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ΠΡΌΛΌΓΌΣ

Στην Ουγγαρία οι Έλληνες ζούνε διασκορπισμέ-
νοι. Η ελληνική εθνικότητα διαθέτει δύο σχολεία: 
Το 8τάξιο Δημοτικό Σχολείο Νίκος Μπελογιάν-
νης και το 12τάξιο Συμπληρωματικό Σχολείο 
Ελληνικών Μανώλης Γλέζος. 

Τα βιβλία Ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας 
είναι γραμμένα για τις ανάλογες τάξεις του Δημο-
τικού Σχολείου και της Μέσης εκπαίδευσης. Προ-
ϋποτίθεται ότι οι μαθητές αρχίζουν τα μαθήματα 
ελληνικών στην Πρώτη τάξη του Δημοτικού, και 
τα συνεχίζουν στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Πολλοί μαθητές όμως δεν μπορούν να ενταχ
θούν σε τάξεις ή τμήματα και να χρησιμοποιή-
σουν τα αναφερόμενα σχολικά βιβλία.

Η γλώσσα επικοινωνίας στις οικογένειες και 
στις παρέες είναι η ουγγρική, σπάνια η ελληνική. 

Το εγχειρίδιο αυτό γράφτηκε για τους μαθητές 
των ανωτέρων τάξεων του Δημοτικού, δηλαδή του 
Γυμνασίου, που δεν κατέχουν τα ελληνικά, αλλά 
εγγράφονται στα σχολεία της ελληνικής εθνικό-
τητας, τα οποία λειτουργούν βάσει του Πλαισίου 
Προγράμματος Διδασκαλίας του νόμου περί Παι-
δείας των Εθνικοτήτων. 

Σκοπός μας είναι να μάθει να μιλάει ελληνικά η 
4η και 5η ήδη γενιά της ομογένειας και να μπορεί 
να επανενταχτεί σε τάξη ή τμήμα της ηλικίας της 
στα σχολεία της Ουγγαρίας.

Ευαγγελία Τσαρούχα 

ELŐSZÓ

Magyarországon a görögök szétszórtan 
él nek. A görög nemzetiség két iskolával 
ren delkezik: a 8 osztályos Nikosz Be
loian nisz Ál ta lános Iskolával és a Manolisz 
Glezosz 12 Évfolyamos Ki egé szítő Görög 
Nyelvoktató Is  ko lával. 

Az eddig megjelent görög nyelv és iro-
dalom tankönyvek ezen is ko lák  megfelelő 
osztályai számára íród tak, feltételezve, 
hogy a tanulók az 1. osztályban kezdik el 
és a 12. évfolyamban fejezik be a görög 
nyelv tanulását. 

Sok családban azonban ritkán vagy 
egy általán nem beszélnek otthon görögül. 
Számos tanuló ezért nem tud a kor osz-
tályának megfelelő osztályba, csoportba 
jár ni, és bekapcsolódni a nyelvtanulás 
folya matába.

Ez a tankönyv azoknak a felső tagozatos 
tanulóknak készült, akik még nem tudnak   
görögül, de beiratkoztak a  Nemzetiségi 
Ke ret tanterv szerint működő görög isko
láink ba, ahol a görög nyelv mellett a görög 
kultúra kincseivel is megismerkednek.

Célunk, hogy nemzetiségünk negyedik 
és ötödik nemzedékének minél több tagja 
tudjon csatlakozni a magyarországi görög 
iskolák csoportjaihoz, osztályaikhoz.

Caruha Vangelió
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Γεώργιος Βιζυηνός 
(1849–1896)

ΠΟΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ
Τα μάτια το παιδί τα έχει
για το καλό του να προσέχει.

Τ’ αυτάκια τάχει για ν’ ακούνε
τις συμβουλές που τ’ ωφελούνε

Τη γλώσσα, τη φωνή στα στήθια,
για να λαλεί την πάσ’ αλήθεια.

Τα χέρια για να καταφέρει
κάθε δουλειά που του συμφέρει.

Τα πόδια τάχει να βαδίζει
στο δρόμο που ο Θεός ορίζει.

Την γνώση όμως στο κεφάλι
ο Πλάστης του την έχει βάλει.

Εις όλα αυτά, που είπα, εκείνη
κάθε στιγμή να διευθύνει. 

Jeórjiosz Viziinósz
Ki a gazda?
Szemed azért van – fiam, lányom –,
hogy jól körülnézz a világon.

Fülecskéd pedig azért kaptad,
hogy az okos szót megfogadjad.

Nyelvedet, ínyed és szájpadlásod,
hogy mondd a teljes igazságot.

Kezed, hogy folyton hasznot hajtson,
és mindent javadra fordítson.

Lábad, hogy menj, haladj előre,
merre a világ Teremtője.

Ámde az észt pöttöm fejedbe
az Úristen azért ültette,

hogy őket bölcsen összetartsa,
s mindig az ész legyen a gazda.

Szabó Kálmán fordítása
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Κώστας Μόντης Kosztasz Mondisz
(1914–2004) 

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ  Levél egy kis szigetről
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ 
Το νησάκι απ’ όπου γράφω A kis sziget, ahonnan írok nektek,
είναι μια καλύβα στη θάλασσα sirály-lyuggatta
διάτρητη από γλάρους kő-lyuggatta
διάτρητη από χαλίκια nap-lyuggatta kalyiba
διάτρητη από ήλιο a tenger kellős közepén.
(…) (…)
Το νησί απ’ όπου σας γράφω A kis szigeten, ahonnan írok nektek,
δεν έχει τίποτα που δεν το χτίσαμε nincs semmi, amit ne mi építettünk
    εμείς,     volna, 
δεν έχει τίποτα που μας άφησαν οι nincs semmi, amit mások hagytak volna 
     άλλοι,     itt nekünk,
δεν είχε άλλους… itt nincs más számára hely… 

Szabó Kálmán fordítása
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ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΠΡΌΦΕΡΩ – Írok és kiejtek

A görög nyelv elsajátításához két fontos dologra szükséges hangsúlyt helyezni:

– az írás nem latin betűs, a görög ábécének nincs mindenre pontos megfelelője a magyar 
nyelvben;

– a magyartól eltérően, ahol mindig az első szótag a hangsúlyos, a görögben a hangsúly 
helye a szóban változó, de sosem eshet távolabb a szó végétől három szótagnál. Az első 
leckék magyar átírásában jelezzük a hangsúlyjel helyét, (az átírásban kivételt teszünk az 
„e” betűvel, nehogy „é”nek ejtsünk), és színesen kiemeljük.
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Το ελληνικό αλφάβητο – A görög ábécé

Görög betű Betű neve Magyar átírás Megközelítőleges kiejtés

Α  α άλφα alfa álfa  a
Β β βήτα vita víta v
Γ  γ γάμα (γάμμα) gamma gámma g
Δ  δ δέλτα delta delta d
Ε ε έψιλον epszilon epszilon e
Ζ  ζ ζήτα zita zíta z
Η η ήτα  ita íta i
Θ  θ θήτα thita thíta th
Ι ι γιώτα jota jóta i
Κ κ κάπα kapa kápa k
Λ λ  λάμδα lamda lámda l
Μ μ μι mi mí m
Ν  ν νι ni ní n
Ξ ξ ξι xi xí x
Ο ο όμικρον omikron ómikron o
Π π πι pi pí p
Ρ ρ ρω ro ró r
Σ  σ   ς σίγμα szigma szígma sz
Τ τ ταυ taf táf t
Υ υ ύψιλον ipszilon ípszilon i
Φ φ φι fi fí f
Χ χ    χι hi hí h
Ψ ψ      ψι pszi pszí psz
Ω ω  ωμέγα  ómega omega o

γ
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Τα φωνήεντα – Magánhangzók

Íráskép  Magyar megfelelője

Α α    Αμερική a, á Amerikí / Amerika
Ε ε Ευρώπη e Evrópi / Európa
Η η Ήπειρος i Ípirosz / (tájegység)
Ι ι Ιταλία i Italía / Olaszország
Υ υ Ύδρα i Ídra / (sziget)
Ο ο Οδησσός o Odisszósz / Odessza
Ω ω Ωδείο o Odío / Konzervatórium

Δίψηφα φωνήεντα – Kettős magánhangzók

Αι αι  Αίμος, ναι e   Emosz, ne / (Balkán-hegység), igen
Ει ει Ειρήνη i Iríni, iríni / béke, női név is
Οι οι Οιδίπους, οικογένεια i Idípusz / Oidipusz, ikojenia / család
Υι υι υιός (γιος) i iósz (jósz) / fia valakinek
Ου ου Ούγγρος, ουρανός u Úngrosz, uranósz / magyar férfi, ég
Αυ αυ Αυγερινός, αύριο av Avjerinósz, 
  (β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ és  ávrio / esthajnalcsillag, holnap
  magánhangzó előtt)   
Ευ  ευ Εύα, ευεργέτης ev Eva, everjétisz 
    (Éva, jótevő)
Αυ αυ Αυστρία, αυτονομία af Afsztría, aftonomía / Ausztria,
    autonómia
Ευ ευ Ευτυχία, ευχαριστώ  ef Eftihía, efharisztó / boldogság, 
    női név is, köszönöm

Τα σύμφωνα – Mássalhangzók

Β β Βουδαπέστη v  Vudapeszti / Budapest
Γ γ Γαλλία g (gh, réshang) Galía / Franciaország
Γ γ Γερμανία j  (e és i hang előtt) Jermanía / Németország
Δ δ Δημοκρατία d (dh, réshang) dimokratía / demokrácia
    Köztársaság
Ζ ζ Ζάκυνθος z Zákinthosz / (sziget)
Θ η Θάσος th (réshang) Thászosz / (sziget)
Κ κ Κρήτη k Kríti / Kréta / (sziget)
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Íráskép  Magyar megfelelője

Λ λ Λονδίνο l Londíno / London
Μ μ Μαδρίτη m Madríti / Madrid
Ν ν Νεάπολη n Neápoli / Nápoly
Ξ ξ Ξάνθη x Xánthi / (görög város)
Π π Πάρος p Párosz / (sziget)
Ρ ρ Ρόδος r Ródosz / (sziget)
Σ σ Σικάγο sz Szikágo / Chicago
 ς Σάμος sz (szóvégi) Számosz / (sziget)
Σ σς κόσμος z (ha utána: β, γ, δ, 
   μ, ν, ρ következik) kózmosz / világ
Τ τ Τουρκία t Turkía / Törökország
Φ φ Φιλανδία f Filandía / Finnország
Χ χ Χίος h Híosz / (sziget)
Ψ ψ Ψαρά psz Pszará / (sziget)

Δίψηφα σύμφωνα – Kettős mássalhangzók

Μπ μπ Μπαρμπαριά b (szó elején, szótagismétlésnél, idegen szavaknál)
  μπάτης           Barbariá / ÉszakAfrika, bátisz / tengeri szellő
 μπ Καμπανέλλης mb  Kambanellisz 
 μπ ολυμπιάδα mp (néhány szónál) olimpiáda / olimpia
Γκ γκ Γκαίτε g (szó elején, szótagismétlésnél, idegen szavaknál)
  γκάφα   Gete / Goethe, gáfa / baklövés
Γκ γκ γκιαούρης gy (ha: „i”, „e” hang követi)  gyaúrisz / gyaur
 γκ ανάγκη ng  anángi / szükség
 γκ συγκαλώ nk (néhány összetett szónál)  szinkaló / összehív          
 γγ συγγνώμη ngh (néhány összetett szónál) szingnómi / bocsánat
 γγ φεγγάρι ng  fengári / hold
 γχ συγχαρητήρια  nh (összetett szavaknál)         szinharitíria / gratuláció
Ντ ντ Νταλάρας d (szó elején, szótagismétlésnél, idegen szavaknál)
    Dalárasz
 ντ συνάντηση nd szinándiszi / találkozás
Τσ τσ τσάντα c cánda / táska
Τζ τζ τζίτζικας dz dzídzikasz / tücsök
 ντζ Καζαντζάκης ndz Kazandzákisz
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Megjegyzés:
– Az újgörög nyelvben egynek ejtjük az egyforma kettős mássalhangzókat, például:   

ββ = v, κκ = k, ρρ = r, ππ = p, σσ = sz.: 
 κόκκαλο – kókalo / csont 
– Ugyanúgy nem ejtjük ki az ευnál az υt, ha utána: β, φ következik:
 Εύβοια – Evia / görög sziget
– Gyakran nem ejtjük a „π”t, a μπτ összetételnél:
 Πέμπτη – Pemti / csütörtök
– A tulajdonneveken és az ünnepeken kívül a görög nyelvben nagybetűvel írjuk a hét 

napjait, a hónapok neveit és a nemzetiségre vonatkozó főneveket:
 Δευτέρα – Deftera / hétfő
 Μάρτιος – Mártiosz / március
 Έλληνας – Ellinasz / görög férfi
– Az idegen szavakat a legtöbb esetben fonetikusan írják át görögül:
 Μίσκολτς / Miskolc
– Α magyar helyesírás szerint a görög szavakat fonetikusan írjuk át latin betűkkel. Ha ókori 

a tulajdonnév, másképpen írjuk, mint a mai keresztnevet. Mind a két írásmód jó. Neves 
szerzőknél úgy írjuk át, ahogy először jelentek meg műfordításban Magyarországon:
Όμηρος – Homérosz
Ευριπίδης – Euripidész és Evripídisz mai keresztnév
Σοφοκλής – Szophoklész és Szofoklísz mai keresztnév
Ιπποκράτης – Hippokratész és Ippokrátisz mai keresztnév 
Ηρακλής – Héraklész és Iraklísz mai keresztnév
Σεφέρης – Szeferisz 
Ελύτης – Elitisz
Ρίτσος – Ritszosz

Ό τόνος και ο τονισμός – Hangsúlyjel és hangsúlyozás
A görög szó, bármilyen hosszú, egy hangsúlyjelet kap az utolsó három szótag valamelyikén. 
Nagybetűs szöveg nem kap hangsúlyjelet. Ha nagybetűvel íródik a szó kezdő magánhang-
zója, a hangsúlyjelet a nagybetű elé tesszük. A kettős magánhangzóknál, ha rájuk esik a 
hangsúly, a másodikra tesszük a hangsúlyjelet. Az egyszótagú szavak nem kapnak hang-
súlyjelet, kivéve két kérdőszót és egy kötőszót, a megkülönböztetés miatt. Az újgörögben 
1982 óta csak egyfajta hangsúlyjel érvényes:  ΄ - 
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- - - - - ́   véghangsúlyos – ελληνικά 
- - - ́      másodhangsúlyos – Ελλάδα
- - - ́  - -  harmad-hangsúlyos – Έλληνας

  Πού; πού; Hol? Hová?
  Πώς πώς; Hogy? Hogyan?
  Ή ή vagy

Megjegyzés:
Régen többfajta hangsúlyjel, mellékjel létezett, amelyek megváltoztatták a kiejtést. 
A mai újgörög kiejtés szempontjából nincs jelentőségük. A magyar nyelvben viszont 
sok olyan ókori eredetű szó van, amelyek emiatt kezdődnek magyarul Hval, az újgörög 
nyelvben pedig magánhangzóval.

ΕΛΛΑΣ Ελλάς Ellász Hellasz
ΕΛΛΑΔΑ  Ελλάδα Elláda Görögország 
ΕΛΛΗΝΑΣ Έλληνας Ellinasz görög férfi
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ελληνικά elliniká görögül
ΕΛΛΗΝΙΔΑ Ελληνίδα Ellinída görög nő 
ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ Ελληνόπουλο Ellinópulo görög gyerek
ΟΥΓΓΡΟΣ Ούγγρος Úngrosz magyar férfi
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Αγία Σοφία Ajía Szofía Hagia Szophia /
   Szent Bölcsesség 
ΟΜΗΡΟΣ Όμηρος Ómirosz Homérosz
ΣΑΙΞΠΗΡ Σαίξπηρ Shakespeare
ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ Χόλυγουντ Hollywood 
ΖΥΛ ΝΤΑΣΕΝ Ζυλ Ντασέν Joules Dassin
ΣΙΑΝΤΟΡ ΠΕΤΕΦΙ  Σιάντορ Πέτεφι (Πετούφι) Petőfi Sándor
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ Διονύσιος Σολωμός Dionisziosz Szolomósz
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Νίκος Καζαντζάκης Nikosz Kazandzakisz
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ Γιώργος Σεφέρης Jorgosz Szeferisz
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Οδυσσέας Ελύτης Odisszeasz Elitisz
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ Γιάννης Ρίτσος Jannisz Ritszosz
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ Δημήτριος Χατζής Dimitriosz Hadzisz
ΣΟΦΟΚΛΗΣ Σοφοκλής Szophoklész, Szofoklísz
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Αριστοφάνης Arisztophanész, Arisztofánisz
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Ευριπίδης Euripidész, Evripídisz 
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ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Θεοδωράκης Theodorakisz
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Χατζιδάκις Hadzidakisz
ΚΑΛΛΙΟΠΗ Καλλιόπη Kalliopé, Kalliópi
ΑΛΚΥΟΝΗ Αλκυόνη Alküóné, Alkioné, Alkióni
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κωνσταντίνος Konsztandínosz
ΒΑΣΙΛΗΣ Βασίλης Vaszílisz
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Βενιζέλος Venizelosz
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Τσαρούχας Carúhasz
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Τσεκούρας Cekúrasz

Δίφθογγοι – Diftongusok

A két hangot egy szótagban ejtjük:
αη κελαηδώ ai kelaidó / énekel (madár)
αϊ αϊτός ai aitósz / sas
όη βόηθα oi vóitha / segíts
όι ρόιδι (ρόδι) oi róidi (ródi)/ gránátalma

ι, ει, οι, υ + magánhangzót együtt ejtjük az előtte lévő mássalhangzóval, amelynek kiejtését 
befolyásolják.

   Átírás Kiejtés
a)
β βιαστικός viasztikósz vjasztikósz  sietős
δ διαβάζω diavázo djavázo  olvasok
ζ γαλάζιος galáziosz galázjosz  kék 
μπ κάμπια kámbia kámbja  hernyó
ντ δόντια dóndia  dóndja  fogak
ρ δεκαριά dekariá dekarjá egy tucat

Kivétel:
Ha az „i” hang előtt „r” mássalhangzó áll, akkor kétszótagú:

ρ κρυώνω krióno krióno  fázom
 χρειάζομαι hriázome hriázome  szükségem van 
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b)
π ποιος piosz phjósz  ki
τ ματιά matiá mathjá  pillantás
φ καρφιά karfiá karfhjá  szegek
θ αλήθεια alíthia alíthja igazság
σ ίσιωμα íszioma íszhjoma  lapos rész
λ ελιά eliá eljá  olajfa, olajbogyó
ν νιάτα niáta nyáta  fiatalság
κ κιόλας kiólasz tyólasz  máris
γ γιαγιά jajá jajá  nagymama
χ χιόνι hióni hjóni  hó
γκ γκιώνης gyónisz gyónisz  fülesbagoly
μ után a hangsúlytalan „i” hang + magánhangzó: „ny”nek hangzik:
 Μιαούλης Miaúlisz Mnyaúlisz
 μια (μία) mia mnyá (mía)  egy

Λέω το όνομά μου Elmondom a nevemet (több változatban):

Με λένε:  Λεωνίδα  Leonídasznak hívnak
Όνομάζομαι:  Λεωνίδας Leonídasznak neveznek
Λέγομαι:  Λεωνίδας Leonídasznak mondanak. 
Το ονοματεπώνυμό μου είναι: Λεωνίδας Κις A nevem Leonídasz Kis.

Γράφω το όνομά μου:               Leírom a nevemet (több változatban): 

Με λένε:                Ευαγγελία Evangelíának hívnak.
Όνομάζομαι: Ευαγγελία     Evangelíának neveznek.
Λέγομαι: Ευαγγελία Evangelíának mondanak.
Το ονοματεπώνυμό μου Ευαγγελία A nevem
είναι: Τσαρούχα Evangelía Carúha.

Πώς σε λένε; Hogy hívnak?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ – Kifejezéseket tanulok

Φεγγαράκι μου λαμπρό, Kedves, fényes holdacskám    
φέγγε μου να περπατώ, világítsd meg utacskám,
να πηγαίνω στο σχολειό, iskolába hadd járjak
να μαθαίνω γράμματα, betűvetést tanulni,
γράμματα, σπουδάγματα, betűvetést, tudományt,
του Θεού τα πράγματα.  az isteni adományt.

    (Δημοτικό της Τουρκοκρατίας) (Népköltés a török hódoltság idejéből)
Nagy Kalliopé Mária fordítása

– Θέλεις να μάθεις ελληνικά; Szeretnél
– Θέλετε να μάθετε ελληνικά; Szeretnétek
 Szeretne               

görögül tanulni?

 Szeretnének

Υπομονή και κουράγιο: Türelem és kitartás:
Κάθε αρχή και δύσκολη! Minden kezdet nehéz!

 Κυρία  Asszonyom
 Δάσκαλε  Tanító úr
 Κύριε  Uram 
 Δεσποινίς  Kisasszony 
Καλημέρα σας,  Κυρίες Jó napot kívánok, Hölgyeim  
 Κύριοι  Uraim 
 Δεσποινίδες  Kisasszonyok 
 Παιδιά  Gyerekek
 Αγαπητοί Γονείς  Kedves Szülők

!!
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 Μαρία  María
 Ελένη  Eleni
 Αθηνά  Athiná
Γεια σου, Κώστα Szervusz, Kósztasz
 Γιάννη  Jánnisz
 Δημήτρη  Dimítrisz
 Σπύρο  Szpírosz 

Γεια σας, παιδιά που μαθαίνετε ελληνικά. Szervusztok, görögül tanuló gyerekek!
Γεια σας, γονείς που μαθαίνετε  Üdvözöljük, a gyerekekkel
μαζί με τα παιδιά. együtt tanuló szülőket!

Σας παρακαλώ να καθίσετε. Arra kérlek benneteket, hogy üljetek le.
Καθίστε, παρακαλώ! Kérem, üljetek le!
Ευχαριστώ. Köszönöm.

Μαρία,  εδώ =έλα ’δω María,  ide
Κώστα,  μέσα Kósztasz,  be
  έξω    ki
 

έλα
 στον πίνακα   

gyere
 a táblához

  στην τάξη    az osztályba
  στο γραφείο    az irodába

Μαρία,  εδώ María,  ide  
Κώστα,  μέσα Kósztasz,  be
Κύριε,  έξω Uram,  ki
Κυρία, 

ελάτε
 στον πίνακα Hölgyem,  a táblához

Δεσποινίς,  στην τάξη Kisasszony,  az osztályba
Παιδιά,  στο γραφείο Gyerekek,  az irodába

Μαρία,  έξω María,  ki
Κώστα,  μέσα Kósztasz,  be 
  σπίτι    haza
 

πήγαινε
 στον πίνακα   

menj
 a táblához

  στην αίθουσα    a terembe
  στο σχολείο    az iskolába

! !

! !

! !

! !

gyertek
jöjjön
jöjjenek
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Μαρία,  έξω     María,  ki
Κώστα,  μέσα     Kósztasz,  be
Κύριε,  σπίτι     Uram,  haza
Κυρία, 

πηγαίνετε
 στον πίνακα     Asszonyom,  a táblához

Δεσποινίς,  στην αίθουσα     Kisasszony,  a terembe
Παιδιά,  στο σχολείο     Gyerekek,  az iskolába

Μαρία, άνοιξε  το βιβλίο      María,  nyisd ki a könyvet
Κώστα, κλείσε την πόρτα      Kósztasz , csukd be az ajtót
Γιάννη, δείξε το παράθυρο      Jánnisz, mutasd meg az ablakot

Παιδιά, ανοίξτε τα βιβλία      Gyerekek,  nyissátok ki a könyveket 
 κλείστε τις πόρτες  csukjátok be az ajtókat
 δείξτε τα παράθυρα  mutassátok meg az ablakokat

Μαρία, άρχισε  María, kezdjed 
Ελένη, διάβασε  Eleni, olvasd
Κώστα, γράψε  Kósztasz, írd meg
Γιάννη, πες 

το μάθημα!
 Jánnisz, mondd el 

a leckét!

Αθηνά, μάθε  Athiná, tanuld meg
Πέτρο, συνέχισε  Petrosz, folytasd

 αρχίστε        kezdjétek el  
 διαβάστε   olvassátok el
 γράψτε   írjátok meg
Παιδιά,

 πείτε (πέστε) 
το μάθημα!

 
Gyerekek,

 mondjátok fel 
a leckét! 

 μάθετε   tanuljátok meg
 συνεχίστε   folytassátok

Αθηνά, σβήσε 
το φως!

 Athiná, kapcsold le  
a lámpát!

Κώστα, άναψε  Kósztasz, kapcsold fel 

Παιδιά,  σβήστε 
το φως!

 Gyerekek, kapcsoljátok le  
a lámpát!

 ανάψτε   kapcsoljátok fel

!

!
!

!

!
!

menjetek
menjen
menjenek
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Μαρία, δες τη φωτογραφία    María,  nézd  a fényképet
Ελένη, κοίταξε (κοίτα) τη ζωγραφιά Eleni, nézd meg  a rajzot
Κώστα, πάρε την μπάλα Kósztasz, fogd, vidd a labdát
Γιάννη, δώσε το στυλό Jánnisz, add ide  a tollat

Παιδιά δείτε τη φωτογραφία Gyerekek nézzétek a fényképet
 κοιτάξτε τη ζωγραφιά  nézzetek meg a rajzot 
 πάρτε την μπάλα  vigyétek a labdát 
 δώστε το στυλό  adjátok ide a tollat
 

Τα σημεία στίξεως – Írásjelek

η τελεία . .  pont
το κόμμα , , vessző
υποδιαστολή , , tizedesvessző
το ερωτηματικό ; ? kérdőjel
το θαυμαστικό ! ! felkiáltójel
η διπλή τελεία : : kettőspont
η παρένθεση ( ) ( ) zárójel
η παύλα - _ - _ kötőjel / gondolatjel
τα εισαγωγικά « » „ ” idézőjel
τα διαλυτικά ¨  tréma (külön kell kiejteni a hangokat) 
η απόστροφος ’ ’ aposztróf (betűhiányt jelez, egybeejtjük a két szót)

Παραδείγματος χάριν: Például:
Ροΐδης Roίdisz
προϋπολογισμός proipolojizmόsz / költségvetés
τα άλλα = τ’ άλλα,  ta álla, tálla / mások, másiknak
πού είναι; = πού ’ναι; pu íne? púne? / Hol van? Hol vannak?
0,5 0,5
ό,τι ó,ti / ami, amit
ότι = πως  óti = posz / hogy

Συλ-λα-βι-σμός – Szótagolás

A szótagolás a magyarhoz hasonló, jelentős különbség viszont, hogy azon mássalhangzócso-
portokat, amelyekkel szó kezdődhet, új szótagban, egybe írják: pl. άστρο – ásztro / csillag.

!

!

!

!
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Ανάγνωση – Olvasás

Διονύσιος Σολωμός: Dionísziosz Szolomósz:
Η καταστροφή των Ψαρών  I katastrofí ton Pszarón 

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη Szton Pszarón tin olómavri rahi
Περπατώντας η Δόξα μονάχη, Perpatóndasz i Dóxa monahi,
Μελετά τα λαμπρά παλληκάρια, Meleta ta lambra palikaria,
Και στην κόμη στεφάνι φορεί Ke sztin kómi sztefáni forí,
Γινομένο από λίγα χορτάρια Jinomeno apó líga hortaria
Που είχαν μείνει στην έρημη γη. Pu íhan míni sztin erimi jí.

Dionisziosz Szolomosz: 
A pszarai katasztrófa

Pszara orma koromfeketén áll,   
oda már egyedül csak a Hír jár,
hogy a hős tetemekre vigyázzon,
s koszorúval övezze fejét
ama zsenge, maroknyi fűszálból,
melyet őriz a puszta vidék.   

Szabó Kálmán műfordítása

Η Αλκυόνη δακτυλογραφεί το ποίημα.       Alkioné gépeli a verset.
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Παύλος Νιρβάνας
(1866–1937)

ΑΛΠΕΙΣ
Παράδεισος απάνω μου των Άλπεων τα χιόνια
κ’ η λίμνη κάτω μου έρωτας με τα γλυκά νερά της,
κ’ εγώ παιδί της Αττικής, της ξενιτειάς διαβάτης,
κλαίω για τα ρόδα του Υμηττού, του Κολωνού τ’ αηδόνια.

 Pávlosz Nirvánasz
 Alpok
 Édenkert lebeg fölöttem, az Alpok, hó borítja,
 s alattam a tó szerelem, kék vize csupa áldás.
 S én, Attika fia, vándor idegen tájon, vissza-
 sírom Imittósz rózsait, Kolonósz csalogányát.

 Szabó Kálmán fordítása 
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ΤΑ ΑΡΘΡΑ – Névelők

Αρσενικό (ο), θηλυκό (η), ουδέτερο (το) γένος Hímnem, nőnem, semlegesnem

Mindhárom nemhez tartoznak élőlények, tárgyak, jelenségek és fogalmak. 

Όι πτώσεις  Az esetek
Ονομαστική  – Ον. alanyeset
Αιτιατική – Αιτ. tárgyeset
Γενική – Γεν. birtokos eset
Κλητική – Κλ. megszólító eset

 Όριστικά άρθρα                   Határozott névelők
Ενικός αριθμός – Egyes szám        Πληθυντικός αριθμός – Többes szám
Ον. ο η το οι οι τα a, az 
Αιτ. το(ν) τη(ν) το τους  τις   τα azt
Γεν. του της του των των των annak  a
Κλ.   

 Αόριστα άρθρα Határozatlan névelők 
Ον.  ένας μία / μια ένα egy
Αιτ. ένα(ν) μία / μια ένα egyet  
Γεν. ενός μιας  ενός egynek a
Κλ.

ο πατέρας, η μητέρα, το κορίτσι 
az apa, az anya, a kislány

ο παππούς, η γιαγιά, το αγόρι
a nagypapa, a nagymama, a kisfiú

οι γονείς, τα παιδιά
a szülők, a gyerekek



Ενότητα 3η

23

Megjegyzés:
(ει)ς + τον, την, το  = στον, στην, στο / (ει)ς + τους, τις, τα = στους, στις, στα  
-ba, -ban, -be, -ben, -an, -on, -en, -ön, -ra, -re, -hoz, -hez, -höz, -nak, -nek

– A tárgyeset (ν)je nem hagyható el magánhangzók és zárthangok előtt, egyéb esetben a 
használata nem kötelező. 

– Ez a szabály a „δε(ν)”, állítmányt tagadó és a „μη(ν)” tiltó szóra is vonatkozik. 

Például: 
Βλέπω  τον Υμηττό.  Látom az Imittószt / (athéni hegy).
Ζωγραφίζω τον  Παράδεισο. Rajzolom az Édent.
Γράφω τη λέξη «Αττική». Az „Attikí” szót írom.
Δείχνω την Αττική. Mutatom Attikít / Attikát. 
Η Μαρία βλέπει έναν διαβάτη. María lát egy járókelőt / vándort.
Ο Κώστας ζωγραφίζει μια λίμνη. Kósztasz egy tavat rajzol.
Ξέρεις ελληνικά; Tudsz görögül?
Δεν ξέρω.  Nem tudok.  
Θέλεις να φας;  Akarsz enni? / Kérsz enni?
Δε θέλω.  Nem akarok. / Nem kérek. 
Μαρία, μην τρως άπλυτα φρούτα! María, ne egyél mosatlan gyümölcsöt!
Μαρία, μη διαβάζεις γρήγορα! María, ne olvass gyorsan!

Πάω στον Κώστα και στη Μαρία. Kósztaszhoz és Maríahoz megyek.
Ο Κώστας γράφει στον πίνακα. Kósztasz a táblára ír.
Ο Κώστας δίνει νερό στη Μαρία . Kósztasz vizet ad Maríanak.
Η Μαρία   πηγαίνει στη λίμνη. María a tóhoz megy.  
Η Μαρία  είναι στο σχολείο.  María az iskolában van.

σε ένα(ν), σε μια, σε ένα = σ’ ένα(ν), σε μια, σ’ ένα 

– Πού πηγαίνεις, Βαγγέλη; Πάω στον Κώστα. Kósztaszhoz megyek.
– Πού πας, Βαγγέλη; Πάω σ’ ένα φίλο μου. Egy barátomhoz megyek.
– Πού πηγαίνεις, Ελένη; Πάω στην Κατερίνα. Katerinához megyek.
– Πού πηγαίνεις, Ελένη; Πηγαίνω σε μια φίλη μου. Egy barátnőmhöz megyek.

πηγαίνω = πάω megy, jár
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Χωρίς αέρα το πουλί, χωρίς νερό το ψάρι,
χωρίς αγάπη δε βαστούν κόρη και παλικάρι.

     (Δημοτικό δίστιχο)

Levegő nélkül a madár, víz nélkül a hal nem él meg, 
Szerelem nélkül mit sem ér élni, lányok, legények. 

(Népköltés) Szabó Kálmán fordítása

ΤΑ ΌΥΣΙΑΣΤΙΚΑ – Főnevek

A főneveket már az elején érdemes a határozott névelővel együtt megtanulni. A névelőt 
egyeztetni kell nemben, számban és esetben a főnévvel.
A főneveknek többfajta végződésük van, a végződések változnak a ragozás folyamán. 
Előfordulhat ugyanolyan végződésű főnév mind a három nemben, a névelő jelzi, hogy 
milyen nemű a főnév.

A névelőt mindig együtt ejtjük a főnévvel, mintha egy szó lenne. Ezért is fontos a versolvasás. 
Olvassuk el újra a görög nemzeti költő, Dionísziosz Szolomósz versét, amelyet 1825ben írt.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ IKATASZTROFÍ TONPSZARÓN

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη Sztonpszarón tinolómavri rahi

Περπατώντας η Δόξα μονάχη, Perpatóndasz iDóxa monahi,

Μελετά τα λαμπρά παλλικάρια, Meleta talambra palikaria,

Και στην κόμη στεφάνι φορεί Ke sztinkómi sztefani forí

Γινομένο από λίγα χορτάρια Jinomeno apó líga hortaria

Που είχαν μείνει στην έρημη γη. Pu íhan míni sztinerimi jí.
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Figyeljük meg az alábbi, nemük szerint csoportosított szavakat!

Αρσενικά ουσιαστικά   Θηλυκά ουσιαστικά  Όυδέτερα ουσιαστικά
Hímnemű főnevek Nőnemű főnevek Semlegesnemű főnevek

 

η γλώσσα / nyelv

η Ουγγαρία / Magyarország

η εθνικότητα / nemzetiség

η λογοτεχνία / irodalom

η κοινότητα / közösség

η ηλικία / életkor

η διδασκαλία / tanítás

η κατοικία / lakóhely

η επικοινωνία / 
kommunikáció

η οικογένεια / család

η μητέρα /anya

η γενιά / nemzedék

η Ελλάδα / Görögország

η Ελληνίδα / görög nő

η ματιά / pillantás

η αλήθεια / igazság

η ελιά / olajfa, olajbogyó

η γιαγιά / nagymama

η τελεία / pont

η δόξα / dicsőség

η δασκάλα / tanítónő

η τάξη / osztály, rend

η διάσταση / távolság, 
dimenzió

το επίπεδο /szint

το βιβλίο / könyv

το νηπιαγωγείο / óvoda

το χωριό / falu

το πλαίσιο / keret

το Ελληνόπουλο / görög gyerek

το ερωτηματικό / kérdőjel

το θαυμαστικό / felkiáltójel

το άστρο / csillag

το πρόσωπο / arc, személy

το τμήμα / csoport

το παράρτημα / tagozat

το απόγευμα / délután

το μάθημα / lecke, tanóra

το πρόγραμμα / program

το κόμμα / párt, vesző

το αίμα / vér

το παιδί / gyerek

το δόντι / fog

το χιόνι / hó

το παλ(λ)ικάρι / legény

το ραβδί / bot

το χορτάρι / fű

το πουλί / madár

ο μαθητής / tanuló

ο Μπελογιάννης

ο Καζαντζάκης

ο Σεφέρης

ο Ελύτης

ο Βασίλης

ο Μιαούλης 

ο Ροΐδης

ο ευεργέτης / jótevő

ο διαβάτης / vándor 

ο Έλληνας / görög férfi 

ο Οδυσσέας 

ο Τσαρούχας 

o πίνακας / tábla        

ο έρωτας / szerelem 

ο Νίκος / Νικόλαος 

ο λόγος / szó, beszéd, ok

ο νηπιαγωγός / óvó bácsi

ο εκπαιδευτικός / oktató

ο χώρος / hely, terület

ο νόμος / törvény

ο σκοπός / cél     

ο δάσκαλος /tanító

ο οικισμός / település
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η λέξη / szó

η βάση / alap

η Αντιγόνη

η συνάντηση / találkozás

η Θράκη

η ανάγνωση / olvasás

η καταστροφή / katasztrófa

η ράχη / gerinc

η Λαμπρή / Húsvét

η γη / föld

η αγάπη / szeretet, szerelem

η κόρη / lánya vkinek

η πτώση / eset, bukás

η νηπιαγωγός / óvónő

η Κύπρος

η οδός / út

το αγόρι / fiú

το κορίτσι / lány

το τραγούδι / ének, dal

το τέλος / vége

το έθνος / nemzet

το θάρρος / bátorság

το μέρος / hely, rész

τα νιάτα / fiatalság

τα εισαγωγικά / idézőjel

τα Ψαρά

τα Χανιά

το βράδυ / est

το δάκρυ / könny   

ο τόνος / hangsúly

ο Ούγγρος / magyar férfi

ο Διονύσιος

ο Σολωμός

ο Χριστός / Krisztus

ο Γιώργος

ο Κωνσταντίνος

ο συλλαβισμός / szótagolás

ο αετός / sas

ο λογαριασμός / számítás, 
                           számla

ο άνθρωπος / ember

ο αριθμός / szám

ο ουρανός / ég

ο υιός (ο γιος) / fia vkinek  

ο γιατρός / orvos

Το Σχολείο Νίκος Μπελογιάννης / Nikosz Beloiannisz Általános Iskola
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Κωστής Παλαμάς 
(1859–1943)
Τι είσαι; Πρόσωπο; Νόημα; Καημός; Αγαπάς;
Ψάχνεις ; Ρίζα; Φτερό είσαι; Δεν είσαι; Θα γίνεις;
Ό,τι σειέται σ’ εσέ, λέει: θα φύγεις, θα πας…
ό,τι βλέπεις, μου γνεύει: θα μείνεις.  

                                      (Από το: Οι νύχτες του Φήμιου)

 Kosztisz Palamasz
 Mi vagy? Arc? Jel? Kiáltás? Jajpanasz?
 Szeretsz? Kutatsz? Gyökér? Szárny? 
                                              Az leszel?
 Egy hang harsogja benned: elveszel…
 egy fénysugár nevet rám: megmaradsz.

 (Fimiosz éjszakái ciklusból)
 Szabó Kálmán fordítása
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ΕΙΜΑΙ – A „vagyok” létige

Az – είμαι – vagyok létige ragozása és alkalmazása 

      Ενεστώτας          Jelen idő

    Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός

 είμαι vagyok είμαστε vagyunk
 είσαι vagy είστε vagytok 
 είναι van είναι vannak

Ρωτώ, ερώτηση: Kérdezek, kérdés:
– Ποιος είσαι;  – Ki vagy?
– Ποιος είναι; – Ki van?
– Ποιοι είστε; – Kik vagytok? 
– Ποιοι είναι; – Kik vannak?

Απαντώ, απάντηση: Válaszolok, válasz:

Είμαι ο Πέτρος. Είμαι Έλληνας. Petrosz vagyok. Görög vagyok

 
Είμαι ο Πήτερ. Είμαι Ούγγρος. Péter vagyok. Magyar vagyok. 
Είμαι η Μαρία. Είμαι Ελληνίδα.  María vagyok. Görög vagyok. 
Είμαι η Μαρία. Είμαι Ουγγαρέζα.  Mária vagyok. Magyar vagyok. 

Είμαστε ο Πήτeρ και η Μαρία. Péter és Mária vagyunk.
Είστε ο Πήτeρ και η Μαρία. Péter és Mária vagytok.
Είναι ο Πέτρος, η Μαρία και το παιδί. Péter, Mária és a gyerek.     

Είναι ο Πέτρος. – Petrosz. – Ο Πέτρος είναι μέσα. – Petrosz bent van.
Είναι ο Πέτρος και  – Petrosz és María. – Ο Πέτρος και η Μαρία – Petrosz és María 
η Μαρία.  – είναι μέσα. – vannak bent.
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A magyarral ellentétben, ahol a létige a 3. személyben többnyire elmarad (pl. Péter görög. / 
Ők görögök.) a görögben ugyanúgy használják, mint az 1. és 2. személyben (Ο Πέτρος  είναι 
Έλληνας. / Αυτοί είναι Έλληνες.)

A görög nyelvben a magázást az ige többes számának 2. személyével fejezzük ki.

Ρωτώ:               Απαντώ: Kérdezek: Felelek:

Τι είναι αυτός;    Είναι  δάσκαλος Mi ő?  (ő) tanító
   φίλος   barát
   καθηγητής    tanár
   μαθητής   tanuló
   πατέρας   apa
   άντρας   férfi

Τι είναι αυτή; Είναι   δασκάλα   Mi ő? (ők) tanítónő
   καθηγήτρια   tanárnő
   μαθήτρια   diáklány
   μητέρα   anya
   γυναίκα   nő
   φίλη   barátnő

Τι είναι αυτόi; Είναι  δάσκαλοι   Mik ők?  tanítók
   φίλοι   barátok
   καθηγητές   tanárok
   μαθητές   tanulók
   πατέρες   apák
   άντρες   férfiak

Τι είναι αυτές; Είναι  δασκάλες Mik ők?  tanítónők
   καθηγήτριες   tanárnők
   μαθήτριες   diáklányok
   μητέρες   anyák
   γυναίκες   nők
   φίλες   barátnők

. .

.

.

.

.

.

.
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Αυτός είναι δάσκαλος. Ő tanító
Ο Πέτρος είναι δάσκαλος. Petrosz tanító.
– Είστε δάσκαλος; – Ναι, είμαι δάσκαλος. – Ön tanító? – Igen, tanító vagyok. 
– Είστε ο δάσκαλος; – Ναι, είμαι ο δάσκαλος. – Ön a tanító? – Igen, én vagyok a tanító.

Αυτή είναι δασκάλα.  Ő tanítónő.
Η Μαρία είναι δασκάλα. María tanítónő.
– Είστε δασκάλα; – Ναι, είμαι δασκάλα. – Ön tanítónő? – Igen, tanítónő vagyok.
– Είστε η δασκάλα; – Ναι, είμαι η δασκάλα. – Ön a tanítónő? – Igen, a tanítónő vagyok.

Αυτοί είναι δάσκαλοι. Ők tanítók. 
Ο Πέτρος και ο Κώστας είναι δάσκαλοι. Petrosz és Kósztasz tanítók.
– Είστε δάσκαλοι; Ti tanítók vagytok? /Önök tanítók?
– Ναι, είμαστε δάσκαλοι. Igen, tanítók vagyunk.
– Είστε οι δάσκαλοι; Ti vagytok / Önök/ a tanítók?
– Ναι, είμαστε οι δάσκαλοι. Igen, a tanítók vagyunk.

Αυτές είναι δασκάλες. Ők tanítónők.
Η Μαρία  και η Εύα είναι δασκάλες. María és Eva tanítónők.
– Είστε δασκάλες; Ti tanítónők vagytok? / Önök tanítónők?
– Ναι, είμαστε δασκάλες. Igen, tanítónők vagyunk.
– Είστε οι δασκάλες; Ti vagytok / Önök / a tanítónők?
– Ναι, είμαστε οι δασκάλες. Igen a tanítónők vagyunk.
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Εγώ το λέω του σκύλου μου  Én a kutyámnak mondom, 
κι ο σκύλος στην ουρά του. a kutya pedig a farkának.

                                      Παροιμία                    Görög közmondás

ΠΡΌΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ – Személyes névmások

  εγώ én εμείς mi
  εσύ te εσείς ti (ön, maga, önök, maguk)
  αυτός ő αυτοί ők 
  αυτή ő αυτές ők
  αυτό ő αυτά ők

A személyes névmások ragozódnak.
A személyes névmás 3. személye egyben közelre mutató névmás is, és az „ος”, „η”, „ο” 
végződésű melléknevek szerint ragozzuk.
A személyes névmást akkor használjuk, ha nyomatékosan beszélünk.

– Καλημέρα! Είμαι ο δάσκαλος. Jó napot kívánok! A tanító vagyok.
– Καλημέρα! Εγώ είμαι ο δάσκαλος. Jó napot kívánok! Én vagyok a tanító. 

– Καλημέρα! Είμαι η δασκάλα. Jó napot kívánok! A tanítónő vagyok.
– Καλημέρα! Εγώ είμαι η δασκάλα. Jó napot kívánok! Én vagyok a tanítónő. 

– Καλημέρα! Είμαι ο μαθητής.  Jó napot kívánok! A tanuló vagyok.
– Καλημέρα! Εγώ είμαι ο μαθητής. Jó napot kívánok! Én vagyok a tanuló.

– Καλημέρα! Είμαι η μαθήτρια. Jó napot kívánok! A tanuló (lány) vagyok.
– Καλημέρα! Εγώ είμαι η μαθήτρια.  Jó napot kívánok! Én vagyok a tanuló (lány).
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– Γεια σου, εσύ είσαι ο Βασίλης; Szervusz, te vagy Vaszílisz? 
– Γεια σου, είμαι ο Βασίλης. Κι εσύ; Szervusz, Vaszílisz vagyok. És te?
– Είμαι η Αλκυόνη, η συμμαθήτριά σου. Alkioni vagyok, a diáktársad. 

– Γεια σας, είμαστε η Μυρτώ και  Szervusztok, Mirtó és Níkosz
   ο Νίκος. Εσείς;  vagyunk. Ti?
– Είμαστε οι συμμαθητές σας. Az osztálytársaitok vagyunk.

– Γεια σας, είστε η δασκάλα μας; Üdvözöljük, ön a tanítónőnk?
– Γεια σας, είμαι η δασκάλα σας. Szervusztok, a tanítónőtök vagyok.
– Καλημέρα. Αυτός είναι ο δάσκαλος. Jó napot kívánok! Ő a tanító.
– Καλημέρα. Αυτή είναι η δασκάλα. Jó napot kívánok! Ő a tanítónő.
– Καλημέρα. Αυτό είναι το σχολείο. Jó napot kívánok! Ez az iskola.

– Είναι ο δάσκαλος και η δασκάλα. Ők a tanító és a tanítónő.
– Είναι ο μαθητής και η μαθήτρια. Ők a tanuló és a diáklány.
– Είναι ο Βαγγέλης και η Μυρτώ. Ők Vangelisz és Mirtó.
– Είναι το βιβλίο και το τετράδιο.  Ez a könyv és a füzet.

– Ο Ευριπίδης είναι δάσκαλος. Evripídisz tanító. 
– Η Καλλιόπη είναι δασκάλα. Kalliópi tanítónő.
– Ο Βαγγέλης είναι μαθητής. Vangelisz diák.
– Η Μυρτώ είναι μαθήτρια. Mirtó diáklány.
– Αυτό είναι σχολείο.  Ez iskola.
– Αυτό είναι τετράδιο. Ez füzet.

Ερωτηματικές προτάσεις:  Kérdő mondatok:
– Ποιος είναι αυτός; – Ki ő?
– Ποια είναι αυτή; – Ki ő?
– Ποιο είναι αυτό; – Ki ő? Ki ez? Melyik?

– Τι είναι αυτός; – Mi ő?
– Τι είναι αυτή; – Mi ő?
– Τι είναι αυτό; – Mi ő? Mi ez?

