyesen 
-şi, mert a respecta ige gerundiumos alakjához (respectând) illesztett visszaható névmást kötőjellel 
kell írni.

25. GYAKORLAT 

1. -ale mele: birtokos névmás 1. személy egy birtokos több birtok, birtokos eset nőnem vagy semle-
gesnem; ale tale: birtokos névmás egy birtokos több birtok, birtokos eset semlegesnem, az ostrov és 
palaturile szavakra utal, itt a birtokos névmás a névszói állítmány (sunt ale tale) része. 

2. tăi: birtokos melléknév, egy birtokos több birtok hímnem, a părinţii főnévvel egyezik; ai tăi: bir-
tokos melléknév egy birtokos több birtok hímnem, a binefăcători főnévre utal.

3. A helyes válasz a 2. megoldás Az első mondatban a fratele főnév mögött áll a melléknévi birtokos 
névmás hímnemű, egyes számú alakja (meu). A második mondatban a fratele meu helyett használjuk 
a 2. személyű birtokos névmást (al tău), és azzal nemben (hímnem) és számban (egyes szám) egyezik. 
Itt egy birtokosról (tău) és egy birtokról (fratele) van szó. A helyes mondat: Dar al tău când va pleca? 
Az 1. válasz hibás, mert több birtokot jelöl (ai); a 3. válasz is hibás, mert az ale többes nőnemű vagy 
semlegesnemű birtokra utal; a 4. és az 5. válasz eleve kizárt, mert nőnemű birtokra utal (a), ugyanis 
fratele főnév hímnemű. Ford.: Testvérem holnap utazik (megy el). És a tied mikor utazik?

4. a) Cartea noastră a fost premiată anul trecut.; b) Coperta cărţii noastre a câştigat premiul special al 
juriului.; c) Ultima pagină a cărţii mele nu a fost numerotată.; d) Preţul cărţilor noastre nu depăşeşte 
suma de trei mii de forinţi. 

5. mele: birtokos melléknévi névmás, mert a dragele főnév mellett áll és egyezik vele; lui: a személyes 
névmás birtokos melléknévi alakja, amely a Spânul tulajdonnévvel egyezik. 

26. GYAKORLAT 

1. acesta: melléknévi közelre mutató névmás, egyezik az előtt álló gestul (alanyeset, semlegesnem, 
egyes szám) főnévvel.

2. 3. aceleiaşi. Magyarázat: Az öt válasz közül a 3. aceleiaşi a helyes, mert a melléknévi azonosító 
mutató névmás a főnév (pianiste) előtt áll és egyezik vele (részeshatározó eset, nőnem, egyes szám).

3. a) Acela cu pantaloni negri este prietenul meu. b) Aş dori s-o iau pe cealaltă, asta mi se pare prea 
mare. c) Acestuia i-am dat nişte bani, celuilalt nu-i mai dau. d) Acesta de aici nu a spus prea multe, 
celălalt nici atât.

4. 3. celeilalte. A helyes válasz a 3. celeilalte: melléknévi megkülönböztető mutató névmás és a stu-
dente (diáklányok) főnévre utal, egyes szám, nőnem, birtokos eset. A helyes mondat: Caietele celei-
lalte studente au rămas în sala de seminar. (A többi diáklány füzetei a szemináriumi teremben marad-
tak.) A többi válasz hibás. A celorlalţi alak többes számú, hímnemű, birtokos esetű főnévre utal, a 
celelalte pedig olyan főnévre, amely többes szám, nőnemű, alanyesetben áll. 
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5. acelaşi: azonosító melléknévi mutató névmás egyes szám semlegesnemű alakja, tárgyeset és 
egyezik a port főnévhez; aceeaşi: azonosító melléknévi mutató névmás egyes szám, nőnemű alakja 
trágyeset, és egyezik az înfăţişare főnévvel. 

27. GYAKORLAT

1. care: vonatkozó névmás és az împărat főnévre utal, amely az előző névszói állítmányának része (ai 
să ajungi împărat); amilyen: melléknévi vonatkozó névmás és a császár főnévre utal.  

2. celor ce: összetett vonatkozó névmás többes szám birtokos eset és az uşile főnévre vonatkozik. 

3. a) ale cărui: vonatkozó névmás, egy birtokos több birtok, birtokos eset, az ale tag a răspunsuri 
(többes szám nőnem alanyeset) főnévre, a cărui tag az előtte álló tulajdonnévre, (lui) O.R.-re (hím-
nem, részeshatározó eset) utal. b) ale cărei: vonatkozó névmás egy birtokos több birtok, birtokos eset, 
az ale tag a seifuri (többes szám semlegesnem alanyeset) főnévre, a cărei tag a banca (egyes szám, 
nőnem, tárgyeset) főnévre utal. c) a cărei: vonatkozó névmás, egy birtokos egy birtok, birtokos eset, 
az a tag a biserică (egyes szám nőnem alanyeset) főnévre, a cărei tag a localităţii (egyes szám nőnem 
birtokos eset) főnévre utal.

4. 5. ale căror. Magyarázat: A helyes válasz az 5. ale căror. A vonatkozó névmás két tagja keresztbe 
egyezik, az első tag (ale) a surori főnévvel, a második (căror) a băieţii főnévvel egyezik. A helyes 
mondat: Băieţii ale căror surori studiază la Szeged vor pleca la sfârşitul verii. A 2. megoldás hibás, 
mert első tagja (ai) többes számú hímnemű főnévre, a 3. válasz is hibás, mert a második tag (cărei) 
egyes számú nőnemű főnévre, a 4. megoldás hibás, mert az első tag (al) egyes számú hímnemű főnévre 
utal. Ford.: A fiúk, akiknek a lánytestvérei Szegeden tanulnak, a nyár végén mennek haza.

5. a) Ceea ce: összetett vonatkozó névmás, nőnemű alak általános dologra vonatkozik; b) celor ce: 
összetett vonatkozó névmás, többes szám birtokos eset.

28. GYAKORLAT 

1. care: vonatkozó névmás a nopţi pachete (utazási csomag) főnévre utal, jelzői mondatot vezet be. 

2. care: vonatkozó névmás, a lucrare főnévre utal; nimeni: tagadó névmás. 