– Είναι ο Ευριπίδης; – Ő Evripídisz?
– Είναι η Καλλιόπη; – Ő Kalliópi?
– Είναι το παιδί; – Ő a gyerek?
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– Ο Ευριπίδης είναι; – Evripídisz?
– Η Καλλιόπη είναι; – Kalliópi?
– Το παιδί είναι; – A gyerek?

– Πού είναι ο Ευριπίδης; – Hol van Evripídisz?
– Πού είναι η Καλλιόπη; – Hol van Kalliópi?
– Πού είναι το παιδί; – Hol van a gyerek?

– Είναι εδώ ο Ευριπίδης; – Itt van Evripídisz?
– Είναι εδώ η Καλλιόπη; – Itt van Kalliópi?
– Είναι εδώ το παιδί;  – Itt van a gyerek?

– Ο Ευριπίδης είναι εδώ; – Evripídisz itt van?
– Η Καλλιόπη είναι εδώ; – Kalliópi itt van?
– Το παιδί είναι εδώ;  – A gyerek itt van?

Καταφατικές και αρνητικές προτάσεις: Állító és tagadó mondatok: 

Αυτός είναι ο Ευριπίδης. Ő Evripídisz. 
Ναι, είναι ο Ευριπίδης. Igen, ő Evripídisz.
Όχι, δεν είναι ο Ευριπίδης. Nem, ő nem Evripídisz.

Αυτή είναι η Καλλιόπη. Ő Kalliópi.
Ναι, αυτή είναι η Καλλιόπη. Igen, ő Kalliópi.
Όχι, δεν είναι η Καλλιόπη. Nem, ő nem Kalliópi.

Αυτό είναι το παιδί. Ő a gyerek.
Ναι, αυτό είναι το παιδί. Igen, ő a gyerek.
Όχι, δεν είναι το παιδί. Nem, nem a gyerek.

Αυτός είναι δάσκαλος. Ő tanító.
Αυτή είναι δασκάλα. Ő tanítónő.
Αυτό είναι σχολείο. Ez iskola.
Αυτός είναι μαθητής. Ő diák.
Αυτή είναι μαθήτρια. Ő diáklány.
Αυτό είναι σκυλί. Ez kutya.
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Ναι, είναι δάσκαλος. Igen, tanító.
Ναι, είναι δασκάλα. Igen, tanítónő.
Ναι, είναι σχολείο. Igen, iskola.
Ναι, είναι μαθητής. Igen, diák.
Ναι, είναι μαθήτρια. Igen, diáklány.
Ναι, είναι σκυλί. Igen, kutya.

Όχι, δεν είναι δάσκαλος. Nem, nem tanító.
Όχι, δεν είναι δασκάλα. Nem, nem tanítónő.
Όχι, δεν είναι σχολείο. Nem, nem iskola.
Όχι, δεν είναι μαθητής. Nem, nem diák.
Όχι, δεν είναι μαθήτρια. Nem, diáklány.
Όχι, δεν είναι σκυλί. Nem, nem kutya.

Ο κύριος Ευριπίδης είναι δάσκαλος. Evripídisz úr tanító.
Η κυρία Καλλιόπη είναι δασκάλα. Kalliópi asszony tanítónő.
Ο Βαγγέλης είναι μαθητής. Vangelisz tanuló (diák).
Η δεσποινίς Αλκυόνη είναι μαθήτρια. Alkioni kisasszony diáklány.

Ο κύριος Ευριπίδης δεν είναι δάσκαλος. Evripídisz úr nem tanító. 
Η κυρία Καλλιόπη δεν είναι δασκάλα. Kalliópi asszony nem tanítónő.
Ο Βαγγέλης δεν είναι μαθητής. Vangelisz nem tanuló.
Η δεσποινίς Αλκυόνη δεν είναι μαθήτρια. Alkioni kisasszony nem tanuló.
 
Ο κύριος Ευριπίδης είναι εδώ. Evripídisz úr itt van.
Η κυρία Καλλιόπη είναι εδώ. Kalliópi asszony itt van.
Το παιδί είναι εδώ. A gyerek itt van.

Ναι, ο κύριος Ευριπίδης είναι εδώ. Igen, Evripídisz úr itt van.
Ναι, η κυρία Καλλιόπη είναι εδώ. Igen, Kalliópi asszony itt van.
Ναι, το παιδί είναι εδώ. Igen, a gyerek itt van. 

Ο κύριος Ευριπίδης δεν είναι εδώ. Είναι εκεί. Evripídisz úr nincs itt. Ott van.
Η κυρία Καλλιόπη δεν είναι εδώ. Είναι εκεί. Kalliópi asszony nincs itt. Ott van.
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Το παιδί δεν είναι εδώ. Είναι εκεί. A gyerek nincs itt. Ott van.
είναι van 
δεν είναι  nincs 
είναι εδώ itt van
δεν είναι εδώ nincs itt
εκεί ott
είναι εκεί ott van
δεν είναι εκεί nincs ott
πουθενά sehol
δεν είναι πουθενά sehol sincs
είναι κύριος úr
είναι κυρία hölgy, asszony
είναι δάσκαλος tanító
είναι δασκάλα tanítónő
είναι μαθητής tanuló
είναι μαθήτρια tanuló, diáklány

δεν είναι δάσκαλος nem tanító 
δεν είναι δασκάλα nem tanítónő
δεν είναι μαθητής nem tanuló
δεν είναι μαθήτρια nem tanuló, nem diáklány 

– Ποιος είσαι εσύ; Ki vagy te?
– Εσύ, ποιος είσαι; Te, ki vagy?
– Ποιος είσαι; Ki vagy? 

– Ποια είσαι εσύ; Ki vagy te?
– Εσύ, ποια είσαι; Te, ki vagy?
– Ποια είσαι; Ki vagy?

– Ποιο είναι αυτό; Ki ez? Melyik az?
– Αυτό, ποιο είναι; Ez ki? – Ez mi? Melyik?
– Ποιο είναι; Melyik? 

– Ποιος είναι εδώ; Ki van itt?
– Είναι εδώ κανείς; Van itt valaki?
– Δεν είναι κανείς. Senki nincs.
– Κανείς. Senki.
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– Ποιος είναι εκεί; Ki van ott?
– Είναι εκεί κανείς; Van ott valaki?
– Κανείς δεν είναι εκεί. Senki nincs ott.
– Κανείς. Senki. 

* * * * *

– Κανένας  (καν + ένας) (egy)valaki, valamelyik, egy se = senki
– Καμιά       (καν  + μια) (egy)valaki, valamelyik, egy se = senki
– Κανένα     (καν + ένα) valami, valamelyik, semmilyen, egy se

– κανένας, καμιά, κανένα (ragozódik mindhárom nemben, mint  
 a határozatlan névelő) 

– κανένας   =  κανείς  senki, valaki
– καμιά       =  κανείς senki, valaki
– κανένα     valami, valamelyik 

* * * * *

Εγώ είμαι ο Ευριπίδης. Én Evripídisz vagyok.
Εγώ; Είμαι ο Ευριπίδης. Én? Evripídisz vagyok.
Ο Ευριπίδης. Evripídisz.
Είναι ο κύριος Ευριπίδης. Ő Evripídisz úr.

Εγώ είμαι η Καλλιόπη. Én Kalliópi vagyok.
Εγώ; Είμαι η Καλλιόπη. Én? Kalliópi vagyok.
Είναι η κυρία Καλλιόπη. Ő Kalliópi asszony.

Εγώ είμαι η Αλκυόνη. Én Alkioni vagyok.
Εγώ; Είμαι η Αλκυόνη. Én? Alkioni vagyok.
Είναι η δεσποινίς Αλκυόνη. Ő Alkioni kisasszony.

Αυτό είναι το παιδί.  – Αυτό είναι το βιβλίο. Ő a gyerek. Ez a könyv.
Αυτό; Είναι το παιδί. – Αυτό; Είναι το βιβλίο. Ő? A gyerek. Ez? A könyv.
Είναι το παιδί. – Είναι το βιβλίο. A gyerek. A könyv. 
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– Γνωρίζεις κανέναν συμμαθητή σου; Ismered valamelyik osztálytársadat?
– Όχι, δε γνωρίζω κανέναν. Εσύ; Nem, nem ismerek egyet sem (senkit). Te?

– Γνωρίζεις καμιά συμμαθήτριά σου; Ismered valamelyik csoporttársadat? 
– Όχι, καμία. Εσύ; Egyet sem (senkit). Te?

– Γνωρίζεις κανένα παιδί; Ismered valamelyik gyereket?
– Κανένα. Εσύ; Egyet sem. Te?

– Είναι κανένας δάσκαλος εδώ; Van itt egy tanító?
– Δεν είναι κανείς. Senki nincs.

– Είναι καμιά δασκάλα εδώ; Van itt egy tanítónő?
– Δεν είναι καμία. Senki nincs. 

– Είναι κανένα παιδί εδώ; Van itt gyerek?
– Δεν είναι κανένα. Nincs.

– Είναι κανένας εδώ; Van itt valaki?
– Δεν είναι κανείς. Senki nincs.
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Οδυσσέας Ελύτης Odisszeasz Elitisz
(1911–1996)
   ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το φως και η πρώτη    MÉLTÓ a fény s a kőbe
αραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου vésett első emberi kívánság
   η αλκή μες στο ζώο που οδηγεί τον ήλιο    a nap szekerét húzó állat kitartása
το φυτό που κελάηδησε και βγήκε η μέρα a növény, amelynek énekére kel a nap

 Szabó Kálmán fordítása

ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΌΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ – Főnévvégződések

A főneveket egyes és többes számban adjuk meg, egyfelől azért, hogy lássuk a kü lönb séget, 
másfelől azért, hogy addig is használhassuk, amíg nem tudjuk a ragozásukat.  

Αρσενικά ουσιαστικά – Hímnemű

Ενικός αριθμός – Egyes szám  Πληθυντικός αριθμός – Többes szám
ο άνθρωπος ος οι άνθρωποι οι ember 
ο δάσκαλος  οι δάσκαλοι  tanító
ο ήλιος  –   a Nap (égitest)
ο κύριος  οι κύριοι   úr
ο φίλος  οι φίλοι   barát
ο θείος  οι θείοι   nagybácsi
ο έμπορος  οι έμποροι  kereskedő
ο μαθητής  ης οι μαθητές ες tanuló, diák
ο χάρτης  οι χάρτες   térkép
ο πρεσβευτής  οι πρεσβευτές  követ
ο νοικοκύρης  οι νοικοκύρηδες  házigazda
ο φούρναρης  οι φουρνάρηδες  pék
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ο πίνακας ας οι πίνακες  ες tábla
ο ταμίας  οι ταμίες   pénztáros
ο Απόλλωνας   –   Apollón
ο κόρακας   οι κόρακες  holló
ο πατέρας    οι πατέρες, πατεράδες apa
ο αέρας    οι αέρηδες  szél
ο παπάς  οι παπάδες  pap
ο καφές ες οι καφέδες   kávé
ο παππούς ους οι παππούδες   nagyapa
ο συγγραφέας έας οι συγγραφείς εις író

Θηλυκά ουσιαστικά – Nőnemű

η καρδιά α οι καρδιές  ες szív
η χώρα  οι χώρες   ország
η δασκάλα  οι δασκάλες  tanítónő
η κυρία  οι κυρίες   hölgy, asszony
η μαθήτρια  οι μαθήτριες  diáklány
η μητέρα   οι μητέρες  anya
η θάλασσα  οι θάλασσες  tenger
η πέτρα  οι πέτρες   kő
η μέρα  οι μέρες   nap
η μαμά  οι μαμάδες άδες mama
η γιαγιά  οι γιαγιάδες  nagymama
η δεσποινίς ις οι δεσποινίδες ίδες kisasszony 
η Άρτεμις (η Άρτεμη)  –   Artemisz
η νίκη η οι νίκες  ες győzelem
η φίλη  οι φίλες   barátnő 
η ευχή  οι ευχές   kívánság, áldás
η δύναμη  οι δυνάμεις εις erő, hatalom
η πόλη  οι πόλεις   város
η λέξη  οι λέξεις   szó
η τάξη  οι τάξεις   osztály, rend
η κατάσταση  οι καταστάσεις  helyzet
η συγγραφέας έας οι συγγραφείς   írónő
η οδός ος οι οδοί (οδές)  οι út
η λεωφόρος  οι λεωφόροι   sugár/körút
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η είσοδος  οι είσοδοι  belépés, bejárat
η Κύπρος  –  Ciprus
η αλεπού ού οι αλεπούδες – ούδες róka
η Μυρτώ ω sok ókori, illetve népies tulajdonnév tartozik ide

 Όυδέτερα ουσιαστικά – Semlegesnemű

το βουνό ο τα βουνά α hegy
το φυτό  τα φυτά  növény
το ζώο  τα ζώα  állat
το βιβλίο  τα βιβλία  könyv
το τετράδιο  τα τετράδια  füzet
το πρόσωπο  τα πρόσωπα  személy, arc
το παιδί ι τα παιδιά ια gyermek
το χέρι  τα χέρια  kéz
το τραγούδι  τα τραγούδια  ének, dal
το τσάι  τα τσάγια  tea
το βράδυ υ τα βράδια  est
το δάκρυ  τα δάκρυα υα könny
το δάσος ος τα δάση η erdő
το άνθος  τα άνθη  virág
το λάθος  τα λάθη  hiba, tévedés
το κράτος  τα κράτη  állam
το έδαφος  τα εδάφη  talaj, terület
το όνομα μα τα ονόματα τα  név
το κόμμα  τα κόμματα  vessző, párt, rész
το κύμα  τα κύματα  hullám 
το δέσιμο σιμο τα δεσίματα ματα (meg)köt(öz)és
το πλέξιμο  ξιμο τα πλεξίματα  kötés, fonás
το γράψιμο ψιμο τα γραψίματα  írás(mód) 
το κρέας ας τα κρέατα τα hús
το καθεστώς ώς τα καθεστώτα  rendszer
το φως ως τα φώτα  fény 
το γεγονός ός τα γεγονότα  tény, esemény
το καθήκον ον τα καθήκοντα  kötelesség
το προϊόν όν τα προϊόντα  termék, áru
το δόρυ υ τα δόρατα  dárda, lándzsa
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το οστούν (το κόκκαλο) τα οστά (τα κόκκαλα) csont
το σέβας (ο σεβασμός) τα σέβη  tisztelet
το πυρ (η φωτιά) τα πυρά (οι φωτιές)  tűz
το μηδέν (το μηδενικό) τα μηδενικά  semmi, nulla

                                                            * * *

– Ποιος είναι αυτός; – Ki ő?
Αυτός είναι ο Βαγγέλης. Ő Vangelisz.
– Ποια είναι αυτή; – Ki ő?
Αυτή είναι η Μυρτώ. Ő Mirtó.
– Ποιο είναι αυτό το παιδί; – Ki ez a gyerek?
Είναι ο Βασίλης. Vaszílisz.
– Ποιοι είναι αυτοί; – Kik ők?
Είναι οι μαθητές: ο Βαγγέλης και ο Βασίλης. A diákok: Vangelisz és Vaszílisz.
Είναι οι μαθητές: ο Βαγγέλης και η Μυρτώ. A diákok: Vangelisz és Mirtó.
– Ποιες είναι αυτές; – Kik ők?
Είναι οι μαθήτριες: η Μυρτώ και η Αλκυόνη. A diáklányok: Mirtó és Alkioni.
– Ποια είναι αυτά τα παιδιά; Kik ezek a gyerekek?
Είναι οι μαθητές: ο Βαγγέλης και η Μυρτώ. A diákok: Vangelisz és Mirtó.
– Ποιοι είστε εσείς; – Kik vagytok ti?
Εμείς είμαστε οι μαθητές. Mi a diákok vagyunk.
– Εσείς ποιος είστε; – Ön ki?
Εγώ είμαι ο δάσκαλος. Én a tanító vagyok.
– Ποιες είστε εσείς; – Ti kik vagytok?
Εμείς είμαστε οι μαθήτριες. Mi a diáklányok vagyunk.
– Εσείς ποια είστε; – Ön ki?
Εγώ είμαι η δασκάλα. Én a tanítónő vagyok.
– Ποιοι είναι αυτοί; – Kik ők?
Αυτοί είναι οι δάσκαλοι. Ők a tanítók.
– Ποιες είναι αυτές; – Kik ők?
Αυτές είναι οι δασκάλες. Ők a tanítónők.
– Ποια είναι αυτά τα παιδιά; – Kik ezek a gyerekek?
Αυτά τα παιδιά είναι οι μαθητές. Ezek a gyerekek a diákok.
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Οδυσσέας Ελύτης
          ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΟΡΕΣ ΑΝΕΜΟΙ που ιερουργούνε
που σηκώνουν το πέλαγος σα Θεοτόκο
          που φυσούν και ανάβουνε τα πορτοκάλια
που σφυρίζουν στα όρη κι έρxονται

Odisszeasz Elitisz
          AZ ÚTMUTATÓ SZELEK amelyek szent  áldozatot mutatnak be
amelyek ölükbe veszik a tengert miként a Szűzanya
         amelyeknek fúvása lángra gyújtja a narancsszemeket
amelyeknek füttyszavára nyomban útnak indulnak a hegyek

Szabó Kálmán fordítása
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ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ – Igék

A versszak igéi:
ιερουργούνε  miséznek, szentelik
σηκώνουν felemelnek, felkeltik
φυσούν fújnak
ανάβουνε gyújtanak, gyúlnak, felkapcsolnak
σφυρίζουν fütyülnek
έρχονται jönnek, érkeznek

Ragozásuk szerint a görög igéket két nagy csoportra osztjuk, szótári alakja az egyes szám 
első személy. Mindkét csoportnak van cselekvő és szenvedő / visszaható alakja.

ΠΡΩΤΗ ΣΥΖΥΓΙΑ – Első igeragozás

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ – Cselekvő alak

Az első igeragozáshoz azok az igék tartoznak, amelyeknek cselekvő alakjuk másod
hangsúlyozású, és omegára végződik: -ω
szenvedő, visszaható alakjuk pedig:  -oμαι 
Például:    

ακούω hall, hallgat ακούγομαι hallatszik
γράφω ír γράφομαι íródik, iratkozik 
χτενίζω fésül χτενίζομαι fésülködik
σκληραίνω megkeményít σκληραίνομαι megkeményedik
σηκώνω emel, ébreszt σηκώνομαι emelkedik, felkel
ανάβω gyújt ανάβομαι (meg-, be-, ki-)gyullad
σφυρίζω fütyül σφυρίζομαι kifütyül

Cselekvő személyragú igék -ω  

ακού(γ)ω Ακούω ελληνική μουσική. Görög zenét hallgatok. 
διαβάζω Διαβάζω ελληνικά. Görögül olvasok.
γνωρίζω Γνωρίζεις το δάσκαλο; Ismered a tanítót?
ποτίζω Ποτίζεις τα λουλούδια; Öntözöd a virágokat?
ψωνίζω Γιατί δεν ψωνίζεις ψωμί εσύ; Miért nem te vásárolsz kenyeret?
δηλώνω Γιατί δε δηλώνεις συμμετοχή  Miért nem jelentkezel a táborba?
 στην κατασκήνωση;  
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κλείνω Η Μαρία κλείνει το παράθυρο. Marίa becsukja az ablakot.
φωνάζω Γιατί φωνάζει η μαμά; Miért kiabál a mama?
ανοίγω Ανοίγουμε τα βιβλία. Kinyitjuk a könyveket.
κοιτάζω Κοιτάζουμε τις ζωγραφιές.  Nézzük a rajzokat.  
τρέχω Τρέχετε γρήγορα. Gyorsan futtok.
δείχνω Δείχνετε το δρόμο. Mutatjátok az utat.
γράφω Τα παιδιά γράφουν το μάθημα. A gyerekek írják a leckét.
λείπω Σήμερα δύο παιδιά λείπουν. Ma két gyerek hiányzik.
κλέβω    Κλέβω ένα μολύβι. Elcsenek egy ceruzát.
πλένω Πλένεις τα χέρια με σαπούνι. Szappannal mosod a kezedet.
καταλαβαίνω Καταλαβαίνει το παιδί ελληνικά; Ért a gyerek görögül?
πηγαίνω Πηγαίνουμε σπίτι. Hazamegyünk.
βλέπω Βλέπετε τηλεόραση; Néztek televíziót?
πίνω Τα παιδιά πίνουν νερό.  A gyerekek vizet isznak. 
 

Όριστική – Kijelentő mód

Ενεστώτας  Jelen idő
Ενικός αριθμός

γράφω ω írok κάνω csinálok, teszek
γράφεις εις írsz κάνεις csinálsz, teszel
γράφει ει ír κάνει csinál, tesz

Πληθυντικός αριθμός

γράφουμε ουμε írunk κάνουμε csinálunk, teszünk
γράφετε ετε írtok κάνετε csináltok, tesztek
γράφουν ουν írnak κάνουν csinálnak, tesznek

     
Εγώ γράφω ελληνικά. Én görögül írok.
Εσύ γράφεις ουγγρικά. Te magyarul írsz.
Αυτός γράφει γαλλικά. Ő franciául ír.
Αυτή γράφει αγγλικά. Ő angolul ír.
Αυτό γράφει γερμανικά. Ő németül ír.
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Εμείς γράφουμε ελληνικά. Mi görögül írunk.
Εσείς γράφετε ουγγρικά. Ti (ön, önök) magyarul írtok (ír, írnak).
Αυτοί γράφουν γαλλικά. Ők franciául írnak.
Αυτές γράφουν αγγλικά. Ők angolul írnak.
Αυτά γράφουν γερμανικά. Ők németül írnak.

– Τι κάνεις, Βασίλη; – Mit csinálsz, Vaszílisz?
Γράφω ελληνικά.     Görögül írok.

– Τι κάνεις, Αλκυόνη; – Mit csinálsz, Alkioni?
Διαβάζω ελληνικά. Görögül olvasok.

– Τι κάνεις, παιδί μου; – Mit csinálsz, gyermekem?
Μαθαίνω ελληνικά. Görögül tanulok.
– Τι κάνει ο Βασίλης; – Mit csinál Vaszílisz?
Ο Βασίλης γράφει ελληνικά. Vaszílisz görögül ír.

– Τι κάνει η Αλκυόνη; – Mit csinál Alkioni?
Η Αλκυόνη διαβάζει ελληνικά. Alkioni görögül olvas.

– Τι κάνει το παιδί μου; – Mit csinál a gyermekem?
Το παιδί σου μαθαίνει ελληνικά. A gyermeked görögül tanul.

– Βασίλη, Αλκυόνη, τι κάνετε; – Vaszílisz, Alkioni, mit csináltok?
Γράφουμε και διαβάζουμε ελληνικά. Görögül írunk és olvasunk.

– Κύριε Ευριπίδη, τι κάνετε; – Evripídisz úr, mit csinál?
Διδάσκω ελληνικά. Görögöt tanítok.

– Κυρία, τι κάνετε; – Asszonyom, mit csinál?
Διδάσκω ελληνικά. Görögöt tanítok.

– Παιδιά μου, τι κάνετε; – Gyermekeim, mit csináltok?
Μαθαίνουμε ελληνικά. Görögül tanulunk.
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Kifejezésként is: 

Τι κάνεις; Hogy vagy?
Τι κάνετε; Hogy vagytok? (Hogy van? Hogy vannak? – magázva)
Τι κάνει; Hogy van? 
Τι κάνουν; Hogy vannak?

Ezt az udvarias kifejezést nagyon gyakran használják a görögök:
– Γεια σου Αλκυόνη, τι κάνεις;  Szervusz Alkioni, hogy vagy?
– Γεια σου Βασίλη, είμαι καλά, κι εσύ; Szervusz Vaszílisz, jól vagyok, s te?
– Καλημέρα σας κυρία! Τι κάνετε;  Jó napot asszonyom! Hogy van?
– Καλημέρα σας κύριε! Ευχαριστώ καλά. Jó napot uram! Köszönöm jól.

– Κυρία Ευαγγελία, καλημέρα σας! Τι κάνετε; Jó napot Evangelía asszony! Hogy van?
– Ευχαριστώ Μαρία μου, καλά. Κι εσύ; Köszönöm Máriám, jól. És te? 

A tanító megszólítása üdvözléskor, illetve órán:

– Καλημέρα σας κύριε Ευριπίδη! Jó napot kívánok Evripídisz úr!
– Καλημέρα σας Δάσκαλε! Jó napot Tanító úr! (az úr szó nélkül!)
– Κύριε Ευριπίδη!  Evripídisz úr!
– Δάσκαλε!  Tanító úr! (az úr szó nélkül!)

A tanítónő, tanárnő megszólítása:

– Καλημέρα σας κυρία Καλλιόπη! Jó napot kívánok Asszonyom!
– Καλημέρα σας Κυρία! Jó napot kívánok Asszonyom!
– Κυρία Καλλιόπη! Asszonyom!
– Κυρία! Asszonyom!

– Καλημέρα σας δεσποινίς Καλλιόπη! Jó napot kívánok Kalliópi kisasszony!
– Καλημέρα σας Δεσποινίς! Jó napot Kisasszony! 
– Δεσποινίς Καλλιόπη! Kalliópi kisasszony!
– Δεσποινίς! Kisasszony! 
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Οδυσσέας Ελύτης Odisszeasz Elitisz
   ΤΑ ΒΟΥΝΑ με την οίηση των ερειπίων    A HEGYEK a romok méltóságával
τα βουνά τα βαρύθυμα, τα μαστοφόρα a hegyek a borongók, a széles mellkasúak
   τα βουνά τα σαν ύφαλα μιας οπτασίας    a hegyek a kékséget árasztó források
τα κλεισμένα ολούθε και τα a bezárkózottak az ösvényekkel
                    σαραντάπορα                                 barázdáltak
(…)  (...)
   Η Πίνδος, η Ροδόπη, ο Παρνασσός    Píndosz, Rodópe, Parnasszósz
ο Όλυμπος, ο Τυμφρηστός, ο Ταΰγετος  Olimposz, Timfrisztósz, Tajgetosz, 
   η Δίφρυς, ο Άθως, ο Αίνος    Dífrisz, Áthosz, Enosz

 Szabó Kálmán fordítása
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ΑΡΣΕΝΙΚΑ σε –ος– Az „osz” végű hímnemű főnevek

A vers felsorolt hegyei közül, a következők hímnemű – osz – végződésűek:
ο Παρνασσός, ο Όλυμπος, ο Τυμφρηστός, ο Ταΰγετος, ο Αίνος

 Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός
  Ον. ο  θεός  ο  δρόμος οι  θεοί οι  δρόμοι 
  Αιτ. τον  θεό το δρόμο τους θεούς τους δρόμους
  Γεν. του θεού του δρόμου των θεών των δρόμων
  Κλ. – θεέ – δρόμε – θεοί – δρόμοι

  Ον.  ο  άνθρωπος   οι  άνθρωποι
  Αιτ. τον άνθρωπο(ν)  τους  ανθρώπους
  Γεν.  του ανθρώπου  των  ανθρώπων
  Κλ. – άνθρωπε   – άνθρωποι

Ο άνθρωπος δεν είναι Θεός. Az ember nem isten.
Ο άνθρωπος δε γνωρίζει το Θεό. Az ember nem ismeri az istent.
Ο ναός είναι οίκος του Θεού. A templom isten háza.
Θεέ μου! Φωνάζει ο άνθρωπος. – Istenem! Kiált az ember.

Ο κύριος Ευριπίδης είναι δάσκαλος. Evripídisz úr tanító.
Γνωρίζω το δάσκαλό σας, τον κύριο Ευριπίδη. Ismerem a tanítótokat, Evripídisz urat.
Το σκυλί είναι του κυρίου Ευριπίδη, του δασκάλου.  A kutya Evripídisz úré, a tanítóé.
– Κύριε Ευριπίδη, βιάζεστε; – Evripídisz úr, siet?
– Κύριε δάσκαλε, βιάζεστε; – Tanító úr, siet?
– Θέλετε κάτι, κύριε; – Akar valamit, uram?
Ο παπάς λέει τρεις φορές το: A pap háromszor mondja az:
Κύριε ελέησον!   Uram irgalmazz!t  
Και οι άνθρωποι τρεις φορές το λένε. Az emberek is háromszor mondják.

Megjegyzés:
– Az „ος” végű hímnemű főnevek közül csak a harmadhangsúlyozásúaknál változik a 

hangsúlyozás.
– Van egypár harmadhangsúlyozású, főleg összetett szó, amely nem változtatja a 

hangsúlyozást.
– Néhány főnév, főleg két szótagú, vagy „κος”ra végződő tulajdonnév, a megszólító 

esetben is megtartja az „o”-t. 
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Η βροχή ποτίζει τους λαχανόκηπους  Az eső megöntözi a falu
του χωριού. veteményes kertjeit.
Ο Πέτρος ποτίζει τον ανθόκηπο Petrosz megöntözi a polgármester     
του δημάρχου.  virágkertjét.
Κύριε Δήμαρχε, είμαι έτοιμος. – Polgármester úr, kész vagyok.
Ευχαριστώ, κύριε Πέτρο. – Köszönöm, Petrosz úr.
Ο Γιώργος είναι συμμαθητής του Νίκου. Jórgosz, Níkosz iskolatársa.
Ο Γιώργος φωνάζει στο Νίκο: Jórgosz odakiált Níkosznak:
Νίκο, έλα εδώ! – Níkosz, gyere ide!

A görögben a magyartól eltérően nincsenek tárgyas személyragok. Az ismert tárgyra 
a személyes névmással rá kell mutatni, tehát ha tudjuk, hogy ki, vagy mi féle irányul a 
cselekvés, akkor azt jelezni kell: pl. „Ναι, τον ξέρω.” (Igen, ismerem).
– Τι κάνεις; – Mit csinálsz? 
– Διαβάζω. – Olvasok.
– Τι διαβάζεις; – Mit olvasol?
– Διαβάζω το ποίημα του Σολωμού. – Szolomósz versét olvasom.
– Εσύ τι κάνεις; – Te mit csinálsz?
– Εγώ γράφω. – Én írok.
– Τι γράφεις; – Mit írsz?
– Αντιγράφω το ποίημα του Σολωμού. – Szolomósz versét másolom. 

– Τι κάνεις; – Mit csinálsz?
– Ακούω μουσική. – Zenét hallgatok.
– Τι μουσική ακούς; – Milyen zenét hallgatsz?
– Ακούω μουσική του Μάντζαρου. – Mandzaroszzenét hallgatok.
– Τι; – Mit?
– Δε με ακούς τι λέω; – Nem hallasz, mit mondok?
– Σε ακούω, αλλά δεν ξέρω κάτι. – Hallak, de valamit nem tudok.
– Τι δεν ξέρεις; – Mit nem tudsz?
– Ποιος είναι ο Μάντζαρος. – Ki is Mandzarosz. 
– Τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας τον ξέρεις; – A görög nemzeti Himnuszt ismered?
– Ναι, τον ξέρω. – Igen, ismerem.
– Τότε ξέρεις ποιος είναι κι ο Μάντζαρος. – Akkor tudod ki is Mandzarosz.
– Τώρα ξέρω. Ο Σολωμός είναι ο στιχουργός… – Most már tudom. Szolomósz a …
– και ο Μάντζαρος ο μουσικοσυνθέτης. – szövegírója és Mandzarosz a zeneszerzője.
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Πηγαίνω βόλτα. Sétálok.
Σε πηγαίνω βόλτα. Sétálni viszlek.
Καταλαβαίνεις ελληνικά; Értesz görögül?
Καταλαβαίνω τι λες. Értem, mit mondasz.
Δεν καταλαβαίνω τι λες. Nem értem, mit mondasz.
Σε καταλαβαίνω. Megértelek.
Δε σε καταλαβαίνω. Nem értelek.
Τι κάνεις; Mit csinálsz?
Γράφω τον κατάλογο. Írom a listát.
Σε γράφω στον κατάλογο. Felírlak a listára.
Τι φορούν τα κορίτσια; Mit viselnek a lányok?
Τα κορίτσια φορούν ελληνικές στολές. A lányok görög népviseletet viselnek.
Γιατί τις φορούν; Miért viselik?
Γιατί θα χορέψουν ελληνικούς χορούς. Mert görög táncokat fognak táncolni.
Τι κάνουν τώρα; Mit csinálnak most?
Κοιτάζουν πως χορεύουν τα αγόρια. Nézik hogyan táncolnak a fiúk.
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Γιώργος Σεφέρης
(1900–1971)

ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
Η θάλασσα, πώς έγινε έτσι η θάλασσα;
Άργησα χρόνια στα βουνά, 
με τύφλωσαν οι πυγολαμπίδες.
Τώρα σε τούτο τ’ ακρογιάλι περιμένω 
ν’ αράξει ένας άνθρωπος
ένα υπόλειμμα, μια σχεδία.

Μα μπορεί να κακοφορμίσει η θάλασσα; 
Ένα δελφίνι την έσκισε μια φορά
κι ακόμη μια φορά
η άκρη του φτερού ενός γλάρου.

Κι όμως ήταν γλυκό το κύμα
όπου έπεφτα παιδί και κολυμπούσα 
κι ακόμα σαν ήμουν παλικάρι
καθώς έψαχνα σχήματα στα βότσαλα,
γυρεύοντας ρυθμούς, 
μου μίλησε ο Θαλασσινός Γέρος:

«Εγώ είμαι ο τόπος σου,
ίσως να μην είμαι κανείς
αλλά μπορώ να γίνω αυτό που θέλεις».

Jorgosz Szeferisz
A színpadon
A tenger. Hogy lett ilyen a tenger?
Éveken át a hegyekben tétlenkedtem,
elvakítottak a szentjánosbogarak.
Most ezen a tengerparton várom,
hogy kikössön egy ember
egy összetákolt tutajon.

De hát elmérgesedhet a tenger?
Egy delfin egyszer felszakította
és még egyszer
egy sirály szárnyhegye.

És mégis édes volt a hullám,
melyek közé gyermekként
bevetettem magam
és akkor is, mikor legényként
a kavicsok formáját vizsgálgattam,
ritmusokat keresve,
a tengeri öreg szólt hozzám:

„Én vagyok a te földed,
lehet, hogy senki sem vagyok,
de azzá lehetek, amit csak akarsz”.

Szabó Antigóné fordítása
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ΚΛΙΣΗ ΠΡΌΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ  
Személyes névmások ragozása

A személyes névmások mindhárom személyben erős (nyomatékos és gyenge) simulószóként 
ejtett alakjai vannak. A gyenge alakok az ige előtt állnak, egybeejtjük az igével, és gyakrabban 
használjuk. 
Pl.: γνωρίζω  / ismerek, ismerem, σε γνωρίζω / ismerlek
      εσένα      / téged, εσένα σε γνωρίζω / téged ismerlek

Egyes szám

 erős alak  gyenge alak  erős alak gyenge alak

Ον. εγώ – én εσύ – te
Αιτ. εμένα (με) με engem εσένα (σε) σε téged
Γεν. εμένα (μου) μου nekem εσένα (σου) σου neked
Κλ. – –  εσύ, συ – te

Többes szám

Ον. εμείς  – mi εσείς  – ti
Αιτ. εμάς (μας)  μας  minket εσάς (σας) σας titeket
Γεν. εμάς (μας) μας nekünk εσάς (σας) σας nektek
Κλ.  – –  εσείς, (σεις) – 

Egyes szám

  Ον.  αυτός (τος) τος αυτή (τη) τη αυτό (το)  το ő
  Αιτ.  αυτόν (τον) τον αυτή(ν) (τη[ν]) τη(ν)  αυτό (το) το őt
  Γεν. αυτού (του) του αυτής  (της) της  αυτού (του) του neki
  Κλ.  – – – – – –

Többes szám

  Ον.  αυτοί (τοι) τοι αυτές (τες) τες αυτά (τα) τα ők
  Αιτ.  αυτούς (τους) τους αυτές (τις/τες) τις (τες) αυτά (τα) τα őket
  Γεν. αυτών (τους) τους αυτών (τους) τους αυτών  (τους)  τους nekik
  Κλ. – –  – – –
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– Πώς σε λένε; Hogy hívnak?
Εγώ είμαι ο δάσκαλος. Én vagyok a tanító.
Με λένε Ευριπίδη. Εσένα πώς σε λένε; Evripídisznek hívnak. Téged hogy hívnak?
Εμένα με λένε Βασίλη. Είμαι ο Βασίλης. Engem Vaszílisznek hívnak. Vaszílisz vagyok.

– Πώς τον λένε; Hogy hívják?
Αυτός είναι ο δάσκαλος. Τον λένε Ευριπίδη. Ő a tanító. Evripídisznek hívják.
Αυτός είναι ο μαθητής. Τον λένε Βασίλη. Ő a diák. Vaszílisznek hívják.

– Πώς τη λένε;  Hogy hívják?
Αυτή είναι η δασκάλα. Τη λένε Καλλιόπη. Ő a tanítónő. Kalliópinak hívják.
Αυτή είναι η μαθήτρια. Τη λένε Μυρτώ. Ő a diáklány. Mirtónak hívják.

– Πώς το λένε;
Αυτό είναι ένα αγόρι. Το λένε Βαγγέλη. Ő egy fiú. Vangelisznek hívják.
Αυτό είναι ένα κορίτσι. Το λένε Μυρτώ. Ő egy lány. Mirtónak hívják. 

– Πώς το λένε ελληνικά; Hogy mondják görögül?
Αυτό είναι βιβλίο. Το λένε βιβλίο. Ez könyv. Könyvnek mondják.
Αυτό είναι τραπέζι. Το λένε τραπέζι. Ez asztal. Asztalnak mondják.
Αυτό είναι μολύβι. Το λένε μολύβι. Ez ceruza. Ceruzának mondják.

– Πώς σας λένε, Κύριε; Hogy hívják önt, uram?
Εμένα με λένε Ευριπίδη Τσεκούρα. Engem Evripídisz Cekúrasznak hívnak.
Με λένε Ευριπίδη Τσεκούρα. Evripídisz Cekúrasznak hívnak.

– Πώς σας λένε, Κυρία; Hogy hívják önt, asszonyom? 
– Πώς σας λένε, Δεσποινίς; Hogy hívják önt, kisasszony?
Εμένα με λένε Καλλιόπη Σαμπό. Engem Kalliópi Szabónak hívnak.
Με λένε Καλλιόπη. Kalliópinak hívnak.

Νά δυο μαθητές. Íme, két tanuló.
Αυτούς τους λένε Βασίλη και Εύα. Őket Vaszílisznek és Evának hívják.
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Να δυο μαθήτριες. Íme, két diáklány.
Αυτές τις λένε Αλκυόνη και Μυρτώ. Őket Alkioninak és Mirtónak hívják.

Να δυο παιδιά. Íme két gyerek.
Αυτά τα λένε Βαγγέλη και Μυρτώ. Őket Vangelisznek és Mirtónak hívják.

Εγώ διαβάζω ελληνικά. Én görögül olvasok.
Ο δάσκαλος με ελέγχει. A tanító ellenőriz (engem).

Εσύ γράφεις ελληνικά. Te görögül írsz.
Ο δάσκαλος σε ελέγχει. A tanító ellenőriz téged.

Εμείς γράφουμε ελληνικά. Mi görögül írunk. 
Ο δάσκαλος μας ελέγχει. A tanító ellenőriz minket.

Εσείς γράφετε ελληνικά. Ti görögül írtok. / Ön görögül ír.
Ο δάσκαλος σας ελέγχει. A tanító ellenőriz titeket / önt, önöket.

Ο δάσκαλος μου δίνει ένα βιβλίο. A tanító ad nekem egy könyvet.
Ο δάσκαλος σου δίνει ένα βιβλίο. A tanító ad neked egy könyvet.

Ο δάσκαλος μας δίνει ένα βιβλίο. A tanító ad nekünk egy könyvet.
Ο δάσκαλος σας δίνει ένα βιβλίο. A tanító ad nektek / önnek egy könyvet.

Ο δάσκαλος δίνει στο Βασίλη ένα βιβλίο. A tanító egy könyvet ad Vaszílisznek.
Ο δάσκαλος του δίνει ένα βιβλίο. Ad neki egy könyvet.

Ο δάσκαλος δίνει στην Αλκυόνη ένα βιβλίο. A tanító egy könyvet ad Alkioninak.
Ο δάσκαλος της δίνει ένα βιβλίο. Ad neki egy könyvet.

Ο δάσκαλος δίνει στο παιδί ένα βιβλίο. A tanító ad a gyereknek egy könyvet. 
Ο δάσκαλος του δίνει ένα βιβλίο. A tanító ad neki egy könyvet.

Ο δάσκαλος δίνει στο Βασίλη και Βαγγέλη A tanító ad Vaszílisznek és Vangelisznek
ένα βιβλίο. Τους δίνει ένα βιβλίο. egy könyvet. Ad nekik egy könyvet.
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Ο δάσκαλος δίνει στην Αλκυόνη  A tanító ad Alkioninak és Mirtónak 
και στη Μυρτώ ένα βιβλίο.  egy könyvet.
Τους δίνει ένα βιβλίο. Ad nekik egy könyvet.

Ο δάσκαλος δίνει στα παιδιά ένα βιβλίο. A tanító ad a gyerekeknek egy könyvet.
Τους δίνει ένα βιβλίο.  Ad nekik egy könyvet.

– Πού είναι; – Hol van?
Να ο Βασίλης. Να τος! / Νάτος! Íme, itt van Vaszílisz. Íme, ő.
Να η Αλκυόνη. Να τη! / Νάτη! Íme, itt van Alkioné. Íme, ő.
Να το παιδί. Να το! / Νάτο! Íme, itt a gyerek. Íme, ő.

Να ο Βασίλης και ο Βαγγέλης.  Íme, itt van Vaszílisz és Vangelisz.
Να τοι / Νάτοι! Íme, ők.
Να η Αλκυόνη και η Μυρτώ.  Íme, Alkioni és Mirtó.
Να τες! / Νάτες! Íme, ők.
Να τα παιδιά! Να τα! / Νάτα! Íme, itt vannak a gyerekek. Íme, ők.

Αυτόν τον κύριο δε τον γνωρίζω. Ezt az urat nem ismerem.
– Γιώργο, σύστησέ τον μου!   – Jórgosz, mutasd be nekem!
– Παιδιά, συστήστε τον! – Gyerekek, mutassátok be!
Αυτή την κυρία δεν την γνωρίζω. Ezt a hölgyet nem ismerem.
– Γιώργο, σύστησέ την μου! – Jorgosz, mutasd be nekem!
– Παιδιά, συστήστε την! – Gyerekek, mutassátok be!
Αυτό το παιδί δεν το γνωρίζω. Ezt a gyereket nem ismerem.
– Γιώργο, σύστησέ το μου! – Jórgosz, mutasd be nekem!
– Παιδιά, συστήστε το! – Gyerekek, mutassátok be!

Αυτούς τους κυρίους δεν τους γνωρίζω. Ezeket az urakat nem ismerem.
Συστήστε τους! Mutassák be őket! / Mutassa be őket!
Αυτές τις κυρίες δεν τις γνωρίζω. Ezeket a hölgyeket nem ismerem.
Συστήστε τες! Mutassák be őket! / Mutassa be őket!
Αυτά τα παιδιά δεν τα γνωρίζω. Ezeket a gyerekeket nem ismerem.
Συστήστε τα! Mutassák be őket! / Mutassa be!



Ενότητα 10η

56

Megjegyzés: 
A „με” (val, vel) elöljárószó tárgyesettel jár. Nem téveszthető a „με” személyes névmás 
gyenge alakjával.

Πού είσαι, Βασίλη; Δε σε βλέπω. – Hol vagy, Vaszílisz? Nem látlak.
Γιατί δε με βλέπεις Αλκυόνη; – Miért nem látsz, Alkioni?
Δε βρίσκω τα γυαλιά μου.  – Nem találom a szemüvegemet.
Μου τα ψάχνεις; Megkeresnéd nekem?
Είναι ’δω μαζί με τη θήκη τους. Ορίστε. – Itt van, a tokjával együtt. Tessék.

Ο Βασίλης διαβάζει δυνατά. Vaszílisz hangosan olvas.
Ο δάσκαλος τον διορθώνει. A tanító kijavítja őt.

Η Μυρτώ διαβάζει δυνατά. Mirtó hangosan olvas.
Ο δάσκαλος την διορθώνει. A tanító kijavítja őt.

Το παιδί διαβάζει δυνατά. A gyerek hangosan olvas.
Ο δάσκαλος το διορθώνει. A tanító kijavítja őt.

Ο Βασίλης και ο Βαγγέλης διαβάζουν  Vaszílisz és Vangelisz hangosan
δυνατά. olvasnak.
Ο δάσκαλος τους διορθώνει. A tanító kijavítja őket.

Η Αλκυόνη και Μυρτώ διαβάζουν δυνατά. Alkioni és Mirtó hangosan olvasnak.
Η δασκάλα τις διορθώνει. A tanítónő kijavítja őket.

Τα παιδιά διαβάζουν δυνατά. A gyerekek hangosan olvasnak.
Η δασκάλα τα διορθώνει. A tanítónő kijavítja őket.

Ο μαθητής γράφει έκθεση. A tanuló dolgozatot ír.
Η δασκάλα διορθώνει την έκθεση. A tanítónő javítja a dolgozatot.
Την διορθώνει. Kijavítja.

Η Αλκυόνη λέει: Alkioni azt mondja:
Με ενδιαφέρει αυτό το βιβλίο. Érdekel ez a könyv.
Ο Βασίλης λέει: Vaszílisz azt mondja:
Εμένα άλλα βιβλία με ενδιαφέρουν. Engem más könyvek érdekelnek.
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Εσάς σας ενδιαφέρουν αυτά τα βιβλία; Titeket érdekelnek ezek a könyvek?
Όχι, δε μας ενδιαφέρουν. Nem, nem érdekelnek.
Εμάς άλλα βιβλία μας ενδιαφέρουν. Minket más könyvek érdekelnek.

Αυτόν το μαθητή τον ενδιαφέρει το μάθημα. Ezt a diákot érdekli a tanóra.
Αυτήν τη μαθήτρια την ενδιαφέρει  Ezt a diáklányt érdekli az óra.
το μάθημα.  
Αυτό το παιδί το ενδιαφέρει το μάθημα. Ezt a gyereket érdekli a tanóra.

Αυτούς τους ενδιαφέρει η ελληνική γλώσσα. Őket érdekli a görög nyelv.
Αυτές τις ενδιαφέρει η ελληνική γλώσσα. Őket érdekli a görög nyelv.
Αυτά τα ενδιαφέρει η ελληνική γλώσσα. Őket érdekli a görög nyelv. 

Μου αρέσει αυτό το βιβλίο. Szeretem ezt a könyvet / tetszik nekem.
Εμένα δε μου αρέσει αυτό το βιβλίο. Nekem nem tetszik ez a könyv / nem szeretem.

Εσένα, γιατί σου αρέσει; Neked, miért tetszik? / miért szereted?

Εμάς δε μας αρέσουν αυτά τα βιβλία.  Mi nem szeretjük ezeket a könyveket /
 nekünk nem tetszenek.
Εσάς, γιατί δε σας αρέσουν τα βιβλία; Ti /önök, miért nem szeretitek a könyveket?
Σ’ αυτούς τους μαθητές δεν αρέσουν Ezeknek a diákoknak nem tetszenek ezek
αυτά τα βιβλία. Δεν τους αρέσουν. a könyvek. Nem szeretik.
Σ’ αυτές τις μαθήτριες δεν αρέσουν Ezeknek a diáklányoknak nem tetszenek 
αυτά τα βιβλία. Δεν τους αρέσουν. ezek a könyvek. Nem szeretik.
Σ’ αυτά τα παιδιά δεν αρέσουν Ezeknek a gyerekeknek nem tetszenek ezek
αυτά τα βιβλία. Δεν τους αρέσουν. a könyvek. Nem szeretik.

Μου αρέσει ο Σπύρος.  – Tetszik nekem Szpírosz.
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Ζαχαρίας Παπαντωνίου Zahariasz Papandoniu
(1877–1940)  

ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ Η ΟΥΡΑ A kutya farkincája
Έχω ακούσει χίλια λόγια Sok szót szól a világ szája,
χαρωπά, λυπητερά, örvendőt, szomorkodót,
μα ποτέ, καμιά φορά szívhez szólóbb még se szólt
δε μιλήσανε τα λόγια soha, mint amit kimond
σαν του σκύλου την ουρά… kutyám kurta farkincája.
 
Ανταμώθηκαν άνθρωποι, Társ a társát megtalálja,
κι έχουν κλάψει από χαρά, örömében felzokog,
μα κανείς, καμιά φορά, szebben még se mondhatod
«καλωσώρισες» δεν είπε senkinek, „Isten hozott!”,
σαν του σκύλου την ουρά. mint a kutya farkincája.

Και σε φίλους και σε ξένους Ismerőse, sőt barátja
έχω δώσει τη χαρά. az embernek száz akad…
Με ξεχάσαν μια φορά… Egytől egyig cserben hagy.
Μα πιστός μου μένει ο σκύλος Hűséges csak ő marad:
και σαλεύει την ουρά. illeg-billeg farkincája.

  Szabó Kálmán fordítása
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ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ – Birtokos névmások

A birtokos névmásokat a „δικός, δική, δικό” melléknév és a személyes névmások gyenge 
alakjaival (μου, σου, του, της, του, μας, σας, τους) képezzük. A személyes névmások gyenge 
alakjai, amikor főnév után következnek, akkor birtokos névmások, és egybe ejtjük őket a 
főnévvel. 

δικός μου (dikózmu) – enyém δικός μας (dikózmasz) – miénk
ο φίλος μου (ofílozmu) – a barátom ο φίλος μας (ofílozmasz) – a barátunk 
 
Αυτός είναι ο φίλος  μου Ο φίλος μου μαθαίνει ελληνικά.
Αυτή είναι η φίλη σου Η φίλη σου μαθαίνει ουγγρικά.
Αυτό είναι το παιδί του Το παιδί του διαβάζει.
Αυτός είναι ο μαθητής της Ο μαθητής της γράφει.
Αυτή είναι η μαθήτριά του Η μαθήτριά του ζωγραφίζει.
Αυτός είναι ο αδελφός μας Ο αδελφός μας παίζει.
Αυτή είναι η αδελφή σας Η αδελφή σας χορεύει.
Αυτό είναι το κορίτσι τους Το κορίτσι τους τραγουδάει.

Figyelem:
Ha a harmadhangsúlyozású főnevet birtokos névmásként használt személyes névmás 
követi, akkor a főnév utolsó szótagját is nyomatékosan ejtjük, amit hangsúlyjellel jelöljük, 
ebben az esetben viszont a szón két hangsúlyjel is van.

Pl. ο δάσκαλός μου  odászkalózmu a tanítóm 
 η καθηγήτριά μου ikathijítriámu a tanárnőm
 το τηλέφωνό μου totilefonómu a telefonom

Αυτοί είναι οι  φίλοι σου  Ναι, είναι οι φίλοι μου
Αυτοί είναι οι μαθητές σας Ναι, είναι οι  μαθητές μας
Αυτοί είναι οι  αδελφοί του Ναι, είναι οι αδελφοί του
Αυτοί είναι οι γονείς τους Ναι, είναι οι γονείς τους

.
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Τίνος; Kié? Kinek a …? (ragozhatatlan kérdő névmás) jelentése ugyanaz, mint a:
Ποιος; Ποια; Ποιο; Ki? Melyik? melléknévi ragozású névmás birtokos esete, amely három 
nemű, mert a birtokos nemére vonatkozik:
Ποιανού / Ποιανών; Kié? Kinek a …? Kiknek a…?
Ποιανής / Ποιανών;
Ποιανού / Ποιανών;
Pl.: Ποιανού είναι η γάτα; Είναι του Νίκου. Kié a macska? Níkoszé.
 Ποιανής είναι η γάτα; Είναι της Νίκης Kié a macska? Níkié.  
 Ποιανού είναι η γάτα; Είναι του παιδιού. Kié a macska? A gyereké.

Egyes szám
Kié?

 ο λογαριασμός a számla  δικός μου enyém 
 o αετός  a sas  δικός σου tiéd
 ο σκύλος a kutya  δικός του övé
 ο υπολογιστής a számítógép  δικός της övé
 ο ναύτης a matróz  δικός του övé
 ο χάρακας a vonalzó  δικός μας miénk
 ο σταυρός a kereszt  δικός σας tiétek
 ο κήπος  a kert  δικός τους övéké

  η τσάντα a táska   δικιά (δική) μου      enyém
 η καρέκλα a szék  δικιά (δική) σου tiéd
 η πετσέτα a törölköző  δικιά (δική) του övé
 η χτένα  a fésű  δικιά (δική) της övé
 η αίθουσα a terem  δικιά (δική) του övé
 η συνταγή a recept  δικιά (δική) μας miénk
 η τάξη  az osztály/rend  δικιά (δική) σας tiétek/öné
 η νίκη  a győzelem  δικιά (δική) τους övék

 το άλογο            a ló  δικό μου enyém
 το καπέλο a kalap  δικό σου tiéd
 το χωριό a falu  δικό του övé
 το παιδί  a gyerek  δικό της övé 
 το κλειδί a kulcs  δικό του övé
 το δάσος az erdő  δικό μας miénk
 το κορίτσι a lány  δικό σας tiétek/öné
 το δέμα  a csomag  δικό τους övék
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Többes szám
Kinek?

 οι λογαριασμοί a számlái δικοί μου enyémek
 οι αετοί a sasai δικοί σου tieid
 οι σκύλοι a kutyái δικοί του övé
 οι υπολογιστές a számítógépei δικοί της övék
 οι  ναύτες a matrózai δικοί του övék
 οι χάρακες a vonalzói δικοί μας mieink
 οι σταυροί a keresztjei δικοί σας tiétek
 οι κήποι a kertjei δικοί τους övék

 οι τσάντες a táskái δικές μου        enyémek
 οι καρέκλες a székei δικές σου tieid
 οι πετσέτες a törölközői δικές του övék
 οι χτένες a fésűi δικές της övék
 οι αίθουσες a termei δικές του övék
 οι συνταγές a receptjei δικές μας mieink
 οι τάξεις az osztályai δικές σας tiétek
 οι νίκες a győzelmei δικές τους övék

 τα άλογα a lovai δικά μου        enyémek
, τα καπέλα   a kalapjai δικά σου tieid
 τα χωριά a falvai δικά του övék
 τα παιδιά a gyerekei δικά της övék
 τα κλειδιά a kulcsai δικά του övék
 τα δάση az erdői δικά μας mieink
 τα κορίτσια a lányai δικά σας tiétek
 τα δέματα a csomagjai δικά τους övék

Megjegyzés:
ο γιος – valakinek a fia, η κόρη – valakinek a lánya, ezért így kérdezzük:

Τίνος  γιος είναι αυτός   δικός μου…
Ποιανού
Τίνος  κόρη είναι αυτή   δική μου…
Ποιανής
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– Ποιος είναι αυτός; – Ki ő?
Αυτός είναι ο πατέρας μου. Ő az édesapám.
Ο πατέρας μου είναι δάσκαλος. Az apám tanító.
Ο δικός σου; – A tied? 
– Ο δικός μου είναι γιατρός.   Az enyém orvos.
Ποια είναι αυτή η κυρία; – Ki ez a hölgy?
– Αυτή είναι η μητέρα μου. Ő az édesanyám.
Η μητέρα μου είναι δασκάλα. Az anyám tanítónő.
Η δική σου; – A tiéd?
– Η δική μου είναι παιδίατρος. Az enyém gyermekorvos.
Ποιο είναι αυτό το παιδί: – Ki ez a gyermek?
– Είναι ο γιος μου. A fiam. 
Ο γιος μου μαθαίνει ελληνικά. A fiam görögül tanul.
– Και τα δικά μου παιδιά – Az én gyermekeim is
μαθαίνουν ελληνικά. Και τα δυο. tanulnak görögül. Mind a kettő.
Και η κόρη μου και ο γιος μου. A lányom is, a fiam is.
 
Αυτός είναι ο πατέρας μας. Ő az édesapánk.
Αυτή είναι η μητέρα μας. Ő az édesanyánk.
Αυτό είναι το παιδί μας. Ő a gyermekünk.
Αυτή είναι η οικογένειά μου. Ez a családom.
Αυτή είναι η οικογένειά μας. Ez a családunk.

Βλέπω το δάσκαλό σου. Látom a tanítódat.
Γράφω την έκθεσή σου. Írom a dolgozatodat.
Διαβάζω το βιβλίο σου. Olvasom a könyvedet.

Βλέπω το δάσκαλό σας. Látom a tanítótokat. (az ön tanítóját)
Γράφω την έκθεσή σας. Írom a ti dolgozatotokat. (az ön dolgozatát)
Διαβάζω το βιβλίο σας. Olvasom a könyveteket. (az ön könyvét)

Ποιος τρώει από τα πιάτα των Νάνων; – Η Χιονάτη. Ki eszik a törpék tányérjából? 
Ποιος πίνει από τα ποτήρια των Νάνων; – Η Χιονάτη. Ki iszik a törpék poharából?
Τίνος είναι τα μαχαίρια; – Είναι των Νάνων. Kinek a kései? – A törpéké.
Τίνος είναι τα κουτάλια; – Είναι των Νάνων. Kinek a kanalai?
Τίνος είναι τα πιρούνια; – Είναι των Νάνων. Kinek a villái?



Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 

ΤΟ ΤΡΙΖΟΝΙ
Κοιμήθηκα, κοιμήθηκα 
στου γιασεμιού την ευωδιά
στην ερημιά του φεγγαριού
στο κυματάκι του γιαλού 

Οι άνθρωποι μ’ αρνήθηκαν 
κανείς δε με σιμώνει. 
Μόνο μου κάνει συντροφιά
της νύχτας το τριζόνι: 

– Έννοια σου λέει έννοια σου 
κι εγώ είμαι ’δω κοντά σου 
για συντροφιά στην έγνοια σου
και για παρηγοριά σου.

Τρι και τρι και τρι και τρι 
Τι γλυκιά που είν’ η ζωή
Τι γλυκιά και τι πικρή 
Τρι και τρι και τρι και τρι

Odisszeasz Elitisz

A kabóca
Elaludtam, elpilledtem 
a jázmin illatában, 
a hold magányában, 
a tenger hullámában.

Kitagadtak az emberek, 
elkerülnek engem. 
Csak az éjszaka kabócája 
zúg halkan mellettem:

– A bánatban, mondja, a gondban 
itt vagyok melletted, 
Társad vagyok a szomorúságban, 
Vigasztalód a bajban.

Cirip, cirip, cirip zúg, 
Az élet milyen édes! 
Milyen édes, milyen bús! 
Cirip, cirip, cirip zúg.

Nagy Kalliopé Mária fordítása
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ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ: ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΧΩ 
A „vagyok” és a „nekem van” igék ragozása

Όριστική – Kijelentő mód

Παρόν Jelen idő Μέλλον Jövő idő Παρελθόν Múlt idő
είμαι vagyok θα είμαι leszek ήμουν voltam
είσαι vagy θα είσαι leszel ήσουν voltál
είναι van θα είναι lesz ήταν volt

είμαστε vagyunk θα είμαστε leszünk ήμασταν voltunk
είσαστε /είστε vagytok θα είστε lesztek ήσασταν voltatok
είναι  vannak θα είναι lesznek ήταν voltak

Az „έχω” igét szintén gyakran használjuk. 
έχω + Αιτ. nekem van  δεν έχω – nekem nincs     

Παρόν  Jelen idő  Μέλλον Jövő idő Παρελθόν  Múlt idő
έχω  nekem van θα έχω nekem lesz είχα nekem volt
έχεις  neked van θα έχεις neked lesz είχες  neked volt
έχει  neki van θα έχει neki lesz είχε neki volt 

έχουμε  nekünk van θα έχουμε nekünk lesz είχαμε nekünk volt
έχετε  nektek van θα έχετε nektek lesz είχατε nektek volt
έχουν  nekik van θα έχουν nekik lesz είχαν  nekik volt

Ο Βασίλης είναι μαθητής του κυρίου Ευριπίδη. Vaszílisz, Evripídisz úr tanítványa.
Ο κύριος Ευριπίδης είναι δάσκαλος του Βασίλη. Evripídisz úr Vaszílisz tanítója.
Η Μυρτώ είναι μαθήτρια της κυρίας Καλλιόπης. Mirtó, Kalliópi asszony tanítványa.
Η κυρία Καλλιόπη είναι δασκάλα της Μυρτώς. Kalliópi asszony Mirtó tanítónője.
Ο Βασίλης θα είναι σήμερα στο σχολείο. Vaszílisz az iskolában lesz ma.
Ο Βασίλης εχτές δεν ήταν στο σχολείο. Vaszílisz tegnap nem volt iskolában.
Η Μυρτώ θα είναι σήμερα και αύριο στο σχολείο. Mirtó ma meg holnap iskolában lesz.
Η Μυρτώ εχτές και προχτές ήταν άρρωστη. Mirtó tegnap és tegnapelőtt beteg volt. 
Ο Νίκος ήταν στο θέατρο. Nikosz színházba volt.
Ο Νίκος και η Μαρία ήταν στο θέατρο. Níkosz és María színházba voltak.
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Ο Νίκος και ο Σπύρος είναι φίλοι. Níkosz és Szpírosz barátok.
Ο Νίκος και ο Σπύρος δεν είναι φίλοι. Níkosz és Szpírosz nem barátok.
Ο Νίκος και ο Σπύρος ήταν φίλοι. Níkosz és Szpírosz barátok voltak.
Ο Νίκος και ο Σπύρος δεν ήταν φίλοι. Níkosz és Szpírosz nem voltak barátok.
Ο Νίκος και ο Σπύρος θα είναι  Níkosz és Szpírosz mindig barátok
πάντα φίλοι. lesznek.
Ο Νίκος και ο Σπύρος δε θα είναι  Níkosz és Szpírosz nem lesznek
πάντα φίλοι.  mindig barátok.
Ο κύριος Ευριπίδης διδάσκει. Έχει μάθημα.  Evripídisz úr tanít. Órája van.
Ο Βασίλης μαθαίνει. Έχει μάθημα. Vaszílisz tanul. Órája van.
Ο κύριος Ευριπίδης έχει μαθητή τον Βασίλη. Evripídisz úr tanítványa Vaszílisz.
Ο Βασίλης έχει δάσκαλο τον κύριο Ευριπίδη. Vaszílisz tanítója Evripídisz úr.
Η κυρία Καλλιόπη διδάσκει. Έχει μάθημα. Kalliópi asszony tanít. Órája van.
Η Μυρτώ είναι μαθήτρια. Έχει μάθημα. Mirtó diáklány. Órája van.
Η κυρία Καλλιόπη έχει μαθήτρια τη Μυρτώ. Kalliópi asszony tanítványa Mirtó.
Η Μυρτώ έχει δασκάλα την κυρία Καλλιόπη. Mirtó tanítónője Kalliópi asszony.

Ο Γιώργος σήμερα δε θα έχει μάθημα ελληνικών. Jórgosznak ma nem lesz görögórája.     
Ο Γιώργος είχε μάθημα ελληνικών εχτές. Jórgosznak tegnap volt görögórája.
Ο Γιώργος θα έχει μάθημα ελληνικών αύριο. Jórgosznak holnap lesz görögórája.

Είμαι ο Βασίλης. Είμαι μαθητής. Vaszílisz vagyok. Tanuló vagyok.
Αυτοί είναι οι γονείς μου:  Ők a szüleim:
ο πατέρας μου και η μητέρα μου. az édesapám és az édesanyám.
Ο πατέρας μου είναι Έλληνας. Az apám görög.
Η μητέρα μου είναι Ουγγαρέζα. Az anyám magyar.
Εγώ έχω γονείς. Έχω Ούγγρο  Nekem vannak szüleim. Nekem 
πατέρα και Ουγγαρέζα μητέρα.   görög apám és magyar anyám van. 
Οι γονείς του Γιώργου έχουν Jórgosz szüleinek van egy 
μια γάτα. Η γάτα είναι μαύρη. macskájuk. A cica fekete.

Ενότητα 12η
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Συχνές ερωτηματικές αντωνυμίες: / Gyakori kérdő névmások:

Ποιος; Ποια; Ποιο; Ki? Mi? Melyik?
Ποιος είναι ο δάσκαλος του Βασίλη; Ki Vaszílisz tanítója?
Ο δάσκαλος του Βασίλη είναι ο κύριος Ευριπίδης. Vaszílisz tanítója Evripídisz úr.
Ποιον έχει δάσκαλο ο Βασίλης; Vaszílisznak ki a tanítója?
Ο Βασίλης έχει δάσκαλο τον κύριο Ευριπίδη. Vaszílisznak Evripidisz úr a tanítója.
Ποια είναι η δασκάλα της Μυρτώς; Ki Mirtó tanítónője? 
Ποιο παιδί δεν έχει βιβλίο; Melyik gyereknek nincs könyve?

Πόσος; Πόση; Πόσο;  Mennyi? Hány? 
Ο Βασίλης είναι άρρωστος. Vaszílisz beteg.
Ο Βασίλης έχει πυρετό. Vaszílisznek láza van.
Πόσος είναι ο πυρετός σου; Mennyi a lázad?
Πόσο ψωμί έχουμε; Mennyi kenyerünk van?
Πόσοι φίλοι σου είναι εδώ; Hány barátod van itt?
Πόσους φίλους έχεις; Hány barátod van?
Πόσων χρονών είσαι Βασίλη; Hány éves vagy Vaszílisz?
Πόση ζάχαρη θέλεις στο τσάι σου; Mennyi cukrot kérsz a teádba?
Πόσες μέρες ήσουν άρρωστος; Hány  napig voltál beteg?
Πόσο μέλι θέλεις στο τσάι σου; Mennyi mézet kérsz a teádba?
Πόσα παιδιά έχει η αδερφή σου; Hány gyereke van nővérednek?

Πού;    Hol? Hová?
Πού είσαι Βαγγέλη; Hol vagy Vangelisz?
Πού είναι ο Νίκος και η Εύα; Hol van Níkosz és Eva?
Πού πηγαίνετε παιδιά; Hová mentek gyerekek?

Από πού; Honnan? 
Από πού είσαι Βαγγέλη; Hová valósi vagy Vangelisz?
Είμαι από τον Όλυμπο. Az Olimposztól való vagyok.
Από πού είσαι; Hová valósi vagy?
Είμαι από την Ελλάδα. Görögországtól való vagyok.
Από πού έρχεσαι; Honnan jössz?
Έρχομαι από το σχολείο. Az iskolából jövök.
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Πώς  Hogy? Hogyan?
Πώς είσαι Βασίλη; Hogy vagy Vaszílisz?
Έχεις ακόμα πυρετό; Van még lázad?
Δεν έχω πια. Είμαι καλά. Már nincs. Jól vagyok.
Έχεις αδερφή; Πώς τη λένε; Van lánytestvéred? Hogy hívják?
Έχω. Τη λένε Εύα. Van. Evának hívják.

Γιατί;  Miért?
Γιατί δεν ήσουν στο σχολείο; Miért nem voltál az iskolában?
Γιατί είχα πυρετό. Mert lázam volt.
Γιατί είχες πυρετό; Miért volt lázad? 
Γιατί ήμουν κρυωμένος. Mert megvoltam fázva.

Με ποιον; με ποια; με ποιο; Kivel? Melyikkel?
Οι γονείς του Νίκου δουλεύουν. Níkosz szülei dolgoznak.
Ο Νίκος έχει παππού. Μένει μαζί του.          Níkosznak van nagypapája. Együtt lakik vele.
Ο Νίκος έχει γιαγιά. Μένει μαζί της.  Níkosznak van nagymamája. Együtt lakik vele.
Ο Νίκος μένει μαζί με τον παππού του.        Níkosz együtt lakik a nagypapájával.
Ο Νίκος μένει μαζί με τη γιαγιά του. Níkosz együtt lakik a nagymamájával.

– Από πού είσαι, Γιώργο; – Είμαι από την Ελλάδα.
– Είσαι Έλληνας; – Ναι, είμαι Έλληνας. Εσύ;
– Εγώ είμαι από την Ουγγαρία. – Είσαι Ούγγρος;
– Όχι, δεν είμαι Ούγγρος. Είμαι Έλληνας. – Γιατί μένεις στην Ουγγαρία;
– Οι γονείς μου δουλεύουν στην Ουγγαρία. – Μένεις με τους γονείς σου;
– Ναι, μένω μαζί με τους γονείς μου. Εσύ; – Εγώ μένω με τη γιαγιά μου.  

– Πού ήσουν εχτές, Γιώργο; – Ήμουν στο σχολείο.
– Γιατί ήσουν στο σχολείο; – Γιατί είχα μάθημα ελληνικών.
– Σήμερα γιατί δεν είσαι στο σχολείο; – Γιατί δεν έχω μάθημα ελληνικών.
– Πού ήσασταν, παιδιά;  – Στο σχολείο ήμασταν.
– Πού ήταν τα παιδιά; – Τα παιδιά ήταν στο σχολείο.

Ο Νίκος μένει με τη γιαγιά του. Níkosz a nagymamájával lakik.
– Μένεις μόνιμα στην Ουγγαρία; Állandó jelleggel élsz Magyarországon?
– Ναι, μένω μόνιμα. Igen, állandóan itt tartózkodom.
– Πού μένεις στην Ουγγαρία; Hol laksz Magyarországon?
– Μένω στο χωριό Μπελογιάννης.  Beloiannisz faluban.
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ A Nagyhét
Μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη μαχαίρα Nagy Hétfő, nagy csapás
Μεγάλη Τρίτη, μεγάλη κρίση Nagy Kedd, nagy válság
Μεγάλη Τετάρτη, μεγάλο σκοτάδι Nagy Szerda, korom sötétség
Μεγάλη Πέμπτη, δάκρυο πέφτει Nagy Csütörtök, könnyhullatás
Μεγάλη Παρασκευή, ο Χριστός Nagy Péntek, Krisztus keresztre
     στο καρφί     feszítése
Μεγάλο Σάββατο, ο Χριστός στον τάφο Nagy Szombat, Krisztus a sírban
Μεγάλη Λαμπρή, αυγό και αρνί. Nagy Fényes Nap, tojás és bárány. 

 Λαϊκή παράδοση Néphagyomány
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Ό ΧΡΌΝΌΣ – Az idő

Όι μέρες της εβδομάδας: A hét napjai:
η Κυριακή vasárnap, a szó jelentése: az Úr napja  
η Δευτέρα hétfő, második nap 
η Τρίτη kedd, harmadik nap
η Τετάρτη szerda, negyedik nap
η Πέμπτη csütörtök, ötödik nap
η Παρασκευή péntek, ünnep előkészítő nap
το Σάββατο szombat (nem görög jelentésű szó)

το Σαββατοκύριακο hétvége
Καλό Σαββατοκύριακο! Kellemes hétvégét!
η εβδομάδα a hét
Καλή εβδομάδα! Kellemes hetet kívánok!
το Πάσχα = η Λαμπρή Húsvét
Καλό Πάσχα! Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

Τι μέρα είναι σήμερα;  Σήμερα είναι: Κυριακή Milyen nap van ma?
Τι μέρα έχουμε σήμερα; Σήμερα έχουμε: Δευτέρα Ma vasárnap … van.

  Τρίτη
  Τετάρτη
  Πέμπτη
  Παρασκευή
  Σάββατο

Τι μέρα ήταν ’χθες; Εχθές ήταν: Δευτέρα / Milyen nap volt tegnap?
Τι μέρα είχαμε ’χτες; Εχτές είχαμε:
Τι μέρα ήταν προχθές; Προχθές ήταν: Κυριακή / Milyen nap volt tegnapelőtt?
Τι μέρα είχαμε προχτές; Προχτές είχαμε:
Τι μέρα είναι αύριο; Αύριο είναι: Τρίτη / Milyen nap van holnap? 
Τι μέρα έχουμε αύριο; Αύριο έχουμε: 
Τι μέρα θα είναι μεθαύριο; Μεθαύριο θα είναι: Τετάρτη / Milyen nap lesz holnapután?
Τι μέρα θα έχουμε μεθαύριο; Μεθαύριο θα έχουμε:

.
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Διαβάζω τους αριθμούς, μετράω: Számolok:

   0  1 2 3 4 5 6 7 8 
μηδέν  ένα δύο (δυο) τρία τέσσερα πέντε έξι επτά (εφτά) οκτώ (οχτώ)

         9  10  11 12 13 14
εννέα (εννιά) δέκα ένδεκα δώδεκα δεκατρία δεκατέσσερα

     15 16 17 18 19 20 
δεκαπέντε δεκαέξι  δεκαεφτά δεκαοχτώ  δεκαεννιά είκοσι 

Η ώρα Az óra

Ο Βασίλης έχει ένα παραδοσιακό  ρολόι  Vaszílisznek van egy hagyományos
της τσέπης. zsebórája.
Ήταν του προπάππου του.  A dédnagypapájáé volt.
Το ρολόι του Βασίλη έχει και δείκτες. Vaszílisz órájának mutatói is vannak.
Οι δείκτες δείχνουν τις ώρες, τα λεπτά και τα Mutatják az órát, percet, másodperceket.
δευτερόλεπτα. 
Το κουρδίζει συχνά για να μη σταματήσει. Gyakran felhúzza, hogy meg ne álljon.
Ο Κώστας έχει ηλεκτρονικό ρολόι, με μπαταρίες. Kósztasznak digitális órája van.
Το ρολόι του Κώστα  είναι και ξυπνητήρι. Kósztasz órája ébresztő is.
Δείχνει και την ημερομηνία. A dátumot is mutatja.
Ο Βαγγέλης δεν έχει ρολόι. Vangelisznek nincs órája.
Βλέπει την ώρα, και ό,τι άλλο θέλει  Az órát és bármi mást megnézi
στο κινητό του. a mobilján.
Όταν το ρολόι του Κώστα πάει μπροστά Amikor Kósztasz órája siet vagy késik,
ή πίσω ρωτάει το Βαγγέλη: megkérdezi Vangeliszt:
Τι ώρα είναι Βαγγέλη; Hány óra van Vangelisz?
Ο Βαγγέλης του απαντάει: Vangelisz azt válaszolja neki:
Είναι μία ακριβώς. (1.00) Pontosan egy óra van.
Είναι δύο ακριβώς. (2.00)
Είναι τρεις ακριβώς. (3.00)
Είναι τέσσερις ακριβώς. (3.00) 
Είναι πέντε ακριβώς. (5.00)
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Είναι μία και πέντε. Egy óra 5 perc.
Είναι δύο και δέκα. Két óra 10 perc.
Είναι τρεις και τέταρτο. Negyed négy.
(Είναι τρεις και δεκαπέντε). (Három óra 15 perc.)
Είναι τέσσερις και είκοσι πέντε. Négy óra 25 perc.
Είναι πέντε και μισή. Fél hat.
(Είναι πέντε και τριάντα). (Öt óra 30 perc).
Είναι έξι παρά είκοσι πέντε. Félhat múlt öt perccel.
(Είναι πέντε και τριάντα πέντε). (Öt óra 35 perc.)
Είναι έξι παρά τέταρτο. Háromnegyed hat.
(Είναι πέντε και σαράντα πέντε). (Öt óra 45 perc.)
Είναι έξι παρά πέντε. Hat óra lesz öt perc múlva. 
(Είναι πέντε και πενήντα πέντε). (Öt óra 55 perc.)
Είναι ακριβώς έξι.  Pontosan hat óra van.

Η εβδομάδα έχει 7 μέρες. A hétnek 7 napja van.
Ο χρόνος / το έτος έχει 12 μήνες και  Az évnek 12 hónapja és 
τέσσερις εποχές. négy évszaka van.

Tavasz Nyár Ősz Tél

Η άνοιξη Το καλοκαίρι Το φθινόπωρο Ό χειμώνας
ο Μάρτης ο Ιούνης ο Σεπτέμβρης ο Δεκέμβρης
(Μάρτιος) (Ιούνιος) (Σεπτέμβριος) (Δεκέμβριος)
ο Απρίλης ο Ιούλης ο Οκτώβρης ο Γενάρης 
(Απρίλιος) (Ιούλιος) (Οκτώβριος) (Ιανουάριος)
ο Μάης ο Αύγουστος ο Νοέμβρης ο Φεβρουάριος
(Μάιος)  (Νοέμβριος) (Φλεβάρης)
Καλό μήνα!  Kellemes hónapot kívánok!

Milyen idő van?

Τι καιρό κάνει: την άνοιξη      Την άνοιξη κάνει καλό καιρό. Έχει δροσιά.
 το καλοκαίρι Το καλοκαίρι κάνει ζέστη. 
 το φθινόπωρο Το φθινόπωρο κάνει ψύχρα. Έχει υγρασία και συννεφιά.
 το χειμώνα Το χειμώνα κάνει κρύο. Βρέχει, χιονίζει και φυσάει.

;
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Ποιες είναι οι κυριότερες γιορτές του χρόνου; Melyek az év jelentősebb ünnepei?
– Την 1η Ιανουαρίου: Η Πρωτοχρονιά, γιορτή του Αγίου Βασιλείου.
 Ευχόμαστε: Χρόνια πολλά,
  Καλή χρονιά,
  Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος!
– Στις 6 Ιανουαρίου: Τα Θεοφάνεια / τα Φώτα, η βάφτιση του Χριστού.
– Ευχόμαστε: Χρόνια πολλά!
– Στις 25 Μαρτίου: Διπλή γιορτή, θρησκευτική και εθνική.
 α) Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.
 β) Επέτειος της επανάστασης του 1821.
   Ευχόμαστε: Χρόνια πολλά! 
– Καθαρή Δευτέρα: Μετά την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς.
– Το Πάσχα / Η Λαμπρή είναι κινητή γιορτή.
Τη Μεγάλη Εβδομάδα ευχόμαστε: Καλή Ανάσταση!
Μετά την Ανάσταση λέμε: – «Χριστός Ανέστη!» Kifejezések: Krisztus feltámadott!
 – «Αληθώς Ανέστη!» Valóban feltámadott!

–  Την 1η Μαΐου: Πρωτομαγιά. Γιορτή των εργαζομένων και των λουλουδιών.

– Στις 28 Οκτωβρίου. Εθνική γιορτή. Το ηρωικό «ΟΧΙ»
   Ευχόμαστε: Χρόνια πολλά!

– Στις 25 Δεκεμβρίου: Τα Χριστούγεννα. Γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού.

   Ευχόμαστε:  Χρόνια πολλά!
 Καλά Χριστούγεννα!

Megjegyzés: 
A magyar karácsony szó a görög 
Χριστούγεννα magyar kiejtése, 
jelentése: Krisztus születése.
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A tőszámnevek (τα απόλυτα αριθμητικά):
– öttől százig ragozatlanok, kivételt képeznek az ένας, μία, ένα / 1 (egy), τρεις, τρεις, τρία / 
3 (három), τέσσερις, τέσσερις, τέσσερα / 4 (négy), és ezek ismétlődő alakjai.
Ezeket a tőszámneveket egyeztetjük nemben, számban és esetben a főnévvel.
– A tőszámneveket 1–20ig egybeírjuk.
– Számoláskor a semlegesnemet használjuk.

Ον.   τρεις τρεις τρία τέσσερις τέσσερις τέσσερα 
Αιτ. τρεις τρεις τρία τέσσερις τέσσερις τέσσερα
Γεν. τριών τριών τριών τεσσάρων τεσσάρων τεσσάρων

Η Μαρία έχει τέσσερα αδέλφια. Maríának 4 testvére van. 
Η Μαρία έχει τρεις αδελφές και έναν αδελφό. Maríának 3 nővére és 1 fiútestvére van.
Ο Γιώργος έχει εφτά ξαδέλφια. Jórgosznak 7 unokatestvére van.
Ο Γιώργος έχει τρεις ξαδέλφους  Jórgosznak 3 unokafivére
και τέσσερις ξαδέλφες. és 4 unokanővére van.

Συνεχίζω να μετράω: Folytatom a számolást:

21 22 23 24 25 
είκοσι ένα είκοσι δύο είκοσι τρία είκοσι τέσσερα είκοσι πέντε

26 27 28 29 30
είκοσι έξι είκοσι επτά είκοσι οκτώ   είκοσι εννιά τριάντα 

40 50 60 70 80
σαράντα πενήντα εξήντα εβδομήντα ογδόντα

90 100
ενενήντα  εκατό 

110 120 130 140 150 
εκατόν δέκα εκατόν είκοσι εκατόν τριάντα εκατόν σαράντα εκατόν πενήντα

160 170 180 190
εκατόν εξήντα εκατόν εβδομήντα εκατόν ογδόντα εκατόν ενενήντα
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A tőszámnevek az „ιοι”, „ιες”, „ια” melléknevek többes száma szerint ragozódnak. 
A hangsúly helye nem változik.

Ον.  διακόσιοι διακόσιες διακόσια
Αιτ. διακόσιους διακόσιες διακόσια
Γεν. διακόσιων διακόσιων διακόσιων
Κλ. διακόσιοι διακόσιες διακόσια

 200  διακόσιοι διακόσιες διακόσια
 300 τριακόσιοι  τριακόσιες τριακόσια (τρακόσια) 
 400 τετρακόσιοι τετρακόσιες τετρακόσια 
 500 πεντακόσιοι πεντακόσιες πεντακόσια
 600 εξακόσιοι εξακόσιες εξακόσια
 700 εφτακόσιοι εφτακόσιες εφτακόσια
 800 οχτακόσιοι οχτακόσιες οχτακόσια
 900 εννιακόσιοι εννιακόσιες  εννιακόσια
1000 χίλιοι χίλιες χίλια
2000 δυο χιλιάδες η χιλιάδα  ezres, ezer
3000       τρεις χιλιάδες χιλιάδες több ezer (névelő nélkül)

 10.000 δέκα χιλιάδες η χιλιετηρίδα ezredév, millennium
 100.000 εκατό χιλιάδες
 200.000 διακόσιες χιλιάδες
 1.000.000 ένα εκατομμύριο 
 2.000.000 δύο εκατομμύρια
 3.000.000 τρία εκατομμύρια
 1.000.000.000 ένα δισεκατομμύριο

– Πότε γιορτάζουμε την Επανάσταση του 1821;
– Πότε γιορτάζουμε το ΟΧΙ και την Εθνική Αντίσταση;

– Στις 25 Μαρτίου γιορτάζουμε την επέτειο της ελληνικής επανάστασης του 1821.  
Είναι και η μέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

(Στις είκοσι πέντε Μαρτίου του χίλια οκτακόσια είκοσι ένα.)

– Στις 28 Οκτωβρίου γιορτάζουμε το ιστορικό ΟΧΙ του 1940 και την Εθνική Αντίσταση 
του ελληνικού λαού.

(Στις είκοσι οκτώ Οκτωβρίου του χίλια εννιακόσια σαράντα.)
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Hányadika van ma?

– Πόσες του μηνός   έχουμε  σήμερα; Έχουμε πρώτη του μηνός 
   Πόσες του μήνα είναι  Είναι τρεις Απριλίου 

    τέσσερις Σεπτεμβρίου 
    είκοσι μία Μαρτίου

Mi a mai dátum?

– Τι ημερομηνία έχουμε σήμερα; Σήμερα είναι 24 Δεκεμβρίου 2015 
  (είκοσι τέσσερις Δεκεμβρίου 2015.

Mikor születtél?

– Πότε γεννήθηκες; – Γεννήθηκα το 2004.
  Γεννήθηκα στις 20 Αυγούστου του 2004.

Mikor van a születésnapod?

– Πότε είναι τα γενέθλιά σου; Στις 20 Αυγούστου.
– Πότε έχεις τα γενέθλιά σου;

Hány éves vagy?

– Πόσων χρονών είσαι; Είμαι δέκα χρονών.

Hány éves?

– Πόσων χρονών είναι; Είναι είκοσι  ενός            χρονών
   τριών
   τεσσάρων



Μάνος Κράλης
(1914–1989)  

ΧΟΡΙΚΟ ΣΕ ΒΑΡΥ ΡΥΘΜΟ
Όχι σαν αλαζονικές ψυχές
όχι σαν τις ψυχές που τεντώθηκαν σαν χορδές
στη μουσική της άνοιξης, των άστρων –

θυμηθείτε
εσείς που θα έρθετε με καλπασμούς αλόγων μέσ’ στη νύχτα 
όταν τ’ αγέρι θα στενάζει στ’ Απριλιάτικο 
της πόρτας σας στεφάνι,
την πληγωμένη ανάσα μας
τα ραγισμένα μάτια
την έρημη 
την έρημη, παθητική ζωή μας που τελειώνει…

Θυμηθείτε μας
σαν τα τυφλά πουλιά που σκουντουφλούνε
στα φωτεινά παράθυρα του χρυσαφένιου θέρους.
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Mánosz Králisz
Kardal lassú ritmusban

Ne csavargó szíveknek,
ne a tavasz, a csillagok muzsikájára
húrként felajzott szíveknek –

maradjunk meg emlékezetetekben,
akik lódobogással jöttök majd éjnek idején,
amikor az áprilisi szél
kapuitok virágkoszorújába tépve elsiratja 
megsebzett sóhajtásainkat,
karikás szemeinket,
semmibe vesző magányos tehetetlen életünket…

Úgy maradjunk meg emlékezetetekben,
mint vak madarak, amelyek
az aranyhímes nyár fényes ablakaiban kapirgálnak.

                   Szabó Kálmán fordítása
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ΚΛΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΌΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  
Hímnemű főnevek ragozása

α) Αρσενικά σε ας (ισοσύλλαβα) / változatlan szótagú
Ενικός αριθμός        Πληθυντικός αριθμός
Ον.  ο αγώνας ο  πίνακας οι  αγώνες οι  πίνακες
Αιτ. τον αγώνα τον  πίνακα τους αγώνες τους πίνακες
Γεν. του  αγώνα του πίνακα των αγώνων των πινάκων
Κλ. – αγώνα  πίνακα  αγώνες  πίνακες
ο αγώνας – harc, küzdelem, verseny,   ο πίνακας – tábla, festmény

A két szótagú „ας”  és az „ίας” másodhangsúlyozású főnevek hangsúlya az utolsó szótagra 
kerül a többes szám birtokos esetben: ο άντρας – των αντρών, férfi, férj,    
 ο επιχειρηματίας – των επιχειρηματιών – vállalkozó

β) Αρσενικά σε ας (ανισοσύλλαβα) / (változik a szótagszám)

         Ενικός αριθμός        Πληθυντικός αριθμός
Ον. ο  ψαράς οι  ψαράδες   halász
Αιτ. τον  ψαρά τους ψαράδες
Γεν. του ψαρά των ψαράδων
Κλ.  ψαρά  ψαράδες

Βλέπω στην τηλεόραση τους ολυμπιακούς  A tévében nézem az olimpiai
αγώνες. versenyeket.
Οι αγώνες του ελληνικού λαού ήταν σκληροί.  A görög nép harcai kemények voltak.
Ο πατέρας του Κώστα είναι αρχιτέκτονας. Kósztasz édesapja tervezőmérnök.
Σε πολλά σχολεία χρησιμοποιούν ακόμα Sok iskolában használnak még 
παραδοσιακούς πίνακες. hagyományos táblákat.
Στα σύγχρονα σχολεία χρησιμοποιούν A korszerű iskolákban digitális
ψηφιακούς πίνακες. táblákat használnak.
Οι ορθόδοξοι παπάδες έχουν γένια.  Az ortodox papoknak szakálluk van.

γ) Αρσενικά σε ης (ισοσύλλαβα)
                  Ενικός αριθμός    Πληθυντικός αριθμός
Ον.  ο  πολίτης ο  μαθητής οι πολίτες οι μαθητές
Αιτ. τον  πολίτη τον  μαθητή τους  πολίτες τους μαθητές
Γεν. του  πολίτη του μαθητή των πολιτών των μαθητών
Κλ.  πολίτη  μαθητή  πολίτες  μαθητές

A hangsúly az utolsó szótagra kerül a többes szám birtokos esetben.
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ο πολίτης  – (állam)polgár, civil
 – Βασίλη, είσαι Ούγγρος πολίτης; – Vaszílisz, magyar állampolgár vagy?
 – Όχι, είμαι Έλληνας πολίτης.  – Nem, görög állampolgár vagyok. 
 Ο πατέρας μου όμως είναι μέλος  Az édesapám viszont tagja
 μιας οργάνωσης Ούγγρων πολιτών.   egy magyar civil szervezetnek.
 – Σπύρο, ποιος είναι  – Szpírosz, ki Mánosz Králisz? 
 ο Μάνος Κράλης; 
 – Ο Μάνος Κράλης είναι  – Mánosz Králisz ciprusi költő.
 Κύπριος ποιητής.  

δ) Αρσενικά σε ης (ανισοσύλλαβα)
           Ενικός αριθμός           Πληθυντικός αριθμός
Ον.  ο  βαρκάρης csónakos οι  βαρκάρηδες
Αιτ. τον  βαρκάρη  τους βαρκάρηδες
Γεν. του βαρκάρη  των βαρκάρηδων
Κλ.  βαρκάρη   βαρκάρηδες

Ο δάσκαλος Ευριπίδης δείχνει μια βάρκα.
Στη βάρκα κάθεται ένας ψαράς.
Ο δάσκαλος λέει στα παιδιά:
Γνωρίζει κάποιος από σας το τραγούδι «Βγαίνει η βαρκούλα του ψαρά;»
Η Νίκη και η Μυρτώ  σηκώνουν τα χέρια τους. Αρχίζουν το τραγούδι:

– Βγαίνει η βαρκούλα του ψαρά η βάρκα – η βαρκούλα – csónak
από το περιγιάλι, βαρκούλα, βαρκούλα, το περιγιάλι – tengerpart 
από το περιγιάλι, βαρκούλα του ψαρά.
Κι απλώνει ο ναύτης με χαρά ο ναύτης – tengerész, η χαρά – öröm
τα δίχτυα του και πάλι, το δίχτυ – háló, πάλι – újra
βαρκούλα, βαρκούλα,
τα δίχτυα του και πάλι,
βαρκούλα του ψαρά.

Τα παιδιά μαθαίνουν το τραγούδι του ψαρά.
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ε) Αρσενικά σε έας
           Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός
Ον. ο συγγραφέας οι συγγραφείς
Αιτ. τον συγγραφέα τους συγγραφείς
Γεν. του  συγγραφέα των συγγραφέων
Κλ.  συγγραφέα  συγγραφείς

Ο Νίκος Καζαντζάκης είναι πασίγνωστος Έλληνας συγγραφέας. – író
Η Γαλάτεια Καζαντζάκη είναι Ελληνίδα συγγραφέας. – írónő 
Ο/Η γραμματέας του Σχολείου μας λέγεται Νίκος/Μαρία. – titkár, titkárnő

Megjegyzés: 
– A legtöbb ilyen végződésű, foglalkozást jelentő főnévnél a nőnemű jelentés is ugyanaz, 

csak a névelőt változtatjuk. Kevés főnév tartozik ebbe a csoportba.
– Az újgörögben csak három főnév végződik „ους”-ra, és szintén kevés „ες”-re.

                                            Ενικός αριθμός    Πληθυντικός αριθμός
  nagypapa  ész  Jézus   
Ον.  ο  παππούς, ο νους, ο Ιησούς οι παππούδες, – –
Αιτ. τον παππού τον  νου τον Ιησού τους παππούδες, – –
Γεν. του  παππού του νου του  Ιησού των παππούδων, – –
Κλ.  παππού  νου  Ιησού  παππούδες,  –

Ον. ο καφές kávé    οι καφέδες
Αιτ. τον  καφέ     τους καφέδες
Γεν. του καφέ      των καφέδων
Κλ.  καφέ      καφέδες
 
Μια μέρα ο Ιησούς βγήκε από την πόλη και πήγε σ’ ένα βουνό, για να προσευχηθεί.
„Νους υγιής εν σώματι υγιεί” – Egészséges testben egészséges ész. 
Νους υγιής σε σώμα υγιές – Ép testben, ép lélek(ben).

Το Όρος των Ελαιών
Az olajfák hegye
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Φοίβος Σταυρίδης 
(1938–2012) 

ΠΑΛΙΟ ΣΠΙΤΙ 
Κάποτε αφήνεις το σπίτι όπου γεννήθηκες 
όπου έζησες δέκα χρόνια, είκοσι χρόνια, 
ολόκληρη ζωή. 
Ένα, ένα σηκώνουν τα έπιπλα. 
Μένει το κρύο βλέμμα των γυμνών τοίχων 
να σε συντροφιάζει. 
Δένεις τις μνήμες κόμπο στο μαντήλι σου 
και φεύγεις.  
Όμως, πριν περάσει το βλέμμα σου
τελευταία φορά στο δωμάτιο,
πριν κλείσεις πίσω σου στερνά την πόρτα  
μη ξεχάσεις τα σημάδια των βημάτων
που άφησες. 
Σκούπισε τη σκόνη τους σε μια γωνιά
να μην την ταράξουν
τα πατήματα εκείνων που έρχονται.

Fívosz Sztavrídisz
Régi ház
Egyszer elhagyod szülőházadat,
ahol leéltél tíz évet, húsz évet,
egy egész életet.
Egyenként visznek minden bútort ki  
a házból.
Csak a csupasz falak hideg tekintete
marad veled.
Emlékeidből zsebkendődre kötsz csomót
s indulsz te is.
Mégis, mielőtt szemed utoljára
végigpásztázza a szobákat,
mielőtt utoljára csukod be magad után
az ajtót,
ne feledkezz meg lépteid nyomáról.
Söpörd össze egy félreeső zugba, 
hogy szét ne tapossák,
akik utánad jönnek.

Szabó Kálmán fordítása
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ΤΌ ΡΗΜΑ – Az ige
Εισαγωγή στο σύστημα των ρημάτων – Bevezetés az igék rendszerébe

A görög igék szótári alakja a kijelentő mód jelen idejének egyes szám első személye: 
γράφω – ír,  σκουπίζω – söpör, töröl, porszívózik, αγαπώ – szeret, 
στενοχωρώ – bánt / szomorít, γελώ – nevet, θεωρώ – tekint / vél, θυμάμαι – emlékszik

Η διάθεση του ρήματος / Az igenem

Ενότητα 15η

ενεργητική 
διάθεση
cselekvő 
igenem

το υποκείμενο

az alany

ενεργεί

cselekszik

και η ενέργεια πηγαίνει κάπου  
αλλού.
és a cselekvés másra irányul.

το μάθημα.
a leckét.

Ό Γιώργος
Jórgosz

γράφει
írja 

παθητική 
διάθεση
szenvedő 
igenem

το υποκείμενο
az alanyra

δέχεται
hat

μια ενέργεια από κάποιον άλλο. 
másvalakinek a cselekvése. 
από το Γιώργο.
Jórgosz által. 

Το μάθημα
A lecke

γράφεται
íródik

μέση 
διάθεση
visszaható 
igenem

το υποκείμενο
az alany

ενεργεί
cselekszik

και η ενέργεια επιστρέφει στο ίδιο.
és a cselekvés visszahat saját magára.

Η Ελένη
Eleni

ντύνεται.
öltözködik.

ουδέτερη 
διάθεση
álszenvedő 
igenem

το υποκείμενο

az alany

βρίσκεται σε μια 
κατάσταση
valamilyen állapotban 
van

Ό Νίκος
Níkosz

βαριέται.
unatkozik.

A görög igék ragozás szerint két nagy osztályra, a cselekvő személyragú és a szenvedő 
személyragú igékre oszthatjuk.