3. a) 3. Unuia (vagy uneia); b) 2. cineva; c) 1. fiecăruia; d) 4. tuturor; e) 3. Atâţia; f) 2. altcuiva

4. care: vonatkozó névmás az oameni főnévre utal, a fordításban aki, és ez vonatkozó névmás a 
magyarban is; al cui: melléknévi kérdő (interogativ) névmás, a fapt főnévre utal.

5. A MELLÉKNÉV

29. GYAKORLAT

1. sprijinite, comun, european, tumultuoasă, marcată. 

2. a) cea mai înaltă; b) (unei colege) bune, frumoase. 
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3. biet/biată: hangtőváltás ie/ia; drept/dreaptă: e/ea; domol/domoală: o/oa; patriot/patriotă: nincs 
hangtőváltás; gol/goală: o/oa; sătul/sătulă: nincs hangtőváltás; chel/cheală: e/ea; sobru/sobră: nincs 
hangtőváltás. 

4. măruntă: melléknév a ploaia főnévre utal; nepavate, strâmte, noroioase: mindhárom melléknév a 
stradele főnévre utal, (ez a strada többes számának régies alakja, a mai nyelvben a străzile alak hasz-
nálatos); mici: a melléknév a case főnévre utal; rău: módhatározó, az a zidi ige melléknévi igenevére 
utal (nem egyezik a case főnévvel!); zidite: a melléknévi igenév és a case főnévre utal; mare: mel-
léknév a partea főnévre utal; perfidelor: melléknév az unde főnévre utal; mari: melléknév a ciubote 
főnévre utal; mai vârtos: módhatározó, középfok, a treceau igére utal. 

5. Cea mai scumpă: a scumpă melléknév felsőfok (legdrágább), egyezik a casă nőnemű főnévvel 
egyes szám alanyeset; scoasă: melléknév, alapfok, egyezik a casă nőnemű főnévvel egyes szám 
alanyeset; trecut: melléknév, az a trece ige melléknévi igeneve, egyezik az anul hímnemű főnév-
vel egyes szám tárgyeset; noile: melléknév, egyezik a zone nőnemű főnévvel többes szám tárgyeset; 
rezidenţiale: melléknév, egyezik a zone nőnemű főnévvel, többes szám tárgyeset; pătraţi: melléknév, 
egyezik a metri hímnemű főnévvel, többes szám, tárgyeset; structurat: a névszói állítmány része, az a 
structura ige melléknévi igeneve, egyezik az imobilul semlegesnemű főnévvel egyes szám alanyeset; 
largi: melléknév, egyezik a spaţii semlegesnemű főnévvel többes szám tárgyeset; definitorii: mel-
léknév, egyezik az elementele semlegesnemű főnévvel többes szám tárgyeset; spaţioase: melléknév, 
egyezik a camerele semlegesnemű főnévvel többes szám tárgyeset; tuturor: melléknév (a tot határo-
zatlan névmás többes birtokos esete), egyezik a két mögötte álló főnévvel (dotărilor és amenajărilor); 
ultramoderne: melléknév kizárólagos felsőfok, egyezik a dotărilor és amenajărilor nőnemű főnév-
vel többes szám birtokos eset. 

30. GYAKORLAT

1. a) bune melléknév az egyes számú, nőnemű, birtokos esetű főnév (prietenei) mögött áll és egyezik 
vele; mele birtokos melléknév (a birtokos névmás melléknévi alakja) és egyezik a prietenei főnévvel. 
b) A bunei melléknév az egyes számú, nőnemű, birtokos esetben álló főnév (prietene) előtt áll és 
egyezik vele; mele birtokos melléknév (a birtokos névmás melléknévi alakja) és egyezik a prietenei 
főnévvel. Ebben a mondatban a melléknév a főnév mögött áll és a ragozása is eltér.

2. colbăite: poros; sfarogite: szakadozott (összeszáradt). Vechi: ócska; foarte vechi: valami régi; 
pline: nincs megfelelője a szövegben; grebănos: kehes; dupuros: borzas; slab: sovány.

3. 2. noastre preferate. Magyarázat: a helyes válasz a 2. megoldás, ugyanis a noastre preferate szin-
tagma egyik tagja (noastre) a birtokos névmás melléknévi alakja, nőnemű több birtokos, egy bir-
tok; a másik tagja (preferate) nőnemű, egyes számú melléknév és mindkettő egyezik a főnévvel 
(secretarei: nőnem, egyes szám, birtokos eset). A helyes mondat: Biroul secretarei noastre preferate 
se află la etajul al doilea. (Kedvenc titkárnőnk irodája a második emeleten található.) Az 1. 2. 4. és 5. 
válasz hibás. Az 1. válasz hibás, mert a melléknév alanyesetben áll, ebben az esetben a helyes megol-
dás lenne: secretara noastră preferată, viszont nem fejezi ki a mondatban jelzett birtokos (a titkárnő 
és irodája közötti) viszonyt; a 3. válasz egyes szám, hímnemű főnévre vonatkozik, és nem a nőnemű 
secretară főnévre; a 4. alak hímnemű többes számú főnévre utal; az 5. alakban a preferatele alak töb-
bes számú névelőt (-le) kapott, így nem állhat az egyes szám alanyesetű főnév mellett. 

4. rarii: melléknév és egyezik a privilegiaţi hímnemű főnévvel, többes szám, tárgyeset (a privilegia 
ige particípiuma, itt szófajváltás eredményeként főnév) előtt áll és egyezik vele; acelei: melléknévi 
mutató névmás, a locuinţe nőnemű főnév (egyes szám, birtokos eset) előtt áll és egyezik vele; bogate: 
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6. A SZÁMNÉV

melléknév, a locuinţe nőnemű főnév (egyes szám, birtokos eset) előtt áll és egyezik vele; cel din 
urmă: szófajváltás eredményeként az urmă főnév melléknévi szintagmát alkot a mögötte álló ungher 
főnévvel. 

6. A SZÁMNÉV

31. GYAKORLAT 

1. 3. amândurora. Magyarázat: A helyes válasz a 3. amândurora. Ez a gyűjtőszámnév részeshatározó 
esetben áll és egyezik a személyes névmás nőnemű, részeshatározós alakjával (le). A helyes mondat: 
Ion mi-a spus că amândurora le va da câte un cadou. (Ion azt mondta, hogy mindkettőjüknek ad egy-
egy ajándékot.) A többi válasz hibás. Az amânduror alakból hiányzik a szóvégi a, amely a számnév 
névmásként való használatára utal; az 2. amândoi alanyeset; 4. amândouă a számnév nőnemű alakja 
és alanyeset, az 5. doi tőszámnév, alanyeset. 

2. a) 5. Cea de-a treia; b) 1. Paisprezece; c) 4. cel de-al nouălea. 

3. a) a treia: sorszámnév, nőnemű, egyezik a zilei főnévvel; b) a doua: sorszámnév, nőnemű, egye-
zik a jumătate főnévvel; c) ambele: tőszámnév, gyűjtőszámnév, többes szám nőnem, egyezik a feluri 
főnévvel.

4. Cel de-al doilea és második sorszámév, a románban egyezik a spânul hímnemű főnévvel, a román-
ban a főnév mögött, a magyarban a sorszámnév (második) a főnév előtt áll.

5. a) al o mielea; b) Al şaptezeci de miilea; c) Al o sutălea.

7. AZ ELÖLJÁRÓSZÓ

32. GYAKORLAT 

1. a) de, pe, de, de, pentru; b) de, de, din, pentru, pe, la, în, în, cu, peste, de, cu, peste.

2. a) în: egyszerű elöljárószó és mögötte a főnév egyes szám tárgyesetben áll, névelő nélkül; la: egy-
szerű elöljárószó és mögötte a főnév egyes szám tárgyesetben áll, névelő nélkül; de: egyszerű elöl-
járószó és mögötte a főnév egyes szám tárgyesetben áll, névelő nélkül; b) în: egyszerű elöljárószó és 
mögötte főnév egyes szám tárgyesetben áll, névelő nélkül; dintre: összetett elöljárószó és a mögötte 
álló főnév többes szám tárgyesetben áll, névelővel; de: egyszerű elöljárószó és mögötte a főnév egyes 
szám tárgyesetben áll, névelő nélkül; cu: egyszerű elöljárószó és mögötte a főnév egyes szám tárgy-
esetben áll, névelővel.

3. pe, de, de, de; -ön. Magyarázat: A négy román elöljárószónak (pe, de, de, de) nem felel meg magyar 
névutó, ugyanis az -ön (pe) rag. 

4. a) 1. de la; b) 1. pe o; c) 1. în faţa; d) 1. Datorită. 
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8. A HATÁROZÓSZÓ

33. GYAKORLAT 

1. De asemenea, n-.

2. 4. ferm; Magyarázat: A helyes válasz a ferm módhatározó, mert az igére, azaz a névszói állítmányra 
(au fost … convinse) utal és nincs egyeztetve a Surorile főnévvel. Az 1. 2. 3. válasz hibás. Az 1. mel-
léknév többes hímnemű főnévre utal (például: bărbaţi fermi); 2. egyes szám nőnemű főnév mellett 
állhat. a 3. válasz többes szám nőnemű főnévre utal (Surorile). 

3. a) 1. încet; b) 2. prieteneşte; c) 3. cel mai devreme. 

9. A KÖTŐSZÓ

34. GYAKORLAT 

1. şi: egyszerű mellérendelő kötőszó; fiindcă: összetett alárendelő kötősző; să: egyszerű alárendelő 
kötőszó, a kötőmód része; sau: egyszerű mellérendelő kötőszó; să: egyszerű alárendelő kötőszó, a 
kötőmód része.

2. iar: egyszerű mellérendelő kötőszó; că: egyszerű alárendelő kötőszó; dar că: összetett kötőszó.

3. Şi ori oi putea izbuti, ori nu, dar îţi făgăduiesc dinainte că, odată pornit din casa d-tale, înapoi nu 
m-oi mai întoarce, să ştiu bine că m-oi întâlni şi cu moartea în cale.; Aztán vagy sikerül vagy nem, 
de a szavamat adom, hogyha egyszer kiléptem a házból, vissza nem térek, ha maga a halál jön elémbe 
se! 

Magyarázat: A fordításban a şi mellérendelő egyszerű kötőszónak nincs megfelelője. Az ori… ori 
mellérendelő egyszerű kötőszó, a magyarban vagy… vagy mondatkapcsoló mellérendelő kötőszó. A 
dar mellérendelő egyszerű kötőszó, a de mondatkapcsoló mellérendelő kötőszó. A că alárendelő egy-
szerű kötőszó, a magyarban hogyha mondatkapcsoló kötőszó. Ezen kívül a magyar szövegben meg-
jelenik a ha mondatkapcsoló kötőszó, és a se kötőszó (hozzátoldó viszony hordozója), és értelem-
szerűen a şi cu moartea szerkezet şi alakjának felel meg. A román szövegben találjuk még a să és că 
alárendelő kötőszót, a şi mellérendelő kötőszót.

10. AZ INDULATSZÓ

35. GYAKORLAT 

1. a) Adio!: indulatszó, jövevényszó; b) Ei bravo!: összetett indulatszó, bravo jövevényszó; c) hai: fel-
kiáltó jellegű indulatszó. 