Sok igének csak cselekvő, illetve szenvedő alakja van:

αντιδρώ / reagál, ellenáll αγωνίζομαι  / küzd, versenyez
βήχω / köhög γίνομαι / vmvé válik, lesz, történik
θέλω / akar, szeretne δέχομαι / (el)fogad, enged, beleegyezik
ξέρω / tud, ismer έρχομαι / jön, érkezik
μπορώ / tud, képes, -hat, -het κείτομαι / fekszik, hever
κάνω / csinál, tesz  ντρέπομαι / szégyelli magát

          ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ                  ΠΑΘΗΤΙΚΗ
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Όι Εγκλίσεις ( η τροπικότητα) του ρήματος / Igemódok

Ενότητα 15η

καταφατική / αρνητική μορφή  - állító / tagadó alak

οριστική
kijelentő mód

υποτακτική
kötőmód

προστακτική
felszólító mód

Κάθε μέρα διαβάζω.
Minden nap olvasok.

Δε διαβάζω κάθε μέρα.

Nem olvasok minden 
nap.

Η μάνα μου θέλει να διαβάζω κάθε μέρα.
Anyám azt akarja, hogy minden nap ol-
vassak.
Η μάνα μου θέλει να μη διαβάζω κάθε 
μέρα.
Anyám azt akarja, hogy ne olvassak minden 
nap.

 

Κάθε βράδυ διαβάζεις. 

Minden este olvasol.

Δε διαβάζεις κάθε βράδυ.

Nem olvasol minden este.

Η μάνα σου σου λέει: Να διαβάζεις κάθε 
βράδυ, παιδί μου.
Anyád azt mondja neked: Olvassál min-
den este, gyermekem.
Η μάνα σου σου λέει: Να μη διαβάζεις 
κάθε βράδυ, παιδί μου.
Anyád azt mondja neked: Ne olvassál 
minden este, gyermekem.

Διάβαζε κάθε βράδυ, σε 
παρακαλώ.
Olvassál, kérlek, minden 
este!
Μη διαβάζεις κάθε βράδυ, 
σε παρακαλώ.
Ne olvassál minden este, 
kérlek!

Ό Βαγγέλης διαβάζει 
κάθε νύχτα.
Vangelisz minden éjjel 
olvas.

Ό Βαγγέλης δε διαβάζει 
κάθε νύχτα.
Vangelisz nem olvas 
minden éjjel.

Ό Βαγγέλης θέλει να διαβάζει κάθε 
νύχτα.
Vangelisz minden éjjel olvasni akar.
Ό Βαγγέλης θέλει να μη διαβάζει κάθε 
νύχτα.
Vangelisz azt akarja, hogy ne olvasson 
minden éjjel.

 

Εμείς διαβάζουμε 
δυνατά.
Mi hangosan olvasunk.
Εμείς δε διαβάζουμε 
δυνατά.
Mi nem olvasunk han-
gosan.

Μας αρέσει να διαβάζουμε δυνατά.

Szeretünk hangosan olvasni.
Μας αρέσει να μη διαβάζουμε δυνατά.
Szeretjük, ha nem hangosan olvasunk.

 

Εσείς διαβάζετε σωστά.
Ti helyesen olvastok.
Εσείς δε διαβάζετε 
σωστά.
Ti nem olvastok helye-
sen.

Σας αρέσει να διαβάζετε σωστά;
Szeretitek, ha helyesen olvastok?
Σας αρέσει να μη διαβάζετε σωστά;
Szeretitek, ha nem olvastok helyesen?

Διαβάζετε σωστά, σας 
παρακαλώ.
Kérlek titeket, olvassatok 
helyesen!
Μη διαβάζετε σωστά, σας 
παρακαλώ.
Legyetek szívesek, ne olvas-
satok helyesen!

Όι μαθητές διαβάζουν 
πάντα.
A diákok mindig olvas-
nak.
Όι μαθητές δε 
διαβάζουν πάντα.
A diákok nem olvasnak 
mindig.

Όι μαθητές να διαβάζουν πάντα.

A diákok mindig olvassanak.

Όι μαθητές να μη διαβάζουν πάντα.

A diákok ne olvassanak mindig.
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Πίνακας των χρόνων και το ποιόν ενέργειας.  Az igeidők és igeszemlélet táblája

Όι χρόνοι του ρήματος / Az igeidők
ποιόν ενέργειας

igeszemlélet
παρελθόν

múlt
παρόν
jelen

μέλλον
jövő

εξακολουθητικό           
επαναλαμβανόμενο

folyamatos
ismétlődő

παρατατικός
foly.múlt 
έγραφα
írtam

ενεστώτας
jelen idő
γράφω

írok

εξακολουθητικός 
μέλλοντας
foly. jövő 
θα γράφω
írni fogok

συνοπτικόστιγμιαίο
beálló

αόριστος
beálló múlt idő 

έγραψα
megírtam

συνοπτικός μέλλοντας
beálló jövő idő 

θα γράψω
írni fogok

συντελεσμένο
előidejű

υπερσυντέλικος
előidejű múlt idő

είχα γράψει
korában már 
(meg)írtam

παρακείμενος
előidejű jelen 
έχω γράψει

már megírtam, kész 
vagyok vele

συντελεσμένος 
μέλλοντας

előidejű jövő 
θα έχω γράψει

addigra meg fogom írni, 
kész leszek vele

Πότε και πώς γίνεται μια πράξη, πχ.: Mikor és hogyan történik a cselekvés, pl.:

Παρελθοντικοί χρόνοι / Múlt idők
Παρατατικός  folyamatos múlt
Όλο το πρωί χτες καθάριζα το σπίτι.  Tegnap egész nap takarítottam a lakást. 
Την προηγούμενη εβδομάδα κάθε A múlt héten minden nap két óra hosszat 
μέρα διάβαζα δύο ώρες  olvastam / tanultam.
Αόριστος  beálló múlt
Χτες το πρωί καθάρισα το σπίτι.  Tegnap reggel kitakarítottam a lakást.
Την προηγούμενη εβδομάδα  A múlt héten két órát tanultam / olvastam.
διάβασα δύο ώρες.  
Υπερσυντέλικος  előidejű múlt 
Όταν ήρθες, εγώ είχα καθαρίσει Amikor megjöttél én már addigra  
σπίτι.   kitakarítottam a lakást.
Είχα διαβάσει ήδη δύο ώρες,  Már két órája kész voltam a tanulással, amikor
όταν ήρθες.  megjöttél.
   

Ενότητα 15η
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Παροντικοί χρόνοι / Jelen idők
Ενεστώτας jelen idő 
Όλο το πρωί καθαρίζω το σπίτι.  Egész délelőtt takarítom a lakást.
Αυτήν την εβδομάδα κάθε μέρα Ezen a héten minden nap két órát olvasok / tanulok.
διαβάζω δύο ώρες. 
Παρακείμενος előidejű jelen 
Τώρα που ήρθες, έχω καθαρίσει  Most jöttél, amikor már kitakarítottam
ήδη το σπίτι.  a lakást / már kész vagyok a takarítással.

Μελλοντικοί χρόνοι / Jövő idők 
Εξακολουθητικός μέλλοντας folyamatos jövő 
Όλο το πρωί θα καθαρίζω το σπίτι.  Egész délelőtt takarítani fogom a lakást.
Την επόμενη εβδομάδα κάθε μέρα  A jövő héten minden nap két órahosszat
θα διαβάζω δύο ώρες.  tanulni / olvasni fogok.
Στιγμιαίος μέλλοντας beálló jövő idő 
Αύριο το πρωί θα καθαρίσω το σπίτι.  Holnap délelőtt kitakarítom a lakást.
Την επόμενη εβδομάδα θα διαβάσω    A jövő héten két órahoszat olvasni /
δύο ώρες.  tanulni fogok.
Συντελεσμένος μέλλοντας előidejű jövő idő 
Όταν θα έρθεις, εγώ θα έχω  Mire megjössz, kész leszek a lakástakarítással.
καθαρίσει το σπίτι.  
Ως τα ξημερώματα θα έχω διαβάσει    Hajnalig el fogom olvasni /kész leszek /
όλο το βιβλίο.  az egész könyvet.

Όι χρόνοι της ενεργητικής  A cselekvő és szenvedő 
και παθητικής φωνής  igeragozás igeidők három
σχηματίζονται από τρία  különböző szótőből
διαφορετικά θέματα: képződnek:
γράφω – ír γράφομαι – iratkozik, íródik
αγαπώ – szeret αγαπιέμαι – szeretik

1. γραφ γράφω, έγραφα, θα γράφω
 αγαπ αγαπώ, αγαπούσα, θα αγαπώ
2. γραψ θα γράψω, έγραψα, έχω γράψει, είχα γράψει, θα έχω γράψει 
 αγαπησ θα αγαπήσω, αγάπησα, έχω αγαπήσει, είχα αγαπήσει, θα έχω αγαπήσει 
3. γραφτ  θα γραφτώ, γράφτηκα, είχα γραφτεί, θα έχω γραφτεί
 αγαπηθ θα αγαπηθώ, αγαπήθηκα, είχα αγαπηθεί, θα έχω αγαπηθεί

Ενότητα 15η
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Δημήτρης Ποταμίτης Dimitrisz Potamitisz
(1945–2003)

ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ A tűzmadár
Τούτη η φωτιά Ez a tűz
Ήταν ό,τι κυνήγησα Volt amit hajszoltam
Ό,τι με κυνήγησε Ami hajszolt
Ό,τι αγάπησα Amit szerettem
Ό,τι με αγάπησε Ami szeretett
Πέρα απ’ τα χρώματα Túl a színeken
Γυμνός Meztelenül
Αόρατος Láthatatlanul
Αδιαμόρφωτος Kialakulatlanul
Αεικίνητος Fáradhatatlanul
Πουλί της Φωτιάς Tűzmadár
Και ποίηση És költészet 
Χωρίς συνήθειες Szokások nélkül
Και αμετανόητος És megátalkodottan

 Szabó Antigoné fordítása
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ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ 
Első igeragozás

Az első igeragozáshoz tartozó igék:  cselekvő alakja  ω-ra, 
 szenvedő alakja ομαιra végződnek.

Ενεργητική φωνή – Cselekvő alak 
A cselekvő igék a jelen időben másodhangsúlyozású. A múlt időben harmadhangsúlyozású:  
σκουπίζω σκούπιζα σκούπισα söpör, töröl, porszívóz
σηκώνω σήκωνα σήκωσα emel, ébreszt, kelt
διαβάζω διάβαζα  διάβασα olvas, tanul
ανάβω άναβα  άναψα gyújt, (fel)kapcsol
μαγεύω μάγευα μάγεψα varázsol, bűvöl
ταξιδεύω ταξίδευα  ταξίδεψα utazik

Όριστική – Kijelentő mód
Ενεστώτας Εξακ. μέλλοντας Παρατατικός Αόριστος Στιγμιαίος μέλλοντας
emelek emelni fogom emeltem (fel)/megemeltem megemelem

σηκώνω θα σηκώνω σήκωνα σήκωσα θα σηκώσω 
σηκώνεις θα σηκώνεις σήκωνες σήκωσες θα σηκώσεις
σηκώνει θα σηκώνει σήκωνε σήκωσε θα σηκώσει
σηκώνουμε θα σηκώνουμε σηκώναμε σηκώσαμε θα σηκώσουμε
σηκώνετε θα σηκώνετε σηκώνατε σηκώσατε θα σηκώσετε
σηκώνουν θα σηκώνουν σήκωναν σήκωσαν θα σηκώσουν

Η μητέρα μου σκουπίζει την κουζίνα Anyám naponta többször söpri
πολλές φορές τη μέρα με τη σκούπα. seprővel a konyhát.
Εγώ δε θα σκουπίζω την κουζίνα πολλές Én nem fogom naponta többször 
φορές τη μέρα με την ηλεκτρική σκούπα. a konyhát porszívózni.
Όταν πήγαινα στο σχολείο, πάντα εγώ Amikor iskolába jártam mindig én
σκούπιζα τον πίνακα. töröltem le a táblát.
– Εύα, σκούπισες τα χέρια σου; – Eva, megtörölted a kezedet? 
– Όχι. Θα τα σκουπίσω αμέσως. – Nem. Tüstént megtörlöm.
– Εύα, ταξιδεύεις συχνά στην Ελλάδα; Eva, gyakran utazol Görögországba?

Ενότητα 16η
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Ενότητα 16η

– Όχι, δεν ταξιδεύω συχνά. Δουλεύω.  Nem utazok gyakran. Dolgozom.
Θα ταξιδεύω κάθε καλοκαίρι όταν Amikor nyugdíjas leszek minden 
πάρω σύνταξη. nyáron utazni fogok.
– Όταν ήσουν νέα ταξίδευες συχνά; Αmikor fiatal voltál, gyakran utaztal?
– Όχι συχνά. Tαξίδεψα μόνο δέκα φορές.  Nem gyakran. Csak 10szer utaztam.
Φέτος θα ταξιδέψω και  στην Κρήτη. Az idén Krétára is el fogok utazni

Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος μέλλοντας

έχω σηκώσει είχα σηκώσει θα έχω σηκώσει
έχεις σηκώσει είχες σηκώσει θα έχεις σηκώσει
έχει σηκώσει είχε σηκώσει θα έχει σηκώσει
έχουμε σηκώσει είχαμε σηκώσει θα έχουμε σηκώσει
έχετε σηκώσει είχατε σηκώσει θα έχετε σηκώσει
έχουν σηκώσει είχαν σηκώσει θα έχουν σηκώσει

– Παιδιά, ποιος διάβασε το βιβλίο Gyerekek, ki olvasta „Az egri csillagok”
«Τα αστέρια  της πόλης Έγκερ;»   című könyvet?
– Εγώ το διάβασα. – Én elolvastam.
– Εγώ το έχω διαβάσει τώρα. – Én most olvastam el / kész vagyok.
– Εγώ το είχα διαβάσει – Én már a harmadik osztályban
στην Τρίτη τάξη. elolvastam.
– Εγώ θα το διαβάσω σήμερα. – Én ma fogom elolvasni.
Ως το μάθημα  θα το έχω διαβάσει. Az óráig elolvasom / kész leszek vele. 
– Μαμά, είμαι έτοιμη, έχω σκουπίσει Anyu, kész vagyok a porszívózással,
 την κουζίνα με την ηλεκτρική σκούπα. kitakarítottam a konyhát.
– Και τα δωμάτιά σας; Τα σκούπισες; És a szobáitokat? Kiporszívóztad?
– Άρχισα από τα δωμάτια. Είχα σκουπίσει A szobáknál kezdtem. Először az
πρώτα το δικό μου και μετά του Νίκου. enyémet porszívóztam ki, és utána Níkoszét.
– Τη σκάλα την σκούπισες; A lépcsőt felsöpörted?
– Όχι ακόμα. Θα την έχω σκουπίσει Még nem. Kisöpröm, mielőtt felmosom.
προτού την σφουγγαρίσω. / kész leszek a söpréssel felmosás előtt. 
– Εύα, ταξιδεύεις συχνά στην Ελλάδα; Eva, gyakran utazol Görögországba?
– Φέτος έχω ταξιδέψει μόνο δυο φορές. Az idén csak kétszer utaztam idáig. 
Πέρσι είχα ταξιδέψει τρεις φορές  Tavaly már háromszor utaztam el
πριν τις διακοπές. nyaralás előtt.
Φέτος θα έχω ταξιδέψει κάμποσες  Az idén már nyaralás előtt   
φορές πριν τις διακοπές.  fogok egypárszor elutazni.
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Megjegyzés:  
A két szótagú, mássalhangzóval kezdődő ige a múlt időben kap egy magánhangzót (αύξη-

ση / bővítményt) a szótő elé, amely a legtöbb esetben „έ” vagy „ή”.

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος
πλάθω έπλαθα  έπλασα gyúr
πέφτω έπεφτα έπεσα esik, hullik
δίνω έδινα  έδωσα ad
δείχνω έδειχνα  έδειξα mutat
γράφω έγραφα έγραψα ír
κόβω έκοβα έκοψα vág
πλένω έπλενα  έπλυνα mos / mosakszik
θέλω ήθελα  θέλησα akar, kér
ξέρω ήξερα  – tud, ismer

A bővítményt elhagyjuk a többes szám 1. és 2. személynél:
 Παρατατικός Αόριστος
 έγραφα έγραψα írtam/írogattam,  meg/leírtam
 έγραφες έγραψες
 έγραφε έγραψε
 γράφαμε γράψαμε
 γράφατε γράψατε
 έγραφαν έγραψαν

Ο Νίκος όλο το απόγευμα Níkosz egész délután írta a dolgozatát.
έγραφε την έκθεσή του.
Ο Νίκος το απόγευμα Níkosz délután megírta a dolgozatát.
έγραψε την έκθεσή του. /kész lett a dolgozatírással.
Ο Νίκος και η Νίκη το βράδυ Níkosz és Níki este írtak a dolgozatukat.
γράφανε την έκθεσή τους.
Ο Νίκος και η Νίκη το βράδυ Níkosz és Níki este megírtak a 
γράψανε την έκθεσή τους. dolgozatukat. / készek lettek vele.

Ενότητα 16η
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Figyeld meg! 
Az igető és az aorisztosz töve: -σ-, -ψ-,-ξ- / -sz-,-psz-,-ksz- 
ακού-ω άκουσ-α hall, hallgat
ιδρύ-ω ίδρυσ-α alapít
αρέσ-ω άρεσ-α tetszik
σκουπίζ-ω σκούπισ-α söpör, töröl
καθαρίζω καθάρισα takarít, tisztít 
αρχίζ-ω άρχισ-α kezd
συνεχίζ-ω συνέχισ-α kezd, kezdődik
διαβάζ-ω διάβασ-α olvas, tanul
νοικιάζ-ω νοίκιασ-α bérel
μοιράζ-ω μοίρασ-α (fel/szét)oszt, osztogat
σηκών-ω σήκωσ-α emel, ébreszt
διορθών-ω διόρθωσ-α javít
πληρών-ω πλήρωσ-α fizet
οργανών-ω οργάνωσ-α szervez
ενημερώνω ενημέρωσα tájékoztat
κλείν-ω έκλεισ-α (be-/el-)zár, kikapcsol 
δίν-ω έδωσ-α ad, nyújt 
ανάβ-ω άναψ-α meggyújt, felkapcsol
κρύβ-ω έκρυψ-α titkol, rejt
κόβ-ω έκοψ-α vág
δουλεύ-ω δούλεψ-α dolgozik
μαγειρεύ-ω  μαγείρεψ-α főz
μαζεύ-ω μάζεψ-α összeszed, összegyűjt
γράφ-ω έγραψ-α ír
στρέφ-ω έστρεψ-α  fordul
ανοίγ-ω άνοιξ-α nyit, nyílik, (be/fel)kapcsol 
διαλέγ-ω διάλεξ-α választ, válogat
παίζ-ω έπαιξ-α játszik
αλλάζ-ω άλλαξ-α cserél, változik 
υποστηρίζ-ω υποστήριξ-α támaszt, támogat, szurkol
ρίχν-ω έριξ-α dob, dob
δείχν-ω έδειξ-α mutat
φτιάχν-ω έφτιαξ-α készít
τρέ-χω έτρεξ-α fut, folyik
βρέχ-ω έβρεξ-α vizez, áztat, esik
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Υποτακτική – Kötőmód

 Ενεστώτας / Αόριστος
Θέλω να σηκώνω  / να σηκώσω  βάρος.  – Sújt akarok emelgetni /
     felemelni.
Μπορείς να σηκώνεις  / να σηκώσεις  βάρος.  – Képes vagy sújt 
     emelgetni / emelni.
Δεν μπορεί να σηκώνει  / να σηκώσει  βάρος.  – Nem emelhet sújt / 
     Nem tud sújt emelni.
Δε θέλουμε  να σηκώνουμε  / να σηκώσουμε  βάρος.  – Nem akarunk sújt 
     emelgetni / emelni. 
Δεν μπορείτε να σηκώνετε  / να σηκώσετε  βάρος. – Nem tudtok sújt 
     emelgetni / emelni.
Δε θέλουν  να σηκώνουν  / να σηκώσουν  βάρος. – Nem akarnak sújt 
     emelgetni / emelni.

Τι σου αρέσει να κάνεις; – Mit szeretsz csinálni?
Μου αρέσει να ζωγραφίζω. – Szeretek rajzolni / festeni.
Μπορώ να σε ζωγραφίσω; – Megrajzolhatlak?
Όχι, δε θέλω να με ζωγραφίσεις.  – Nem, nem akarom, hogy megrajzolj.

– Βασίλη, θέλεις να σε σηκώσω αύριο  – Vaszílisz, akarod, hogy holnap korán
νωρίς; keltselek?
– Ναι, θέλω να γράψω και να διαβάσω  – Igen, szeretném megírni és megtanulni 
το μάθημα. a leckét.
– Εντάξει. Πήγαινε τώρα να παίξεις. – Rendben. Most menj játszani.

Ο Γιώργος εχτές δεν έγραψε το μάθημα. Jórgosz tegnap nem írta meg a leckét. 
Όλη τη μέρα έπαιζε. Egész nap játszott. 
Τι να κάνει τώρα;  Mit tegyen most?
Πρέπει να σηκώσει το χέρι του και Fel kell emelnie a kezét és
να το πει στη δασκάλα. elmondani a tanítónőnek.
Η μαμά του δεν μπορεί να σηκώσει A mamája nem tudja felemelni a gyümölcsös
το καλάθι με τα φρούτα γιατί είναι βαρύ. kosarat, mert nehéz.
.
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Σημασίες της υποτακτικής. / A kötőmód jelentései.

Παραδείγματα
Példák

Η υποτακτική φανερώνει
a kötőmód jelent

Αν βρω λίγο  χρόνο, θα ζωγραφίσω.
Ha lesz egy kis időm, festeni fogok.

το ενδεχόμενο
lehetőséget

Ας γίνω πρώτα καλά, και ύστερα βλέπουμε.
Legyek előbb egészséges, s majd meglátjuk.

το επιθυμητό
óhajtást

Εδώ ας σταθώ κι ας ξαποστάσω.
Hadd álljak meg itt, s hadd pihenjek.

προτροπή
intelmet, buzdítást

Ας έρθει κι αυτός, αφού το θέλει.
Hadd jöjjön ő is, ha annyira akarja.

παραχώρηση
megengedést

Ας πάει στο καλό.
Hadd menjen Isten hírével.

ευχή
óhajtást, kívánságot

Τότε να δεις τι αξίζω.
Majd meglátod akkor, mit érek.

το δυνατό
lehetőséget

Να το πω; Να μην το πω; Τι να κάνω;
Mondjam? Ne mondjam? Mit tegyek?

απορία
kételkedést

Και να έρθει και να μην έρθει, εγώ θα πάω.
Akár jön, akár nem jön, én elmegyek.

το πιθανό
valószínűt

Να μη μου ξαναμιλήσεις.
Ne szólj többé hozzám!

προσταγή
felszólítást

Η υποτακτική είναι έγκλιση  A kötőmód az állító mondat
των προτάσεων κρίσεως  igemódja, tagadó /tiltó szava a 
και έχει άρνηση μη(ν). – ne –.

A felszólítás kétféleképpen fejezhető ki: felszólító és kötőmóddal:

Προστακτική – Felszólító mód
Ενεστώτας:  σήκωνε! – σηκώνετε! Αόριστος: σήκωσε! – σηκώστε!

Βασίλη, να διαβάζεις δυνατά! Vaszilisz, hangosan kell olvasnod!
Βασίλη, διάβαζε δυνατά! Vaszilisz, olvas hangosan!
Βασίλη, να το διαβάσεις δυνατά! Vaszilisz, hangosan kell elolvasnod! 
Βασίλη, διάβασέ το δυνατά! Vaszilisz, olvasd el hangosan!
Παιδιά, να διαβάζετε δυνατά! Gyerekek, hangosan kell olvasnotok!
Παιδιά, διαβάζετε δυνατά! Gyerekek, olvassatok hangosan!
Παιδιά, να το διαβάσετε δυνατά! Gyerekek, hangosan kell elolvasnotok! 
Παιδιά, διαβάστε το δυνατά! Gyerekek, hangosan olvassátok el!
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Η σημασία της προστακτικής – A felszólító mód jelentése

Παραδείγματα / Példák Η προστακτική φανερώνει 

Ανοίξτε τα παράθυρα.
Nyissátok ki az ablakokat!

προσταγή
felszólítás

Προσκύνα, Λιάκο, τον πασά.
Térdelj, Liákosz, a pasa előtt

προτροπή
intelem

Μη φωνάζετε έτσι.
Ne ilyen hangosan kiabáljátok!

απαγόρευση
tiltás

Λυπήσου με, Θεέ μου.
Könyörülj rajtam, Istenem!

παράκληση
könyörgés

Σύρε, παιδί μου, στο καλό.
Menj, gyermekem, Isten hírével!

ευχή
kívánság, óhajtás

Λέγε, λέγε, πέτυχες το σκοπό σου;
Mondd, mondd csak, elérted célodat? 

έντονη περιέργεια
intenzív érdeklődés

 
Η προστακτική είναι έγκλιση  A felszólító mód az óhajtó mondat igemódja,
των προτάσεων επιθυμίας και  tagadó / tiltó szava a – ne –.
έχει άρνηση μη(ν).  

Ανώμαλα ρήματα – Rendhagyó igék. Kijelentő mód

 Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος
λέ(γ)ω, τρώ(γ)ω,  ακού(γ)ω, έλεγα, έτρωγα, άκουγα, είπα, έφα(γ)α, άκουσα 
λέω τρώω ακούω έλεγα έτρωγα άκουγα είπα έφαγα άκουσα
λες τρως ακούς έλεγες έτρωγες άκουγες είπες έφαγες άκουσες
λέει τρώει ακούει έλεγε έτρωγε άκουγε είπε έφαγε άκουσε
λέμε τρώμε ακούμε λέγαμε τρώγαμε ακούγαμε είπαμε φάγαμε ακούσαμε
λέτε τρώτε ακούτε λέγατε τρώγατε ακούγατε είπατε φάγατε ακούσατε
λένε τρώνε ακούν έλεγαν έτρωγαν άκουγαν είπαν έφαγαν άκουσαν

Megjegyzés:
a) A „λέω” igének nagyon sok jelentése van, mint például: mond, szól, vél, gondol.
b) Az „ακούω” igének pedig: hall és hallgat, szót fogad.
 – Τι λες; Δε σε ακούω! – Mit mondasz? Nem hallak!
 – Τι λες; Να ακούσουμε μουσική; – Mit gondolsz? Hallgassunk zenét?
 – Ο γιος μου καθόλου δε με ακούει – A fiam egyáltalán nem hallgat rám.
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– Τι θα πει ο μπαμπάς όταν σε δει έτσι; – Mit szól majd apád, ha így lát?
– Μαμά, τι θα πει αυτή η λέξη; – Anyu, mit jelent ez a szó? 
– Πώς σε λένε, παιδί μου; – Hogy hívnak, gyermekem?

Η οικογένεια κάθεται να φάει. A család leül enni.
Ο Νίκος παίζει. Η μητέρα του λέει: Níkosz játszik. Anya azt mondja neki:
– Έλα Νίκο να φας!   – Níkosz gyere enni! 
– Νίκο, δεν ακούς τι λέω; Έλα να φάμε. – Níkosz, nem hallod, mit mondok?  
  Gyere enni.

Διονύσιος Σολωμός 
ΓΑΛΗΝΗ
Δεν ακούεται ούτ’ ένα κύμα*  
Εις την έρμη ακρογιαλιά, **
Λες και η θάλασσα κοιμάται***
Μεσ’ ’ς της γης την αγκαλιά****

* ακούγεται, ούτε ένα
** Στην έρμη (έρημη)

*** Λες και – mintha
**** Μέσα στης

Kijelentő mód

Az iszik, megy / jár valahová igék ragozása

 Ενεστώτας  Παρατατικός Αόριστος
πίνω πηγαίνω έπινα πήγαινα ήπια πήγα
πίνω πηγαίνω έπινα πήγαινα ήπια πήγα
πίνεις πηγαίνεις έπινες πήγαινες ήπιες πήγες
πίνει πηγαίνει έπινε πήγαινε ήπιε πήγε
πίνουμε πηγαίνουμε πίναμε πηγαίναμε ήπιαμε πήγαμε
πίνετε πηγαίνετε πίνατε πηγαίνατε ήπιατε πήγατε
πίνουν πηγαίνουν έπιναν πήγαιναν ήπιαν πήγαν

Α „πηγαίνω” ige beálló „πάω” alakját gyakrabban használjuk a jelen időben is. 
(θα, να) πάω, πάς, πάει, πάμε, πάτε, πάν(ε)
– Γεια σου Νίκη, πού πας; – Γεια σου, Νίκο. Εγώ πάω σπίτι. Εσύ;  
– Εγώ πάω να παίξω με το Γιάννη. – Γεια σου!

Dionisziosz Szolomosz
Nyugalom
Hullám verése se harsog. 
A part szegélye néma.
Tán a tenger is alszik
a föld ölébe alélva.

Szabó Kálmán fordítása
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Διονύσιος Σολωμός
ΤΟ ΨΙΧΑΛΟ
Σε βλέπω πάντα που κυλάς,
Για πες μου, ψίχαλο, πού πας;
Πού πας ομπρός* οπίσω;** 
– Τον κόσμο να φωτίσω.

*εμπρός, **πίσω

Kijelentő mód

A lát / néz, ad igék ragozása

 Ενεστώτας  Παρατατικός Αόριστος
βλέπω δίνω έβλεπα έδινα είδα έδωσα
βλέπω δίνω έβλεπα έδινα είδα έδωσα
βλέπεις δίνεις έβλεπες έδινες είδες έδωσες
βλέπει δίνει έβλεπε έδινε είδε έδωσε
βλέπουμε δίνουμε βλέπαμε δίναμε είδαμε δώσαμε
βλέπετε δίνετε βλέπατε δίνατε είδατε δώσατε
βλέπουν δίνουν έβλεπαν έδιναν είδαν έδωσαν

– Νίκο, δώσε μου (δώσ’ μου) το κοντρόλ! – Όχι, δε σου το δίνω.
– Γιατί; – Η μαμά είπε να μη βλέπεις τηλεόραση!
– Δώστ’ το μου, σε παρακαλώ! – Τι θέλεις να δεις;
– Μια αστυνομική ταινία. – Ορίστε. Χαμήλωσε όμως τη φωνή.
– Εντάξει. Κι ευχαριστώ. Εσύ τι κάνεις; – Εγώ διαβάζω για τον Διάκο.
– Ποιος είναι αυτός; – Ήταν ένας ήρωας της Επανάστασης του ’21.
– Πήρε μέρος; – Τον σκότωσαν πριν την Επανάσταση.
– Πότε; – Στον καιρό της Τουρκοκρατίας.
– Αυτό που διαβάζεις είναι ποίημα; – Ναι, είναι Δημοτικό τραγούδι για τον
 – Διάκο. Άκουσέ το!
– Διάβασέ το μου! Να το ακούσω! – Πρόσεχε το δεκαπεντασύλλαβο!

Dionisziosz Szolomosz
Esőcsepp
Még fel sem foglak szerte szét
Gurulsz, esőcsepp. Merre mégy,
Mondd csak, előre, hátra?
– Fényt hozok a világra.

Szabó Kálmán fordítása
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ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥ
Για δες καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει
τώρα π’ ανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η γης χορτάρι.

Diakosz dala
(Népdal)

Micsoda időt választott Hárosz, hogy elveszejtsen,
most, hogy az ágak rügyeznek s a friss fűszál kiserken!

Szabó Kálmán fordítása

Kijelentő mód

A vesz / kap, tesz / helyez igék ragozása

 Ενεστώτας  Παρατατικός  Αόριστος 
παίρνω βάζω έπαιρνα έβαζα πήρα έβαλα
παίρνω βάζω έπαιρνα έβαζα πήρα έβαλα
παίρνεις βάζεις έπαιρνες έβαζες πήρες έβαλες
παίρνει βάζει έπαιρνε έβαζε πήρε έβαλε
παίρνουμε βάζουμε παίρναμε βάζαμε πήραμε βάλαμε
παίρνετε βάζετε παίρνατε βάζατε πήρατε βάλατε
παίρνουν βάζουν έπαιρναν έβαζαν πήραν έβαλαν

Συνοπτικό θέμα του παίρνω ρήματος είναι το: πάρ-ω 
(θα πάρω, να πάρω, έχω πάρει, είχα πάρει, θα έχω πάρει).

– Βάλε μου λίγο γάλα να πιω, Μαρία! Adjál innom egy kis tejet, María.
– Θα πάρεις και το πρωινό σου, μπαμπά; Reggelizel is, apu?
– Ευχαριστώ, όχι. Θα φάω αργότερα. Köszönöm, nem. Majd később eszem. 
– Πάρε με και ’μένα μαζί σου, μπαμπά! Vigyél magaddal, apu!
– Δεν μπορώ να σε πάρω, πάω στη δουλειά. Nem vihetlek el, dolgozni megyek.

– Τι τρως το πρωί Βασίλη; – Τρώω ψωμί με βούτυρο. Εσύ;
– Εγώ τρώω ψωμί και τυρί. 
Πίνω και γάλα. Εσύ; – Εγώ πίνω τσάι. Μου αρέσει.
– Τι βάζεις μέσα στο τσάι; – Βάζω μέλι γιατί αυξάνει την ενέργεια.
– Τι σας έδωσαν να φάτε εχτές στη  – Μας έδωσαν να φάμε κρεατόσουπα. Εσάς;
σχολική εστία; 

Αθανάσιος Διάκος 
1788–1821
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– Εμάς μας έδωσαν κοτόπουλο 
ψητό και λαχανικά. – Εμάς από αύριο θα μας δίνουν και φρούτα.
– Εμείς έχουμε κήπο. Στον κήπο 
μας έχουμε και δέντρα.  – Τι δέντρα;
– Οπωροφόρα: μηλιές, αχλαδιές,
κερασιές και άλλα. – Εσείς τρώτε δικά σας φρούτα.
– Και λαχανικά.  – Όλα είναι υγιεινά. Σας ζηλεύω.
– Έλα να πάμε το Σάββατο 
στον κήπο μας. – Να πάμε. Θα έρθω.

Többféleképen fejezhetjük ki majdnem ugyanazt:
– Τι ώρα παίρνεις το πρωινό σου, Βασίλη; = Τι ώρα τρως το πρωί;
– Παίρνω το πρωινό μου στις 7 η ώρα. = Τρώω στις 7.

– Τι παίρνεις για να έρθεις στο σχολείο; = Με τι έρχεσαι στο σχολείο;
– Παίρνω το λεωφορείο και μετά το μετρό.  = Έρχομαι με το λεωφορείο και το μετρό.

– Πού πηγαίνεις, Μαρία; = Πού πας, Μαρία; 
– Πηγαίνω στο Σούπερμάρκετ. = Πάω στο Σούπερμάρκετ.

– Εσένα ποιο θέμα σου έδωσε να γράψεις; = Ποιο θέμα πήρες να γράψεις;
– Εμένα μου έδωσε τα δημοτικά τραγούδια. = Εγώ πήρα τα δημοτικά τραγούδια. 

– Πήρα γράμμα από τη γιαγιά μου. = Έλαβα γράμμα από τη γιαγιά μου.
– Δεν πήραμε την πρόσκληση. = Δε λάβαμε την πρόσκληση.

– Τι λέτε; Να φύγουμε; = Τι νομίζετε; Να φύγουμε;
– Εγώ λέω να φύγουνε. = Εγώ νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. 

Μαθαίνω επαναλαμβάνοντας

– Τι κάνει ο παππούς; Είναι καλά; – Δεν είναι καλά. Του δίνω τσάι για να μη βήχει.
– Μη του δίνεις σκέτο τσάι, 
βάλε και μέλι – Έλα να τον προσέξεις τώρα εσύ. Εγώ νύσταξα.

– Θα του πω ένα παραμύθι. 
Να ησυχάσει. – Να του πεις. Και να του δώσεις να φάει κάτι. 
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– Τι να του δώσω;  – Δως (δώσε) του σούπα. Του αρέσει.
– Γεια σου, Μαρία, πού πας τόσο αργά; –  Γεια σου, Γιώργο, τι είπες; Δεν σε κατάλαβα.
– Γιατί δε με κατάλαβες;  – Δεν ξέρω τι θα πει η λέξη „αργά”.

– Πώς λέτε στα ουγγρικά: όχι νωρίς; – Κατάλαβα. Στα ουγγρικά λέμε: későn.
– „Κεσενεμ”. Βλέπεις; 
– Δεν μπορώ να το πω. – Το προφέρουμε: „Köszönöm”, ευχαριστώ.   

Όχι: – Καταλαβαίνεις ελληνικά; –  Όχι. – Nem.

Δε(ν), δε(ν): – Με καταλαβαίνεις 
     τι λέω; – Δε σε καταλαβαίνω. – Nem értelek.

Όχι, δε(ν): – Ξέρεις ελληνικά; – Όχι, δεν ξέρω. – Nem, nem tudom.

Μη(ν), μη(ν): – Να το φάω όλο; – Όχι, μη το τρως όλο – Nem, ne edd meg.

Βέβαια : – Να το φάω; – Βέβαια να το φας. – Persze, megeheted.

Ναι: – Θέλεις να πιεις γάλα; – Ναι, θέλω. – Igen, kérek.

Μάλιστα: – Έφυγε ο Νίκος; – Μάλιστα. – Igen(is).

Οπωσδήποτε: – Θα πας σπίτι; – Ναι, οπωσδήποτε. – Igen, mindenképpen. 

Φυσικά :  – Θα διαβάσεις τώρα; – Φυσικά. – Természetesen.

Ευτυχώς: – Βρήκες το βιβλίο σου; – Ευτυχώς το βρήκα. – Szerencsére 
    megtaláltam.

Δυστυχώς – Βρήκες το τετράδιό σου; – Δυστυχώς, όχι. – Sajnos nem.

Ορίστε: – Δως μου λίγο νερό,  
    Μαρία! – Ορίστε! – Tessék!

Ευχαρίστως: – Μου δίνεις λίγο νερό,  
 Μαρία; – Ευχαρίστως. Ορίστε. – Szívesen. Τessék!

Παρακαλώ: – Σε παρακαλώ, Μαρία,   – Kérlek, María,  
 βοήθησέ με!    segíts!

Ευχαριστώ:  – Ευχαριστώ, Μαρία.  – Παρακαλώ, κυρία. – Köszönöm, kérem.

 

Ενότητα 16η



Γεώργιος Ζαλακώστας
(1805–1858)

ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ
Μια βοσκοπούλα αγάπησα, μια ζηλεμένη κόρη
 και την αγάπησα πολύ,
 ήμουν αλάλητο πουλί,
 δέκα χρονών αγόρι.

Μια μέρα που καθόμαστε στα χόρτα τ’ ανθισμένα  
 – Μάρω, ένα λόγο θα σου πω,
 Μάρω, της είπα, σ’ αγαπώ,  
 τρελαίνομαι για σένα.

Από τη μέση μ’ άρπαξε, με φίλησε στο στόμα  
 και μού ’πε, για αναστεναγμούς,  
 για τις αγάπης τους καημούς
 είσαι μικρός ακόμα.

Μεγάλωσα και την ζητώ, άλλον ζητά η καρδιά της
 και με ξεχνάει τ’ ορφανό…   
 Εγώ όμως δεν το λησμονώ
 ποτέ το φίλημά της.
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Jeórjiosz Zalakósztasz
             A csók
Egy pásztorlányt szerettem én, lángolt a szívem érte,
 szép volt, irigyelt, büszke lány,
 én meg még néma kismadár,
 tízesztendős legényke.

Mellé ültem egy szép napon a virághímes réten,
 „Máro, hallgass meg engemet,
 Máro, szeretlek tégedet
 őrjítő szenvedéllyel”.

S ő átölelt, és tüzes csókkal lezárta számat: 
 „Sóhajtoznod, mondd, mire jó?
 Kicsiny vagy, nem neked való
 a szerelem s a bánat.”

Megnőttem… ő rég mást szeret, s én csak utána vágyom, 
 rám nem gondol már, azt hiszem,
 de én sohase feledem
 édes csókját a számon.

Szabó Kálmán fordítása
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ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ 
Második igeragozás

A II. igeragozáshoz azok az igék tartoznak, amelyeknél a hangsúly a ragon van.

Άτάξη – / α -soros
-άω = ώ

     Cselekvő alak végződései         Szenvedő alak végződései

 ώ άς ά (άει) ιέμαι ιέσαι ιέται

 ρωτώ kérdez  αναρωτιέμαι felteszi magában a kérdést
 μιλώ beszél  μιλιέμαι beszélik
 φιλώ csókol  φιλιέμαι megcsókolják

Β τ́άξη / ει- soros
     Cselekvő alak végződései          Szenvedő alak végződései
 ώ είς εί ούμαι / άμαι  άσαι άται

 πραγματοποιώ valósít πραγματοποιούμαι  megvalósul
 κατοικώ  lakik  κατοικούμαι laknak
 ζω  él κοιμούμαι / κοιμάμαι  alszik

Megjegyzés:
Az  ει  soros ige kevés. Csak a kijelentő mód jelen idejében különbözik a ragozása.
Különben követi az -α-soros igék ragozását.

Όριστική Ενεργετικής φωνής / Cselekvő alak, kijelentő mód

Ά  τάξη / α-soros  Ενεστώτας Β τ́άξη / ει-soros
θεωρώ ζω vélem élek  
θεωρείς ζεις véled élsz
θεωρεί ζει véli él
θεωρούμε ζούμε véljünk  élünk
θεωρείτε ζείτε véljetek  éltek
θεωρούν ζούν(ε) vélik élnek

αγαπώ / αγαπάω szeretek
αγαπάς szeretsz
αγαπά / αγαπάει szeret
αγαπάμε / αγαπούμε szeretünk
αγαπάτε szeretek
αγαπάν(ε) / αγαπούν(ε) szeretnek
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 Παρατατικός    Αόριστος Εξακολουθητικός μελλ.     Στιγμιαίος μελλ.
αγαπούσα/ ζούσα  αγάπησα / έζησα  θα αγαπώ / ζω θα αγαπήσω / ζήσω
αγαπούσες / ζούσες  αγάπησες / έζησες  θα αγαπάς / ζεις θα αγαπήσεις / ζήσεις
αγαπούσε / ζούσε αγάπησε / έζησε θα αγαπάει / ζει θα αγαπήσει / ζήσει
αγαπούσαμε / ζούσαμε  αγαπήσαμε / ζήσαμε  θα αγαπάμε/ ζείτε θα αγαπήσουμε / 
   ζήσουμε
αγαπούσατε / ζούσατε  αγαπήσατε / ζήσατε  θα αγαπάτε / ζείτε θα αγαπήσετε / 
   ζήσετε
αγαπούσαν / ζούσαν αγαπήσανε / έζησαν  θα αγαπάνε / ζουν  θα αγαπήσουν / 
   ζήσουν

Υποτακτική – κötőmód  
Ενεστώτας : να αγαπώ, να θεωρώ, να διψάω, να ζω…

Παρατατικός: να αγαπούσα, να θεωρούσα, να διψούσα, να ζούσα...

να αγαπήσω 
να αγαπήσεις 
να αγαπήσει   
να αγαπήσουμε
να αγαπήσετε   
να αγαπήσουν 

να θεωρήσω  
να θεωρήσεις     
να θεωρήσει 
να θεωρήσουμε  
να θεωρήσετε 
να θεωρήσουν

να διψάσω – να ζήσω 
να διψάσεις – να ζήσεις 
να διψάσει – να ζήσει 
να διψάσουμε – να ζήσουμε 
να διψάσετε – να ζήσετε 
να διψάσουν – να ζήσουν

Προστακτική – felszólító mód
Ενεστώτας: αγάπα! αγαπάτε! / να αγαπάς! να αγαπάτε! – szeresed, szeressétek!
να ζεις! να ζείτε!       – élj!, éljetek! 
Αόριστος: αγάπησε! αγαπήστε!     – szeresd! szeressétek meg!
ζήσε! ζήστε! / να ζήσεις! να ζήσετε!
Előidejű: να έχω, να είχα αγαπήσει, θεωρήσει, διψάσει, ζήσει...

Megjegyzés:
Figyeld meg a második igeragozású igék Aorisztosz-szótövét. Segít a helyesírásban.
αγαπώ / αγάπησα / αγαπήθηκα – η αγάπη / αγαπητός,ή,ό / αγαπημένος, η,ο
συζητώ / συζήτησα / συζητήθηκα – η συζήτηση / συζητούμενος, η,ο
κρατώ / κράτησα / κρατήθηκα – η κράτηση / κρατούμενος, η,ο  
διατηρώ / διατήρησα / διατηρήθηκα – η διατήρηση / διατηρητέος, / διατηρούμενος,η,ο

Τα παιδιά συζητούν στην τάξη για την πατρίδα. Ο Γιώργος λέει στους συμμαθητές του: 
– Οι Έλληνες όπου και να ζουν αγαπούν την πατρίδα τους.
– Κι εμείς οι Ούγγροι αγαπούμε την πατρίδα μας όπου και να ζούμε, – του απαντάει ο Πήτερ.