2. Vai: érzelmet kifejező indulatszó; Jaj: általános használatú indulatszó.
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A NYELVVIZSGÁZÓK FIGYELMÉBE

Az Európai Unió országai Közös Európai Referenciakeretet fogadtak el a különböző 
országok nyelvizsgaszintjeinek az egységesítése céljából. Az ún. európai Nyelvi útle-
vél (Language Passeport, Passeport de langues, románul Paşaport lingvistic) hat nyelvi 
referenciaszintet jelöl meg: A1 (Minimumszint), A2 (Alapszint), B1 (Küszöbszint), 
B2 (Középszint), C1 (Haladószint) és C2 (Mesterszint). A budapesti ITK ORIGÓ 
Nyelvvizsgarendszer szintleírása és értékelési skálája szerint a „Rigó utcai” alap-
fok a B1 európai szintnek felel meg, a középfokú vizsga egyenlő a B2-vel és a felsőfokú 
vizsga a C1-el. A román nyelvvizsga három típusban szerezhető meg: „A”, „B” és „C”. 
Mindhárom fokon az „A” típus azt jelenti, hogy a jelentkező a „beszédértés és beszéd-
készség” mérésére készült feladatokból vizsgázik, más szóval, szóbeli vizsgát tesz. A 
„B” típus mindhárom fokon azt jelöli, hogy a vizsgázó az „íráskészséget és olvasott 
szöveg értését” felmérő feladatokat, ezen kívül közép- és felsőfokon 50 feladatból álló 
nyelvtani-lexikai tesztet old meg, magyarul: írásbelizik. A „C” típus annyit tesz, hogy 
a jelölt mindhárom fokon levizsgázik az „A” és „B” típusból, vagyis a jelölt a négy 
készség (beszédértés, beszédkészség, íráskészség és olvasott szöveg értése) mérésére 
szolgáló feladatokat old meg. A „C” típus a teljes nyelvvizsga. A vizsga mindegyik 
típusában és mindhárom fokon akkor sikeres, ha a jelölt a feladatokat legalább 60%-os 
eredménnyel oldja meg.

A „Rigó utcai” kétnyelvű vizsgák ötödik készséget is mérnek, a közvetítőkészséget.
A román nyelvvizsga is három külön részből áll: 
I. szóbeli vizsga; 
II. írásbeli vizsga; 
 Közép- és felsőfokon:
III. hallás utáni szövegértés (labor). 

I. A szóbeli vizsga alap- és középfokon három, felsőfokon négy részből áll. Alap- és 
középfokon a szóbeli vizsgán van: 

a) egy román nyelvű bevezető beszélgetés (bemutatkozás); 
b) egy kép, fénykép, reklám leírása románul; 
c) szituációs párbeszéd a vizsgáztatóval egy adott témáról. 

A három fentebb említett feladaton kívül, csak felsőfokon van egy negyedik, vagyis 
egy 1,5 –2 perces hangkazettáról hallott magyar szöveg tartalmát kell visszaadni román 
nyelven. Mindhárom szinten a vizsgáztatók felmérik a felelet kommunikatív értékét, a 
vizsgázó szókincsét, a nyelvhelyességet és a beszédértést. A szóbeli vizsgán a maximá-
lis pontszám: alapfokon: 60 (hatvan), középfokon: 55 (ötvenöt) és felsőfokon: 70 (het-
ven) pont. Az átmenő jegy értéke a megadott ponthatárok 60%-a. 

A fentebb leírt, bizottság előtti vizsgán elért pontszámhoz kell hozzáadni a hallás 
utáni értés feladatra kapott pontokat. Így középfokon a minimum 42 pont, felsőfokon 51 
pont a szóbeli nyelvvizsga átmenő értéke.
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II. Az írásbeli nyelvvizsga alapfokon három részből, a közép- és felsőfokon öt részből 
áll.

a) Az írásbeli alapfokú nyelvvizsgán összesen 100 pontot lehet szerezni. Három fel-
adatból áll: 1. Olvasott szövegértés: 40 pont, 2. Olvasás-írás: 20 pont, 3. Íráskészség: 40 
pont (tartalom: 10 pont, kommunikációs hatás: 10 pont, kifejezőkészség: 10 pont, nyelv-
helyesség: 10 pont). 

b) Az írásbeli középfokú nyelvvizsgán is 100 pontot lehet elérni. Öt feladatból áll: 1. 
Teszt (ötven ütem): 15 pont, 2. Fordítás idegen nyelvre: 20 pont, 3. Íráskészség: 20 pont 
(tartalom: 5 pont, kommunikatív hatás: 5 pont, kifejezőkészség: 5 pont, nyelvhelyesség: 
5 pont), 4. Fordítás idegen nyelvről magyarra: 20 pont (analitikus pont: 15 pont, holisz-
tikus: 5 pont), 5. szövegértés: 25 pont.

c) Az írásbeli felsőfokú nyelvvizsgán is 100 pont a maximum. A vizsga öt elemből áll: 
1. Teszt (ötven ütem): 15 pont; 2. Tömörítés: 20 pont (tartalom: 5 pont, kommunikatív 
hatás: 5 pont, kifejezőkészség: 5 pont, nyelvhelyesség: 5 pont); 3. Íráskészség: 20 pont 
(tartalom: 5 pont, kommunikatív hatás: 5 pont, kifejezőkészség: 5 pont, nyelvhelyesség: 
5 pont); 4. Fordítás idegen nyelvről magyarra: 20 pont (analitikus pont: 15 pont, holisz-
tikus: 5 pont); 5. Szövegértés: 25 pont.

III. A hallás utáni szövegértés feladatot közép- és felsőfokon kell megoldani. Ez a 
vizsga egy nyelvi laboratóriumban történik, és a jelölt a szöveget fejhallgatón keresz-
tül hallja. Miután a jelölt középfokon háromszor, felsőfokon kétszer meghallgatja a kb. 
két perces román nyelvű szöveget, meghatározott időkeretben, írásban kell válaszolnia 
magyarul a szövegre vonatkozó magyar nyelven feltett kérdésekre. Értéke: 15 pont. 

Az Idegennyelvi Továbbképző Központban található az ingyenes ITK ORIGÓ Államilag 
elismert nyelvvizsga Tájékoztatója. Cím 1085 Budapest, Rigó u. 16. Tel.: 459-9614, 
459969, website: www.itk.hu.

Felhívjuk a román nyelvvizsgára jelentkezők figyelmét, hogy 2005-ben jelent meg a 
Román nyelvvizsga írásbeli feladatok (Palamart Kiadó, Budapest) című kézikönyvünk, 
amelyet haszonnal forgathatnak.
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A PALAMART KIADÓ KÖNYVEI

SÜTŐ ANDRÁS: Une étoile au bûcher (Csillag a máglyán, francia nyelven)
Fordította: Farkas Jenő és Christian Doumet 
Előszó: Christian Doumet, Utószó: Farkas Jenő (1999, 2000)

ALAIN VUILLEMIN: A diktátor avagy a megjátszott Isten (esszé)
Fordította: Vaszócsik Kriszta 
Szerkesztette: Farkas Jenő (2000)

PAUL ARON: Megoldatlan rejtélyek az amerikai történelemben (esszé)
Fordította: az ELTE Idegen Nyelvű Lektorátusa 
Szerkesztette: Galántai Dávid (2001)

WEÖRES SÁNDOR: Psyché (francia nyelven)
Fordította: Almássy Éva, Christian Doumet
Utószó: Farkas Jenő (2001)

EUGEN URICARU: A barbárokra várva (regény)
Fordította: Vida Gábor
Szerkesztette és az utószót írta: Farkas Jenő (2002)

DUMITRU ŢEPENEAG: Európa Szálló (regény)
Fordította: Németi Rudolf
Szerkesztette és az utószót írta: Farkas Jenő (2002)

E. LOVINESCU: A modern román civilizáció története (esszé)
Fordította: András János, Schütz István és Németi Rudolf
Szerkesztette és az utószót írta: Farkas Jenő (2002)

FARKAS JENŐ: XIII + I párbeszéd a magyar-román kapcsolatokról (2003)

ÉMILE M. CIORAN: Kalandozások (esszé) 
Fordította és az utószót írta: Farkas Jenő 
Előszó: Zalán Tibor (2004)

FARKAS JENŐ: Román nyelvvizsgafeladatok (2005) 

GABRIELA ADAMEŞTEANU: A találkozás (regény)
Fordította: Csiki László
Szerkesztette és az utószót írta: Farkas Jenő (2007)
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Az Európai Unió országai Közös Európai Referenciakeretet fogadtak el a különböző 
országok nyelvizsgaszintjeinek az egységesítése céljából. Az ún. európai Nyelvi útle-
vél (Language Passeport, Paşaport lingvistic) hat nyelvi referenciaszintet jelöl meg: A1 
(Minimumszint), A2 (Alapszint), B1 (Küszöbszint), B2 (Középszint), C1 (Haladószint) és 
C2 (Mesterszint). 

A referenciaszintek leírása:

A1  (alapszintű nyelvhasználó, minimumszint)
● Képes vagyok egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a mon-

danivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni, illetve segíti a 
mondanivaló megformálását. 

● Fel tudok tenni és meg tudok válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi 
szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. 

● Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudom mutatni a lakóhelyem és az 
ismerőseim.

● Tudok képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. 
● Ki tudom tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataimra vonatkozó részeket, 

például a szállodai bejelentőlapon a nevemet, az állampolgárságomat és a címemet.

A2  (alapszintű nyelvhasználó, alapszint)
● Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben viszonylag könnyen cserélek információt min-

dennapi tevékenységekről vagy témákról. 
● Még akkor is képes vagyok nagyon rövid információcserére, ha egyébként nem értek 

meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyek. 
● Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tudok beszélni a családomról és más sze-

mélyekről, életkörülményeimről, tanulmányaimról, jelenlegi vagy előző szakmai 
tevékenységeimről.

● Tudok rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet, vagy magánjellegű, például köszönőleve-
let írni.

B1  (önálló nyelvhasználó, küszöbszint – alapfoknak felel meg) 
● Megértetem magam a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. 
● Részt tudok venni olyan társalgásban, amely általam ismert, vagy az érdeklődési 

körömnek megfelelő témákról szól, illetve mindennapi témákról (pl. család, szabad-
idő, tanulás, munka, utazás, aktuális események). 

● Egyszerű kifejezésekkel tudok beszélni élményeimről, eseményekről, álmaimról és 
céljairól. ●Röviden indokolni és magyarázni is tudom a véleményemet, a terveimet. 

● El tudok mesélni egy történetet, egy könyv vagy film cselekményét
● Megértem a lényeget sok olyan rádió- és tévéműsorban, ahol aránylag lassan és ért-

hetően beszélnek az aktuális hírekről.
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● Megértem azokat a szövegeket, amelyek a gyakrabban előforduló hétköznapi vagy 
szaknyelvi elemekből épülnek fel.

● Egyszerű, folyamatos szövegeket tudok alkotni olyan témákban, amelyeket ismerek, 
vagy érdeklődési körömbe tartoznak. 

● Élményeimről és benyomásaimról magánleveleket tudok írni.

B2  (önálló nyelvhasználó, középszint – középfoknak felel meg ) 
● Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre 

vagyok képes. 
● Megértek hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket 

is követni tudom, amennyiben a téma számomra elég ismert.
● Olyan filmeket is értek, melyekben a szereplők ismert dialektusban beszélnek.
● El tudok olvasni olyan cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal 

foglalkoznak, és ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot képvisel.
● Követni tudom a rádióban és televízióban hallott egyszerűbb párbeszédeket.
● Megértem a hagyományos stílusban írt kortárs irodalmi műveket.
● Képes vagyok bekapcsolódni olyan társalgási szituációba, amely a mindennapi élet-

ről szól: család, hobbi, munka, tanulás, utazás, környezetvédelem, aktuális esemé-
nyek stb.

● Aktívan részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben 
érvelve fejtem ki a véleményem. 

● Világosan és kellő részletességgel fejezem ki magam az érdeklődési körömbe tartozó 
témákban. 

● Ki tudom fejteni a véleményem valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezem a 
különböző eshetőségek előnyeit és hátrányait.

● Világos és részletes szövegeket tudok alkotni az érdeklődési körömbe tartozó számos 
témáról. 

● Tudok olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérve-
ket sorakoztat fel valamiről. 

● Levélben rá tudok világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonítok az esemé-
nyeknek, élményeknek.

● Alkalmazni tudom a különféle érvelési technikákat, ki tudom fejteni vélményemet 
egy adott témáról. 

C1  (mesterfokú nyelvhasználó, haladó – felsőfoknak felel meg) 
● Folyamatosan és gördülékenyen fejezem ki magam, ritkán keresem a szavakat és 

kifejezéseket. 
● A nyelvet könnyedén és hatékonyan használom a különböző társadalmi és szakmai 

kapcsolatokban. 
● Gondolataimat, véleményem pontosan ki tudom fejteni; hozzászólásaim a beszélőtár-

sakéhoz tudom kapcsolni. 
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● Világosan és részletesen tudok leírni bonyolult dolgokat, aktuális témákhoz kapcsolódó 
témaköröket, és képes vagyok megfelelő következtetéssel zárni a mondanivalómat.