Αόριστος:
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Αγαπώ τη μητέρα μου. Szeretem az édesanyámat.
– Μαμά, με αγαπάς; – Mama, szeretsz?
– Και το ρωτάς, παιδί μου;  – Ezt kérdezned kell, gyermekem?  
Βέβαια σε αγαπώ. Hát, persze, hogy szeretlek.
– Θέλω να με αγαπάς πάντα. – Azt szeretném, hogy mindig szeressél. 
– Αυτό εννοείται, παιδί μου: – Magától értetődik, gyermekem: 
Αγαπούμε τους γονείς μας. Szeretjük szüleinket.
Οι γονείς αγαπούνε τα παιδιά τους. A szülők szeretik gyermekeiket.
– Μαμά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι; – Mama, kérdezhetek tőled valamit? 
– Ρώτησε, ό,τι θέλεις. – Kérdezzél, amit csak akarsz.
– Πότε αγάπησες τον πατέρα μου;  – Mikor szerettél bele apámba? 
– Τον αγάπησα όταν ήμουν 20 χρονών. – Amikor 20 éves voltam, 
 akkor szerettem meg.
Ρωτώ και μαθαίνω. Kérdezek és tanulok.
Διαβάζω και γράφω ελληνικά. Olvasok és írok görögül. 
Ακόμα όμως δε μιλώ ελληνικά. De még nem beszélek görögül.
Οι γονείς μου είναι Ούγγροι. A szüleim magyarok.
Δε μιλάνε ελληνικά. Μιλούν ουγγρικά. Nem beszélnek görögül. Magyarul beszélnek.
Εγώ θέλω να μάθω ελληνικά. Én szeretnék megtanulni görögül.
Θέλω να μιλώ ελληνικά. Szeretnék görögül beszélni.
Ο Γιώργος μιλάει ελληνικά. Jórgosz beszél görögül.
Είναι από την Ελλάδα. Ő Görögországból való.
Ο Κώστας δε μιλάει ελληνικά. Kósztasz nem beszél görögül.
Ο Κώστας είναι από την Ουγγαρία.  Kósztasz Magyarországról való.
– Από πού είσαι Γιώργο; – Hová valósi vagy Jórgosz?
– Είμαι από την Ελλάδα. Κι εσύ; – Görögországból. És te?
– Από την Ουγγαρία. – Magyarországról.
– Είσαι Ούγγρος; – Magyar vagy?
– Ο παππούς μου ήταν Έλληνας. – A nagyapám görög volt.
– Και η γιαγιά σου; – A nagyanyád is?
– Όχι. Η γιαγιά μου ήταν Ουγγαρέζα.    – Nem. A nagyanyám magyar volt.
– Δηλαδή, είσαι Έλληνας; – Tehát görög vagy?
– Έλληνας της Ουγγαρίας. – Magyarországi görög vagyok.
Έχω ελληνική καταγωγή. Görög származású vagyok. 
Η οικογένειά μου διατηρεί A családom megőrzi a görög etikát
τα ελληνικά ήθη και έθιμα. és népszokásokat.
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Παύλος Νιρβάνας    
(1866–1937)

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Όταν άρχισα να πρωτολέω τα λόγια που λένε σήμερα κι οι κούκλες, 
όταν τους ζουλούνε το στομάχι τους, δεν ήξερα πως το πράμα αυτό
λέγεται γλώσσα.
Έμαθα να μιλώ όπως έμαθα να τρώω, να περπατώ και να τραβώ
 τα γένια του πατέρα μου. 
Όλοι μιλούσαν γύρω μου και μου φαινότανε πολύ φυσικό. 
Το μόνο που μου φαινότανε αφύσικο ήταν γιατί δε μιλούσε 
σαν εμένα κι η γάτα μας. 
Της έκανα πολλές τυραννίες, την τσίμπησα, της έσφιξα το λαιμό,
τη μάδησα, για να μιλήσει… 
Τότε η μητέρα μου μου είπε πως η γάτα έχει τη δική της γλώσσα.
Ήτανε η πρώτη φορά που έλαβα κάποια ιδέα πως υπάρχει μια γλώσσα
 που μιλούσα εγώ κι άλλη μια που μιλούσε η γάτα μας.
Ύστερα άκουσα κι άλλους ανθρώπους που μιλούσαν και δεν τους καταλάβαινα.
Ήταν ένας Ιταλός ψαράς, μια ξανθή δασκάλα κι ο γιατρός του σπιτιού μας.
Όταν τους άκουγα μ’ έπιαναν τα γέλια. 
Είχαν κι αυτοί τη δική τους γλώσσα, κι επειδή όλες οι ξένες γλώσσες
μου φαίνονταν ένα πράμα, είχα την ιδέα πως η γάτα μας καταλάβαινε τι έλεγαν.
Ύστερα η μητέρα μου μου είπε πως ο ψαράς μιλούσε ιταλικά, η δασκάλα γερμανικά 
κι ο γιατρός ελληνικά. 
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Pavlosz Nirvánasz
Nyelvi önéletrajz

Mikor először kiejtettem a szavakat, 
amelyeket ma a babák is ki tudnak mondani, 
ha a hasukat jól megnyomjuk, 
nem tudtam, ez a valami: a nyelv.
Úgy tanultam beszélni, ahogy az ételt rágni, 
sétálni és meghúzni apám szakállát.
Természetesnek tűnt, hogy mindenki beszél körülöttem. 
Azt viszont furcsának találtam, hogy a macskánk másképp 
szólal meg, mint én. Bántottam, megcsíptem, fojtogattam őt, 
a szőrét téptem, hogy beszéljen… 
Akkor anyám azt mondta, hogy a macskának saját nyelve van. 
Először döbbentem rá, hogy más nyelv az, amit én beszélek, és más az, 
amit a macskánk.
Aztán hallottam beszélni embereket, akiknek nem értettem a nyelvét: 
egy olasz halászt, egy szőke tanítónőt és a háziorvosunkat. 
Mikor megszólaltak, nevetésben törtem ki.
Nekik is megvolt a saját nyelvük, és mivel az összes idegen nyelvet 
egyformának tartottam, azt gondoltam, a macskánk érti, amit beszélnek. 
Aztán anyám azt mondta, a halász olaszul beszél, a tanítónő németül, 
az orvos pedig görögül. 

Nagy Kalliopé Mária fordítása



Παραδείγματα:  Példák:

– Πότε άρχισες να μαθαίνεις ελληνικά; – Mikor kezdtél görögül tanulni?
– Άρχισα να μαθαίνω στο νηπιαγωγείο. – Az óvodában kezdtem tanulni.
– Εγώ στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. – Én az Általános első osztályában. 
– Πότε έμαθε να μιλάει ελληνικά ο Νίκος; – Nikosz, mikor kezdett beszélni görögül?         
– Ο αδερφός μου μιλάει ελληνικά από μικρός. – A bátyám kiskora óta beszél görögül.

– Ήξερε ο παππούς σου ουγγρικά; – Tudott a nagyapád magyarul? 
– Όταν ήρθε στην Ουγγαρία, λες; – Arra gondolsz, amikor Magyarországra jött?

– Μάλιστα. Πώς μιλούσαν με τους Ούγγρους; – Igen. Hogy beszélgettek a magyarokkal?           
– Ο παππούς μου όταν ήρθε εδώ ήταν μικρός. – A nagyapám kisgyerek volt, amikor idejött.                     
– Δεν πήγαινε στο σχολείο στην Ελλάδα; – Nem járt iskolába Görögországban?
– Όχι. Εδώ έμαθε να γράφει και να διαβάζει. – Nem. Itt tanult írni és olvasni. 
– Ελληνικά ή ουγγρικά; – Görögül vagy magyarul?
– Και ελληνικά και ουγγρικά. – Görögül és magyarul is.

– Έλα, Μαρία να σου δείξω κάτι! – Gyere, María, mutatok valamit.
– Τι θέλεις να μου δείξεις; – Mit akarsz mutatni? 
– Έλαβα ένα μήνυμα στον υπολογιστή μου. – Kaptam egy üzenetet a gépemen.
– Δεν είναι το πρώτο ούτε και το τελευταίο. – Nem az első, sem az utolsó.
– Ναι αλλά αυτό είναι ακατανόητο. – Igen, de ez érthetetlen.
– Γιατί; – Miért?
– Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Έλα να το δεις!   – Mert nem értem. Gyere, nézd meg! 

Η Νίκη έλαβε ένα παράξενο μήνυμα. Níki furcsa üzenetet kapott.
Της το έστειλε μια φίλη της από την Ελλάδα. Görögországból küldte egy barátnője.
Ήταν γραμμένο σαν μια αρχαία επιγραφή  Úgy volt írva, mint egy i. e. 6. századi 
του 6ου αιώνα π.Χ. (προ Χριστού). ókori felirat.

Η Μαρία είδε το μήνυμα και της είπε: María megnézte az üzenetet és azt mondta:
– Νίκη, διάβασε από δεξιά προς αριστερά  – Níki, olvasd el jobbról balra az üzenetet, 
το μήνυμα και θα το καταλάβεις. és meg fogod érteni.
Η Νίκη δεν ήξερε πως και οι Έλληνες Níki nem tudta, hogy valamikor 
κάποτε έτσι έγραφαν. a görögök is így írtak.
Τώρα είναι παιχνίδι των παιδιών. Most ez egy gyerekjáték.
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Jannisz Ritszosz
Lányka
Hogy tudtad mind kibékíteni, mind 
összehozni –  
egy hang sem ellenkezik velem, 
így, ahogy összekötsz 
ellenséggel és baráttal, 
a tegnapokkal és holnapokkal –  
minden a holnapé 
és minden örök.

Hol a régi szakadék? – nem látom –  
nem is szakadék, 
híd vagy, 
nem is híd – 
élet.

Anyád és én közöttem –  
te 
tegnap és holnap között –  
te 
a föld és a fény között –  
te 
és hajt, hajt minket az élet, 
és a csend – hallgasd, hogyan beszél, 
miként mosolyog.

Nagy Kalliopé Mária fordítása

Γιάννης Ρίτσος
(1909–1990)

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ
Πώς τα φίλιωσες όλα, πώς τα  
έσμιξες – 
καμιά φωνή δε λέει μου όχι,
έτσι καθώς με δένεις 
μ’ εχτρούς και φίλους
με τα παλιά και τ’ αυριανά
όλα αυριανά 
κι όλα για πάντα.  

Πού ’ναι ο παλιός γκρεμνός; – δε βλέπω –
γκρεμνός δεν είναι –
γεφύρι εσύ
κι ούτε γεφύρι, 
ζωή.

Ανάμεσα στη μάνα σου και μένα
εσύ
ανάμεσα στο χτες και τ’ αύριο
εσύ
ανάμεσα στο χώμα και στο φως
εσύ – 
η ζωή τραβάει, τραβάει
κι η σιωπή 
άκου πως μιλάει
πως χαμογελάει.
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ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΌΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
Nőnemű főnevek ragozása

1. Θηλυκά ουσιαστικά σε -α         
Ezeknek a nőnemű főneveknek a hangsúlya a többes szám birtokos esetben a végződésre 
kerül.

Ενικός αριθμός

  öröm  ország  tenger
Ον. η χαρά η χώρα η θάλασσα
Αιτ. τη  χαρά τη χώρα τη θάλασσα
Γεν. της χαράς της χώρας της θάλασσας
Κλ.  χαρά  χώρα  θάλασσα

Πληθυντικός αριθμός

Ον. οι χαρές οι  χώρες οι θάλασσες
Αιτ. τις χαρές τις χώρες τις θάλασσες
Γεν. των χαρών των χωρών των θαλασσών
Κλ.  χαρές  χώρες  θάλασσες

Ο Πέτρος διάβασε με χαρά το γράμμα  Petrosz örömmel olvasta anyja 
της μάνας του. levelét.
Η Ελλάδα είναι όμορφη χώρα. Görögország szép ország.
Η Μεσόγειος θάλασσα είναι ζεστή το καλοκαίρι. A Földközitenger nyáron meleg.
Η τριανταφυλλιές έχουν αγκάθια. A rózsáknak tüskei vannak. 
Ο Πέτρος μαθαίνει στο 12τάξιο Συμπληρωματικό Petrosz a 12 Évfolyamos Kiegészítő  
Σχολείο Ελληνικών. Görög Nyelvoktató Iskolában tanul.
Ο αδερφός του Πέτρου μαθαίνει στη Σχολή Petrosz testvére az Idegennyelvű 
ξένων γλωσσών. Főiskolán tanul. 
Το φως των λευκών νυχτών δεν είναι του Ήλιου. A fehér éjszakák fénye nem 
 a Nap fénye.
Το μέλι των μελισσών της Κρήτης είναι νόστιμο. A krétai méhek méze finom.
Αυτή είναι παραλία της Κέρκυρας. Ez a kerkirai (korfui) tengerpart. 
Η μηλιά, η αχλαδιά, η κερασιά, η βυσσινιά, Az almafa, a körtefa, a cseresznyefa, 
η λεμονιά, η πορτοκαλιά, και η συκιά  a meggyfa, a citromfa, a narancsfa, 
είναι οπορωφόρα δέντρα.  és a fügefa gyümölcsfák.
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2. Θηλυκά ουσιαστικά σε –α 
Ezek a főnevek három vagy ennél több szótagúak, többségük „ίδα”, „άδα”, „ότητα”, 
„ύτητα” (ság, ség végződésűek), a többes szám birtokos esetben másodhangsúlyozású.
 

Ενικός αριθμός
 ikon, kép kisebbség            egység

Ον. η  εικόνα η  μειονότητα   η μονάδα
Αιτ. την  εικόνα τη  μειονότητα τη μονάδα
Γεν. της εικόνας της μειονότητας της μονάδας
Κλ.  εικόνα  μειονότητα  μονάδα 

Πληθυντικός αριθμός
Ον. οι εικόνες οι μειονότητες οι μονάδες
Αιτ. τις εικόνες τις μειονότητες τις μονάδες 
Γεν. των  εικόνων των μειονοτήτων των μονάδων
Κλ.  εικόνες  μειονότητες  μονάδες 

Η μητέρα του Γιώργου είναι Ελληνίδα. Jórgosz édesanyja görög.
Ο παππούς μου διαβάζει την εφημερίδα του. A nagyapám olvassa az újságját.
Διαβάζει για τη μάχη της Σαλαμίνας. A szalamiszi csatáról olvas.
Αυτά τα ρήματα ανήκουν σ’ αυτήν την ομάδα. Ezek az igék ebbe a csoportba
 tartoznak.
Η ορθόδοξη ελληνική εκκλησία του Μίσκολτς  A miskolci görög ortodox templom 
είναι αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα. a Szent Háromságnak van szentelve.
Στην Ουγγαρία υπάρχουν πολλές εθνικότητες Magyarországon sok nemzetiség
και μειονότητες. és kisebbség van (létezik).
Στην Ουγγαρία υπάρχουν σχολεία  Magyarországon vannak (léteznek)
των εθνικοτήτων. nemzetiségi iskolák.
Ο αρχιτέκτονας της διώρυγας της Κορίνθου  A Korinthoszicsatorna tervezőmérnöke
ήταν Ούγγρος. magyar volt.
Αυτό το αυτοκίνητο τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Ez az autó nagy sebességgel megy.

«Σάλπιγγα, κόψε του τραγουδιού τα μάγια με βία,
Γυναικός, γέροντος, παιδιού, μη κόψουν την αντρεία»
                                                       (Δ. Σολωμός)

„Trombitaszó, tüstént hagyd abba éneked varázsát
Ne vigye el nőnek, öregnek, gyermeknek bátorságát.”
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3. Θηλυκά σε -η 
        Ενικός αριθμός

  hang   mesterség, művészet
Ον. η φωνή  η τέχνη 
Αιτ. τη φωνή  την τέχνη
Γεν. της φωνής  της τέχνης
Κλ.  φωνή   τέχνη

  Πληθυντικός αριθμός

Ον. οι φωνές  οι τέχνες
Αιτ. τις φωνές  τις τέχνες
Γεν. των φωνών  των τεχνών 
Κλ.  φωνές   τέχνες

Megjegyzések:
A másodhangsúlyozású főnevek véghangsúlyozásúak a többes szám birtokos esetben:
η επιστήμη – των επιστημών /  tudomány
Néhány másodhangsúlyozású főnévnek nincs többes szám birtokos esete. 
Például: η αγάπη – szeretet, szerelem

Τα παιδιά τρέχουν στην αυλή του σχολείου. A gyerekek futnak az iskola udvarán.
Οι ψαράδες πηγαίνουν νωρίς το πρωί  A halászok kora reggel mennek halászni.
να ψαρέψουν. Κάθε μέρα την αυγή.  Minden reggel hajnalban.
Τη φίλη μου τη λένε Αυγή. A barátnőmet Avjínak (Hajnalkának) hívják.
– Έλα, Αυγή να πάμε στο Μουσείο  – Gyere, Hajni, menjünk  
Καλών Τεχνών. a Szépművészeti Múzeumba.
Τα παιδιά ανεβαίνουν στη σκηνή  A gyerekek felmennek a színpadra 
και τραγουδούν. és énekelnek.
Ο Βαγγέλης έπεσε, έχει μια πληγή  Vangelisz elesett, seb van a térdén. 
στο γόνατό του. 
Κάθε τέσσερα χρόνια έχουμε εκλογές. Négyévenként választások vannak.
Να τα αποτελέσματα των εκλογών. Íme, a választások eredményei.
Ο αδερφός του Κώστα σπουδάζει θετικές Kósztasz fivére természettudományokat
επιστήμες. tanul.
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 Χαιρετώ Üdvözlök, köszöntök

1. Κατά την άφιξη σ’ ένα μέρος: Érkezéskor:
 – Καλημέρα / σας! Jó napot kívánok! 
 – Καλησπέρα / σας! Jó estét kívánok!
 – Γεια σου / Γεια σας! Szervusz!
 – Χαίρε. Χαίρετε! Üdvözlöm!
 – Καλώς όρισες! Isten hozott!
 – Καλώς ορίσατε! Isten hozott!

2. Κατά την αναχώρηση από ένα μέρος: Eltávozáskor:
 – Χαίρετε! Isten veled!
 – Αντίο (σας)! Viszontlátásra!
 – Καληνύχτα (σας)! Jó éjszakát!
 – Καλό μεσημέρι!  Kellemes delet!
 – Καλό απόγευμα! Kellemes délutánt.
 – Καλό βράδυ! Jó estét!
 – Γεια σου / Γεια σας!  Szervusz!
 – Στο καλό! Isten veled!

3. Στο δρόμο: Az utcán:
 – Τι κάνεις; Τι κάνετε; Hogy vagy? Hogy van?
 – Πώς τα πας; Πώς τα πάτε; Hogy megy sorod? Hogy megy sora?
 – Τι γίνεσαι; Τι γίνεστε; Hogy vagy? Mi van veled? Hogy van?
 – Τι γίνεται; Τι νέα; Mi újság?

4. Απαντώ θετικά: Pozitívan válaszolok:  
 – Καλά ευχαριστώ, κι εσύ; Köszönöm jól, és te? (és ön?)
 – Μια χαρά! Remekül!
 – Πολύ καλά, κι εσύ πώς είσαι; Nagyon jól, és te hogy vagy?
 – Πολύ καλά, κι εσείς πώς είστε; Nagyon jól, és ön (maguk)?

5. Απαντώ αρνητικά: Negatívan válaszolok:
 – Έτσι κι έτσι. Megvagyunk, úgy ahogy.
 – Όχι πολύ καλά. Nem a legjobban.



Διονύσιος Σολωμός
(1798–1857)

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ*

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή.
Σε γνωρίζω από την όψη
που βία μετράει τη γη.**

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη***
των Ελλήνων τα ιερά
και σαν πρώτα αντρειωμένη
Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!****

4. Ιδιόκλιτα θηλυκά σε -η (-ις)
– Eredetileg, az ókorban, „isz”re végződtek. 
– Az egyes szám birtokos esetben mindkét végződés használható.
– Az ókori alak az egyes szám birtokos esetben is harmad-hangsúlyozású:
λέξεως, ασκήσεως
– A harmadhangsúlyozású főnevek a többes számban másodhangsúlyozású: ασκήσεις
– A többes számban megtartják az ókori alakjukat.
– Ha a hangsúly a harmadik szótagra esik, akkor a többes szám harmad-hangsúlyozású.
– A magyar nyelvben (a közismert szavak és kifejezések) az ókori alakok honosodtak meg:
η Ακρόπολις η Ακρόπολη Akropolisz
η πόλις η πόλη polisz – városállam
η μεταμόρφωσις η μεταμόρφωση metamorfózis (átalakulás)
η άσκησις η άσκηση aszkézis, gyakorlás, gyakorlat 
η διάγνωσις η διάγνωση diagnózis, megállapítás 

* Ύμνος στην Ελευθερία
** η βία= βια=  βιασύνη 

*** Από τα
**** η Ελευθερία= η λευτεριά

Dionísziosz Szolomósz
Himnusz a Szabadsághoz
Rád ismertem! kardod éle
Büszkén jobbra-balra sújt.
Rád ismertem! Szemed fénye
Minden földet lángra gyújt!

Ős hellének szent porából
Újra felszárnyal neved,
És mint egykor, úgy világol…
Szent Szabadság, üdv neked!

                    Gáldi László fordítása
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η κρίσις η κρίση krízis, válság, ítélet, vélemény 
η πράξις η πράξη praxis, gyakorlat, tett 
η ποίησις η ποίηση poézis, költészet

 Ενικός αριθμός
  szó   gyakorlat
Ον. η  λέξη  η  άσκηση 
Αιτ. τη  λέξη  την  άσκηση
Γεν. της λέξης (λέξεως)  της  άσκησης (ασκήσεως)
Κλ.  λέξη   άσκηση

 Πληθυντικός αριθμός
Ον. οι λέξεις οι ασκήσεις
Αιτ. τις λέξεις τις ασκήσεις
Γεν. των λέξεων των ασκήσεων
Κλ.  λέξεις  ασκήσεις

Δεν καταλαβαίνω αυτή τη λέξη. Nem értem ezt a szót.
Δεν ξέρω τη σημασία αυτής της λέξης. Nem tudom ennek a szónak a jelentését.
Ξέρω πολλές ελληνικές λέξεις. Sok görög szót ismerek.
Γνωρίζω πολλές ελληνικές φράσεις. Sok görög kifejezést ismerek.
Μου αρέσουν οι πλατείες των πόλεων. Szeretem a városok tereit.
Δε μου αρέσουν οι οικονομικές κρίσεις. Nem szeretem a gazdasági válságokat.
Σε παρακαλώ, διάβασε το ποίημά μου. Olvasd el, kérlek, a versemet.
Μ’ ενδιαφέρει η κρίση σου. Érdekel a véleményed.

Γιάννης Ρίτσος Jannisz Ritszosz
Η λέξη με είχε A szóé voltam
με βρήκε megtalált
με είπε. kimondott.
Κ’ εγώ S én 
μονάχα «ευχαριστώ». csupán „köszönöm”
Στη λέξη a szónak
μια λέξη. egy szó csak.
Ο κόσμος. A világ.

        Szabó Kálmán fordítása



5. Θηλυκά σε – ος
Ενικός αριθμός belépés Πληθυντικός αριθμός
Ον. η   είσοδος οι  είσοδοι
Αιτ. την  είσοδο τις εισόδους
Γεν. της εισόδου των εισόδων
Κλ.  είσοδε(ο)  είσοδοι

Στις εκδηλώσεις που οργανώνει  Azokra a rendezvényekre, amelyeket
ο Πολιτιστικός Σύλλογος για τις Εθνικές  a Kulturális Egyesület szervez
Γιορτές, η είσοδος είναι ελεύθερη. a Nemzeti Ünnepek alkalmával, 
 a belépés ingyenes.
Στις πόρτες κτιρίων υπάρχουν δύο επιγραφές: Az épületek kapuin két felirat van:
– Είσοδος Bejárat
– Έξοδος Kijárat

Μιχάλης Γκανάς Mihálisz Ganász
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ Országút
Από δω έφυγε Ezen indult el
η μισή πατρίδα a fél haza
για τα ξένα. idegenbe.

    Szabó Antigoné fordítása
6. Θηλυκά σε – ω
Ον.  η ηχώ  Καλυψώ Μάρω
Αιτ. την ηχώ Καλυψώ Μάρω
Γεν. της   ηχώς Καλυψώς Μάρως 
Κλ.  ηχώ Καλυψώ Μάρω

Ο Οδυσσέας έμεινε χρόνια στο Νησί της  Odüsszeusz éveken át tartózkodott
Καλυψώς. Στην ελληνική μυθολογία  Kalüpszó szigetén. Az ókori mitológiában
η Καλυψώ ήταν μια γνωστή νύμφη. Kalüpszó nimfa volt.

Francois-Emile de Lansac: 
Η αυτοθυσία της μάνας –
Az anya önfeláldozása
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Γιάννης Ρίτσος: ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ
(απόσπασμα)

Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό,
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου* απ’ τα ξένα βήματα, 
αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο,
αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο.

Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή,
σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια,
σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τ’ αμπέλια του,
σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό. Μονάχα φως.
Ο δρόμος χάνεται στο φως κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο.
Μαρμάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάμια κ’ οι φωνές μες στον ασβέστη του ήλιου.
Η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο. Τα σκονισμένα σκοίνα.
Το μουλάρι κι ο βράχος. Λαχανιάζουν. Δεν υπάρχει νερό.
Όλοι διψάνε. Χρόνια τώρα. Όλοι πεινάνε.

Jannisz Ritszosz: Görögség
(részlet)

Ezek a fák nem tudnak meglenni kevesebb éggel,
ezek a kövek nem tudnak meglenni idegen léptek alatt,
ezek az arcok nem tudnak meglenni, csak a napon,
ezek a szívek nem tudnak meglenni igazság nélkül.

Szűkös és kemény ez a táj, mint a hallgatás,
mellére szorítja az égő köveket,
szorítja a fényben árva olajfáit és szőlőhegyeit,
összeszorítja fogát. Nincs víz. Csak fény.
Az út fénybe visz és a karám árnyéka vas.
Megkövültek a fák, a folyók a nap meszes fényében, meg a hangok.
Márványba botlik a gyökér. Porlepte sisakvirágok,
öszvér és szikla. Lihegnek. Nincs víz.
Mindenki szomjazik. Évek óta már. Mindenki éhezik.

Képes Géza fordítása

*κάτω
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ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ 
Szenvedő személyragú igék 

Ά  συζυγία – Első igeragozás
Η Μαρία ετοιμάζει την τσάντα της. María előkészíti a táskáját.
Η  Μαρία  ετοιμάζεται   για το σχολείο. María iskola menetre készül.
Πάντα πλένω τα  χέρια  μου πριν το φαγητό. Étkezés előtt mindig kezet mosok.
Πάντα πλένομαι πριν το φαγητό. Mindig megmosakszom étkezés előtt.
Ο Σπύρος γράφει την έκθεσή του Szpírosz már két órája
εδώ και δυο ώρες. írja a dolgozatát.
Η έκθεση γράφεται από τον  A dolgozat már két órája íródik
Σπύρο εδώ και δυο ώρες. Szpírosz áltál.
Ο πατέρας της Εύας δουλεύει Eva apja 2000 óta dolgozik 
σε αυτή την εταιρία από το 2006. ezen a társaságnál.
Ο πατέρας της Εύας εργάζεται σε αυτή  Eva apja 2000 óta dolgozik
την εταιρία από το 2006. ezen a társaságnál.
Πώς  τη λένε τη μητέρα σου; Hogy hívják az anyukádat?
Η μητέρα μου λέγεται Μαρία. Máriának hívják.
Πώς λέγεται ο πατέρας σου; Hogy hívják az apukádat?
Ο πατέρας μου ονομάζεται Νίκος. Az apukámat Níkosznak hívják.
Επισκέπτεσαι συχνά τη γιαγιά σου; Gyakran látogatod a nagymamádat? 
Όχι, γιατί μένει μακριά, την σκέπτομαι Nem, mert messzire lakik, de gyakran
όμως συχνά. gondolok rá.
Την μικρή Νίκη την ντύνει η μάνα της.  A kicsi Níkit az anyja öltözteti.
Η αδερφή της Νίκης ντύνεται μόνη της.  A Níki nővére egyedül öltözködik.

ντύνομαι – öltözködik, öltözik
Ά  συζυγία, Παθητική φωνή – Első igeragozás, szenvedő személyragú igék

 Όριστική
kijelentő mód

Υποτακτική
kötőmód

Προστακτική
felszólító mód 

Ενεστώτας
jelen idő

ντύνομαι 
ντύνεσαι
ντύνεται
ντυνόμαστε
ντύνεστε ή 
ντυνόσαστε
ντύνονται

να ντύνομαι
να ντύνεσαι
να ντύνεται
να ντυνόμαστε
να ντύνεστε ή
 να ντυνόσαστε
να ντύνονται

 
(ντύνου)
 
 
(ντύνεστε)
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Παρατατικός
folyamatos múlt idő

ντυν-όμουν (α)
ντυν-όσουν(α)
ντυν-όταν(ε)
ντυνόμασταν 
ντυνόσασταν  
ντύνονταν 

να ντυν-όμουν(α)
να ντυν-όσουν
να ντυν-όταν(ε)
να ντυνόμασταν 
να ντυνόσασταν 
να ντύνονταν  

 

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας

folyamatos jövő idő

θα ντύνομαι
θα ντύνεσαι
θα ντύνεται
θα ντυνόμαστε
θα ντύνεστε  
θα ντύνονται

 

Αόριστος
beálló múlt idő

ντύθηκα
ντύθηκες
ντύθηκε
ντυθήκαμε
ντυθήκατε
ντύθηκαν(ε)

να ντυθώ
να ντυθείς
να ντυθεί
να ντυθούμε
να ντυθείτε
να ντυθούν(ε)

 
ντύσου
 
 
ντυθ-είτε
 

Στιγμιαίος  
Μέλλοντας

beálló jövő idő 

θα ντυθώ
θα ντυθείς
θα ντυθεί
θα ντυθούμε
θα ντυθείτε
θα ντυθούν(ε)

 

Παρακείμενος
előidejű jelen idő

 

έχω ντυθ-εί  
έχεις ντυθ-εί
έχει ντυθ-εί 
έχουμε ντυθ-εί  
έχετε ντυθ-εί  
έχουν ντυθ-εί  

να έχω ντυθ-εί  
να έχεις ντυθ-εί 
να έχει ντυθ-εί  
να έχουμε ντυθ-εί 
να έχετε ντυθ-εί  
να έχουν ντυθ-εί 

 

Υπερσυντέλικος
előidejű múlt idő

είχα ντυθ-εί
είχες ντυθ-εί 
είχε ντυθ-εί 
είχαμε ντυθ-εί 
είχατε ντυθ-εί 
είχαν ντυθ-εί 

να είχα ντυθ-εί 
να είχες ντυθ-εί  
να είχε ντυθ-εί 
να είχαμε ντυθ-εί 
να είχατε ντυθ-εί 
να είχαν ντυθ-εί

 

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

előidejű jövő idő

θα έχω ντυθ-εί 
θα έχεις ντυθ-εί 
θα έχει ντυθ-εί 
θα έχουμε ντυθ-εί 
θα έχετε ντυθ-εί 
θα έχουν ντυθ-εί 

 



Ο Κώστας και η Ελένη είναι αδέρφια. Μένουν στο χωριό Μπελογιάννης. Οι γονείς τους 
δουλεύουν. Ο πατέρας τους εργάζεται σε ένα εργοστάσιο, στην πόλη Ντουναουϊβάρος.  Η 
μητέρα τους δουλεύει στο νηπιαγωγείο του χωριού. Οι γονείς τους ξυπνούν νωρίς το πρωί. 
Ο πατέρας τους παίρνει το λεωφορείο και φεύγει για τη δουλειά. Η μάνα ξυπνάει τα παιδιά. 
Ο Κώστας και η Ελένη πλένονται, ντύνονται και χτενίζονται γρήγορα. Κάθονται στο τρα-
πέζι και παίρνουν το πρωινό τους. Μετά σηκώνονται, παίρνουν τις σάκες τους και ξεκινούν 
με τα πόδια για το σχολείο. Ο Κώστας πηγαίνει στην Έβδομη τάξη. Η Ελένη στην Τρίτη 
τάξη.

Ο Κώστας και η Ελένη είναι αδέρφια. Kósztasz és Eleni testvérek.
Ο Κώστας είναι αδερφός της Ελένης. Kósztasz Eleni fivére.
Ο αδερφός της Ελένης είναι ο Κώστας. Eleni fivére Kósztasz.
Η Ελένη είναι αδερφή του Κώστα. Eleni Kósztasz húga. 
Η Ελένη σαπουνίζει και πλένει  Eleni megszappanozza 
τα χέρια της. és megmossa a kezét.
Η Ελένη σαπούνισε και έπλυνε Eleni megszappanozta
τα χέρια της.  és megmosta a kezét.
Η Ελένη σαπουνίζεται και πλένεται. Eleni beszappanozza magát és megmosakszik.
Η Ελένη σαπουνίστηκε και πλύθηκε. Eleni beszappanozta magát
 és megmosakodott.
Η Ελένη λούζει τα μαλλιά της. Eleni hajat mos.
Η Ελένη έλουσε τα μαλλιά της. Eleni hajat mosott.
Η Ελένη λούζεται. Eleni fürdik.
Η Ελένη λούστηκε. Eleni megfürdött.
Η Ελένη χτενίζει τα μαλλιά της. Eleni fésüli a haját.
Η Ελένη χτένισε τα μαλλιά της. Eleni megfésülte a haját. 
Η Ελένη χτενίζεται. Eleni fésülködik. 
Η Ελένη χτενίστηκε. Eleni megfésülködött.

Η Ελένη ντύνει την κούκλα της. Eleni öltözteti a babáját.
Η Ελένη έντυσε την κούκλα της. Eleni felöltöztette a babáját.
Η κούκλα δεν ντύνεται μόνη της. A baba nem egyedül öltözködik.
Η κούκλα δεν ντύθηκε μόνη της. A baba nem egyedül öltözködött fel.
Η Ελένη θα ντύσει την κούκλα της. Eleni felöltözteti a babáját.
Η κούκλα δε θα ντυθεί μόνη της. A baba nem egyedül fog felöltözni.
Θα ντυθεί από την Ελένη, θα την  Eleni által lesz öltöztetve, 
ντύσει η Ελένη. Eleni fogja öltöztetni.
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– Ντύσε την κούκλα σου, Ελένη! Öltöztesd fel a babádat Eleni! 
– Για να την ντύσω χρειάζομαι το φόρεμά της.  Ahhoz, hogy felöltöztessem, kell a ruhája.
– Να το. Είναι και καθαρό. Το έχω πλύνει. Itt van. Tiszta. Megmostam. 
– Ευχαριστώ, μαμά. Τώρα τι να κάνω;  Köszönöm, mama. Most mit tegyek?
– Πώς τι να κάνεις, κόρη μου; Hogy, hogy mit csinálj, kislányom?
– Δεν της χωράει. Στένεψε.  Nem megy rá. Összement. 
– Δως το μου να το σιδερώσω! Add ide, hogy kivasaljam.
– Ορίστε. Πάρ(ε) το να το σιδερώσεις. Tessék. Vidd el kivasalni.
– Νάτο, κόρη μου, είναι έτοιμο. Tessék, kislányom, itt van, kész.
– Ευχαριστώ, μαμά. Köszönöm, mama.
– Ευχαρίστως, παιδί μου. Szívesen, gyermekem. 

Η Ελένη έντυσε την κούκλα της  Eleni felöltöztette babáját
με το πλυμένο και σιδερωμένο a kimosott és kivasalt ruhába.
φόρεμα. Τώρα μπορούν να παίξουν. Most játszhatnak.

Η Ελένη έπαιζε χαρούμενα και    Eleni vidáman és énekelve 
τραγουδώντας με την ντυμένη játszott a megfésült 
και χτενισμένη κούκλα της. és felöltöztetett babájával.

Η οικογένεια Βάργκα είναι μικτή.
Ο Ιστβάν (Στέφανος) Βάργκα, ο πατέρας των παιδιών, είναι Ούγγρος.
Η Όλγα, η μητέρα τους είναι Ελληνίδα. Η μάνα τους γεννήθηκε στην Ουγγαρία. 
Η μάνα της Όλγας, δηλαδή η γιαγιά της Ελένης και του Κώστα, γεννήθηκε στην Αλβανία 
το 1949. 
Η μητέρα της Όλγας, δηλαδή η γιαγιά της Ελένης και του Κώστα, λέγεται Βασιλική.  
Τη Βασιλική τη μεγάλωσε μόνη της η μάνα της, η κυρά Κατερίνα. Η Κατερίνα ήταν χήρα.
Ο σύζυγός της σκοτώθηκε στον εμφύλιο πόλεμο. Η Βασιλική μεγάλωσε χωρίς πατέρα. 
Η Βασιλική μετά το Δημοτικό Σχολείο σπούδασε ραπτική στη Βουδαπέστη. Έγινε μοδί-
στρα. 
Εκεί γνώρισε το Νίκο Παπά. Παντρευτήκανε και εγκατασταθήκανε στο χωριό Μπελογιάν-
νης. 
Στο χωριό Μπελογιάννης γεννήθηκαν τα δίδυμά τους: η Όλγα και ο Γιάννης. 
Η Όλγα σπούδασε στη Βουδαπέστη. Είναι νηπιαγωγός. 
Ο αδερφός της ο Γιάννης είναι μηχανικός αυτοκινήτων. 
Έχει επαναπατριστεί μαζί με τους γονείς τους στην Ελλάδα. Ζούνε στη Θεσσαλονίκη.
O Γιάννης έχει μεγάλη οικογένεια. Οι δυο οικογένειες διατηρούν καλές σχέσεις.
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Η ελληνική καταγωγή της οικογένειας Βάργκα:  A Varga család görög származása:
Θέλεις να ξέρεις από πού κατάγονται οι Akarod tudni, honnan származnak
πρόγονοι της Ελένης και Κώστα Βάργκα;  Varga Eleni és Kósztasz ősei?
Το ζεύγος Σταύρος και Χρυσούλα Σιάκη  A Sztávrosz és Hriszúla Sziákisz házaspár
ζούσε στη Μικρά Ασία.  KisÁzsiában élt.
Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή   A kisázsiai katasztrófa után (1922), 
(1922), η οικογένεια αναγκάστηκε  a család arra kényszerült, hogy elhagyja 
να εγκαταλείψει την γενέτειρά της. szülőhazáját.
Πρόσφυγε στην Ελλάδα και  Görögországba menekült és 
εγκαταστάθηκε στη Βόρεια Μακεδονία. ÉszakMakedóniában telepedett le.
Η κόρη τους Κατερίνα γεννήθηκε το 1927. A lányuk, Katerína, 1927ben született.
Ο Σταύρος Σιάκης έπεσε στο Αλβανικό Sztávrosz Sziákisz elesett az albán fronton,
Μέτωπο (1940). 1940ben.
Η Κατερίνα γνωρίστηκε με τον αντάρτη  Katerína megismerkedett Tászosz
Τάσο Φωτιάδη και παντρεύτηκαν  Fotiádisz partizánnal, és összeházasodtak
στον καιρό του εμφυλίου πολέμου. a polgárháború idején.
Η Κατερίνα Φωτιάδη έφτασε έγκυος  Katerína Fotiádi állapotosan érkezett
στην Αλβανία, όπου γεννήθηκε  Albániába, ahol megszületett a lánya,
η κόρη της, η Βασιλική. Vaszilikí.
Το 1949 πρόσφυγε στην Ουγγαρία.  1949ben Magyarországra menekült.

Ο Ηλίας και η Μαρία μένουν μόνιμα στο María és Ilíasz állandó lakhelye Berlin.
Βερολίνο. Γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν Németországban ismerkedtek és 
στη Γερμανία.  összeházasodtak.
Και οι δυο γεννήθηκαν στην Ελλάδα.  Mindketten Görögországban születtek.
Η Μαρία στη Θράκη και ο Ηλίας María Thrákiában, Ilíasz pedig a thesszaliai
στο Θραψίμι της Θεσσαλίας. Trapszimi faluban.
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Γιάννης Πλαχούρης
(1951–) 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Να γράψεις. Ποια πράγματα;
Αυτή η πόλη δεν έχει ανάγκη από στίχους.
Ποιητής είναι ο γέρος στην αντικρινή αυλή.
Κάθε απόγευμα ποτίζει τα σπιτίσια λουλούδια,
ασβεστώνει το πεζοδρόμιο
 – παλιά μικρασιατική συνήθεια – 
λευκός και ήρεμος σαν τη σωστή απόφαση.

Κι όταν κάτω από την σκιά της κληματαριάς
μαζεύονται τα πιτσιρίκια
για ένα γλυκό του κουταλιού, μια τυφλόμυγα       
για κάποιο παραμύθι ή ένα φιλόξενο ποτήρι νερό
μυρίζει ο κήπος αθωότητα και γιασεμί.
Είναι που σα μιλάει θα πει μονάχα για το τι φυτρώνει αύριο.
Είναι που σαν ζητήσει κάτι
θα ’ναι μια τρύπα να φυτέψουν ρίζες ή λίγο καστανόχωμα
ξέροντας πως δεν θα προλάβει να τις μυρίσει ν’ ανθίζουν.

Γι’ αυτό σου λέω σ’ αυτή την πόλη
δεν χρειάζονται ποιήματα.
Είναι οι άνθρωποι.
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Jannisz Plahurisz

GÖRÖG VERS
Írj. De mit?
Ennek a városnak nincs szüksége verssorokra.
Költő a szemközti udvarban lakó öreg.
Minden délután megöntözi a virágait,
lemeszeli a járdát
 – régi, kisázsiai szokás –, 
fehér és nyugodt, mint egy helyes döntés.

És amikor a szőlőlugas árnyékában
összegyűlnek a gyerekek
egy falat édességre, egy kis szembekötősdire,
egy mesére vagy egy jó szívvel kínált pohár vízre,
a kert ártatlanságtól és jázmintól illatozik.
Nem beszél másról, csak arról, hogy mit fog
holnap ültetni. 
Nem szeretne mást, csak egy gödröcskét vagy
finom földet a virághagymáinak,
bár tudja, hogy már sohasem fogja élvezni az illatukat. 

Ezért mondom neked, hogy ennek
a városnak nincs szüksége költeményekre.
Költemények benne az emberek. 

Szabó Antigoné fordítása
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ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ 
Második igeragozás. Szenvedő személyragú igék. 

α-soros – ιέμαι ει-soros – ούμαι
αγαπώ / αγαπιέμαι – szeretik ωφελώ / ωφελούμαι  – hasznot húz
αναρωτώ / αναρωτιέμαι – felteszi magában  απειλώ / απειλούμαι – veszély fenyeget
 a kérdést 
γελώ / γελιέμαι – becsapják       αποτελώ / αποτελούμαι – áll vmiből
γεννώ / γεννιέμαι – születik        αρκώ / αρκούμαι  – megelégszik
κρατώ / κρατιέμαι – tartja magát εξαιρώ / εξαιρούμαι  – kivételt képez
κυβερνώ / κυβερνιέμαι – kormányozódik θεωρώ / θεωρούμαι  – számon tartják
μετρώ / μετριέμαι – összeméri erejét κατοικώ / κατοικούμαι – lakik (tn.)
νικώ / νικιέμαι – vereséget szenved κινώ / κινούμαι – mozog
ξεχνώ / ξεχνιέμαι – feledésbe merül στερώ / στερούμαι  – nélkülöz
πετώ / πετιέμαι   – felpattan  συγκινώ / συγκινούμαι – meghatódik
πουλώ / πουλιέμαι  – eladó         συμφωνώ / συμφωνούμαι  – megegyezik
τραβώ / τραβιέμαι  – elhúzódik  τηρώ / τηρούμαι  – betart, őriz
τρυπώ / τρυπιέμαι  – kilyukad τιμωρώ / τιμωρούμαι  – büntetik 
    –    / χασμουριέμαι – ásít     – / μιμούμαι  – utánoz

A második igeragozás szenvedő alakja csak a jelen és a folyamatos múlt időben különbözik 
az első igeragozás szenvedő alakjától.

Β΄ συζυγία, α΄ τάξη, Παθητική φωνή / α-soros szenvedő személyragú

χτυπώ                            χτυπιέμαι       
 üt, ver                      veri magát, ütiκ/verik

 Όριστική
kijelentő mód

Υποτακτική
kötőmód

Προστακτική
felszólító mód

Ενεστώτας
jelen idő

χτυπιέμαι
χτυπιέσαι
χτυπιέται
χτυπιόμαστε
χτυπιέστε 
χτυπιούνται 

να χτυπιέμαι
να χτυπιέσαι
να χτυπιέται
να χτυπιόμαστε
να χτυπιέστε 
να χτυπιoύνται
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Παρατατικός
folyamatos múlt

χτυπιόμουν(α)
χτυπιόσουν(α)
χτυπιόταν(ε)
χτυπιόμασταν 
χτυπιόσασταν 
χτυπιούνταν(ε) 

να χτυπιόμουν(α)
να χτυπιόσουν(α)
να χτυπιόταν(ε)
να χτυπιόμασταν 
να χτυπιόσασταν 
να χτυπιούνταν 

 

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας
folyamatos  

jövő

θα χτυπιέμαι
θα χτυπιέσαι
θα χτυπιέται
θα χτυπιόμαστε
θα χτυπιέστε 
θα χτυπιούνται 

  

Αόριστος
beálló múlt

χτυπήθηκα
χτυπήθηκες
χτυπήθηκε
χτυπηθήκαμε
χτυπηθήκατε
χτυπήθηκαν 

να χτυπηθώ
να χτυπηθείς
να χτυπηθεί
να χτυπηθούμε
να χτυπηθείτε
να χτυπηθούν(ε)

 
χτυπήσου
 
 
χτυπηθείτε
 

Στιγμιαίος  
Μέλλοντας
beálló jövő

 

θα χτυπηθώ
θα χτυπηθείς
θα χτυπηθεί
θα χτυπηθούμε
θα χτυπηθείτε
θα χτυπθούν(ε)

  

Παρακείμενος

előidejű jelen

 

έχω χτυπηθεί 
έχεις χτυπηθεί
έχει χτυπηθεί 
έχουμε χτυπηθεί
έχετε χτυπηθεί 
έχουν χτυπηθεί 

να έχω χτυπηθεί 
να έχεις χτυπηθεί 
να έχει χτυπηθεί 
να έχουμε χτυπηθεί 
να έχετε χτυπηθεί 
να έχουν χτυπηθεί 

 

Υπερσυντέλικος
előidejű múlt

είχα χτυπηθεί 
είχες χτυπηθεί
είχε χτυπηθεί 
είχαμε χτυπηθεί 
είχατε χτυπηθεί 
είχαν χτυπηθεί 

να είχα χτυπηθεί 
να είχες χτυπηθεί
να είχε χτυπηθεί 
να είχαμε χτυπηθεί
να είχατε χτυπηθεί 
να είχαν χτυπηθεί 

 

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας
előidejű jövő

θα έχω χτυπηθεί 
θα έχεις χτυπηθεί 
θα έχει χτυπηθεί 
θα έχουμε χτυπηθεί 
θα έχετε χτυπηθεί 
θα έχουν χτυπηθεί
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Megjegyzés:
Néhány ige cselekvő alakja az αsoros és ειsoros szerint ragozódik, illetve csak az ει
soros szerint, szenvedő alakja az αsoros szerint ragozódik. A leggyakrabban elő for duló 
igék:

 φορώ φοριέμαι visel
 τηλεφωνώ τηλεφωνιέμαι telefonál
 στενοχωρώ στενοχωριέμαι szomorkodik
 παρηγορώ παρηγοριέμαι vigasztalódik

Τι νούμερο φοράς, Μαρία; Hányas méretűt hordasz, María ?
Τι λες; Φοριέται αυτό το παλτό τώρα; Mit szólsz hozzá? Hordható most ez a kabát?

– Néhány ige szenvedő alakját mindkét, α és ειsoros szerint lehet használni:

αδικώ αδικούμαι αδικιέμαι vkivel igazságtalan  
– αρνούμαι αρνιέμαι tagad
– ασχολούμαι ασχολιέμαι foglalkozik
δικαιολογώ δικαιολογούμαι δικαιολογιέμαι magyarázkodik
– παραπονούμαι παραπονιέμαι  panaszkodik

– Ha az igető utolsó hangja „i” vagy gamma („γ”), akkor a szenvedő Folyamatos múltban 
elhagyjuk az „i”-t.
  Folyamatos múlt

δημιουργώ δημιουργούμαι δημιουργόμουν   létrejön
διηγούμαι (διηγιέμαι) διηγόμουν mesél
ικανοποιώ ικανοποιούμαι ικανοποιόμουν megelégszik 
χρησιμοποιώ χρησιμοποιούμαι χρησιμοποιόμουν felhasznál 

Β΄ συζυγία, β΄ τάξη, Παθητική φωνή / ει – soros szenvedő személyragú igék

θεωρ-ώ   θεωρ-ούμαι
tart, tekint vminek, vél tartják, tekintik vminek, vélik

 Όριστική
kijelentő mód

Υποτακτική
kötőmód

Προστακτική
felszólító mód

Ενεστώτας
jelen idő

θεωρούμαι
θεωρείσαι
θεωρείται
θεωρούμαστε
θεωρείστε
θεωρούνται

να θεωρούμαι
να θεωρείσαι
να θεωρείται
να θεωρούμαστε
να θεωρείστε
να θεωρούνται
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Παρατατικός

θεωρούμουν(α)
θεωρούσουν(α)
θεωρούνταν(ε)
θεωρούμασταν 
θεωρούσασταν 
θεωρούνταν(ε)  

να θεωριόμουν(α)
να θεωριόσουν(α)
να θεωριόταν(ε)
να θεωριόμασταν 
να θεωριόσασταν 
να θεωριούνταν(ε) 

 

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας

θα θεωρούμαι
θα θεωρείσαι
θα θεωρείται
θα θεωρούμαστε
θα θεωρείστε
θα θεωρούνται

  

Αόριστος

θεωρήθηκα
θεωρήθηκες
θεωρήθηκε
θεωρηθήκαμε
θεωρηθήκατε
θεωρήθηκαν 

να θεωρηθώ
να θεωρηθείς
να θεωρηθεί
να θεωρηθούμε
να θεωρηθείτε
να θεωρηθούν(ε)

 
θεωρήσου
 
 
θεωρηθείτε
 

Στιγμιαίος  
Μέλλοντας

 

θα θεωρηθώ
θα θεωρηθείς
θα θεωρηθεί
θα θεωρηθούμε
θα θεωρηθείτε
θα θεωρηθούν(ε)

 

Παρακείμενος

 

έχω   θεωρηθεί 
έχεις   θεωρηθεί
έχει   θεωρηθεί 
έχουμε   θεωρηθεί
έχετε   θεωρηθεί 
έχουν   θεωρηθεί

να έχω   θεωρηθεί 
να έχεις   θεωρηθεί
να έχει   θεωρηθεί 
να έχουμε   θεωρηθεί 
να έχετε   θεωρηθεί 
να έχουν   θεωρηθεί

 

Υπερσυντέλικος

είχα   θεωρηθεί 
είχες   θεωρηθεί
είχε   θεωρηθεί 
είχαμε   θεωρηθεί 
είχατε   θεωρηθεί 
είχαν   θεωρηθεί 

να είχα   θεωρηθεί 
να είχες   θεωρηθεί
να είχε   θεωρηθεί 
να είχαμε   θεωρηθεί
να είχατε   θεωρηθεί 
να είχαν   θεωρηθεί 

 

Συντελεσμένος 
Μέλλοντας

θα έχω   θεωρηθεί 
θα έχεις   θεωρηθεί 
θα έχει   θεωρηθεί 
θα έχουμε   θεωρηθεί 
θα έχετε   θεωρηθεί 
θα έχουν   θεωρηθεί
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Είμαι η Ειρήνη. Να ο Γιάννης και η Ευτυχία. Iríni vagyok. Íme Jánnisz és Eftihía.    
Ο Γιάννης είναι αδερφός μου. Αγαπώ τον Jánnisz a fivérem. 
αδερφό μου. Szeretem a fivéremet.
Η Ευτυχία είναι αδερφή μου.  Eftihía a lánytestvérem. 
Αγαπώ την αδερφή μου.  Szeretem a testvéremet.
Ο Γιάννης, η Ευτυχία κι εγώ είμαστε αδέρφια. Jánnisz, Eftihía és én testvérek vagyunk.
Εμείς είμαστε καλά αδέρφια, αγαπιόμαστε. Jó testvérek vagyunk, szeretjük egymást.
Ο Γιάννης, η Ευτυχία και η Ειρήνη  Jánnisz, Eftihía és Iríni
είναι καλά αδέρφια. jó testvérek.
Αγαπιούνται. Szeretik egymást.