● Komolyabb erőfeszítés nélkül megértem a tévéműsorokat és a filmeket.
● Világosan és részletesen le tudok írni bonyolult dolgokat is úgy, hogy más kapcsolódó 

témaköröket is bevonok, egyes elemeket részletezek, és mondanivalómat megfelelően 
fejezem be.

● Képes vagyok világos, jól megszerkesztett, hosszabb szöveggel véleményt megfogal-
mazni. ●Levelet, esszét vagy beszámolót tudok írni bonyolult témákról, kiemelve az 
általam fontosnak tartott pontokat. 

● Az olvasót figyelembe véve választom ki a megfelelő stílust. 
● Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tudok összetett témákról írni, hogy a fon-

tosnak tartott dolgokat kiemelem. 
● Stílusomat az olvasóhoz tudom igazítani.
● Világos, zökkenőmentes leírást vagy érvelés tudok megfogalmazni a témának meg-

felelő stílusban és hatásos logikai felépítéssel, amely a hallgatónak segít a lényeges 
információk észrevételében és felidézésében.

● Alkalmazni tudom a különféle érvelési technikákat: tényekkel alátámasztott kifej-
tést, meggyőzést, hatáskeltést stb. 

C2  (mesterfokú nyelvhasználó, mesterfok)
● Nehézség nélkül részt tudok venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonság-

gal alkalmazok sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat. 
● Könnyedén elolvasok szinte bármilyen nyelvezetű szöveget, beleértve az elvont, szer-

kezetileg vagy nyelvészetileg bonyolult szövegeket is, például leírásokat.
● Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszélek. 
● Ha elakadok, úgy kezdem újra és fogalmazom át a mondandómat, hogy az szinte fel 

sem tűnik másoknak. 
● Világosan és folyamatosan, stílusom a helyzethez igazítva írok le vagy fejtek ki bár-

mit, előadásom logikusan szerkesztem meg; segítem a hallgatót abban, hogy a lénye-
ges pontokat kiragadja és megjegyezze.

● Tudok világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő szöveget írni. 
● Meg tudok fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek jó 

tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. 
● Össze tudok foglalni szakmai és irodalmi műveket, tudok róluk kritikai elemzést írni.

A vizsgáztató központok Nyelvvizsgarendszer szintleírása és értékelési skálája szerint 
az alapfok a B1 európai szintnek felel meg, a középfokú vizsga egyenlő a B2-vel és a 
felsőfokú vizsga a C1-el. A nyelvvizsga három típusban szerezhető meg: „A”, „B” és 
„C”. Mindhárom fokon az „A” típus: a jelentkező a „beszédértés és beszédkészség” 
mérésére készült feladatokból vizsgázik, más szóval, szóbeli vizsgát tesz. A „B” típus 
mindhárom fokon azt jelöli, hogy a vizsgázó az írás- és olvasáskészséget felmérő fela-
datokat, magyarul: írásbelizik. A „C” típus: a jelölt mindhárom fokon levizsgázik az 
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„A” és „B” típusból, vagyis a jelölt a négy készség (hallott szöveg- és beszédértés, 
beszédkészség, olvasáskészség, íráskészség) mérésére szolgáló feladatokat old meg. A 
„C” típus a teljes nyelvvizsga. 

A középfokú nyelvvizsga 3 részből áll: 
(Az értékelés megtekinthető a nyelvvizsga-központ honlapján.)

1. LABOR (két rész)
a) Beszédértés 25-30 soros hallott román szöveg alapján ; 8-10 magyar nyelvű kér-

désre magyarul kell válaszolni
b) Kiegészítés-táblázat egy 25-30 soros román nyelvű hallott szöveg (párbeszéd) 

alapján szerint; a szövegből kiemelt öt mondatnak a tartalmi jelentését kell kibővíteni 
magyar nyelven.

2.  SZÓBELI VIZSGA (három rész):
a) néhány perces bemutatkozás román nyelven 
b) párbeszéd a vizsgáztatóval román nyelven kb. 140-150 megadott téma alapján
c) képleírás román nyelven

3. ÍRÁSBELI VIZSGA (két rész):
1.  Olvasáskészség 
a) Olvasáskészség 1: 30-40 soros román szöveg alapján magyarul kell válaszolni a 

kérdésekre 
b) Olvasáskészség 2: 25-30 soros román szövegből kiemelt 10 szó, kifejezés helyét 

kell megtalálni. 
2.  Íráskészség
a) Íráskészség: levél vagy fogalmazás román nyelven két választható téma alapján 

(25-30 sor) 
b) Közvetítés: fordítás románról magyarra (20 soros szöveg)
c) Érvelő szöveg: vélemény kifejtése adott román nyelvű szöveg alapján (15 sor)
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KÖZÉPFOKÚ ÍRÁSBELI FELADATSOR 
B2 (román)

1. Olvasáskészség 1. ROMÁN B2
2. Olvasáskészség 2.  ROMÁN B2
3. Íráskészség  ROMÁN B2 
4. Közvetítés (fordítás románról magyarra) ROMÁN B2 
5. Érvelő szöveg ROMÁN B2 

1.  Olvasáskészség 1.  ROMÁN B2
Az alábbi szöveg alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!  Max. 20 pont

Internetul şi copiii 

Sunteţi îngrijorat de cât de mult timp stă copilul dumneavoastră pe internet? De cât 
timp se joacă online sau de faptul că, practic, comunică nonstop online cu prietenii sau 
cu colegii? Deşi internetul este şi educativ din anumite puncte de vedere, este uşor să 
te prindă în plasa lui, să te ameţească şi să devii un consumator în exces. Copiii pot 
învăţa să utilizeze computerul încă din clasele primare. Încep cu noţiunile elementare 
– cum să tasteze, să închidă, să deschidă calculatorul, să folosească mouse-ul sau chiar 
să se joace. Părinţii ar trebui să fie atenţi la site-urile pe care intră copiii. Cei de vârstă 
şcolară mică folosesc internetul pentru a se juca. Începând cu clasa a V-a, a VI-a, copiii 
pot începe să utilizeze internetul pentru a face proiecte la şcoală. Atunci este impor-
tant să se înceapă monitorizarea activităţii copilului pe internet de către părinţi. Chiar 
dacă nu intră pe chat room, pe reţelele de socializare online, pot să interacţioneze cu ele 
accidental iniţial, apoi să nimerească pe site-uri pornografice. Unele nu au niciun fel de 
avertismente. Când ajung la adolescenţă, necesită monitorizare online. La această vâr-
stă nu mai folosesc netul doar pentru Google search, proiecte şcolare, ci şi ca să comu-
nice cu prietenii sau ca să-şi facă noi prieteni. Adolescenţii trebuie informaţi asupra 
pericolelor la care pot fi expuşi online, voluntar sau involuntar. Dacă copilul este pre-
gătit sau nu să intre pe internet, voi, părinţii hotărâţi. Nu uitaţi că e nevoie de reguli, 
mai ales la început. Totuşi, există semne care avertizează părinţii când copiii au depă-
şit limita admisibilă în faţa calculatorului.

Academia Americană de Pediatrie recomandă limitarea utilizării internetului. 
Jocurile online, comunicarea exclusivă prin internet duce la: obezitate – copiii 
care stau mai mult de 2 ore/zi la computer sunt mai predispuşi la obezitate; 
somn defectuos – cu cât stau mai mult pe internet, cu atât copiii sunt mai rezistenţi în a se 
culca devreme, au dificultăţi de adormire şi de trezire; probleme de comportament – copiii 
din clasele I-IV care petrec mai mult de 2h/zi la computer sunt mai predispuşi la probleme 
emoţionale, sociale şi de atenţie, sunt mai agitaţi, neastâmpăraţi sau chiar îşi hărţuiesc colegii. 
În general performanţa şcolară scade pentru că cei care stau prea mult la ecranul 
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1. Fogalmazza meg két mondatban, hogy mirő szól az alábbi cikk. 2 pont
2. Milyen számítógépes ismereteket sajátíthatnak el az alsó tagozatos 
tanulók? 

3 pont

3. A szülőknek miért kell figyelemmel követniük az ötödikes és hatodikos 
gyerekeik internetezését? 

3 pont

4. A serdülőkorúaknak milyen problémákkal kell megküzdeniük az internet 
felhasználásakor?

3 pont

5. Az Amerikai Gyermekgyószászati Akadémia milyen veszélyekre hívja fel 
szülők figyelmét?

3 pont

6. Mit szeretne bevezetni az angol kulturális miniszter? 1 pont
7. Milyen okok vezettek oda, hogy a miniszter megtegye ezeket a lépéseket? 1 pont
8. Az angolok mire köteleznék a netes szolgáltatókat? 2 pont
9. Milyen következtetésre jutott a brit egészségügyi miniszter? 2 pont

calculatorului tind să aibă performanţe şcolare mai slabe decât ceilalţi copii. Expunerea 
excesivă la calculator/jocurile online este corelată cu comportamentele agresive.

În Anglia ministrul culturii a declarat sâmbătă că guvernul său doreşte impunerea unei 
limite legale a timpului petrecut de copii pe internet. Această decizie a fost propusă în 
urma unui raport al comisarului pentru bunăstarea copiilor, Anne Longfield, care arată 
că adolescenţii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani petrec peste 20 de ore pe săptămână 
în mediul online. Adolescenţii cu vârste sub 18 ani ar putea avea accesul restricţionat 
pe reţelele de socializare după câteva ore de navigare, conform propunerii elaborate 
în scopul de a îmblânzi «vestul sălbatic» al internetului, conform unui reportaj din 
ediţia de sâmbătă a ziarului Times din Londra. Miniştrii doresc impunerea unei limite 
a perioadei petrecute de copii pe platformele de socializare, pe fondul presupunerii că 
prea mult timp petrecut în aceste reţele le-ar afecta sănătatea mentală. Matt Hancock, 
Secretar de Stat pentru Mediul Digital, Cultură, Mass-media şi Sport, a declarat pentru 
ziarul Times că doreşte impunerea unor perioade de pauză diferite, în funcţie de vârsta 
utilizatorilor, pe fondul îngrijorării că utilizarea excesivă a internetului poate dăuna 
sănătăţii mentale a copiilor. Hancock a mai declarat: «Suntem realmente îngrijoraţi 
cu privire la volumul de timp petrecut de tineri în faţa ecranelor şi la impactul negativ 
pe care acest obicei îl poate avea asupra vieţii lor. Este ceva normal să ne gândim la 
ce am putea face în acest sens». Limitele de timp vor putea fi aplicate folosind o nouă 
cerinţă legală impusă companiilor de reţele sociale, care trebuie să se asigure că orice 
utilizator are peste 13 ani. Nu se cunosc încă detaliile privind modul în care o astfel de 
cerinţă ar putea fi aplicată, dar este posibil ca acestea să completeze legea care impune 
site-urilor de materiale pornografice să se asigure că utilizatorii lor au peste 18 ani, prin 
intermediul unui card de credit, se afirmă în reportaj. Propunerea a fost făcută la câteva 
săptămâni după ce Jeremy Hunt, Ministrul Sănătăţii, a avertizat ca folosirea excesivă a 
reţelelor de socializare reprezintă o ameninţare majora pentru sănătatea copiilor, la fel 
ca fumatul şi obezitatea. (Evenimentul zilei)
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2  Olvasáskészség 2  ROMÁN B2
Egészítse ki értelemszerűen az alábbi szöveget a megadott szavakkal/szókapcso-

latokkal! A megfelelő szó/szókapcsolat betűjelét írja a táblázatba a példa (0) sze-
rint! A megadott kifejezések közül kettőre nincs szükség.  Max. 10 pont

Jumătate din meseriile de astăzi vor dispărea în zece ani. Care sunt joburile 
viitorului?

Cercetătorii Institutului pentru Viitor din Statele Unite ale Americii (SUA)          şase 
provocări care vor schimba lumea şi care vor atrage după sine dezvoltarea unui set de 
zece abilităţi care          pe piaţa muncii până în 2020.