Η γιαγιά των παιδιών διηγείται την ιστορία  A gyerekek nagymamája elmeséli élete
της ζωή της. Θυμάται τα περασμένα. történetét. Emlékezik a régi dolgokra.
Η γιαγιά πολλές φορές αναρωτιέται: A nagymama sokszor felteszi magában
 a kérdést:
Τι καταλαβαίνουν απ’ όλα αυτά τα εγγόνια της; Mit értenek mindezekből az unokái? 
Ο παππούς είναι 90 χρονών αλλά  A nagypapa 90 éves, de jól tartja
κρατιέται καλά. magát.
Κινείται μια χαρά χωρίς ραβδί. Nagyon jól közlekedik bot nélkül.
Η γιαγιά και ο παππούς κοιμούνται A nagymama és a nagypapa korán
νωρίς. alszanak.
Ο παππούς διαβάζει στα εγγόνια του A nagypapa Andonisz Szamarakisz
το βιβλίο „Tagadom” című könyvét
του Αντώνη Σαμαράκη: «Αρνούμαι». olvassa az unokáinak.
Η Ευτυχία δεν καταλαβαίνει τίποτα, βαριέται. Eftihía semmit sem ért, unatkozik.
Η Ευτυχία παραπονιέται στη γιαγιά της Eftihía panaszkodik a nagymamájának,
γιατί κανείς δεν ασχολείται μαζί της. mert senki nem foglalkozik vele. 

Ο Νίκος Καζαντζάκης θεωρείται ένας   Nikosz Kazandzakiszt a XX. század egyik 
μεγάλος συγγραφέας του 20ου αιώνα.  nagy írójának tartják.

Αυτό το φόρεμα δε φοριέται, είναι στενό. Ez a ruha nem hordható, szűk. 
Η γιαγιά στενοχωριέται γιατί   A nagymama szomorkodik  mert
 δε βλεπόμαστε συχνά.    nem találkozunk gyakran. / Ritkán látjuk 
       egymást.
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Στη δεκαετία του 1950 πολλές Az ötvenes években sok édesanya 
μητέρες δούλευαν στις οικοδομές dolgozott
της πόλης Ντουναουϊβάρος.  a dunaújvárosi építkezéseken.
Όταν τα Σαββατοκύριακα ερχόταν η μητέρα Amikor hétvégeken hazajött az édesanya a
απ’ τη δουλειά δημιουργούνταν πόλεμος για munkától, harc folyt, hogy ki ölelhesse meg
το ποιος θα την αγκάλιαζε πρώτος.  elsőként. 
Αγκαλιάζονταν, φιλιούνταν συνέχεια. Folyton ölelgetik, csókolgattak egymást.
Τα παιδιά διηγούνταν στη μαμά τους   A gyerekek az elmúlt hét 
τα επεισόδια της περασμένης kalandjaikat  
εβδομάδας.   mesélték el anyjuknak.
Η μάνα τους καθόταν και τα άκουγε  A mama figyelmesen ült és hallgatta őket.
προσεκτικά. 

 Όριστική  Υποτακτική  Προστακτική
   (να, ας, για να)
 έρχομαι  κάθομαι να έρχομαι να κάθομαι
 έρχεσαι κάθεσαι να έρχεσαι να κάθεσαι να  κάθεσαι!
 έρχεται κάθεται να έρχεται να κάθεται
 ερχόμαστε καθόμαστε να ερχόμαστε  να καθόμαστε
 ερχόσαστε/έρχεστε κάθεστε να έρχεστε  να καθόσαστε να έρχεστε!
 έρχονται κάθονται να έρχονται  να κάθονται

 ερχόμουν καθόμουν 
 ερχόσουν καθόσουν
 ερχόταν(ε) καθόταν(ε)
 ερχόμασταν καθόμασταν
 ερχόσασταν καθόσασταν
 έρχονταν κάθονταν

 ήρθα  κάθισα να έρθω να καθίσω
 ήρθες κάθισες να έρθεις να καθίσεις έλα! κάθισε!
 ήρθε κάθισε να έρθει να καθίσει
 ήρθαμε καθίσαμε να έρθουμε να καθίσουμε
 ήρθατε καθίσατε να έρθετε να καθίσετε ελάτε! καθίστε!
 ήρθαν κάθισαν να έρθουν να καθίσουν
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 θα έρθω  θα καθίσω 
 θα έρθεις  θα καθίσεις
 θα έρθει  θα καθίσει
 θα έρθουμε  θα καθίσουμε
 θα έρθετε  θα καθίσετε
 θα έρθουν  θα καθίσουν

 θα έρχομαι  θα κάθομαι
 θα έρχεσαι  θα κάθεσαι
 θα έρχεται   θα κάθεται
 θα ερχόμαστε  θα καθόμαστε
 θα έρχεστε  θα κάθεστε
 θα έρχονται  θα κάθονται

 έχω έρθει  έχω καθίσει
 έχεις έρθει  έχεις καθίσει
 έχει έρθει  έχει καθίσει
 έχουμε έρθει  έχουμε καθίσει
 έχετε έρθει  έχετε καθίσει
 έχουν έρθει  έχουν καθίσει

 είχα έρθει  είχα καθίσει
 είχες έρθει  είχες καθίσει
 είχε έρθει  είχε καθίσει
 είχαμε έρθει  είχαμε καθίσει
 είχατε έρθει  είχατε καθίσει
 είχαν έρθει  είχαν καθίσει

 θα έχω έρθει  θα έχω καθίσει
 θα έχεις έρθει  θα έχεις καθίσει
 θα έχει έρθει  θα έχει καθίσει
 θα έχουμε έρθει  θα έχουμε καθίσει
 θα έχετε έρθει  θα έχετε καθίσει
 θα έχουν έρθει  θα έχουν καθίσει



Ρούλα Κακλαμανάκη
(1936–2013)

TΟ ΝΕΡΟ
Το νερό το κρύο, το παγωμένο
Το νερό το ζεστό, το καυτό
Το χλιαρό νερό
Το δροσερό νερό
Το νερό που πέφτει από ψηλά
Το νερό που το πατάς και βουλιάζεις
Το νερό που σ’ αγκαλιάζει και σε χαϊδεύει
Το νερό που το πίνεις σιγά σιγά
Το νερό που σε τραβάει μέσα του  

και χάνεσαι
Το νερό της πηγής και του πηγαδιού
Το νερό κρύσταλλο
Το νερό μαργαριτάρι
Το νερό διαμάντι
Το νερό που τ’ αγκαλιάζεις
σαν ν’ αγκαλιάζεις τον εαυτό σου
Το νερό. Αν το αγαπήσω στ’ αλήθεια  

και του παραδοθώ
Αυτό μονάχα στον Παράδεισο μπορεί  

να με οδηγήσει
Και την αιωνιότητα στην ύπαρξή μου 

να χαρίσει.

Rula Kaklamanaki
A víz
A víz, a hideg, a jeges
A víz, a meleg, a forró
A langyos víz
A hűvös víz
A víz, amely a magasból hull alá
A víz, amelybe belelépsz és elmerülsz 

benne,
A víz, amely ölel és simogat
A víz, amelyet lassan-lassan kortyolsz
A víz, amely magához vonz,  

s elveszel benne
A forrás és a kút vize
A kristályvíz
A gyémántvíz
A víz, amelyet úgy ölelsz,
Mintha önmagadat ölelnéd
A víz. Ha igazán megszeretem  

és odaadom magam neki
Csakis a Paradicsomba vihet
És létezésemben az örökkévalósággal 

ajándékoz meg.

                               Szabó Antigoné fordítása
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ΚΛΙΣΗ ΌΥΔΕΤΕΡΩΝ ΌΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  
Semlegesnemű főnevek ragozása 

A semlegesnemű főnevek két nagy csoportot alkotnak:
1. Ισοσύλλαβα: ο, -ι, -ος. Ragozás közben nem változtatják a szótagszámot.
2. Ανισοσύλλαβα: μα, -σιμο (-ξίμο, -ψίμο). Változik a szótagszámuk.
 -ως, (-ος), -ας
 -ον, -αν, -εν
 -υ
1/α Όυδέτερα σε -ο

Ενικός αριθμός

 víz könyv felhő színház

Ον. το νερό το βιβλίο το  σύννεφο το θέατρο 
Αιτ. το νερό το βιβλίο το σύννεφο το θέατρο
Γεν. του νερού του βιβλίου του σύννεφου του θεάτρου
Κλ.  νερό  βιβλίο  σύννεφο  θέατρο

Πληθυντικός αριθμός

Ον. τα  νερά τα βιβλία τα σύννεφα τα  θέατρα
Αιτ. τα νερά τα βιβλία τα σύννεφα τα θέατρα
Γεν. των νερών των βιβλίων των σύννεφων των  θεάτρων
Κλ.  νερά  βιβλία  σύννεφα  θέατρα

Megjegyzés: 
– A harmadhangsúlyozású főneveknél másodhangsúlyozású lesz a birtokos eset, ha nem 

összetett a szó: το θέατρο, του θεάτρου, των θεάτρων
– το βιβλίο / τα βιβλία, könyv – könyvek. 

Görögül a Bibliát (Szent Könyvek): Η Βίβλοςnak, Szent Könyvnek mondják.

Το νερό της θάλασσας δεν πίνεται. Είναι αρμυρό. A tenger vize nem iható. Sós.
Το καλοκαίρι χρειάζεται να πίνουμε πολύ νερό. Nyáron több vizet kell innunk.
Τα ιαματικά νερά ωφέλησαν τον παππού μου. A gyógyvíz hasznos volt 
 a nagyapámnak.
Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας  Iskolánk könyvtára sok könyvvel
διαθέτει πολλά βιβλία. rendelkezik.
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Τα αεροπλάνα πετούν πάνω από τα σύννεφα. A repülőgépek a felhők felett repülnek.
Στα αμφιθέατρα συνηθίζεται να παίζουν A körszínházakban ókori műveket
αρχαία έργα. szoktak játszani.
Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε ειο, τα οποία  Az „ío”ra végződő, helységet jelentő 
δηλώνουν τόπο, γράφονται με -ει-. Π.χ.: főnevek, «ει»-vel íródnak. 
σχολείο
Όταν έχουν διακοπές τα παιδιά,  Amikor a gyerekeknek szűnidő van, 
δεν πηγαίνουν στο σχολείο. nem járnak iskolába.
γραφείο
Εδώ είναι τα γραφεία της κοινότητας. Itt vannak a közösség irodái.
κουρείο
Στο κουρείο κουρεύονται άντρες. A borbélynál férfiaknak vágnak hajat.
νοσοκομείο
Η καθαριότητα μερικών νοσοκομείων Néhány kórház tisztasága nem 
δεν είναι ικανοποιητική.  megfelelő.
ιατρείο
Η μητέρα του δουλεύει σ’ ένα ιατρείο  Az anyám orvosi rendelőn dolgozik.
ξενοδοχείο
Η Βουδαπέστη έχει παραδοσιακά  Budapestnek vannak hagyományos 
ξενοδοχεία, όπως για π.χ. το Γκελλίρτ. szállodai, mint például a Gellért.
νηπιαγωγείο
Το νηπιαγωγείο του χωριού Μπελογιάννης Beloiannisz falu óvodája a falu 
λειτουργεί από το χτίσιμο του χωριού. felépítése óta működik. 

1/β Όυδέτερα σε -ι
 Ενικός αριθμός
  gyerek   ének, dal
Ον. το παιδί  το  τραγούδι
Αιτ. το παιδί  το  τραγούδι
Γεν. του  παιδιού  του τραγουδιού
Κλ.  παιδί   τραγούδι

   Πληθυντικός αριθμός
Ον. τα παιδιά  τα  τραγούδια
Αιτ. τα παιδιά  τα τραγούδια
Γεν. των παιδιών των τραγουδιών
Κλ.  παιδιά  τραγούδια
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Η χορωδία των παιδιών γνωρίζει και παραλλαγές  A  gyermekkórus görög népdal 
των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. variánsokat is ismer.
Κυρίως των Κλέφτικων τραγουδιών, γιατί Főleg a Kleftisz dalok variánsait, mert
τα τραγουδούν στις εθνικές γιορτές. a nemzeti ünnepeken szoktak énekelni.

Megjegyzés:
Az „i”re végződő főnevek a birtokos esetekben véghangsúlyosak.

1/γ Όυδέτερα σε -ος
  Ενικός αριθμός

                  állam   talaj, terep, terület
Ον. το  κράτος το  έδαφος 
Αιτ. το κράτος το  έδαφος
Γεν. του κράτους του  εδάφους
Κλ.  κράτος  έδαφος

  Πληθυντικός αριθμός

Ον. τα κράτη τα  εδάφη
Αιτ. τα κράτη τα εδάφη
Γεν. των κρατών των εδαφών
Κλ.  κράτη  εδάφη

Megjegyzés:
A másodhangsúlyozású főnevek a többes szám birtokos esetében véghangsúlyosak 
lesznek, a harmad-hangsúlyozásúak az egyes szám birtokos esetében és a többes szám A., 
T., M. esetében másod-hangsúlyozású, a többes szám birtokos esetben véghangsúlyosak.

Οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης ανήκουν A közép európai országok a fejlődő 
στα αναπτυσσόμενα κράτη. államok közé tartóznak.
Και οι Έλληνες που ζουν στην Ουγγαρία A magyarországi görögök is
ανήκουν στο ελληνικό έθνος. a görög nemzethez tartóznak.
Τα δάση είναι οι πνεύμονες της γης. Az erdők a föld tüdeje.
Από τα δέντρα των δασών εξαρτιέται Az erdő faitól függ a talaj
η ποιότητα του εδάφους. minősége.
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Άγγελος Σικελιανός
(1884–1951)

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Δεν είναι τούτο πάλεμα σε μαρμαρένια αλώνια,
εκεί να στέκει ο Διγενής και μπρος  
να στέκει ο Χάρος.
Εδώ σηκώνεται όλη γη με τους αποθαμένους,
και με τον ίδιο θάνατο πατάει το θάνατό της.

Κι απάνω στα βουνά, κι απάνω στις κορφές τους,
φωτάει με μιας Ανάσταση, ξεσπάει αχός μεγάλος.

Η Ελλάδα σέρνει το χορό, ψηλά, με τους αντάρτες,
– χιλιάδες δίπλες ο χορός, χιλιάδες τα τραπέζια –,
κ’ είν’ οι νεκροί, στα ξάγναντα, πρωτοπανηγυριώτες!

Angelosz Szikelianosz 
Az ellenállás
Nem márvány-csűr tanúja eme ádáz birkózásnak,
melyre Digenisz áll ki és eléje áll ki Hárosz:
a föld morajlik itt fel – a halottak állnak talpra –
halált szegezve szembe így tiporja le halálát.
És fenn, ott fenn a hegyeken, a csúcsok magasában
                                           megcsillan a Feltámadás,
visszhang harsan, hatalmas.

Görögország táncra kel, s vele mind fenn a partizánok
ezernyi táncos ott a kar, ezernyi asztal terítve –,
s tisztásain, a díszhelyen ott állnak a halottak.

Szabó Kálmán fordítása
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2/α Όυδέτερα σε -μα
   Ενικός αριθμός
  lépés  név
Ον. το βήμα το όνομα 
Αιτ. το βήμα το όνομα
Γεν. του βήματος του ονόματος
Κλ.  βήμα  όνομα
                                    Πληθυντικός αριθμός
Ον. τα βήματα τα ονόματα
Αιτ. τα  βήματα τα ονόματα
Γεν. των  βημάτων των ονομάτων
Κλ.  βήματα  ονόματα

Megjegyzés:
– a „μα” ra végződésű főnevek az egyes szám birtokos esetben harmadhangsúlyozású.  
– a többes szám birtokos esetben másod-hangsúlyozású! 

Της πάει το κόκκινο χρώμα των μαλλιών της. Jól áll neki a vörös haj.
Δε διαβάζονται τα γράμματα αυτού του  Ennek a levélnek a betűi
γράμματος. olvashatatlanok.
Η λύση του προβλήματος βρίσκεται αλλού. A probléma megoldása máshol van.
Δείξε μου πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα! Mutasd meg, hogy működik ez a gép!
Η λειτουργία του μηχανήματος είναι πολύ απλή. A gép működése nagyon egyszerű. 
Οι οδηγίες αυτών των μηχανημάτων είναι  Ezeknek a gépeknek a használati
περίπλοκες. utasításai bonyolultak.

2/β Όυδέτερα σε -σιμο, -ψιμο, -ξιμο
   Ενικός αριθμός
  megkötés  írásmód  futkosás
Ον. το  δέσιμο  το γράψιμο το  τρέξιμο
Αιτ. το δέσιμο το γράψιμο το τρέξιμο
Γεν. του δεσίματος του  γραψίματος του τρεξίματος
Κλ.  δέσιμο  γράψιμο  τρέξιμο
   Πληθυντικός αριθμός
Ον. τα δεσίματα τα  γραψίματα τα  τρεξίματα
Αιτ. τα δεσίματα τα γραψίματα τα τρεξίματα
Γεν. των  δεσιμάτων των γραψιμάτων των τρεξιμάτων
Κλ.  δεσίματα  γραψίματα  τρεξίματα
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Megjegyzés: 
– a főnevek a többes szám birtokos esetben másodhangsúlyozásúak.

Τέλος στο γράψιμο και στο σβήσιμο! Véget ért az írás és törlés korszaka!
Τέλος στο χάσιμο χρόνου και  Véget ért az idő vesztegetésnek és
στις κακογραμμένες σημειώσεις.  a csúnyán írt jegyzeteléseknek.
Οι νέοι φορητοί υπολογιστές παλάμης Az új  hordozható tabletek azt a 
σας προσφέρουν τη δυνατότητα  lehetőséget nyújtják, hogy digitális
να κρατάτε ηλεκτρονικές σημειώσεις,  jegyzeteket készítsetek, bárhol is 
όπου κι αν βρίσκεστε. tartózkodtok.
Το βάψιμο του σπιτιού θα μας  A ház kifestése 
κοστίσει μια περιουσία. egy vagyonba fog kerülni nekünk. 
Αγοράσαμε τα υλικά του βαψίματος Megvásároltuk a festék anyagokat
με δικά μας λεφτά. a saját pénzünkből.
Θα αρχίσουμε το βάψιμο μόνοι μας. Magunk kezdjük meg a festést.

2/γ Όυδέτερα σε -ας, -ως, -ος 
 Ενικός αριθμός
 hús fény, villany tény, esemény
Ον.  το κρέας το φως το γεγονός
Αιτ. το κρέας το φως το  γεγονός
Γεν. του  κρέατος του φωτός του  γεγονότος
Κλ.  κρέας       φως  γεγονός

   Πληθυντικός αριθμός

Ον. τα κρέατα τα φώτα* τα γεγονότα
Αιτ. τα κρέατα τα φώτα τα γεγονότα
Γεν. των κρεάτων των  φώτων των γεγονότων
Κλ.  κρέατα  φώτα  γεγονότα

Megjegyzés: nagyon kevés semlegesnemű főnév tartozik ide, ilyen a: 
– το πέρας a vég – το καθεστώς a rendszer
– το τέρας  szörny, szörnyeteg, óriás
– *τα Φώτα Vízkereszt 
Την ημέρα των Φώτων, στις 6 Ιανουαρίου, κατά την ορθόδοξη παράδοση, παντού γίνεται 
ο αγιασμός των υδάτων (των νερών). Είναι η ημέρα που βαπτίστηκε ο Ιησούς Χριστός 
στο Ιορδάνη ποταμό.
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2/δ Όυδέτερα σε -ον, -αν, -εν
Ενικός αριθμός

 (kötelesség, feladat) (termék, áru) (mindenség, univerzum) nulla
Ον.  το καθήκον το προϊόν το σύμπαν το μηδέν
Αιτ. το καθήκον το προϊόν το  σύμπαν το  μηδέν
Γεν. του  καθήκοντος του  προϊόντος του σύμπαντος του μηδενός
Κλ.  καθήκον  προϊόν  σύμπαν  μηδέν

Πληθυντικός αριθμός

Ον. τα καθήκοντα τα προϊόντα τα σύμπαντα τα μηδενικά
Αιτ. τα καθήκοντα τα προϊόντα τα σύμπαντα τα μηδενικά
Γεν. των καθηκόντων των προϊόντων των συμπάντων των μηδενικών
Κλ.  καθήκοντα  προϊόντα  σύμπαντα  μηδενικά

Το φως του δωματίου μου  Szobám fénye pihentet.
με ξεκουράζει. 
Η ένταση του φωτός είναι ό,τι πρέπει A fény ereje olyan, amilyen lennie kell,
για να μπορώ να διαβάζω άνετα. hogy kényelmesen tudjak olvasni. 
Ανάβω το φως όταν αρχίζει και Amikor elkezd sötétedni felkapcsolom
σκοτεινιάζει.  a villányt-
Σβήνω τα φώτα όταν πέφτω για ύπνο. Amikor aludni megyek lekapcsolom  a
 lámpakat.
Η γιορτή των Φώτων είναι τον Ιανουάριο. Vizkereszt ünnepe Januárban van.
Συχνά πηγαίνουμε στο χωριό  Gyakran utazunk a faluba, hogy
για να γιορτάσουμε  εκεί τα Φώτα. ott ünnepelhessük a Vizkeresztet.
Το ενδιαφέρον του κοινού  A köz érdeklődése a környezet iránt
για το περιβάλλον είναι μεγάλο. nagy. 
Τα ενδιαφέροντά μου, όμως, δεν  Az érdeklődési köröm viszont nem
περιορίζονται στα ζώα και το πράσινο. korlátozódik az állatok és a zöld iránt.
Οι γονείς μου χαίρονται για το πλήθος A szülein örülnek a tömérdek 
των ενδιαφερόντων μου, γιατί έχω  érdeklődésem miatt, mert más is 
κι άλλα ενδιαφέροντα εκτός érdekel a környezet tanulmányozása
από τη μελέτη του περιβάλλοντος. kívül.
Στους Ούγγρους αρέσουν τα A magyarok szeretik a görög árukat.
ελληνικά προϊόντα.
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2/ε Όυδέτερα σε -υ
   Ενικός αριθμός

   sav  dárda, lándzsa
Ον. το οξύ το  δόρυ 
Αιτ. το οξύ το δόρυ
Γεν. του οξέος του  δόρατος
Κλ.   οξύ  δόρυ

   Πληθυντικός αριθμός

Ον. τα οξέα τα  δόρατα
Αιτ. τα οξέα τα δόρατα
Γεν. των  οξέων των  δοράτων
Κλ.   οξέα  δόρατα

Άγαλμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες



Ενότητα 22η

140

Οδυσσέας Ελύτης
Η ΜΑΓΙΑ 

Η Πούλια π’ όχει εφτά παιδιά
    μέσ’ απ’ τους ουρανούς περνά
Κάποτε λίγο σταματά
    στο φτωχικό μου και κοιτά:

– Γεια σας, τι κάνετε; Καλά;
    – Καλά. Πώς είναι τα παιδιά;
– Τι να σας πω εκεί ψηλά
        τα τρώει τ’ αγιάζι κι η ερημιά

– Γι αυτό πικραίνεσαι Κυρά 
 δε μου τα φέρνεις εδωνά;
– Ευχαριστώ μα ’ναι πολλά
 θα σου τη φάνε τη σοδειά
– Δώσε μου καν την πιο μικρή
 τη Μάγια την αστραφτερή
– Πάρ’ τη λοιπόν κι έχε στο νου
 πως θα ’σαι ο άντρας τ’ ουρανού 

Είπε, και πριν βγάλω μιλιά
 μου την καρφώνει στα μαλλιά.
Λάμπουνε γύρω τα βουνά
 τα χέρια μου βγάνουν φωτιά
Κι η Πούλια π’ όχει εφτά παιδιά 
 φεύγει και μ’ αποχαιρετά.
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Odisszeasz Elitisz
Csillagvarázs

A Fiastyúk csak kotkodál
        az égbolton sétafikál
Útközben néha meg-megáll
        ablakomon bekandikál:

– Jó estét! Hogy vagy? Jól? Derék!
    – Köszönöm, jól. S a kiscsibék?
– Jól vannak. Csak rideg az Űr
       Rossz kapirgálni egyedül

– Egyet se búsulj Tyúkanyó!
 Nálam lesz dolguk csuda jó
– Igaz szívű vagy Kislegény
 de hét éhes csőr enni kér
– Add hát a legkisebb csibéd
 a villámló varázsigét
– Vidd el és ne feledd soha
 te vagy mától az Ég Ura

Így szól. S még föl sem ocsúdok:
 hipp-hopp – hajamban Ő csipog.
Fény gyullad ki a hegyeken
 tüzet csihol mindkét kezem
S a Fiastyúk csak kotkodál
 még elköszön s már messze jár.

                           Szabó Kálmán fordítása
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ – Sorszámnevek

Megjegyzés:
– A görög sorszámnevek háromneműek.  
– Egyeztetni kell a főnévvel: nemben, számban és esetben.
– A 13.-tól kezdve mind a két sorszámot ragozzuk.
– A húsvét előtti negyven napos nagyböjtöt Σαρακοστή (τεσσαρακοστή)nak mondjuk,  

a húsvét utáni 50 napot pedig Πεντηκοστή (pünkösd)nek.
– Ha tőszámnevekkel írjuk a sorszámokat, akkor az „ος”, „ης”, „ο” végződés megfelelő 

ragozott alakját is leírjuk betűkkel. 
Például:
Η 25η Μαρτίου (εικοστή πέμπτη) είναι Εθνική εορτή (γιορτή) των Ελλήνων.
Η μέρα της 25ης (εικοστής πέμπτης) Μαρτίου είναι διπλή γιορτή των Ελλήνων.
Η 28η Οκτωβρίου (εικοστή όγδοη) είναι επίσης Εθνική γιορτή των Ελλήνων.
Την 50ή (πεντηκοστή) επέτειο του ιστορικού ΟΧΙ της 28ης (εικοστής όγδοης) 
Οκτωβρίου 1940 οι Έλληνες τη γιόρτασαν σ’ όλο τον κόσμο.

1 πρώτος, πρώτη,  πρώτο
2 δεύτερος, δεύτερη, δεύτερο
3 τρίτος, τρίτη, τρίτο
4 τέταρτος, τέταρτη, τέταρτο
5 πέμπτος, πέμπτη, πέμπτο
6 έκτος, έκτη, έκτο
7 έβδομος, έβδομη, έβδομο
8 όγδοος, όγδοη, όγδοο
9 ένατος, ένατη, ένατο

10 δέκατος, δέκατη, δέκατο
11 ενδέκατος, ενδέκατη, ενδέκατο 
12 δωδέκατος, δωδέκατη, δωδέκατο
13 δέκατος τρίτος, η, ο
14 δέκατος τέταρτος, η, ο
15 δέκατος πέμπτος, η, ο
16 δέκατος έκτος, η, ο
17 δέκατος έβδομος, η, ο
18 δέκατος όγδοος, η, ο
19 δέκατος ένατος, η, ο
20 εικοστός, η, ο
21 εικοστός πρώτος, εικοστή πρώτη, 
 εικοστό πρώτο

30 τριακοστός, ή, ό
31 τριακοστός πρώτος, τριακοστή πρώτη, 

τριακοστό πρώτο 
40 τεσσαρακοστός, ή, ό
41 τεσσαρακοστός πρώτος, τεσσαρακοστή 

πρώτη, τεσσαρακοστό πρώτο
50 πεντηκοστός, ή, ό
51 πεντηκοστός πρώτος, πεντηκοστή 

πρώτη, πεντηκοστό πρώτο
60 εξηκοστός, ή, ό 
61 εξηκοστός πρώτος, εξηκοστή πρώτη, 

εξηκοστό πρώτο
70 εβδομηκοστός, ή, ό
71 εβδομηκοστός πρώτος, εβδομηκοστή 

πρώτη, εβδομηκοστό πρώτο
80 ογδοηκοστός, ή, ό
81 ογδοηκοστός πρώτος, ογδοηκοστή 

πρώτη, ογδοηκοστό πρώτο
90 ενενηκοστός, ή, ό
91 ενενηκοστός πρώτος, ενενηκοστή πρώ-

τη, ενενηκοστό πρώτο  
100 εκατοστός, ή, ό
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Μαθαίνουμε την ελληνική ιστορία του 20ου (εικοστού) αιώνα.
Τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας του 20ου (εικοστού) αιώνα είναι:

– Στις αρχές του 20ου (εικοστού) αιώνα έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι.
– Αμέσως μετά άρχισε ο Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος. 
– Ακολούθησε το ολοκαύτωμα των Ποντίων.
– Σε συνέχεια, στη δεκαετία του ’20, η Μικρασιατική εκστρατεία και η καταστροφή.
– Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος στην Ελλάδα άρχισε στις 28 Οκτωβρίου 1940.
– Από τη μέρα αυτή μιλάμε για τα γεγονότα της Εθνικής Αντίστασης των Ελλήνων.
– Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος. 
– Μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου χιλιάδες Έλληνες προσέφυγαν σε άλλες χώρες.
– Στη δεκαετία του ’50 γι αυτούς τους Έλληνες χτίστηκε το Ελληνικό χωριό Νίκος Μπε-

λογιάννης.
– Στις αρχές, οι περισσότεροι Έλληνες μένανε, συγκεντρωμένοι, στο 8ο (όγδοο) Διαμέρι-

σμα της Βουδαπέστης. Τώρα μένουν παντού. Είναι διασκορπισμένοι.

Még egy fontos megjegyzés:
A görög nyelvben sokáig a görög ábécé betűit használtak az arab, illetve a latin számok 
helyett. Ma már egyre ritkábban. A számként használt betűk mellé ékezet kerül. Nem 
mindegy, hol áll jel. Nem árt, ha ismerjük őket.

Πίνακας των απόλυτων και των τακτικών αριθμητικών / A tő- és sorszámnevek táblázata

 Arab  Görög Latin Tőszám- Sorszám-
 betűk számok számok nevek nevek 
 Αραβικά Ελληνικά Λατινικοί Απόλυτα Τακτικά
 ψηφία ψηφία αριθμοί αριθμητικά αριθμητικά

1 α΄ I ένας, μία, ένα πρώτος, η, ο
2 β΄ II δύο δεύτερος, η, ο
3 γ΄ III τρεις, τρεις, τρία τρίτος, η, ο
4 δ΄ IV τέσσερις2, τέσσερα τέταρτος, η, ο
5 ε΄ V πέντε πέμπτος, η, ο
6 στ΄ (ς΄) VI έξι έκτος, η, ο
7 ζ΄ VII εφτά (επτά) έβδομος, η, ο
8 ή  VIII οκτώ (οχτώ) όγδοος, η, ο
9 θ΄ IX εννέα (εννιά) ένατος, η, ο

10 ί  X δέκα δέκατος, η, ο
11 ια΄ XI ένδεκα ενδέκατος, η, ο
12 ιβ΄ XII δώδεκα δωδέκατος, η, ο
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A görögországi tankönyvek borítóján így írják, például:
 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Νεοελληνική γραμματική Újgörög nyelvtan
 ΤΗΣ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ της ε΄ και στ΄ δημοτικού az általános iskola 5. és
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  6. évfolyama számára

Οι πράξεις της Αριθμητικής – Számtani műveletek

Πρόσθεση (προσθέτω) / Összeadás Αφαίρεση (αφαιρώ) / Kivonás
5 + 5 = 10 πέντε και πέντε κάνουν 10. 10–5 = 5 πέντε από δέκα κάνουν 
   πέντε.
5 + 5 = 10 πέντε συν πέντε ίσον 10. 10–5 = 5 δέκα πλην (μείον) 
   πέντε ίσον πέντε. 
10 το άθροισμα 5 το υπόλοιπο
+ συν, και – πλην, μείον, από

Πολλαπλασιασμός (πολλαπλασιάζω) / Szorzás Διαίρεση (διαιρώ) / Osztás

5 x 5 = 25 πέντε επί πέντε ίσον είκοσι πέντε. 10 : 5 = 2 Δέκα δια πέντε ίσον δύο.
5 x 5 = 25 πέντε πέντε, είκοσι πέντε. 2 το πηλίκο
5 x 5 = 25 πέντε φορές το πέντε ίσον είκοσι πέντε. : δια
25 το γινόμενο 10  ο διαιρετέος
x επί 5 ο διαιρετής

Τα κλάσματα / Törtek Δεκαδικοί αριθμοί / Tizedes számok

1/5 ένα πέμπτο. (,)  η υποδιαστολή.
5/16 πέντε δέκατα έκτα. 0,5 πέντε δέκατα.
3 2/6    τρία και δύο έκτα. 5,7 πέντε και επτά δέκατα.
(3 ακέραιος + 2/6 κλάσμα = μικτός αριθμός. 5,75 πέντε και εβδομήντα 
   πέντε εκατοστά.
  0,125 εκατόν είκοσι πέντε 
   χιλιοστά.
_______________________   = το κλάσμα / tört 2,015 δύο και δεκαπέντε 
   χιλιοστά.

τα Μαθηματικά Matematika
η Άλγεβρα Algebra
η Γεωμετρία Geometria
η Στερεομετρία Sztereometria
η Τριγωνομετρία Trigonometria

ο αριθμητής / számláló
ο παρανομαστής / nevező
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                Οι γραμμές / Vonalak
η ευθεία egyenes 
η καμπύλη görbe
η τεθλασμένη tört vonal
η μικτή vegyes
οι παράλληλες γραμμές párhuzamos
η οριζόντια vízszintes
η κάθετη függőleges

                     Οι γωνίες / Szögek
η οξεία hegyesszög
η ορθή derékszög
η αμβλεία tompaszög

                                                 Τα σχήματα / Idomok
1. το τρίγωνο (η πλευρά, η βάση, το ύψος) háromszög
2. το τετράπλευρο:  négyoldalú 

α. το πλάγιο παραλληλόγραμμο dőlt paralelogramma
 (téglalap)
β. το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο derékszögű
γ. το τετράγωνο négyszög
δ. ο ρόμβος rombusz
ε. το τραπέζιο trapéz

3. το πολύγωνο: (το πεντάγωνο, το εξάγωνο κτλ.) sokszög
4. ο κύκλος  (το κέντρο, η ακτίνα, η διάμετρος, η περιφέρεια) kör 

                                             Τα σώματα / Testek
το πλάγιο παραλληλεπίπεδο dőlt téglatest
το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο derékszögű téglatest
ο κύβος kocka
η πυραμίδα (τριγωνική, τετραγωνική κτλ.)  piramis
το πρίσμα: (τριγωνικό, τετραγωνικό κτλ.)   prizma
ο κύλινδρος henger
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Στίχοι: Γιάννης Λογοθέτης
Μουσική: Δήμος Μούτσης

Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε
καραβάκια στο ταξίδι, δε με παίρνετε, καλέ; 
Δε με παί δε με παίρνετε, καλέ
ίσαμε το Γαλαξίδι, δε με παίρνετε, καλέ;
(...)
Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε
καραβάκια στο Αιγαίο, δε με βλέπετε, καλέ;
Δε με βλέ δε με βλέπετε, καλέ
όπου μέρα νύχτα κλαίω, δε με βλέπετε, καλέ;

Szöveg: Jánnisz Logothetisz
Zene: Dímosz Múcisz

Fehér, piros, sárga, kék hajócskák,
hosszú útra magatokkal nem visztek?
Hej, magatokkal nem visztek?
Galaxidibe, hej, magatokkal nem visztek?
(...)
Fehér, piros, sárga, kék hajócskák,
Az Égei-tengeren, hej, nem látjátok?
Nem látjátok, nem látjátok,
hogy éjjel-nappal sírok, nem látjátok?

Nagy Kalliopé Mária fordítása
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ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ – Melléknevek

1. Επίθετα σε -ος, -η, -ο
A legtöbb melléknév szótöve mássalhangzóra végződik. Például:  
άδικοςηο, άσπροςηο, ταπεινόςήό / igazságtalan, fehér, szerény.
Idesorolhatók ama véghangsúlyos és harmadhangsúlyozású melléknevek szótővei is, 
amelyeknél magánhangzóra végződnek az ikivételével: μικρόςήό, όγδοοςη,ο / kicsi, 
nyolcadik.

 Ενικός αριθμός

 Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Ον. ο καλός η καλή το  καλό ος η ο
Αιτ. τον καλό την  καλή το καλό ο η ο
Γεν. του καλού της καλής του καλού ου ης ου
Κλ.   καλέ  καλή  καλό ε η ο

Πληθυντικός αριθμός

Ον. οι καλοί οι καλές τα καλά οι ες α
Αιτ. τους καλούς τις καλές τα καλά ους ες α
Γεν. των καλών των καλών των καλών ων ων ων
Κλ.  καλοί  καλές  καλά οι  ες α

Ο καλός πατέρας βοηθάει το γιο του. A jó édesapa segít a fiának. 
Η καλή μάνα πιάνει το χέρι της κόρης της.   A jó anyuka kézenfogja a lányát.
Το καλό παιδί διαβάζει.  A jó gyerek olvas.

Γνωρίζω έναν έξυπνο άνθρωπο,  Ismerek egy okos embert,
μιαν έξυπνη κυρία και ένα έξυπνο αγόρι. egy okos hölgyet és egy okos gyereket.

Χαιρετώ τον έντιμο καθηγητή, Üdvözlöm a becsületes tanárt,
την έντιμη καθηγήτρια και  a becsületes tanárnőt és
το έντιμο κορίτσι. a becsületes lányt.

Τα λουλούδια του πράσινου κάμπου,  A zöld mező,
της πράσινης γλάστρας,  a zöld cserép,
του πράσινου τραπεζιού. a zöld asztal virágjai.
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Η ομορφιά του άσπρου τοίχου, A fehér fal,
της άσπρης μπλούζας,  a fehér blúz,
του άσπρου πουκάμισου.  a fehér ing szépsége.

Η ιστορία του (όγδοου) 8ου αιώνα. A 8. század története.
Πηγαίνει στην όγδοη τάξη. A 8. osztályba jár. 
Διαβάζει το όγδοο ελληνικό βιβλίο. A 8. görög könyvet olvassa.

2. Επίθετα σε -ος, -α, -ο 
A melléknevek szótöve bármely hangsúlyos és hangsúlytalan -i-re, vagy bármely hangsúlyos 
maganhangzóra végződhet. Pl.: τίμιοςα,ο, αστείοςαο, κρύοςαο, νέοςαο / becsületes, 
vicces, hideg, fiatal. 

 Ενικός αριθμός

Ον. ο ωραίος η ωραία το ωραίο  ος  α  ο
Αιτ. τον  ωραίο την  ωραία το ωραίο ο,  α,  ο
Γεν. του ωραίου της ωραίας του ωραίου ου,  ας,  ου
Κλ.  ωραίε  ωραία  ωραίο ε,  α,  ο

Πληθυντικός αριθμός

Ον. οι ωραίοι οι ωραίες τα ωραία οι,  ες,  α
Αιτ. τους ωραίους τις ωραίες τα ωραία ους,  ες,  α 
Γεν. των ωραίων των ωραίων των ωραίων ων,  ων,  ων
Κλ.  ωραίοι  ωραίες  ωραία οι,  ες,  α

Ο ωραίος κήπος, A gyönyörű kert,
η ωραία φούστα a gyönyörű szoknya,
το ωραίο φόρεμα. a gyönyörűszép ruha.

Τι νέος που είναι ο παππούς σου! Milyen fiatal a nagyapád!
Τι νέα που είναι η γιαγιά σου! Milyen fiatal a nagymamád!
Τι νέο που είναι το εγγόνι σας! Milyen fiatal az unokátok!

Να το σπίτι του παλιού μου φίλου, του Νίκου. Íme, a régi barátom, Níkosz háza.
Να το σπίτι της παλιάς μου φίλης, της Νίκης. Íme, a régi barátnőm, Níki háza.
Να το σπίτι του παλιού μου αφεντικού, του Πέτρου. Íme, a régi gazdám, Petrosz háza.     
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Τους κρύους μήνες του χειμώνα A tél hideg hónapjain 
φορούμε γάντια. kesztyűt hordunk.
Τις κρύες μέρες του χειμώνα  A tél hideg napjain
φορούμε σκούφους. sapkát viselünk.
Τα κρύα βράδια του χειμώνα  A tél hideg estéin 
μένουμε σπίτι. otthon maradunk.

Οι πλούσιοι Έλληνες του 18ου αιώνα A 18. századi gazdag görögök
ήταν ευεργέτες. jótevők voltak.
Είναι άνθρωπος που έχει πλούσιες Olyan ember, akinek gazdag
σκέψεις. gondolatai vannak. 
Ο φίλος μου έχει πλούσιο λεξιλόγιο. A barátomnak gazdag szókincse van.

3. Επίθετα σε -ος, -ια, -ο
Ezek a melléknevek abban különböznek az ος, η, ο végződésű melléknevektől, hogy a 
nőnemű melléknevek az egyes számban ιαra végződnek és nem ηre. Pl.: γλυκόςγλυ-
κιάγλυκό, γνωστικόςιάό, φτωχός ιάό, ξανθός,ιά,ό / édes, megfontolt, szegény, szőke. 

 Ενικός αριθμός
 Αρσενικό Θηλυκό  Ουδέτερο
Ον. ο  κακός η κακιά το κακό ος, ια, ο
Αιτ. τον κακό την κακιά το  κακό ο, ια,  ο
Γεν. του κακού της κακιάς του κακού ου,  ιας,  ου
Κλ.  κακέ  κακιά  κακό ε,  ια,  ο

Πληθυντικός αριθμός
Ον. οι κακοί οι  κακές τα κακά οι, ες, α
Αιτ. τους κακούς τις κακές τα κακά ους, ες,  α
Γεν. των κακών των κακών των κακών ων, ων, ων
Κλ.  κακοί  κακές  κακά οι, ες, α

γλυκός, γλυκιά, γλυκό
νηστικός, νηστικιά (νηστική), νηστικό
ξανθός, ξανθιά (ξανθή), ξανθό
φτωχός, φτωχιά (φτωχή), φτωχό
κακός, κακιά (κακή), κακό
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Μου αρέσει ο γλυκός καφές. Szeretem az édes kávét.
Τι γλυκιά που είναι η ζωή! Milyen édes az élet!
Το γλυκό φιλάκι της μαμάς. A mama édes puszija.
Ο πατέρας σου είναι γνωστικός άνθρωπος. Az édesapád megfontolt ember.
Η μητέρα της είναι γνωστικιά κυρία. Az édesanyja megfontolt hölgy.
Ο γιος της Μαρίας είναι γνωστικό παιδί. María fia megfontolt gyermek.

Μια παροιμία λέει: Egy közmondás szerint:
Νηστικό αρκούδι δε χορεύει. Éhes medve nem táncol.
Η μικρή ξαδέρφη του Νίκου είναι ξανθιά. Níkosz unokahúga szőke.
Έχει ξανθά μαλλιά. Szőke haja van.
Η μεγάλη ξαδέρφη του Νίκου Níkosz unokanővére kreol.
είναι μελαχρινή. Έχει μαύρα μαλλιά. Fekete haja van.
Στην Ουγγαρία έχουμε και πλούσιους  Magyarországon vannak gazdag
και φτωχούς ανθρώπους. és szegény emberek.

4. Επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ
Véghangsúlyos melléknevek. 
βαρύςιάύ, ελαφρύςιάύ, μακρύςιάύ, παχύςιάύ, φαρδύςιάύ / nehéz, könnyű, hosszú, 
kövér, széles.

Ενικός αριθμός

Ον. ο  βαθύς η βαθιά το βαθύ
Αιτ. το βαθύ τη  βαθιά το βαθύ
Γεν. του βαθιού / βαθύ της βαθιάς του βαθιού / βαθύ 
Κλ.  βαθύ  βαθιά  βαθύ

Πληθυντικός αριθμός

Ον. οι βαθιοί οι  βαθιές τα  βαθιά
Αιτ. τους βαθιούς τις βαθιές τα βαθιά
Γεν. των βαθιών των βαθιών των βαθιών
Κλ.  βαθιοί  βαθιές  βαθιά

Ο Δούναβης είναι βαθύς ποταμός. A Duna mély folyó.
Η Μεσόγειος θάλασσα είναι βαθιά. A Földközitenger mély.
Το ποτάμι Τίσσα είναι βαθύ. A Tisza folyó mély.
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5. Επίθετα σε -ής, -ιά, -ί
Véghangsúlyos, főnévből képzett melléknevek. Pl.: χρυσαφήςιάί, βυσσινήςιάί, θαλασ-
σήςιάί, ουρανήςιάί / aranyszínű, meggyszínű, tengerkék, égkék.

Ενικός αριθμός
Ον. ο  σταχτής η  σταχτιά το σταχτί η στάχτη = hamu
Αιτ. το  σταχτή τη σταχτιά το  σταχτί σταχτής = hamuszínű
Γεν. του σταχτιού της σταχτιάς του σταχτιού 
Κλ.  σταχτή  σταχτιά  σταχτί

                        Πληθυντικός αριθμός

Ον. οι σταχτιοί οι  σταχτιές τα σταχτιά
Αιτ. τους σταχτιούς τις σταχτιές τα σταχτιά
Γεν. των σταχτιών των σταχτιών των σταχτιών
Κλ.  σταχτιοί  σταχτιές  σταχτιά

Δε μου αρέσουν οι σταχτιοί τοίχοι. Nem szeretem a szürke falakat.
Μου πάνε οι σταχτιές μπλούζες. Jól állnak nekem a szürke blúzok.
Σου πάνε τα σταχτιά πουλόβερ. Jól állnak neked a szürke pulóverek.
Μου αρέσει το πορτοκαλί χρώμα. Szeretem a narancssárgát.
Μου πάει το καφετί παλτό. Jól áll nekem a barna kabát.
Το σταχτί κασκόλ δεν πάει στο πορτοκαλί A szürke sál nem megy a narancsszínű
πουλόβερ σου. pulóveredhez. 

6. Επίθετα σε -ης, -α, -ικο
Hímnemben és nőnemben másodhangsúlyozású, főnévből képzett melléknevek. Pl:  παρα-
πονιάρηςαικο, πεισματάρηςαικο / sirankozó, makacs.

Ενικός αριθμός
Ον. ο  ζηλιάρης η ζηλιάρα το ζηλιάρικο η ζήλια = irigység
Αιτ. το ζηλιάρη τη  ζηλιάρα το ζηλιάρικο ζηλιάρης = irigy
Γεν. του ζηλιάρη της ζηλιάρας του  ζηλιάρικου féltékeny
Κλ.  ζηλιάρη  ζηλιάρα  ζηλιάρικο

Πληθυντικός αριθμός
Ον. οι  ζηλιάρηδες οι ζηλιάρες τα  ζηλιάρικα
Αιτ. τους ζηλιάρηδες τις ζηλιάρες τα  ζηλιάρικα
Γεν. των ζηλιάρηδων – – των ζηλιάρικων
Κλ.  ζηλιάρηδες  ζηλιάρες  ζηλιάρικα
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Ο πατέρας του Γιώργου είναι δουλευτάρης και Jórgosz apja dolgos, nem lusta, mint
όχι τεμπέλης, όπως ο θείος του. a nagybátyja.
Οι φίλες μου δεν είναι ζηλιάρες, όπως οι δικές σου. A barátnőim nem irigyek, mint a tieid.
Τι ζηλιάρικο που είναι αυτό το παιδάκι, Milyen irigy ez a kisgyerek, nem enged
δεν αφήνει άλλο παιδί να παίξει στην άμμο.   játszani más gyereket a homokban.

7. Επίθετα σε -ης, -ης, -ες
Rendhagyó, főnévből képzett melléknevek.

 Ενικός αριθμός

Ον. ο επιμελής η  επιμελής το  επιμελές η επιμέλεια
Αιτ. τον επιμελή την επιμελή το επιμελές = szorgalom, gondozás
Γεν. του επιμελούς της επιμελούς του  επιμελούς   επιμελής, ης, ες
Κλ.  επιμελής  επιμελής  επιμελές = szorgalmas

   Πληθυντικός αριθμός

Ον. οι  επιμελείς οι επιμελείς τα επιμελή
Αιτ. τους επιμελείς τις επιμελείς τα επιμελή
Γεν. των επιμελών των επιμελών των επιμελών
Κλ.  επιμελείς  επιμελείς  επιμελή

Megjegyzés:
– A hímnemű és nőnemű melléknevek ragozása azonos.
– Ügyeljünk a helyesírásra!
– A névelő segít a megkülönböztetésben.

Ο Γιώργος είναι επιμελής μαθητής. Jórgosz szorgalmas tanuló.
Η Ελένη δεν είναι επιμελής μαθήτρια. Eleni nem szorgalmas tanuló.
Οι επιμελείς μαθητές διαβάζουν πολύ. A szorgalmas tanulók sokat tanulnak.
Οι ειλικρινείς γονείς συζητούν   Az őszinte szülők megbeszélik
τα προβλήματα με τα παιδιά τους. a problémákat a gyerekeikkel. 
Η διεθνής έκθεση βιβλίου είναι A nemzetközi könyvkiállítás
στη Βούδα. Budán van.
Ο πατέρας μου πήρε μέρος Apám részt vett a nemzetközi
στο διεθνές συνέδριο ειρήνης.  békekongresszuson.
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8. Το ανώμαλο επίθετο: πολύς, πολλή, πολύ sok – Rendhagyó

   Ενικός αριθμός

Ον. ο πολύς η πολλή το πολύ
Αιτ. τον  πολύ την πολλή το πολύ
Γεν.  – της πολλής  –
Κλ.  –  –  –
 
                            Πληθυντικός αριθμός

Ον. οι πολλοί οι πολλές τα πολλά
Αιτ. τους πολλούς τις πολλές τα πολλά
Γεν. των πολλών των πολλών των πολλών
Κλ.  πολλοί  πολλές  πολλά

Στις διαδηλώσεις των φοιτητών  Az 1973as műegyetemi diáktüntetéseken
του Πολυτεχνείου του 1973  sok ember vett részt. 
συμμετείχε πολύς κόσμος. (πολύς κόσμος = πολλοί άνθρωποι)
Στους δρόμους είχε πολλή κίνηση. Nagy forgalom volt az utakon. 
Στην εξέγερση του Πολυτεχνείου A műegyetemi felkelésben nagyon sok
πήραν μέρος πολλοί νέοι. fiatal vett részt.
Πήραν μέρος και πολλά παιδιά. Sok gyerek is részt vett.
Υπήρχε συμπαράσταση σ’ όλον τον κόσμο. Szolidaritás volt az egész világon.
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«Αχ! έλεγε ο κοκός, 
παππούς να ήμουν 
τώρα, 
να κάνω το σοφό, 
να βήχω, να ρουφώ  
ταμπάκο κάθε ώρα! 

Να έχω άσπρα γένια, 
ποτέ να μη διαβάζω, 
σχολείο να μη πηγαίνω, 
στο σπίτι μου να μένω 
και όλο να νυστάζω. 
Να παίζω όλη μέρα 
με ένα κομπολόγι, 
να μη μου λεν δουλειά, 
και να φορώ γυαλιά, 
και να ’χω και ρολό(γ)ι.
Να λέω παραμύθια 
απάνω από το στρώμα, 
και όλα στη μιλιά μου  
να στέκουνε μπροστά μου
με ανοιχτό το στόμα. 
Να μου φιλούν το χέρι, 
ευχές πολλές να δίνω, 
και σ’ όλους σεβαστός, 
να τρώγω και να πίνω.
Να ’χω και μια μαγκούρα 
να κάνω τον κακό,  
κι άμα θυμός με πάρει, 
ν’ αρχίζω στο στειλιάρι           
και τον τρελό – Κοκό». 

Αυτά και άλλα λέει 
με γνώση παιδική. 
Μα ο Κοκός δεν ξέρει 
πως θέλουν όλοι οι γέροι
να γίνουνε Κοκοί.

*  *  

Felsóhajt a kis csibész: 
Nagyapó, ha lehetnék! 
A bölcset mindig 
játszanám, 
köhögcsélnék, bizony ám, 
óránként tubákot szívnék!

Fehér szakállam lenne, 
mindig csak otthon ülnék, 
tanulnom sosem kéne, 
fütyülnék a tanévre, 
elálmosodnék  
s aludnék.
Egész nap  
a gyöngyfüzérem 
vígan dobálgatnám  
dolgozni sem mennék, 
szemüvegben járnék, 
felhúznám a karórám.
Puha paplanok közt 
meséket mondanék 
puha paplanok közt 
körülöttem minden 

megállna és engem 
figyelne

Mesélnék minden este
a puha ágyban fekve
a szavamat lesnék
az ágyat körbeállnák, 
s tátva maradna szájuk.

Kezemet csókra nyújtom,
hogy áldásomat adjam,
és tiszteletreméltón
végezném étkezésem.
Lenne egy sétapálcám,
úgy elrettentésképpen
s ha méregbe gurulnék, 
ezzel fenekelném el,
komisz kis unokámat!

Ezeken morfondíroz
gyermeki gondolattal
a mi drága kis csibészünk,
mert nincs fogalma róla,
hogy minden öreg bácsi
csibész szeretne lenni.

Nagy Kalliopé Mária fordítása

Γεώργιος Σουρής
(1853–1919)

ΝΑ ΗΜΟΥΝΑ ΠΑΠΠΟΥΣ

Jeórjiosz Szurísz

Ha nagyapó lennék…
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ΌΙ ΜΕΤΌΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 
Az igenevek és a határozószók

1.) Η επιρρηματική μετοχή  A határozói igenév
δείχνει τον τρόπο  az ige cselekvésének a módját,
ή τον χρόνο της ενέργειας του ρήματος vagy az ige cselekvésének idejét mutatja.

Ο παππούς μπήκε στο σπίτι χαμογελώντας. A nagypapa mosolyogva lépett be a házba.
Όλοι μας φωνάζοντας από χαρά τρέξαμε Mindnyájan az örömtől kiáltozva,
και τον αγκαλιάσαμε. hozzáfutottuk, és megöleltük.
Ο Νικολάκης, αγκαλιάζοντάς τον, Nikolákisz, ahogy megölelte, meghúzta  
του τράβηξε τα γένια. a szakállát.
Ο Νικολάκης γελούσε τραβώντας τα γένια. Nikolákisz nevetett, miközben húzta 
 a szakállát.
Η μαμά βλέποντας αυτά, μάλωσε Anyu, ezeket látván, megszidta
το Νικολάκη.  Nikolákiszt. 
Ο Νικολάκης κατέβηκε από την αγκαλιά Nikolákisz lemászott a nagypapa
του παππού, σφυρίζοντας έναν  öléből, egy vidám dalt
εύθυμο σκοπό. fütyörészve.
Κατεβαίνοντας όμως, ο παππούς  De ahogy lemászott, a nagypapa 
του τσίμπησε τον ώμο, χαμογελώντας.  mosolyogva megcsípte a vállát. 

 1. Igeragozás 2. Igeragozás

βλέπω βλέποντας, lát αγαπώ  αγαπώντας szeret 
λέ(γ)ω λέγοντας mond λαλώ λαλώντας énekel
σφυρίζω σφυρίζοντας fütyül  τραγουδώ τραγουδώντας énekel
κατεβαίνω κατεβαίνοντας lemegy χαιρετώ χαιρετώντας üdvözöl
αγκαλιάζω αγκαλιάζοντας ölel τσιμπώ τσιμπώντας csíp
τρέχω τρέχοντας fut γελώ γελώντας nevet
μαλώνω μαλώνοντας veszekszik χαμογελώ χαμογελώντας mosolyok
γράφω γράφοντας ír ευχαριστώ ευχαριστώντας megköszön
διαβάζω διαβάζοντας olvas παρακαλώ παρακαλώντας kér

Τρώγοντας μη μιλάς! Evés közben ne beszélj!
Μιλώντας μην τρως! Beszéd közben ne egyél!
Μη περπατάς πηδώντας, παιδί μου! Ne járj ugrálva, fiam!
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2) Η Επιθετική μετοχή A melléknévi igenév 
Ως επίθετο έχει γένος, αριθμό και πτώση. Melléknévként neme, száma és esete van.
Ως ρήμα έχει φωνή, διάθεση και χρόνους. Igeként a szenvedő jelen időből képződik,
Σχηματίζεται στον  παρακείμενο της és az είμαι igével együtt helyettesítheti
παθητικής φωνής a beálló időket.
με τις καταλήξεις: μένος, η, ο 

λύνω  λύνομαι  λυμένος, η, ο        (ki/el/meg)old (ki/el/meg)oldott
 έχω λυθεί / είμαι λυμένος, η,ο να έχω λυθεί / να είμαι λυμένος, η, ο
είχα λυθεί / ήμουν λυμένος, η,  να είχα λυθεί / να ήμουν λυμένος, η, ο
θα έχω λυθεί / θα είμαι λυμένος 
χτυπώ   χτυπιέμαι  χτυπημένος, η, ο (meg/rá)üt, ver megütött, (meg/össze)vert
έχω χτυπηθεί / είμαι χτυπημένος, η, ο να έχω χτυπηθεί / να είμαι χτυπημένος, η, ο
είχα χτυπηθεί / ήμουν χτυπημένος, η, ο να είχα χτυπηθεί / να ήμουν χτυπημένος
θα έχω χτυπηθεί / θα είμαι χτυπημένος 

Ο πατέρας του Νίκου δούλευε όλη  Níkosz apja egész héten dolgozott.
την εβδομάδα.
Έχει κουραστεί πολύ. Είναι πολύ Nagyon elfáradt. Nagyon fáradt.
κουρασμένος. 
Την προηγούμενη εβδομάδα δούλευε  A múlt héten éjjel is dolgozott.
και τη νύχτα. 
Είχε κουραστεί πάρα πολύ. Ήταν πάρα  Rettenetesen elfáradt. 
πολύ κουρασμένος. Nagyon fáradt volt.
Ο Νίκος τηλεφωνεί στον πατέρα  Níkosz telefonál apjának
του και του λέει: és azt mondja neki:
– Μπαμπά, να πάρω εισιτήρια για το – Papa, vegyek két jegyet
αυριανό ματς; a holnapi meccsre?
– Όχι, παιδί μου. Θα δουλεύω ως αργά  – Nem, gyermekem.
το βράδυ και θα έχω κουραστεί τόσο,  Késő estig fogok dolgozni és annyira fáradt
που δε θα μπορέσω να σε συνοδέψω.  leszek, hogy nem foglak tudni elkísérni. 
Θα είμαι κουρασμένος. Fáradt leszek.
Ο πατέρας του Νίκου επιστρέφει  Níkosz apja fáradtan tér haza
κουρασμένος απ’ τη δουλειά.  a munkából.  
Ο Νίκος τον βλέπει και του λέει: Níkosz látja, és azt mondja neki:
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– Μπαμπά, να έχεις ξεκουραστεί  – Papa, holnapra pihend
ως αύριο γιατί έχουμε εισιτήρια ki magadat, mert meccs jegyünk 
για το ματς. Να είσαι ξεκουρασμένος. van. Legyél kipihent. 
– Μη στενοχωριέσαι. Θα έχω – Ne szomorkodj. 
ξεκουραστεί ως αύριο. Holnapig kipihenem magam.
Θα είμαι ξεκουρασμένος. Kipihent leszek.
Ο πατέρας του Νίκου και να μην  Níkosz apja ha nem is pihente volna
είχε ξεκουραστεί θα πήγαινε ki magát, elment volna
στο ματς με το γιο του. a meccsre a fiával.
Και να μην ήταν ξεκουρασμένος  Ha nem lett volna kipihent, akkor is
θα πήγαινε. elment volna.

Τα επιρρήματα A határozószók
Τα τοπικά επιρρήματα απαντούν  A helyhatározók a Ηol? /Hová? 
στην ερώτηση: Πού; kérdésre adnak választ: 
π.χ.: αλλού, εδώ, εκεί,έξω,  pl.: máshol/ máshová, itt/ide, ott/oda, ki/kint, 
κάτω, πάνω, νότια, le/lent, fel/fenn, délen/délre, 
μέσα, παντού,  be/bent, mindenhol/mindenhová,
πουθενά sehol/sehová, 
πίσω, εμπρός / μπροστά. hátul/hátra, elől/előre. 
Τα χρονικά επιρρήματα απαντούν στην  Az időhatározók a Mikor? 
ερώτηση: Πότε; kérdésre adnak választ: 
π.χ.: αμέσως, αργά, αύριο, γρήγορα,  pl.: azonnal, későn, holnap, 
διαρκώς, έπειτα,  gyorsan, állandóan/egyre,
μόλις, πέρυσι, ποτέ, σήμερα, τότε,  máris, tavaly, soha, ma, akkor, most, 
τώρα, χθες, φέτος. tegnap, idén.
Τα τροπικά επιρρήματα απαντούν στην  A módhatározók a Hogy?/Hogyan
ερώτηση: Πώς; kérdésre adnak választ: 
πχ.: αλλιώς,  ειλικρινά / ειλικρινώς, έτσι,  pl.: másként, őszintén, így, 
ευχάριστα / ευχαρίστως,  kellemesen / szívesen, jól, rosszul
καλά / καλώς, κακώς, 
Τα ποσοτικά επιρρήματα απαντούν στην  A mennyiséghatározók a
ερώτηση Πόσο; Mennyit/-re/-ért kérdésre adnak választ.
π.χ.: αρκετά, λίγο, περίπου, πολύ, τόσο. pl.: eleget/eléggé, kicsit/keveset/kissé,
 körülbelül, sok, ennyire.



Τα βεβαιωτικά: ναι, βέβαια, μάλιστα. Bizonyosságot jelentő határozószók: 
 igen, persze, igenis.
τα διστακτικά: ίσως, πιθανόν, άραγε. Bizonytalanságot jelentő határozószók:
 talán, esetleg, vajon. 
τα αρνητικά: δε(ν), μη(ν), όχι. Tagadást jelentő határozószók: nem/sem,
 ne, nem.

Οι δύο βασικές καταλήξεις των  A melléknévből képzett határozószók
επιρρημάτων που προέρχονται    
από επίθετα είναι: -α και -ως.  -α-ra és ωςra végződnek.
Κατάληξη σε α έχουν τα επιρρήματα  αra végződnek az ύς, ιά, -ύ, és -α, -ικο
που παράγονται  
από επίθετα σεύς, -ιά, -ύ, -ης, -α,-ικο, melléknevekből képzett határozószók:
π.χ.τσαχπίνικα (τσαχπίνικο),  pl.: kacéran, messze/távol
μακριά (μακρύς). 
Κατάληξη σεως έχουν τα επιρρήματα ωςra végződnek az ης, -ες, 
που παράγονται  és ων, ούσα, -ον
από επίθετα σε -ης, -ες και σε -ων, -ουσα, -ον,  melléknévből képzett határozószók:
π.χ. ακριβώς (ακριβής), διαρκώς (διαρκής), pl.: pontosan, folyton,
προφανώς (προφανής), επειγόντως (επείγων). nyilván(valóan), sürgősen 
Κατάληξη σε α και σε -ως σχηματίζουν  α-ra és -ωςra végződnek 
τα επιρρήματα   az ος, -α, -ο
από επίθετα σε -ος, -α, -ο melléknévből képzett határozószók:
π.χ. βέβαια και βεβαίως σπάνια και σπανίως, pl.: persze/természetesen, ritkán
Έχουν άλλες καταλήξεις τα : Más végződése van a: kicsit/keveset,
λίγος → λίγο, πολύς → πολύ. nagyon – határozószóknak.

Επιτρέπεται να καθίσω εδώ; Szabad leülnöm ide?
Μαρία, κάθισε εδώ, όχι εκεί! María, ide ülj, ne oda!
Μη κάθισε μπροστά μου, δε βλέπω τίποτα. Ne ülj előttem, semmit sem látok!
Κάθισε γρήγορα, αρχίζει η παράσταση! Gyorsan ülj le, kezdődik az előadás!
Μου δίνεις λίγο νερό; Adnál egy kis vizet?
Ευχαρίστως. Αλλά μη το πίνεις όλο, άφησε  Szívesen. De ne idd meg az egészet,
λίγο και για μένα. hagyjál nekem is egy keveset.
Βεβαίως. Τα περάσαμε ευχάριστα απόψε. Persze. Kellemesen töltöttük a ma estét.
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Γιώργος Σεφέρης
(1900–1971)
      Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ  
ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ
„Παλιέ μου φίλε, τι γυρεύεις;
Χρόνια ξενιτεμένος ήρθες
με εικόνες που έχεις αναθρέψει  
κάτω από ξένους ουρανούς
μακριά απ’ τον τόπο το δικό σου”.

„Γυρεύω τον παλιό μου κήπο 
τα δέντρα μου έρχονται ως τη μέση
και οι λόφοι μοιάζουν με πεζούλια
κι όμως σαν ήμουνα παιδί 
έπαιζα πάνω στο χορτάρι
κάτω από τους μεγάλους ίσκιους
κι έτρεχα πάνω σε πλαγιές
ώρα πολλή λαχανιασμένος”.

„Παλιέ μου φίλε, ξεκουράσου,
σιγά σιγά θα συνηθίσεις 
θ’ ανηφορίσουμε μαζί
στα γνώριμά σου μονοπάτια,
θα ξαποστάσουμε μαζί 
κάτω απ’ το θόλο των πλατάνων
σιγά σιγά θα ’ρθουν κοντά σου 
το περιβόλι κι οι πλαγιές σου”…
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Jorgosz Szeferisz
Hazatérés 

„Öreg barátom, mit kutatsz?
Idegen földről, hogy visszatérsz, 
otthonodtól távoli,
idegen egek alatt született  
emlék képekkel.”

„A régi kertem keresem,
a derékig érő fákkal,
és a dombokat, a párkányhoz 
hasonlókat, 
ahogy gyerekként 
a fűben, óriási 
árnyékok alatt játszottam
és futottam,  kifulladásig, 
a lejtőkön.” 

„Öreg barátom, pihenj csak,
lassanként megszokod majd,
és együtt kapaszkodunk fel
a régi ösvényeiden, hogy ott, 
a platán boltozat alatt 
megpihenjünk együtt, 
hogy lassan, lassan újra közel 
jöjjenek a ligeteid, 
s a lejtők.

  Nagy Kalliopé Mária fordítása
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ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ  
A melléknevek fokozása

1. Μονολεκτικά
Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός
(Alapfok) (Középfok) (Felsőfok)

Ο Όλυμπος είναι Ο Όλυμπος είναι Ο Όλυμπος είναι 
ψηλός. ψηλότερος από τον Κίσσαβο. το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας.
Az Olimposz Az Olimposz  Az Olimposz
magas. magasabb Kiszavosznál. Görögország legmagasabb hegye.

2. Περιφραστικά
Ο Όλυμπος είναι Ο Όλυμπος είναι Ο Όλυμπος είναι 
ψηλός. πιο ψηλός από τον Κίσαβο. το πιο ψηλό βουνό της Ελλάδας.
magas magasabb legmagasabb

1. Ο Κώστας είναι ψηλός. Ο Γιώργος είναι ψηλότερος από τον Κώστα. Ο Βαγγέλης είναι ο 
ψηλότερος στην Πέμπτη τάξη.

 Η Μαρία είναι ψηλή. Η Νίκη είναι ψηλότερη από τη Μαρία. Η Μυρτώ είναι η ψηλότερη 
στην Πέμπτη τάξη.

 Τούτο το παιδί είναι ψηλό. Αυτό είναι ψηλότερο από τούτο. Εκείνο το παιδί είναι το ψη-
λότερο στην Πέμπτη τάξη.

2. Ο Κώστας είναι ψηλός. Ο Γιώργος είναι πιο ψηλός από τον Κώστα. Ο Βαγγέλης είναι 
 ο πιο ψηλός στην τάξη.
 Η Μαρία είναι ψηλή. Η Νίκη είναι πιο ψηλή από την Μαρία. Η Μυρτώ είναι η πιο ψηλή
 στην τάξη.
 Τούτο το παιδί είναι ψηλό. Αυτό είναι πιο ψηλό από τούτο. Εκείνο το παιδί είναι το πιο
 ψηλό στην τάξη.

A) Επίθετα σε: -ος, -η, -ο / -ος, -α, -ο

Ezek a végződésű melléknevek megfelelnek a magyar bb fokjelnek  
– középfokban: ότερος, -ότερη, -ότερο 
– felsőfokban: a megfelelő névelőt és az: -ότερος, -ότερη, -ότερο végződést kapják. 
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Θετ.  ψηλός  ψηλή  ψηλό 
Συγκρ:  ψηλότερος  ψηλότερη  ψηλότερο
Υπερθ: ο  ψηλότερος, η  ψηλότερη το  ψηλότερο
  ωραίος  ωραία  ωραίο
  ωραιότερος  ωραιότερη  ωραιότερο
 ο ωραιότερος η ωραιότερη το ωραιότερο

B) Az: „υς”, „ια”, „υ”-ra végződő melléknevek:  

a) ύτερος, ύτερη, ύτερο képzőt kapnak:

Θετ.:   πλατύς  πλατιά  πλατύ széles
Συγκρ.:  πλατύτερος  πλατύτερη  πλατύτερο
Υπερθ.: ο  πλατύτερος η  πλατύτερη το  πλατύτερο

b) körülírásos

Θετ.  πλατύς  πλατιά  πλατύ
Συγκρ.   πιο πλατύς  πιο πλατιά  πιο πλατύ
Υπερθ. ο  πιο πλατύς η  πιο πλατιά το  πιο πλατύ

Θετ.: ψηλός, ψηλή,  ψηλό,  ωραίος, ωραία, ωραίο, πλατύς, πλατιά, πλατύ
Συγκρ.: πιο ψηλός, ψηλή, ψηλό, πιο ωραίος, ωραία, ωραίο, πιο πλατύς, πιο πλατιά,  

πιο πλατύ
Υπερθ.:   ο πιο ψηλός, ο πιο πλατύς, η πιο ψηλή, η πιο πλατιά, το πιο ψηλό, το πιο πλατύ

Σχηματισμός του υπερθετικού – A felsőfokképzés

– Τι έγραφε το χρυσό μήλο της Έριδος; 
– Το μήλο της Έριδος έγραφε: 

1. Προς την ομορφότερη / Προς την ωραιότερη – a legszebbnek.
2a. Προς την ομορφότατη / Προς την ωραιότατη – a csodaszépnek.
2b. Προς την πολύ όμορφη / Προς την πολύ ωραία – a nagyon szépnek.

Az abszolút felsőfokot az: ότατος, -ότατη, -ότατο
                                         -ύτατος, -ύτατη, -ύτατο 
                                         végződésekkel képezzük.



Ενότητα 25η 

162

Διαβάζουμε δυο φράσεις του
Δ. Σολωμού: D. Szolomósz:

«Όμορφος κόσμος, ηθικός κι αγγελικά „Szépséges világ, erkölcsös, angyalinak
πλασμένος». teremtett”.
«Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα „Lelkem szeme mindig nyitott,
τα μάτια της ψυχής μου». mindig éber”.

Παραθετικά των επιρρημάτων – A határozószók fokozása
A semlegesnemű melléknevek többes számából képezzük a legtöbb határozószót:

        Επίθετο Επίρρημα
 Πληθυντικός ουδετέρου
ψηλός,η,ο τα ψηλά ψηλά
ωραίος,α,ο τα ωραία ωραία
πλατύς,ιά,ύ τα πλατιά πλατιά

Θετικός βαθμός    Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός

 Μονολεκτικά Περιφραστικά Μονολεκτικά Περιφραστικά
ψηλά ψηλότερα πιο ψηλά ψηλότατα πολύ ψηλά
ωραία ωραιότερα πιο ωραία ωραιότατα πολύ ωραία
πλατιά πλατύτερα πιο πλατιά πλατύτατα πολύ πλατιά

Τα βουνά της Ελλάδας είναι ψηλά. Görögország hegyei magasak.
Σηκώστε ψηλά τη σημαία της Ελλάδας. Emeljétek magasra Görögország zászlaját.
Η Ελλάδα έχει ωραία τοπία. Görögországnak szép tájai vannak.
Η Καλλιόπη τραγουδάει ωραία  Kalliópi szépen énekel Görögország
για τα ωραία τοπία της Ελλάδας. szép tájairól.

Megjegyzés:
Körülírásosan sok helyhatározószó is képez fokozatot:
κάτω le πιο κάτω lejjebb πολύ κάτω nagyon lent
επάνω fenn πιο πάνω feljebb πολύ απάνω  nagyon fent
έξω kinn  πιο έξω kijjebb πολύ έξω nagyon kint
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Ανώμαλα παραθετικά – Rendhagyó fokozás

 Επίθετα

Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός
καλός, ή, ό καλύτερος, η, ο άριστος, η, ο kitűnő
κακός, ή, ό χειρότερος, η, ο –
πολύς, πολλή, πολύ περισσότερος, η, ο (πιότερος, η, ο)
λίγος, η, ο λιγότερος, η, ο ελάχιστος, η, ο minimális
μεγάλος, η, ο μεγαλύτερος, η, ο μέγιστος, η, ο maximális
  μέγας nagy
μικρός, ή, ό μικρότερος, η, ο ελάχιστος, η, ο minimális

 Επιρρήματα

καλά (καλώς) καλύτερα άριστα kitűnően
κακά (κακώς) χειρότερα – rosszabbul
πολύ περισσότερο (πιότερο) πάρα πολύ nagyon
λίγο λιγότερο πολύ λίγο, ελάχιστα minimálisan

λίγο πολύ többékevésbé
– Σπύρο, είναι καλός μαθητής ο αδερφός σου;
– Είναι πολύ καλός, άριστος.
– Και πώς τα περάσατε στην Ελλάδα;
– Τα περάσαμε άριστα.
– Τι διαβάζει τώρα;
– Διαβάζει ένα βιβλίο για το Μέγα Αλέξανδρο.

Megjegyzés: 
Ha „o” hangra, illetve „osz”ra végződnek a határozószók, ómegával írjuk, például:
κάτω, εδώ, αμέσως, καλώς…., kivételek:
εμπρός előre!, tessék! (csengetésre, csengésre)
φέτος idén
τέλος vége
És „η”-val íródik néhány összetett szó:
εξαρχής – elejétől fogva καταγής – földön / földre
επίσης – szintén επικεφαλής + B. e. – élén / élére 
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Γιάννης Ρίτσος Jannisz Ritszosz
Καλύτερα έτσι. Így jobb.
Όλα καλύτερα έτσι. Minden így jobb.
Μη χειρότερα, Κύριε. Soha rosszabbat, Uram.
Άσε να πάρω μιαν ανάσα Engedj fellélegeznem
ανάμεσα σε δυο καφέδες két kávé
και τρεις πολέμους. és három háború közt.

                                                                                      Szabó Kálmán fordítása

Ελλειπτικά παραθετικά – Hiányos fokozatok

Επίθετα  Επιρρήματα
ανώτερος, η, ο ανώτατος, η, ο ανώτερα ανώτατα / felső, fő
κατώτερος, η, ο κατώτατος, η, ο κατώτερα κατώτατα / alsó
μεταγενέστερος,  η, ο – μεταγενέστερα késő / későbbi

– Πού σπουδάζει η αδερφή σου, Σπύρο;
– Η αδερφή μου σπουδάζει σ’ ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
– Και τι σπουδάζει;
– Ασχολείται με την μεταγενέστερη βυζαντινή λογοτεχνία.   

Τα παραθετικά της μετοχής – A melléknévi igenév fokozása

A melléknévi igeneveket ugyanúgy ragozzuk, mint a mellékneveket, és egyeztetjük a fő név
vel nemben, számban, és esetben. Fokozni viszont csak körülírással lehet.

δεμένος, δεμένη, δεμένο ντυμένος, ντυμένη, ντυμένο
κρυμμένος, κρυμμένη, κρυμμένο δουλεμένος, δουλεμένη, δουλεμένο
πλεγμένος, πλεγμένη, πλεγμένο ανοιγμένος, ανοιγμένη, ανοιγμένο
δροσισμένος, δροσισμένη, δροσισμένο στολισμένος, στολισμένη, στολισμένο
αγαπημένος, αγαπημένη, αγαπημένο στενοχωρημένος, στενοχωρημένη,   
 στενοχωρημένο
αδικημένος, αδικημένη, αδικημένο ερωτευμένος, ερωτευμένη, ερωτευμένο
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Ο Προμηθέας ήταν δεμένος σ’ ένα βράχο. kötve, (meg)kötözött
Η Μυρτώ ήταν ντυμένη πιο ωραία από τη Νίκη. öltözve, (ki)öltözött
Το παιδί ήταν κρυμμένο πίσω από ένα δέντρο. elbújva, elbújt 
Η έκθεση του Σπύρου ήταν η πιο δουλεμένη. kidolgozva, kidolgozott
Το πουλόβερ αυτό είναι πλεγμένο από τη γιαγιά του.     megkötve, megkötött
Αυτό το παιδί είναι το πιο ανοιγμένο προς σ’ όλα. nyitva, nyitott
Μετά το πότισμα ο κήπος είναι δροσισμένος. üdítő, frissítő
Η πιο ωραία στολισμένη τάξη είναι η Πέμπτη. díszítve, díszített
Αγαπητέ μου φίλε, η αγαπημένη μου γιαγιά  kedves, szeretett
είναι άρρωστη. Γι αυτό είμαι πολύ στενοχωρημένος. beteg, szomorú
Ο γιος μου είναι αδικημένος. Είναι πολύ ερωτευμένος, mellőzött, szerelmes

αλλά η συμμαθήτριά του δεν του δίνει σημασία.
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Γιάννης Ρίτσος
ΤΟ ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ

Μικρό πουλί τριανταφυλλί, δεμένο με κλωστίτσα,
με τα σγουρά φτεράκια του στον ήλιο πεταρίζει.

Κι αν το τηράξεις μια φορά θα σου χαμογελάσει
κι αν το τηράξεις δυο και τρεις θ’ αρχίσεις το τραγούδι.

Jannisz Ritszosz
Ciklámen
Rózsaszínű kicsiny madár, vékony fonál a lábán,
de göndör szárnyacskájával mindig a nap felé húz:

Ha ránézel, csak egyszer is, kedvesen mosolyog rád,
de ha kétszer, háromszor is, dalolnod kell, dalolnod.

Szabó Kálmán fordítása
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ΠΡΌΘΕΣΕΙΣ – Elöljárószók

Az elöljárószavakat már ismerjük, majdnem mindegyik előfordult. Értelmük attól függ, hogy 
mivel járnak. A leggyakrabban tárgyesettel és birtokos esettel járnak. Összetett szavaknál 
előtagként fordulnak elő. Néhány példa:

Κατά + Ονομ. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου από  A Műegyetem elfoglalása 
 τους φοιτητές το 1973. a diákok által 1973ban.
Κατά + Αιτ.  Κατά τη γνώμη μου. Véleményem szerint.
Κατά + Γεν. Εξεγέρθηκαν κατά της δικτατορίας. A diktatúra ellen tüntettek. 
Επί + Ονομ.  Η επιδίωξή μας είναι να μάθετε Törekvésünk az, hogy meg
 να μιλάτε ελληνικά. tanuljanak görögül beszélni.
Επί + Αιτ. Έβρεχε επί δέκα ημερόνυχτα. Tíz napon át éjjelnappal esett.
Επί + Γεν. Επί δικτατορίας έγινε γνωστή σ’ όλον  A diktatúra alatt (idején) 
 τον κόσμο η ελληνική μουσική az egész világon ismertté vált
 και ποίηση.  a görög zene és költészet.
υπέρ + Ονομ. Η υπερτίμηση του Ευρώ. Az euró felértékelése.
υπέρ + Γεν. Αγωνίζεται υπέρ της ισότητας A nemzetiségek egyenlőségéért
 των εθνικοτήτων. küzd.
υπό + Ονομ. Η υποτίμηση του Ευρώ. Az euró leértékelése. 
υπό + Αιτ. Η οικονομία της χώρας βρίσκεται Az ország gazdasága 
 υπό ανάπτυξη. fejlődőfélben van.

Gyakoriak:
με val, vel Ο Σπύρος πήγε μαζί με την παρέα του στο θέατρο.
σε hoz, ban, ra Πήγαν σ’ ένα καινούριο θερινό θέατρο.
για ért, ról, ről Είδαν μια παράσταση για τον Προμηθέα  δεσμώτη.
ως ig Ως το θέατρο μιλούσαν για το έργο.
προς – felé Οι θέσεις τους έβλεπαν προς τη σκηνή πολύ ωραία.
μετά – után Μετά την παράσταση υπήρχε και μπουφές.
παρά – ellenére  Παρά την περασμένη ώρα, περπάτησαν ως το σπίτι.
αντί(ς) – helyett Αντί να πάρουν λεωφορείο ξεκίνησαν με τα πόδια.
από ból, tól, től Από το θέατρο μέχρι το σπίτι κράτησε δυο ώρες ο δρόμος.
κατά – felé Φτάσανε σπίτι κατά τα χαράματα.
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ίσαμε ig Ίσαμε το σπίτι τραγουδούσανε το Σουλιώτικο τραγούδι 
  που λέει:
χωρίς = nélkül „Στη στεριά δε ζει το ψάρι, ούτε άνθος στην αμμουδιά,
δίχως = nélkül κι οι Σουλιώτισσες δε ζούνε δίχως την ελευθεριά”.

Összetett szavakban előtagként, mint :
θέτω / θέση tesz, helyez – hely, helyezés, Θέσεις και αντιθέσεις 
  Érvek és ellenérvek
  Tézisek és antitézisek
αντιθέτω / αντίθεση ellentét
αποθέτω / απόθεση lerakodás
διαθέτω / διάθεση kedv, rendelkezés
καταθέτω / κατάθεση letétel
μεταθέτω / μετάθεση áthelyezés
παραθέτω / παράθεση feltálalás, mellékel
προσθέτω / πρόσθεση hozzáadás, összeadás
υποθέτω / υπόθεση ügy, feltételezés, feltevés

ΣΥΝΔΕΣΜΌΙ – Kötőszók

1. Συμπλεκτικοί : Οι άστεγοι δεν έχουν ούτε σπίτι μήτε πλούτη.
 και, (κι), ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ Έρχεσαι μαζί μου ή φεύγω μόνος μου.
2. Διαχωριστικοί: ή, είτε Είτε έρθεις είτε δεν έρθεις εγώ φεύγω.
3. Αντιθετικοί: „Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή 

 μα, παρά, αλλά, όμως, ωστόσο,  Παρά σαράντα χρόνων σκλαβιά και φυλακή”. 
 ενώ, αν και, μολονότι, μόνο Λοιπόν: αυτοί είναι παρατακτικοί σύνδεσμοι, 

4. Αποτελεσματικοί: δηλαδή συνδέουν κύριες με κύριες και 
 λοιπόν, ώστε, άρα, επομένως, που δευτερεύουσες με δευτερεύουσες προτάσεις.
5. Επεξηγηματικός: δηλαδή Ο Ρήγας έγραψε ότι θέλει ελεύθερη ζωή. 
6. Ειδικοί: Για να δούμε πως συνεχίζεται ο Θούριός του:

 πως, σαν, ότι „Ως πότε παλληκάρια να ζούμε στα στενά, 
7. Χρονικοί: Μονάχοι σα(ν) λιοντάρια στις ράχες, στα βουνά”.

 όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού Ο Ρήγας Φεραίος (1757–1797) ήταν ένας από τους 
 αφότου, πριν (να), μόλις, προτού πρωτομάρτυρες της ελληνικής επανάστασης.
 ώσπου, ωσότου, όσο που, όποτε Αφού πιάστηκε, στραγγαλίστηκε στο Βελιγράδι.
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8. Αιτιολογικοί: Το πτώμα του Ρήγα και τα πτώματα των 
 γιατί, επειδή, αφού συντρόφων του τα έριξαν στα νερά του Δούναβη.
9. Υποθετικοί: Όχι μόνο στη διασπορά αλλά και στην υπόδουλη

 Αν, σαν, άμα Ελλάδα ήταν γνωστά τα έργα του Ρήγα.
11. Τελικοί: να, για να Στην Ουγγαρία βρίσκεται και ο Χάρτης του Ρήγα.
12. Διστακτικοί: μη(ν), μήπως Για να τον δείτε χρειάζεται να πάτε στο Ορθόδοξο
13. Συγκριτικός: παρά Μουσείο των Σέρβων στην πόλη Άγιος Ανδρέας.

Αγαπητοί Μαθητές,
Όποιος από ’σάς δεν έχει πάει ακόμα στην πόλη Άγιος Ανδρέας, προτείνουμε να κάνει μια 
εκδρομή με την παρέα του ή τους γονείς του. Απέχει μόνο 50 χιλιόμετρα από την πρω
τεύουσα, όσο και το χωριό Ν. Μπελογιάννης. Και στις δυο αυτές Παραδουνάβιες περιοχές 
στα παλιά τα χρόνια ζούσαν και Έλληνες. Παραδείγματος χάριν ο Παραδουνάβιος κάμπος 
κάτω απ’ τον  λόφο που χτίστηκε το χωριό, ήταν κτήμα της οικογένειας Σίνα. Γι αυτό 
ονομάζεται Sinatelep. Λίγο πιο νότια βρίσκονται τα ερείπια του μοναστηριού του Αγίου 
Παντελεήμων, και η πόλη που είχε χτιστεί τότε, είχε ονομαστεί Dunapentele, ενώ η και-
νούρια τώρα λέγεται Dunaújváros.   
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ΛΕΤΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ LETA KUCOHERA
(1945–)

Η ΠΑΤΡΙΣ ΜΟΥ A hazám
Βλαστός αρχέγονου άνθους Ősi virág sarja 
ανάμεσα σε δυο μυλόπετρες két malomkő között
διεσώθη életben maradt
καθώς άγιος mint szent
μέσα σε βράχο. a sziklabarlangban.

ΚΑΙ ΛΕΩ És azt mondom
Όπου οι ρίζες Ahol az elődök
των προγόνων gyökerei
βαθαίνουν a mélybe nyúlnak
ψηλώνουν τα δέντρα. magaslanak a fák.

Γιατί εδώ η ποίησις Mert itt a költészet 
εδώ η τέχνη itt a művészet
εδώ το πνεύμα.  itt a szellem.

Szabó Antigoné fordítása



sΑ, αs

α tlan, tlen
αβέβαιος, η, ο bizonytalan
άβουλος, η, ο tehetetlen
αγαθός, η, ο jó, derék, naiv
άγαλμα, το  szobor
αγάπη, η szeretet, szerelem
αγαπητός, ή, ό kedves
αγαπώ szeret
αγγελικός, ή, ό angyali
αγγίζω megérint, hozzáér
αγγλικός, ή, ό angol
αγέρι, το szellő
αγιάζω megszentel
αγιασμός, ο megszentelés
άγιος, α, ο szent
αγκάθι, το tüske
αγκαλιά, η ölelés
αγκαλιάζω ölel
αγοράζω vásárol
αγόρι, το fiú
άγρυπνος, η, ο éber
αγώνας, ο harc, küzdelem
αδελφή, η nővér, húg
αδέλφια, τα testvérek
αδελφός, ο báty, öcs
αδέξιος, ια, ιο ügyetlen
αδέσμευτος, η, ο el nem kötelezett
αδέσποτος, η, ο gazdátlan
αδιάθετος, η, ο gyengélkedik
αδιαμόρφωτος, η, ο kialakulatlan
αδικώ igazságtalan  
 vkivel
αεικίνητος, η, ο örökmozgó
αέρας, ο levegő, szél
αηδόνι, το csalogány
άθροισμα, το halmaz, összeg
αθωότητα, η ártatlanság
Αιγαίο πέλαγος, το Égeitenger

αθλητής, ο  sportoló,
αθλήτρια, η  sportolónő
αίθουσα, η terem
αίμα, το vér
Αίμος, ο Balkánhegység
αιτιολογικός, ή, ό okhatározói
αϊτός, ο (αετός) sas
αιώνας, ο évszázad
αιωνιότητα, η örökkévalóság
ακατανόητος, η, ο érthetetlen
ακέραιος, α, ο egész, teljes
ακολουθώ követ, következik 
ακόμη, ακόμα még
ακούω hall, hallgat
άκρη, η vége, széle
ακριβώς pontosan
ακρογιάλι, το tengerpart
ακρογιαλιά, η tengerpart
Ακρόπολη, η Akropolisz
ακτίνα, η sugár
αλαζονικός, ή, ό hetvenkedő
αλάλητος, η, ο néma, fiatal
αλβανικός, ή, ό albán
άλγεβρα, η algebra
αλεπού, η róka
αλήθεια, η igazság
αληθώς valóban
αλκή, η erő
αλλά  de
άλλος, η, ο más, másik
άλογο, το ló
Άλπεις, οι  Alpok
αλφάβητο, το abc
αλώνι, το szérű, fényudvar
αμβλεία, η tompa
αμελής,ης,ες  gondatlan, hanyag
Αμερική, η Amerika
αμέσως tüstént, azonnal 
αμετακίνητος, η, ο elmozdíthatatlan
άμμος, η homok
αμπέλι, το szőlőskert

ΛΕΞΙΛΌΓΙΌ – SZÓSZEDET
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αμφιβολία, η  kétség
ανάβω gyújt
αναγκάζω kényszerít, kénytelen
ανάγκη, η szükség, kényszer
ανάγνωση, η olvasás
αναθρέφω felnevel
ανάλογος, η, ο megfelelő, analóg 
ανάμεσα  között
αναπαυτικός, η, ο  pihentető, kényelmes
αναπνέω belélegzik
ανάπτυξη, η fejlődés, fejlesztés
αναρωτώ kérdezget, töpreng
ανάσα, η lélegzet(vétel)
ανάσταση, η feltámadás
αναστεναγμός, ο sóhajtás
αναφέρω megemlít, idéz
αναφορικός, η, ο vonatkozó, 
 kapcsolatos
αναχώρηση, η elutazás, indulás
αναψυκτικό το  üdítő ital 
ανεβαίνω felmegy
άνεμος, ο szél
ανήκω tartózik vhová
ανηφορώ, ίζω, felfelé megy
ανθίζω virágzik
ανθόκηπος, ο virágkert
άνθος, το virág
άνθρωπος, ο ember
ανοδικός, ή, ό felmenő
ανοίγω nyit, nyílik 
άνοιξη, η tavasz
ανοιχτός, ή, ό nyitott, nyílt
ανταμώνω találkozik
αντάρτης, ο partizán
αντί + για   helyett, gyanánt
αντιγράφω másol
αντίθεση, η ellentét, antitézis
αντίθετος, η, ο ellentétes, ellenkező
αντικείμενο, το  tárgy, állítmány
αντικρινός, ή, ό szemközti
αντίο viszontlátásra
αντίσταση, η ellenállás
άντρας, ο férfi, férj
αντρειωμένος, η, ο bátor, vitéz

αντωνυμία, η névmás
άνω fenn
ανώμαλος, η, ο rendhagyó
ανώτερος, η, ο felsőbb, felettes
αξίζω  megéri
άξιος, άξια, άξιο méltó
αξίωμα, το tisztség, méltóság
αόρατος, η, ο láthatatlan
αόριστος, η, ο meghatározatlan
απάντηση, η válasz, felelet
απαντώ felel, válaszol
απάνω fenn
απειλώ fenyeget
απέχω távol van, 
απλώνω nyújt, nyúl, terít
από + Αιτ. ból, ből, tól, től
απόγευμα, το délután
αποθαμένος, η, ο halott
αποθέτω elhelyez, félretesz
αποθήκη, η raktár
Αποκριά, η farsang
αποκρίνομαι válaszolni
απόλυτος, η, ο abszolút, teljes
απόσπασμα, το részlet
απόστροφος, η aposztróf
αποτέλεσμα, το eredmény
απόφαση, η határozat, döntés
αποχαιρετώ búcsúzik
Απρίλιος, ο április
αραβικός, ή, ό arab
άραγε vajon
αραγμένος, η, ο  kikötött
αράζω kiköt, parkol
αργά lassan, későn
αργώ késik
αρέσω tetszik, ízlik
άρθρο, το névelő
αριθμητής, ο számláló
αριθμητικός, ή, ό számbeli, szám,
αριθμητική, η számtan
αριθμός, ο szám
αριστερά balra
αριστερός, ή, ό bal (oldali)
αρκούδι,  το mackó
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αρκώ elegendő, elég
αρνητικός, ή, ό tagadó, negatív
αρνί, το bárány
αρνούμαι visszautasít, tagad
αρπάζω el/ki/fel/ragad
άρρωστος, η, ο beteg
αρσενικός, ή, ό hímnemű
αρχαίος, α, ο ókori
αρχέγονος, η, ο ősi
αρχή, η kezdet
αρχίζω kezd
αρχικός, ή, ό kezdeti, eredeti
αρχιτέκτονας, ο, η építész
ασβέστης, ο mész 
άσχημος, η,ο  csúnya
ασχολούμαι foglalkozik vmivel
ατύχημα, το  baleset
αυτοκίνητο, το autó
αφανίζω  kiírt

sΒ, βs
βαδίζω lép, jár
βάζω tesz, helyez
βαθαίνω mélyít
βαθμός, ο fok/ozat, jegy
βαθύς, ια, υ mély
βαλκανικός, η, ο balkán
βαριέμαι unatkozik
βάρκα, η csónak
βαρώ üt, ver
βάρος, το súly
βασανίζω kínoz
βάση, η alap
βασιλεύω uralkodik, nyugszik 
βασιλικός, ο bazsalikom
βαστώ meg/kitart, bír
βγάζω kivesz
βγαίνω kijön
βέβαια biztosan, persze
βεβαιώνω biztosít, igazol
βεβαίωση, η igazolás