Astfel,          de viaţă din ce în ce mai mare, avântul maşinilor şi al sistemelor inte-
ligente, care vor prelua multe din joburile actuale, dar şi comunicarea prin noile mij-
loace, într-o lume a datelor, alături de conectarea globală şi organizaţiile din ce în ce 
mai structurate vor da un nou înţeles termenului „meserie“

Până în 2025, în jur de 50% din meseriile existente astăzi vor dispărea de pe piaţa 
muncii, potrivit unui studiu. Computerele vor prelua sarcinile unor funcţionari publici 
sau ale angajaţilor din asigurări

Tehnologia lasă tot mai puţin loc          muncii pentru anumite meserii. Doar jumă-
tate din profesiile şi meseriile de astăzi vor mai exista în următorul deceniu, semna-
lează un studiu realizat de CBRE, cea mai mare firmă de servicii comerciale imobili-
are din lume. Computerele          piaţa muncii, dar, în acelaşi timp, vor pune în pericol 
mijloacele de existenţă ale unui segment important din populaţie. Inteligenţa          va 
schimba cererea de locuri de muncă, iar o bună parte din angajaţi va avea nevoie 
de     /D     profesională, categorie în care se încadrează o parte dintre funcţionarii 
publici, angajaţii din asigurări sau ceasornicarii

Profesiile creative, mai căutate „În următorii 10-15 ani, vom asista la o revoluţie pe 
piaţa muncii şi va trebui          perspectiva şi planurile cu privire la locurile de muncă“, 
spune Peter Andrew, director CBRE în regiunea Asia-Pacific. Oamenii se vor orienta 
către meserii mai creative, completează specialistul. Abilităţile sociale şi capacitatea 
de a controla inteligenţa artificială vor fi, de asemenea, foarte apreciate          apro-
piat. „Pentru mulţi dintre noi, inteligenţa artificială va fi o unealtă pentru realiza-
rea          cu o complexitate greu de imaginat altădată, dar realizabile acum şi pline de 
satisfacţii“, mai spune Peter Andrew. În ţările dezvoltate, noile tehnologii au disponibi-
lizat deja angajaţi, dar ele nu trebuie neapărat să ducă          locurilor de muncă, ci la 
o schimbare a specializărilor. De altfel, schimbări vor exista şi la nivelul companiilor. 
„Cea mai mare dintre ele va fi ascensiunea companiilor cu 20-40 de angajaţi care dis-
pun de suficiente cunoştinţe tehologice pentru a rivaliza cu marile corporaţii“, potrivit 
expertului. Studiul „Fast Forward 2030: Viitorul muncii şi al meseriilor“ a fost realizat 
pe baza a 200 de interviuri cu experţi şi lideri în afaceri din Europa, America de Nord 
şi Asia-Pacific.  (life&style)
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Megadott kifejezések
D recalificare
F structurate
I în viitorul
K speranţa 
J au identificat
A unor sarcini
B să ne schimbăm
C pe piaţa 
M au disponibilizat
E vor fi obligatorii
L vor revoluţiona
G artificială
H la pierderea

          

D

3.  Íráskészség  ROMÁN B2 
Válasszon egyet az alább megadott két témából (I. és II.) és írja le gondolatait, 

úgy hogy térjen ki az irányítási szempontokrai! Fontos, hogy összefüggő szöveget 
hozzon létre. Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az előírt terjedelmet! A levél formai 
előírásait tartsa be! (Dátum, megszólítás, üdvözlő formula, aláírás.) Terjedelem: 
17-20 (sor?) Max.: 20 pont

I.  Írjon fogalmazást egy születésnapi buliról!
A barátaival együtt születésnapi bulin vett részt egy vidéki vendéglőben, ahol két 

napot töltöttek. A bulit egyik volt osztálytársa rendezte, aki most töltötte be a 18. élet-
évét. Írjon levelet külföldi barátnőjének erről a születésnapi buliról. 

Írjon arról, hogy
1. Ki és hol rendezte a bulit? 
2. Milyen alkalomból került sor a bulira?
3. Kik voltak jelen és mit csináltak az összejövetelen?
4. Számoljon be egy kellemes vagy kellemetlen eseményről, ami ott történt.
5. Mi a titka egy jó bulinak?

II. Írjon levelet román barátjának egy balatoni nyaralásról!
1 Köszönje meg a barátja nyaralásáról kapott lapot. 
2. Mesélje el, kivel és hová utazott.
3. Hol szálltak meg, szállodában (panzióban), vagy máshol?
4. Milyen kalandjaik voltak?
5. Miért szeret/nem szeret másokkal együtt nyaralni?



245

B2 (ROMÁN)

4.  Közvetítés  ROMÁN B2 
Fordítsa le az alábbi szöveget magyarra!  Max.: 15 pont

Cu ce dificultăţi se confruntă tinerii de azi?

Ce părere aveţi? Sunt dificultăţile cu care se confruntă tinerii de azi mai mari decât 
cele ale tinerilor din trecut? Dacă răspunsul vostru este „nu“, probabil credeţi că 
tinerii de azi sunt cea mai fericită generaţie de tineri din istorie.

Datorită progreselor medicale înregistrate în multe ţări, unele boli nu mai fac ravagii 
în rândul tinerilor. Progresele tehnologice au pus în mâinile lor aparatură electronică 
şi jucării la care generaţiile precedente doar visau. Iar dezvoltarea economică a scos 
milioane de familii din sărăcie. În prezent, nenumăraţi părinţi muncesc din greu pentru 
a le asigura copiilor lor condiţiile de trai şi instruirea de care ei nu au avut parte. Deşi 
tinerii de azi se bucură de multe avantaje, ei se confruntă cu dificultăţi mult mai mari 
decât cele ale tinerilor din trecut. Un motiv ar fi că omenirea traversează o perioadă 
numită de mulţi: ‘încheierea acestui sistem’.

5.  Érvelő szöveg  ROMÁN B2 
Alkosson véleményt, érvelő szöveget az alább megadott mondat alapján! Ter je

de lem 1516 sor Max.: 10 pont

“Omul este bun de la natură, dar societatea este aceea care îl corupe.” – Jean-
Jacques Rousseau .