βήμα, το lépés, szószék
βήχω köhög
βία, βιασύνη, η sietség
βιαστικός, η, ο sietős
βιβλίο, το könyv
βιβλιογραφία, η bibliográfia
βιβλιοθήκη, η könyvtár
βίβλος, η Biblia
βιολογία, η biológia
βιομηχανία, η ipar
βίος, ο élet
βιτρίνα, η kirakat
βίωμα, το élmény
βλαβερός, ή, ο káros
βλάπτω árt
βλαστός, ή, ό sarj, hajtás
βλέμμα, το tekintet
βλέπω lát
βοηθώ segít
βολεύω elhelyez
βόλτα, η séta
βόρειος, α, ο északi
βοσκοπούλα, η pásztorlány
βότσαλο, το kavics
Βουδαπέστη, η Budapest
βουλιάζω elsüllyeszt
βουνό, το hegy
βράδυ, το est
Βραζιλία, η Brazília
βράχος, ο szikla
βρίσκομαι található vagyok
βρίσκω talál, lel
βροχή, η eső
βυζαντινός, ή, ό bizánci
βυσσινιά, η meggyfa

sΓ, γs
γάλα, το tej
γαλάζιος, ια, ιο kék
γαλήνη, η nyugalom
Γαλλία, η Franciaország
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γαλλικός, ή, ό francia
γάντι, το kesztyű
γάτα, η macska
γεγονός, το esemény, tény
γεια σου szervusz, 
 egészségedre
γέλιο, το nevetés
γελώ nevet
γενέθλια, τα születésnap
γενέτειρα, η szülőföld
γένια, τα szakáll
γέννηση, η születés
γεννώ,ιέμαι  szül, születik
γένος, το faj, nemzetség, nem
Γερμανία, η Németország
Γερμανός, ο német férfi
γερμανικός, ή, ό német
γέρος, ο öreg
γεφύρι, το híd
γεωμετρία, geometria
γεωργία, η  földművelés
γη, η  föld
γιαγιά, η nagymama
γιαλός, ο tengerpart
γιαούρτι, το joghurt
γιασεμί, το jázmin
γιατί miért, azért mert
γιατρός,  ο, η orvos
Γιβραλτάρ, το Gibraltár
γίνομαι lesz, történik, válik
γιορτάζω ünnepel
γιορτή, η ünnep
γιος, ο fia vkinek
γκάφα, η baklövés
γκιαούρης, ο gyaur
γκιώνης, ο fülesbagoly
γκρεμνός, ο szakadék
γλάρος, ο sirály
γλάστρα, η cserép
γλυκός, ιά, ό édes
γλώσσα, η nyelv
γλωσσικός, ή, ό nyelvi
γνεύω, γνέφω int
γνωρίζω ismer

γνώριμος, η, ο ismerős
γνώση, η ismeret, tudás
γνωστός, ή, ό ismert
γόνατο, το   térd
γονέας, ο szülő
γράμμα, το betű, levél, 
 stúdiumok
γραμματέας, ο, η titkár
γραμματική, η nyelvtan
γραμμένος, η, ο írott
γραμμή, η vonal, járat, sor
γραφείο, το iroda, íróasztal
γραφή, η írás
γράφω ír 
γράψιμο, το írás
γυαλιά, τα szemüveg
γυμνάσιο, το gimnázium
γυμνός, ή, ό meztelen
γυναίκα, η nő, asszony, feleség
γυρεύω keres
γυρισμός, ο visszatérés
γύρω körül, köröskörül
γωνία, η sarok, szöglet, szög 

sΔ, δs
δάκρυ, το könny
Δανία, η Dánia
δασκάλα, η tanítónő
δάσκαλος, ο tanító
δάσος, το erdő
δείκτης, ο mutató
δείχνω mutat
δέκα tíz
δεκάδα, η tízes (egység)
δεκαετία, η évtized
δεκαριά egy tucat
Δεκέμβριος, ο december
δελφίνι, το delfin
δέμα, το csomag
δεν nem (ige előtt)
δέντρο, το fa
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δένω meg/be/átköt
δεξιά jobbra
δεξιός, ιά, ιό jobb
δέσιμο, το meg/be/átkötés
δεσποινίς, η kisasszony
Δευτέρα, η hétfő
δευτερόλεπτο, το másodperc
δεύτερος, η, ο második
δέχομαι  (el)fogad
δηλαδή szóval, vagyis
δηλώνω nyilvánít
δημοκρατία, η demokrácia
δήμαρχος, ο polgármester
δημιουργώ alkot, teremt, alapít
δημοσιεύω közöl, publikál
δημόσιος, ια, ιο nyilvános, köz,
 állami
Δημοτικό, το általános iskola
δημοτικός, ή, ό népi, városi, község
δια  (:), át, keresztül, által
διαβάζω olvas, tanul
διαβαίνω átmegy
διαβάτης, ο vándor, járókelő
διάγνωση, η felismerés,   
 diagnózis
διαγωνισμός, ο pályázat
διαδήλωση, η tüntetés
διάθεση, η rendelkezés, kedv,
 hajlam
διαθέτω rendelkezik
διαθήκη, η végrendelet
διαίρεση, η osztás
διαιρετέος, α, ο osztandó
διαιρετής, ο osztó
διαιρώ oszt
διαλέγω kiválaszt, válogat
διαμάντι, το gyémánt
διαμέρισμα, το lakás, kerület,
 tájegység
διάμετρος, η átmérő
διασκορπισμένος, η, ο szétszórva,   
 szétszort
διασπορά diaszpóra, szórvány 
διάσταση, η távolság, dimenzió

διασώζω (meg)ment/tart
διατάζω  parancsol
διατηρώ meg/tart, őriz, óv 
διάτρητος, η, ο átlyuggatott, 
 perforált
διαχωριστικός, ή, ό  elválasztó (vonal)
δίγλωσσος, η, ο kétnyelvű
διδασκαλία, η oktatás, tanítás
διδάσκω oktat, tanít
δίδυμα, τα ikrek
διευθύνω irányít, vezényel 
διηγούμαι elmesél
δικαιολογώ igazol, indokol
δίκιο, το igaz(ság)a, jussa
δικός, ή, ό saját, egyéni,   
 enyém
δικτατορία, η diktatúra
δίνω ad
διορθώνω ki/megjavít
δίπλα, η redő, fodor
δίπλα mellettünk, oldalt
διπλός, ή, ό dupla, páros
δίστιχο, το disztrichon
δίφθογγος, ο kettőshangzó
δίχτυ, το háló
διψήφιος kétjegyű
διψώ szomjazik
διώρυγα, η csatorna
διώχνω üldöz, elküld
δόντι, το fog
δόξα, η dicsőség
δόρυ, το dárda, lándzsa
δουλειά, η munka, dolog
δουλευτάρης, α, ικο dolgos
δουλεύω dolgozik
δρόμος, ο út
δροσερός, ή, ό hűs, üde, friss
δρυς, η tölgyfa
δύναμη, η erő, hatalom
δυνατός, ή, ό erős, hangos
δυνατότητα, η lehetőség
δύσκολος, η, ο nehéz, kínos
δυστυχώς sajnos
δωμάτιο, το szoba
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sΕ, εs

εαυτός, ο magam
εβδομάδα, η hét
Εγγλέζος, ο angol férfi
εγγόνι, το unoka
εγγράφω beirat
εγκαταλείπω elhagy,  
 cserbenhagy
εγκατασταίνω letelepít
έγκυος, η terhes
έγνοια, η gond, törődés
εγχειρίδιο, το kézikönyv
εγώ én
έδαφος, το talaj, terület
εδώ itt
εδωνά, εδωδά itten
έθιμο, το népszokás
εθνικός, ή, ό nemzeti
εθνικότητα, η nemzetiség
έθνος, το nemzet
ειδικός,ή, ό speciális, különleges
εικόνα, η kép, ikon
είμαι vagyok
ειρήνη, η béke
εισαγωγικά, τα idézőjelek
εισαγωγικός,ή,ό import, bevezető 
 felvételi
είσοδος, η bemenet, bejárat
είτε vagyvagy
εκδήλωση, η rendezvény
εκδρομή, η kirándulás
εκεί ott
εκείνος,η, ο amaz, az
έκθεση, η kiállítás, dolgozat
εκπαίδευση, η oktatás
εκστρατεία, η hadjárat
εκτός kívül, kivéve
ελέγχω ellenőriz
ελεημοσύνη, η irgalom
ελευθερία, η szabadság
ελεύθερος, η, ο szabad
ελιά, η olajfa, olajbogyó

Ελλάς, η Hellasz
ελλειπτικός, ή, ό hiányos, elliptikus
έλλειψη, η hiány, ellipszis
Έλληνας, ο görög férfi
Ελληνίδα, η görög nő
ελληνικός, ή, ό görög
Ελληνόπουλο, το görög gyerek
έμπορος, ο kereskedő
εμπρός előre, rajta, tessék
εμφύλιος, α, ο bel/testvéri viszály
ένας, μια, ένα egy
ενδιαφέρω, ομαι érdekel, érdeklődik
ενεργητικός, ή, ό tevékeny, cselekvő
ενεστώτας, ο jelen idő
έννοια, η fogalom, értelem
εννοώ gondol, ért vmit
εννοείται érthető
ενότητα, η egység
εντάξει rendben
εντάσσω integrál, sorol, belép
έντιμος, η, ο tisztességes
εντός belül, 
ενώ míg, miközben
εξαιρώ leszámít, mentesít
εξακολουθητικός, ή, ό folyamatos
εξέγερση, η felkelés
εξέταση, η vizsga, vizsgálat
έξοδος, η kijárat, kimenetel
έξυπνος, η, ο okos, ügyes
έξω ki, kint
επαναλαμβάνω ismétel
επαναπατρίζομαι repatriál
επανάσταση, η forradalom
επανένταξη, η reintegráció
επειδή mivel(hogy)
επεξηγηματικός ή, ό magyarázó
επέτειος, η évforduló
επί (x) szer, szor, ször
επί + (B. e.) on, en, ön, nál, 
 alatt
επί + (T. e.) ra, re, át, óta
επιγραφή, η felirat
επιδίωξη, η törekvés
επιδρώ  hat vmire
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επίθετο, το melléknév, 
 vezetéknév
επικεφαλής élén, élére
επικοινωνία, η kommunikáció
επιμελής, ής, ές szorgalmas
επιμονή, η türelem
επίπεδο, το szint
έπιπλο, το bútor
επίρρημα, το határozószó
επίσης szintén
επισκέπτομαι látogat
επιστήμη, η tudomány
επιχειρηματίας, ο vállalkozó
επομένως következésképpen 
εποχή, η évszak, időszak 
εργάζομαι dolgozik
εργαζόμενος, η, ο dolgozó
εργοστάσιο, το gyár
ερείπιο, το rom
ερημιά, η magány, pusztaság
έρημος, η, ο  magányos, kihalt
Έριδα, η Erisz
έρχομαι jön
 ερώτηση, η kérdés
έρωτας, ο szerelem
ερωτηματικό, το kérdőjel
ερωτηματικός, ή, ό kérdő
εστία,  η tűzhely, fészek
έτοιμος, η, ο kész
έτος, το év
ετούτος, η, ο ez
έτσι így
Ευαγγελισμός, ο Angyali üdvözlet
Εύβοια, η Evia
ευγενικός, ή, ό udvarias 
ευεργέτης, ο jótevő
εύθυμος, η, ο vidám
ευθύς, ευθεία, ευθύ egyenes
Ευρώπη, η Európa
ευτυχία, η boldogság
ευτυχισμένος, η, ο boldog
ευτυχώς szerencsére
ευχαριστώ megköszön
ευχαρίστως szívesen

ευχή, η áldás, kívánság
εύχομαι kíván, áld
ευωδιά, η illat
εφημερίδα, η újság
εχτές tegnap
εχτρός, ο ellenség
έχω + Αιτ. nekem van

sΖ, ζs
ζαλίζω szédít
ζεστός, ή, ό meleg
ζεύγος το pár
Ζηλανδία, Νέα, η ÚjZéland 
ζηλεμένος, η, ο irigyelt
ζηλιάρης, α, ικο irigy, féltékeny
ζητώ kér, akar
ζουλώ, ζουλίζω össze/beleprésel
Ζυρίχη, η Zürich
ζω él
ζωγραφιά, η rajz, festmény
ζωή, η élet
ζώο, το állat

sΗ, ηs
ή vagy
ηγεμόνας, ο  fejedelem
ηθικός, ή, ό erkölcsös, etikus
ήθος, το  erkölcs, éthosz
ηλεκτρονικός, ή, ό elektronikus, kvarc
ηλικία, η életkor
ήλιος, ο nap
ημερομηνία, η dátum
Ήπειρος, η Ípirosz
ήρεμος, η, ο nyugodt
ήρωας, ο hős
ηρωικός, ή, ό hősi
ησυχάζω megnyugtat 
ηχώ, η visszhang
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sΘ, θs
θάλασσα, η tenger
θαλασσινός, ή, ό tengeri
θάνατος, ο halál
θάρρος, το merészség
Θάσος, η Thászoszsziget
θαυμαστικό, το felkiáltójel
θαυμάσιος, ια, ιο csodálatos, 
 nagyszerű
θέατρο, το színház
θεία, η nagynéni
θείος, ο nagybácsi
θέλω akar, szeretne
θέμα, το téma
θεός, ο isten
Θεοτόκος, η Istenszülő
Θεοφάνεια, τα Vízkereszt
θέρος, το nyár, aratás
θέση, η hely, tézis
θετικός, ή, ό pozitív, igenlő
θέτω állít, (fel)tesz, 
 helyez,
θεωρώ tekint, tart, vél
Θήβα, η Théba
θήκη, η tok, tartó
θηλυκός, ιά, ό nőnemű
θνητός, ή, ό halandó
θόλος, ο kupola
Θράκη, η Trákia
θρανίο, το pad
θρησκευτικός, ή, ό vallási, egyházi
θυμάμαι emlékszik
θυμίζω emlékeztet
θυμός, ο harag, düh
θυσιάζω  feláldoz

sΙ, ιs
Ιανουάριος, ο január
ιδέα, η ötlet, fogalom, 
 eszme

ίδιος, ίδια, ίδιο (ugyan)az, olyan, 
 -akkora, azonos
ιεραρχώ rangsorol
ιερός, ή, ό szent
ικανοποιώ kielégít, elégedett 
 vagyok
Ιούλιος, ο július
Ιούνιος, ο június
ίσαμε ugyanakkora
ίσιωμα, το lapos rész, egyenes
 út
ίσκιος, ο árnyék
ίσον egyenlő
ιστορία, η történelem, történet
ιστορικός, ή, ό történeti, történelmi
ίσως talán
Ιταλία, η Olaszország
Ιταλός, ο olasz férfi

sΚ, κs
καημός, ο bánat, vágy
καθαρός, ή, ό tiszta
κάθε minden (egyes)
καθεστώς, το rendszer
κάθετος, η, ο függőleges
καθηγητής, ο tanár
καθηγήτρια, η tanárnő
καθήκον, το kötelesség, feladat
καθόλου egyáltalán nem
κάθομαι ül
καθώς ahogy
και és, is
καινούριος, ια, ιο új
καιρός, ο idő, időjárás
κακός, ιά, ό rossz
κακοφορμίζω elmérgesít
καλάθι, το kosár
καλημέρα Jó napot
καλοκαίρι, το nyár
καλός, ή, ό jó, szép
καλπασμός, ο vágta
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καλύβα, η kunyhó
καλώ el/ki/meghív
καλωσορίζω üdvözöl, fogad
κάμπια, η hernyó
κάμπος, ο alföld, kampusz 
καμπύλη, η görbe, hajlat
κανείς senki, valaki
κανένας, καμιά, κανένα  senki, valaki
κάνω tesz, csinál
καπέλο, το kalap
κάποιος, α, ο valaki
κάποτε valamikor
κάπου valahol
κάπως valahogy
καρδιά, η szív
καρέκλα, η szék
καρφί, το szeg
καρφώνω szögel
κασκόλ, το sál
καστανόχωμα, το gesztenyeszínű  
 föld
κατά + T. e. + B. e. szerint, ellen
κατάγομαι származik
καταγωγή, η származás
κατάθεση, η letétel, betét
καταθέτω letesz/rak
καταλαβαίνω ért, felfog
κατάληξη, η végződés
κατάληψη, η elfoglalás
κατάλογος, ο lista
κατάσταση, η helyzet
καταστροφή, η katasztrófa
καταφατικός, ή, ό igenlő
καταφέρνω boldogul, sikerül 
κατεβαίνω lemegy, leszáll
κατέχω tud, ismer
κάτι valami
κατοικία, η  lakás, lakhely
κατοικώ lakik
κάτω le, lent
κατώτερος, η, ο alsóbb, alacsonyabb
καυτός, ή, ό forró, égető, csípős
καφές, ο kávé
καφετής, ιά, ί kávészínű

κελαηδώ dalol, csiripel
κέντρο, το központ
κερασιά, η cseresznyefa
κερδίζω nyer
κεφάλι, το fej
κήπος, ο kert
κίνηση, η mozgás, forgalom
κινητό, το mobil
κινητός, ή, ό mozgó
κινώ mozgat
κιόλας máris
κίτρινος, η, ο sárgás
κλαίω sír
κλαρί, το lomb
κλάσμα, το tört, töredék
κλέβω lop
κλειδί, το kulcs
κλείνω zár
κληματαριά, η futószőlő/lugas
κλίμα, το éghajlat, légkör
κλίση, η hajlam, ragozás
κλωστή, η fonál
κόβω vág
κοιμάμαι alszik
κοιμίζω altat
κοινότητα, η közösség,   
 község
κοιτάζω  néz
κόκκαλο, το csont
κόκκινος, η, ο piros
κολυμπώ úszik
Κολωνός, ο Kolonósz
κόμμα, το párt, rész, vessző
κομπολόγι, το gyöngyfüzér
κόμπος, ο csomó, gombóc
κοντά közel
κοντός, ή, ό alacsony
κοντρόλ, το ellenőrzés, kapcsoló 
κόρακας, ο holló
κορδόνι, το zsinór, cipőfűző
κόρη, η lánya vkinek
Κόρινθος, η Korinthosz
κορίτσι, το lány
κορμός, ο  torzó, törzs
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κορφή, η csúcs
κόρφος, ο kebel
κόσμος, ο világ, emberek
κοτόπουλο, το csirke
κούκλα, η baba
κουράγιο, το bátorság, kitartás
κουρδίζω felhangol
κουτάλι, το kanál
κόψη, η éle
κράτος, το állam, hatalom
κρατώ tart
κρέας, το hús
Κρήτη, η Kréta
κρίμα kár
κρίση, η ítélet, válság
κρύβω rejt
κρύος, κρύα, κρύο hideg
κρύσταλλο, το kristály
κτήμα, το birtok
κτητικός, ή, ό birtokos
κτίριο, το épület
κυβερνώ uralkodik
κύβος, ο kocka
κυκλάμινο, το ciklámen
κύκλος, ο kör
κύλινδρος, ο henger
κυλώ gurít, gördít
κύμα, το hullám
κυνηγώ üldöz
Κύπρος, η Ciprus
κυρά, η gazdasszony
κυρία, η hölgy, asszony
Κυριακή, η vasárnap
κύριος, ο úr
κύριος, ια, ιο fő, legfontosabb
κυρώνω érvényesít

sΛ, λs
λάθος, το tévedés, hiba
λαϊκός, ή, ό népi(es)
λαιμός, ο nyak

λαλώ énekel
λαμβάνω vesz, kap
Λαμπρή, η Húsvét
λαμπρός, ή, ό fényes
λάμπω fénylik,  
 ragyogó
λαός, ο nép
λατινικός,ή, ό latin
λαχανιάζω liheg
λαχανιασμένος, η, ο  lihegő
λαχανικό, το zöldség
λείπω hiányzik
λειτουργώ működik
λεμονιά, η citromfa
λέξη, η szó
λεξιλόγιο, το szószedet
λεπτό, το perc
λες και mintha
λευκός, ή, ό fehér
λεφτά, τα pénz
λέω mond, hív, nevez
λεωφορείο, το autóbusz
λεωφόρος, η körút
λήξη, η vége, lejárta
λησμονώ elfeled
λίγος, η, ο kevés
λιθάρι, το kő
λιμάνι, το  kikötő
λίμνη, η tó
λιοντάρι, το oroszlán
λογαριασμός, ο számla,   
 számítás
λόγος, ο szó, beszéd, 
 szólás
λογοτεχνία, η irodalom
λοιπόν tehát
Λονδίνο, το London
λούζω fürdet, hajat mos
λουλούδι, το virág
λόφος, ο domb
λύκειο, το liceum,  
 középiskola
λυπητερός, ή, ό szomorú
λυπούμαι sajnál
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sΜ, μs
μα de
μαγειρεύω főz
μαγεύω bűvöl
μαγιά, η élesztő
μάγια, τα varázslat
μαγκούρα, η bot
Μαδρίτη, η Madrid
μαδώ tép
μαζεύω gyűjt
μαζί  + T. e. együtt
μαθαίνω tanul
μάθημα, το lecke, tanóra
μαθηματικά, τα matematika
μαθητής, ο tanuló
μαθήτρια, η tanulólány
Μάιος, ο május
μακάρι bárcsak
μακριά távol
μάλιστα igenis
μαλλιά, τα haj
μαμά, η mama
μάνα, η anya
μαντήλι, το kendő
μάντρα, η karám
μαργαριτάρι, το gyöngy
μαρμαρένιος, ια, ιο márvány
μάρμαρο, το márvány
μαρμαρώνω burkol, 
 kővé változtat
Μάρτιος, ο március
μάρτυρας, ο (vér)tanú
μαστοφόρο, το emlős
μάτι, το szem
ματιά, η pillantás
μαύρος, η, ο fekete
μαχαίρα, η tőr
μαχαίρι, το  kés
μάχη, η csata
με +Αιτ. val, vel
μεγάλος, η, ο nagy
μεγαλώνω nagyobbít, 
 növel, nő

μεθαύριο holnapután
μείον mínusz
μειονότητα, η kisebbség
μελαχρινός, ή, ό kreol, fekete
μελετώ tanulmányoz, 
 tanul
μέλι, το méz
μέλισσα, η méh
μελοποιώ megzenésít
μένω marad, lakik
μέρα, η nap
μέρος, το hely, rész, 
 vidék
μέσα bent, benne
μεσημέρι, το dél
Μεσόγειος 
   θάλασσα, η Földközitenger
μεσογειακός ή, ό mediterrán
μέσος, η, ο középső, közép
μετά + T. e. után, múlva
μεταγενέστερος, η, ο későbbi, 
 kései
μεταθέτω, át/tesz, helyez
μετάθεση, η át/tevés, helyezés
μεταμόρφωση, η át/változás, alakulás
μεταξύ + B.e. között
μετρό, το metró
μετρώ számol, 
 számba vesz
μέτωπο, το homlok, front
μη(ν) ne
μηδέν, το semmi, nulla
μηλιά, η almafa
μήλο, το, alma
μήνας, ο hónap
μήνυμα, το üzenet
μήπως hátha
μήτε sem
μητρόπολη, η metropolisz
μηχανικός, ή, ό gépi, műszaki
Μικρά Ασία, η KisÁzsia
μικρός, ή ό kicsi
μικτός, ή, ό vegyes
μιλιά, η beszéd, szó
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μιλώ beszél
μιμούμαι utánoz
μισός, ή, ό fél, feleannyi
μνήμη, η emlékezet
μοδίστρα, η varrónő
μοιάζω + T. e. hasonlít
μόλις máris
μολονότι,  annak ellenére
μολύβι, το ceruza
μονάδα, η egység, alakulat
μοναστήρι, το kolostor
μονάχα csak
μονάχος, η, ο egyedül
μόνιμος, η, ο állandó, véglegesített
μόνο csak, csupán
μονολεκτικός, ή, ό egyszavas
μονοπάτι, το ösvény
μόνος, η, ο egyedüli
μουλάρι, το öszvér
μουσείο, το múzeum
μουσική, η zene
μουσικοσυνθέτης, ο zeneszerző
μπαίνω bemegy, jön, lép
μπάλα, η labda, golyó
μπαμπάς, ο apa
μπαταρία, η elem, akkumulátor
μπάτης, ο tengeri szellő
μπλε kék
μπλούζα, η blúz
μπορώ tud, hat, het
μπροστά elöl, előre
μυθολογία, η mitológia
μυλόπετρα, η malomkő
μυρίζω szagol, illatozik

sΝ, νs
να íme, hogy, ha 
ναι igen
ναύλα, τα útiköltség
ναύτης, ο matróz
Νεάπολη, η Nápoly
νεκρός, ο halott

νεοελληνικός, ή, ό újgörög
νέος, α, ο új, fiatal
νερό, το víz
νηπιαγωγείο, το óvoda
νηπιαγωγός, ο, η óvó/nő
νησί, το sziget
νηστικός, ή, ό éhes
νιάτα, τα fiatalság
νίκη, η győzelem
νικώ győz
Νοέμβριος, ο november
νόημα, το értelem, lényege
νοικοκύρης, ο házigazda
νόμος, ο törvény
νόστιμος, η, ο finom
νότιος, α, ο déli
νους, ο ész, elme
ντύνω öltöztet
νύμφη, η nimfa
νυστάζω álmos
νύχτα, η éjszaka
νωρίς korán

sΞ, ξs

ξάγναντα, τα magaslat, tisztás
ξαδέλφια, τα unokatestvérek
ξαδέρφη, η unokahúg, nővér
ξάδερφος, ο unokafivér
Ξάνθη, η Xánthi
ξανθός, ιά, ό szőke
ξαποσταίνω megpihen
ξεκινώ elindul
ξεκουράζω pihentet
ξένα, τα idegen föld
ξενιτειά, η idegenbe élés
ξενιτεμένος, η, ο kivándorló
ξένος, η, ο idegen, vendég
ξέρω tud, ismer
ξεσπάω kitör
ξεχνώ elfelejt
ξυπνητήρι, το ébresztőóra
ξυπνώ ébred
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sΌ, οs
οδήγηση, η vezetés, irányítás
οδηγώ vezet, irányít
Οδησσός, η Odessza
οδός, η út
οίηση, η hiúság, gőg
οικισμός, ο település
οικογένεια, η család
οικονομικός, ή, ό gazdasági
Οκτώβριος, ο október
ολοκαύτωμα, το holocaust
ολόκληρος, η, ο teljes, egész
όλος, η, ο mind, egész
ολούθε mindenhol
ολυμπιάδα, η olimpia
ολυμπιακός, ή, ό olimpiai
ομάδα, η csoport
ομογένεια, η külföldön élő közösség
ομογενής, ής, ές külföldön élő személy
ομορφιά, η szépség
όμορφος, η, ο szép, formás
όμως de, azonban
όνομα, το név
ονομάζω, ομαι nevez
οξεία, η, éles
οξύ, το sav
όποιος, όποια, όποιο aki, ami
οποίος, α, ο aki, ami
όπου ahol, ahová
οπτασία, η látomás
οπωροφόρος, η, ο gyümölcshozó (fa)
οπωσδήποτε mindenképpen
οργανώνω szervez
οργάνωση, η szervezet
οργώνω  szánt
ορθόδοξος, η, ο ortodox
ορθός, ή, ό egyenes, helyes
οριζόντιος, α, ο vízszintes
ορίζω, határol, eldönt
ορίστε tessék
οριστικός, ή, ό végleges,   
 érvényes
ορκίζομαι  esküszik 

όρος, ο hegy
όρος, το feltétel, határ
ορφανός, ή, ό árva
όσο amennyi/re, minél,
όσοι, όσες, όσα akik, mindazok, 
 ahány
οστούν, το 
(κόκκαλο) csont
ότι hogy, miszerint
ό,τι ami, bármi, mint
Ουγγαρία, η Magyarország
Ουγγαρέζα, η magyar nő
ουγγρικός, ή, ό magyar
Ούγγρος, ο magyar férfi
ουδέτερος, η, ο semleges
ουρά, η farok, sor
ουρανός, ο  ég
ους, το (αυτί) fül
ουσιαστικό, το főnév
ουσιαστικός, ή, ό lényeges
ούτε sem
όχι nem
όψη, η nézés, látás, arc

sΠ, πs
παγκόσμιος, ια, ιο nemzetközi, világ
παγωμένος, η, ο fagyott
παθητικός, ή, ό szenvedő, passzív
παιδεία, η oktatásügy
παιδί, το gyerek
παιδίατρος, ο, η gyerekorvos
παιδικός, ή, ό gyermek
παίρνω kap, vesz
παιχνίδι, το játék
παράδεισος, η, ο éden
πάλεμα, το birkózás, küzdelem
πάλι újra, megint
παλιός, ιά, ιό régi, öreg, ócska
παλληκάρι, το legény
παλτό, το kabát 
πανηγύρι, το búcsú
πάντα mindig
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παντού mindenhol
παντρεύω házasít
παπάς, ο pap
παππούς, ο nagypapa
πάρα nagyonnagyon
παρά mint, mellett, ellen
παράδειγμα, το példa
παραδίνω átad
παράδοση, η hagyomány
παραδοσιακός, ή, ό hagyományos
παραδουνάβιος, α, ο Dunamenti
παραθερίζω  nyaral
παράθεση, η idézés, egybevetés
παραθέτω, mellékel, idéz, ad
παράθυρο, το ablak
παραίνεση, η intelem
παράκληση, η kérés
παρακαλώ kér
παρακολουθώ követ, figyel, látogat
παραλία, η tengerpart
παράλληλος, η, ο párhuzamos
παραμύθι, το mese
παρανομαστής, ο nevező
παράξενος, η, ο furcsa, különös
παραπονιέμαι panaszkodik
παράρτημα, το tagozat, függelék
Παρασκευή, η péntek
παρατακτικός, ή, ό folyamatos múlt
παρέα, η társaság
παρένθεση, η zárójel
παρηγοριά, η vigasz
παρηγορώ vigasztal
παροιμία, η közmondás
Πάρος, η Párosz
πας, πάσα, παν egész, teljes, minden
πασίγνωστος, η, ο közismert
Πάσχα, το Húsvét
πάτημα, το taposás
πατρίδα, η haza
πατώ lép, tapos
παύλα, η gondolat, kötőjel
παχαίνω felhizlal, hízik 
πεζοδρόμιο, το járda
πεζούλι, το párkány, padka

πεινώ éhezik
πέλαγος, το tenger
Πέμπτη, η csütörtök
πέμπτος, η, ο ötödik
πέντε öt
Πεντηκοστή, η pünkösd
πέρα túl, át, keresztül
πέρας, το vég
περασμένος, η, ο elmúlt
περί + B. e. + T. e. ról, ről, iránt, körül
περιβόλι, το liget
περιγιάλι, το tengeröböl, part
περιμένω vár
περίοδος, η időszak, korszak
περιοχή, η terület, környék
περιφέρεια, η kerület, körzet
περιφραστικός, ή, ό körülírásos
περνώ át/megy, jár, vonul
περπατώ jár, lép
πεταρίζω repdes, felrebben
πετσέτα, η törölköző
πετυχαίνω  sikerül
πετώ repít, repül
πέφτω esik, hull, zuhan
πηγάδι, το kút
πηγαίνω megy, jár
πηγή, η forrás
πηγούνι, το áll
πήδημα, το ugrás
πηδώ ugrik, ugrál
πηλίκο, το hányados
πηχτός, ή, ό  sűrű
πια már
πιάνω (meg)fog 
πιθανός, ή, ό  valószínű,  
 lehetséges
πιάτο, το tányér
πικραίνω keserít
πικρός, ή, ό  keserű
πίνακας, ο tábla
πίνω iszik
πιο bb
πιρούνι, το villa
πιστός, ή, ό hűséges
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πίσω mögött, vissza
πιτσιρίκος, ο süvölvény
πλαγιά, η hegyoldal
πλάθω gyúr, teremt
πλαίσιο, το keret
πλασμένος, η, ο teremtet, gyúrt
Πλάστης, ο Teremtő
πλάστης, ο gyúródeszka, 
 sodrófa
πλατεία, η tér
πλατύς, ιά, ύ széles
πλένω mos
πλέξιμο, το köt, fon
πλευρά, η oldal, borda
πληγή, η seb
πληγωμένος, η, ο sebesült
πλην kivéve, mínusz
πληροφορώ tájékoztat, 
  értesül
πλούσιος, ια, ιο gazdag
πλησιάζω  közeledik
πνεύμα, το szellem, lélek
πόδι, το láb
ποίημα, το vers
ποίηση, η költészet
ποιητής, ο költő
ποιήτρια, η költőnő
ποιος, ποια, ποιο ki, mi
πόλεμος, ο háború
πόλη, η város
πολίτης, ο polgár
πολιτισμός, ο kultúra
πολιτιστικός, ή, ό kulturális
πολλαπλασιάζω megsokszoroz 
πολλαπλασιασμός, ο szaporítás,  
 szorzás
πολύς, πολλή, πολύ sok
Πολυτεχνείο, το műegyetem
πόρτα, η ajtó, kapu
πορτοκαλής, ιά, ί narancsszínű
πορτοκάλι, το narancs
πορτοκαλιά, η narancsfa
πόσος, πόση, πόσο mennyi, hány
ποτάμι, το folyó

ποταμός, ο folyó
ποτέ  soha
πότε mikor
ποτήρι, το pohár
ποτίζω itat, öntöz
που aki, ami, ahol
πού hol, hová
πουθενά sehol
πουκάμισο, το ing
πουλί, το madár
Πούλια, η Fiastyúk
πουλόβερ, το pulóver
πουλώ elad
Πράγα, η Prága
πράγμα, το dolog
πράξη, η tett, művelet,  
 okirat, felvonás 
πράσινος, η, ο zöld
πρέπει kell, illik
πρεσβευτής, ο nagykövet
πριν előbb, azelőtt
πρίσμα, το prizma
πρόγονος, ο ős
πρόγραμμα, το program
πρόθεση, η szándék
προϊόν, το áru, termék
προλαμβάνω megelőz, el/utolér
πρόλογος, ο előszó
προπάππους, ο dédnagypapa
προς felé
πρόσβαση, η hozzáférés
προσεύχομαι imádkozik
προσέχω figyel, vigyáz
πρόσθεση, η összeadás
προσθέτω össze/hozzáad
πρόσκληση, η meg/hívás, hívó
προσπαθώ törekszik
προστακτικός, ή, ό parancsoló
προσφεύγω menekül
προσωπικός, ή, ό személyes
πρόσωπο, το arc, személy
πρόταση, η mondat
προτείνω javasol
προτού mielőtt
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προϋπολογισμός, ο költségvetés
προϋποθέτω feltételez
προφέρω kiejt
προφορά, η kiejtés
προχθές tegnapelőtt
πρωί, το reggel, délelőtt
πρωινό, το reggeli
πρωτεύουσα, η főváros
Πρωτομαγιά, η május elseje
πρώτος, η, ο első
Πρωτοχρονιά, η újév
πτώμα, το hulla, tetem
πτώση, η esés, eset,  
 bukás
πυγολαμπίδα, η szentjánosbogár
πυρ, το (φωτιά) tűz
πυραμίδα, η piramis
πυρετός, ο láz
πυροσβεστική, η  tűzoltóság
πυρωμένος, η, ο égő
πως hogy
πώς hogy, hogyan

sΡ, ρs
ραβδί, το bot, pálca
ραγισμένος, η, ο reped
ραπτική, η varrás, divat
ράχη, η gerinc
ρήμα, το ige
ρίζα, η gyökér
ρόδι, το gránátalma
ρόδο, το rózsa
Ρόδος, η Ródosz sziget
ρολόι, το óra
ρόμβος, ο rombusz
ρουφώ szív, szürcsöl, 
 hörpint
ρυθμός, ο ritmus
ρύπανση, η  szennyezés
ρωμιοσύνη, η görögség
ρωτώ kérdez

sΣ, σs

Σάββατο, το szombat
Σαββατοκύριακο, το hétvége
σάκα, η táska
σαλεύω mozgat, mozog
σάλπιγγα, η kürt, harsona
Σάμος, η Számosz sziget
σαν mint
σαπουνίζω szappanoz
σβήνω töröl
σγουρός, ή, ό göndör
σέβας, το 
(σεβασμός, ο)  tisztelet
σεβαστός, ή, ό tisztelt
σεισμός, ο földrengés
σείω ráz, billeg  
Σεπτέμβριος, ο szeptember
σέρνω húz, vonszol, lejti
σηκώνω emel, felkelt, elbír
σημάδι, το jel, jegy, nyom
σημαία, η zászló
σημάντορας, ο jelző, bója
σημασία, η jelentés, jelentőség
σημείο, το jel, jegy, pont
σήμερα ma
σίδερο, το vas
σιδερώνω vasal
Σικάγο, το Chicago
σιμώνω közelít
σιωπή, η csend, hallgatás
σκέτος, η, ο szimpla, 
 üres, sima
σκέψη, η gondolat,
 gondolkodás
σκηνή, η színpad, jelenet
σκιά, η árnyék
σκίζω hasít, hasogat, 
 szakad
σκλαβιά, η rabság
σκληραίνω keményít
σκληρός, ή, ό kemény
σκοίνα, τα szittyó
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σκόνη, η por
σκονισμένος, η, ο poros
σκοντάφτω botlik
σκοπός, ο cél
σκοτάδι, το sötétség
σκοτώνω megöl
σκουντουφλώ botorkál
σκουπίζω söpör
σκούφος, ο süveg, sapka
σκυλί, το kutya, eb
σκύλος, ο kan kutya
σμάλτο, το  zománc
σοδειά, η termés, betakarítás
σούπα, η leves
σοφία, η bölcsesség
σοφός, ή, ό bölcs
σπαθί, το kard
σπάνια ritkán
σπίτι, το ház
σπούδαγμα, το tanulás, tudás
σπουδάζω tanul, tanulmányoz
σταματώ megáll
σταυρός, ο kereszt
σταχτής, ά, ί szürke
στειλιάρι, το husáng
στέκω, ομαι áll
στενάζω sóhajt, nyög
στενός, ή, ό szűk
στενοχωρώ szomorít
στερεομετρία, η sztereometria
στερνός, ή, ό végső
στερώ elvon, megfoszt
στεφάνι, το koszorú
στήθος, το kebel, mell
στιγμή, η pillanat
στιγμιαίος, α, ο pillanatnyi
στίξη, η központozás
στίχος, ο verssor
στιχουργός dalszövegíró
στολή, η  viselet, egyenruha
στόμα, το száj
στομάχι, το gyomor
Στρυμόνας, ο Sztrimónasz folyó
στρώμα, το réteg, fekhely

στρώνω terít, simít, nekilát
στυλό, το toll
συγγνώμη, η bocsánat
συγγραφέας, ο, η író, írónő
συγκαλώ összehív
συγκεντρώνω koncentrál, összegyűjt
συγκινώ meghat
συγκίνηση, η meghatottság
συγκοινωνώ  közlekedik
συγκριτικός, ή, ό összehasonlító
συγχαρητήρια, τα gratuláció
σύγχρονος, η, ο kortárs, modern
συζυγία, η igeragozás, 
 együttállás
σύζυγος, ο, η házastárs, férj, 
 feleség
συκιά, η fügefa
συλλαβισμός, ο szótagolás
σύλλογος, ο egyesület
σύμβολο, το jelkép, szimbólum
συμβουλή, ή tanács
συμμαθητής, ο osztálytárs
συμμαθήτρια, η lány osztálytárs
συμμετέχω részt vesz
σύμπαν, το univerzum
συμπαράσταση, η szolidaritás
συμπλεκτικός, ή, ό szövevényes
συμπληρωματικός,
 η, ό kiegészítő
συμπληρώνω kiegészít, pótol
συμφέρει,/ουν  érdekel, nek
σύμφωνο, το mássalhangzó
συμφωνώ egyetért
συν plusz, meg
συνάντηση, η találkozás
σύνδεσμος, ο összekötő, kötőszó
συνδέω összeköt
συνεχίζω folytat
συνήθεια, η szokás
σύννεφο, το felhő
συνοδεύω kísér
συνολικός, ή, ό teljes, végösszeg
συνταγή, η recept
συντελεσμένος, η, ο befejezett



188

συντροφιά, η társaság
σύντροφος, ο, η élet/üzlet/elv társ
συρτάρι, το  fiók
συστήνω, ομαι bemutat,/kozik
συχνά gyakran
συχνός, ή, ό gyakori
σφίγγω szorít
σφυρίζω fütyül
σχεδία, η tutaj 
σχεδόν majdnem
σχέση, η kapcsolat
σχήμα, το alak(zat), idom, 
 séma
σχηματισμός, ο alakítás, képzés
σχολείο, το iskola
σχολή, η szak/főiskola
σχολικός, ή, ό iskolai, tan
σώμα το test
σωστός, ή, ό helyes, ép, igazi

sΤ, τs
ταινία, η szalag, film, heveder
τακτικός, ή, ό rendszeres, gyakori 
ταμίας, ο, η pénztáros
ταμπάκος, ο tubák
τάξη, η osztály
ταξίδι, το utazás
ταράζω felkavar, megriad
ταυτότητα, η azonosság, 
 igazolvány
τάφος, ο sírhely
ταχύτητα, η sebesség
τεθλασμένος, η, ο (meg)tört
τελεία, η pont
τελειώνω befejez
τελευταίος, α, ο utolsó
τελικός, ή, ό végső
τέλος, το vége
τεμπέλης, α, ικο lusta
τεντώνω nyújt
τέρας, το szörny

τέρμα, το vég, végállomás, 
 kapu
Τετάρτη, η szerda
τέταρτος, η, ο negyedik
τετράγωνο, το négyszög
τετράδιο, το fűzet
τέχνη, η mesterség, 
 művészet 
τζίτζικας, ο tücsök
τηλεόραση, η televízió
τηλεφωνώ telefonál
τηρώ meg/betart, őriz
τι mi, mit
τιμωρώ büntet
τίνος kié
τίποτα semmi, valami
τμήμα, το csoport
τοίχος, ο fal
τονισμός, ο hangsúlyozás
τόνος, ο hangsúly
τοπίο, το táj, terület
τόπος, ο hely(szín), tér, ország
τότε akkor
Τουρκία, η Törökország
Τουρκοκρατία, η török uralom
τούτος, τούτη, τούτο ez
τραβώ húz, von
τραγούδι, το ének, dal
τραγουδώ énekel
τραπέζι, το asztal
τραπέζιο, το trapéz
τρελαίνω megőrjít
τρελός,ή ό őrült, bolond(os)
τρέξιμο, το futás
τρέχω fut
τριανταφυλλιά, η rózsabokor
τριγωνομετρία, η trigonometria
τρίγωνος, η, ο háromszögű
τριζόνι, το kabóca
Τρίτη, η kedd
τρίτος, η, ο harmadik
τρομάζω  rémít
τρομερός, ή, ό rettenetes
τρόπος, ο  mód
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τρύπα, η lyuk
τρώω eszik
τσάι, το tea
τσάντα, η táska
τσιμπώ csíp
τυραννία, η zsarnokság
τυρί, το sajt
τυφλόμυγα, η szembekötősdi
τυφλός, ή, ό vak
τυφλώνω vakít
τώρα most

sΥ, υs
υγιής, υγιής, υγιές  egészséges
Ύδρα, η Ídrasziget
ύδωρ, το (νερό) víz
Υμηττός, ο Imittószhegy
ύμνος, ο himnusz
ύπαρξη, η  létezés
υπάρχω létezik
υπερτίμηση, η fel, túlbecsülés
υπηρετώ  szolgál
υποδιαστολή, η tizedesvessző
υπόδουλος, η, ο szolgaságban élő
υπόθεση, η ügy, feltétel(ezés)
υποθετικός, ή, ό feltételezett
υποθέτω feltételez, gondol
υποκείμενο, το  alany
υπόλειμμα, το maradék, maradvány
υπολογιστής, ο számítógép
υπόλοιπο, το maradék, egyenleg
υποτάσσω alárendel, leigáz
υποτίμηση, η le, aláértékelés
ύψος, το magasság
ύστερα azután, majd
ύφαλο, το sziklazátony

sΦ, φs
φαίνομαι látszik, tűnik
φανάρι, το lámpa, lámpás

Φεβρουάριος, ο február
φεγγάρι, το hold
φέγγω világít
φέτος, idén
φεύγω elmegy, távozik
φθινόπωρο, το ősz
Φιλανδία, η Finnország
φίλη, η barátnő
φιλί, το csók
φίλημα, το csókolózás
φιλιώνω békét
φιλόξενος, η, ο vendégszerető
φίλος, ο barát
φιλώ csókol
φορά, η szer, ször
φόρεμα, το ruha
φορώ hord, visel
φούρναρης, ο pék
φούστα, η szoknya
φράση, η kifejezés
φροντιστήριο, το szeminárium
φρούτο, το gyümölcs
φτερό, το szárny
φτώχια, η szegénység
φτωχικός, ή, ό szegényes
φτωχός, ή, ό szegény
φυλακή, η börtön
φυλή, η törzs, náció
φυσικά természetesen
φυσικός, ή, ό természetes
φυσώ fúj
φυτό, το növény
φυτρώνω sarjad,  
 csirázik
φωνάζω kiabál, kiált, 
 el/kihív
φωνή, η hang
φωνήεντο, το magánhangzó
φως, το fény
Φώτα, τα Vízkereszt
φωτάω = φωτίζω  világít
φωτεινός, ή, ό fényes,  
 világos
φωτογραφία, η fénykép
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sΧ, χs
χαϊδεύω simogat
χαιρετώ üdvözöl
χαλίκι, το kavics
χαμηλώνω leereszt, halkul
χαμογελώ mosolyog
Χανιά, τα Haniá város
χάνω veszít, elhagy, 
 lekésik
χαρά, η öröm
χάρακας, ο vonalzó
χαρίζω ajándékoz
χάρος, ο halál
χάρτης, ο térkép
χαρωπός, ή, ό örvendező
χασμουριέμαι ásít
χειμώνας, ο tél
χέρι, το kéz
χήρα, η özvegy
χιλιάδα, η ezres,  ezer
χιλιετηρίδα, η ezredév
χίλιοι, χίλιες, χίλια ezer
χιλιόμετρο, το kilométer
χιόνι, το hó
Χίος, η Híoszsziget
χλιαρός, ή, ό langyos
χορδή, η hangszalag, húr
χορεύω  táncol
χορικό, το kardal
χορός, ο tánc
χορτάρι, το fű, pázsit
χόρτο, το fű, zöldség
χρειάζομαι szükség van, kell
χρησιμοποιώ használ, alkalmaz
Χριστός, ο Krisztus
Χριστούγεννα, τα karácsony
χρόνος, ο év, idő
χρυσαφένιος, ια, ιο arany, aranyos 
χρυσός, ή, ό arany
χρώμα, το szín
χτένα, η fésű
χτενίζω fésül

χτίζω épít
χώμα, το föld, agyag
χώρα, η ország
χωριάτικος, η, ο falusi, paraszt
χωριό, το falu
χωρίς nélkül
χώρος, ο térség, hely
χωρώ bele/elfér

sΨ, ψs
Ψαρά, τα Pszarásziget
ψαράς, ο halász, horgász
ψαρεύω halászik, horgászik
ψάρι, το hal
ψάχνω keres, turkál, kutat
ψηλός, ή, ό magas
ψήνω  süt
ψητός, ή, ό sült
ψηφιακός, ή, ό digitális
ψηφίζω megszavaz, választ
ψιλός, ή, ό finom, nullás, apró
ψίχαλο, το esőcsepp
ψίχουλο, το morzsa
ψύλλος, ο bolha
ψυχή, η lélek
ψωμί, το kenyér
ψωνίζω vásárol

sΩ, ωs
Ωδείο, το zeneiskola
ώμος, ο váll
ωμός η, ο nyers
ώρα, η idő, időpont
ωραίος, α, ο gyönyörű, szép 
ως + T. e. ig
ώσπου amíg, mire
ώστε úgyhogy, szóval
ωστόσο azonban
ωφελώ hasznára válik
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