
Full text in Hungarian

Vera nadrágot szeretne venni

Vera szeretne egy új nadrágot. Vera szeret nadrágokat venni. Ő
elmegy a boltba. A boltban Vera lát egy nadrágot ami nagyon
tetszik neki. Felpróbálja a nadrágot. De a nadrág túl kicsi! Vera
azt kérdezi az eladótól: van nagyobb nadrág? Az eladó azt
mondja: Igen, van, adok neked egy nagyobb nadrágot. Az eladó
ad Verának egy nagyobb nadrágot. Vera felpróbálja. A nadrág túl
nagy! Vera azt mondja: szeretnék egy kisebb nadrágot, ez túl
nagy! De az eladó azt mondja: nincs másik nadrág, csak ez a
kettő van. Vera elmegy egy másik boltba. Ez a bolt a legnagyobb
a városban. Ebben a boltban van a legtöbb nadrág. Vera talál egy
nadrágot ami se nem túl kicsi, se nem túl nagy, hanem pont jó!
Vera nagyon vidám! Ő megveszi a nadrágot és hazaviszi. Otthon
újra felpróbálja. A nadrág nagyon jó! Vera vidáman táncol az új
nadrágjában!



Full text in English

Vera would like to buy pants.

Vera would like new pants. Vera likes buying pants. She goes to the
store. In the store, Vera sees a pair of pants she really likes. She tries
them on. But the pants are too small!

Vera asks the store clerk, “Are there bigger pants?”

The store clerk says to Vera, “Yes, there are. I’ll give you bigger pants.”
The store clerk gives Vera bigger pants. Vera tries them on. The pants
are too big!

Vera says, “I would like smaller pants, these are too big.”

But the store clerk says, “There are no more pants, only these two.”

Vera goes to another store. This store is the biggest one in the city. This
store has the most pants. Vera finds a pair of pants which are neither
too small nor too large, but just right! Vera is really happy! She buys the
pants and takes them home. At home she tries them on again. The
pants are great! Vera is dancing happily in her new pants.



Sentence Breakdown

1.
Vera nadrágot szeretne venni

Vera nadrágot szeretne venni

pants(obj) [s/he] would like to buy

Vera would like to buy pants.

2.
Vera szeretne egy új nadrágot.

Vera szeretne egy új nadrágot

[s/he] would like one/a new pants(obj)

Vera would like new pants.

3.
Vera szeret nadrágokat venni.

Vera szeret nadrágokat venni

likes pants(obj) to buy

Vera likes buying pants.



4.
Ő elmegy a boltba.

ő elmegy a boltba

s/he goes the (into)store

She goes to the store.

5.
A boltban Vera lát egy nadrágot ami nagyon tetszik neki.

a boltban Vera lát egy nadrágot

the (in)store sees one/a pants(obj)

ami nagyon tetszik neki

which very appealing to him/her

In the store, Vera sees a pair of pants she really likes.

Tetszeni
This verb means “to be attractive, to be likable”, so this is a verb that
belongs to the object of liking and not the “liker”. Just like the Spanish
“me gusta” structure, the object of my liking will be the subject of the
sentence, and it will be “doing” this verb to me. In Hungarian,
“tetszeni” comes with a -nak/-nek ending on the “liker”, for example in
this sentence: “Mari tetszik Pistinek”, Pisti is the one who likes Mari,
but Mari is the subject of the sentence.



6.
Felpróbálja a nadrágot.

felpróbálja a nadrágot

tries it up the pants(obj)

She tries them on.

7.
De a nadrág túl kicsi!

de a nadrág túl kicsi

but the pants [are] too small

But the pants are too small!

8.
Vera azt kérdezi az eladótól: van nagyobb nadrág?

Vera azt kérdezi az eladótól

that(obj) asks the (from)store clerk

van nagyobb nadrág

is [there] bigger pants

Vera asks the store clerk, “Are there bigger pants?”



9.
Az eladó azt mondja: Igen, van, adok neked egy nagyobb
nadrágot.

az eladó azt mondja igen van

the Store clerk that(obj) says yes [there] is

adok neked egy nagyobb nadrágot

[I] give to you one/a bigger pants(obj)

The store clerk says to Vera, “Yes, there are, I’ll give you bigger pants.”

10.
Az eladó ad Verának egy nagyobb nadrágot.

az eladó ad Verának egy nagyobb nadrágot

the store clerk gives to Vera one/a bigger pants(obj)

The store clerk gives Vera bigger pants.

11.
Vera felpróbálja.

Vera felpróbálja

tries it up

Vera tries them on.



12.
A nadrág túl nagy!

a nadrág túl nagy

the pants [are] too big

The pants are too big!

13.
Vera azt mondja: szeretnék egy kisebb nadrágot, ez túl nagy!

Vera azt mondja

that(obj) says

szeretnék egy kisebb nadrágot

[I] would like one/a smaller pants(obj)

ez túl nagy

this [is] too big

Vera says, “I would like smaller pants, these are too big.”

14.
De az eladó azt mondja: nincs másik nadrág, csak ez a kettő van.

de az eladó azt mondja

but the store clerk that(obj) says



nincs másik nadrág csak ez a kettő van

there is no other pants only this the two is

But the store clerk says, “There are no more pants, only these two.”

15.
Vera elmegy egy másik boltba.

Vera elmegy egy másik boltba

goes one/a other (into)store

Vera goes to another store.

16.
Ez a bolt a legnagyobb a városban.

ez a bolt a legnagyobb a városban

this the store the biggest the (in)city

This store is the biggest one in the city.

17.
Ebben a boltban van a legtöbb nadrág.

ebben a boltban van a legtöbb nadrág

in this the (in)store is the most pants

This store has the most pants.



18.
Vera talál egy nadrágot ami se nem túl kicsi, se nem túl nagy,
hanem pont jó!

Vera talál egy nadrágot

finds one/a pants(obj)

ami se nem túl kicsi se nem túl nagy

which neither not too small nor not too big

hanem pont jó

instead just good

Vera finds a pair of pants which are neither too small nor too large, but
just right!

19.
Vera nagyon vidám!

Vera nagyon vidám

[is] very happy

Vera is really happy!

20.
Ő megveszi a nadrágot és hazaviszi.

ő megveszi a nadrágot és hazaviszi

s/he buys the pants(obj) and takes it home



She buys the pants and takes them home.

21.
Otthon újra felpróbálja.

otthon újra felpróbálja

at home again tries it up

At home she tries them on again.

22.
A nadrág nagyon jó!

a nadrág nagyon jó

the pants [are] very good

The pants are great!

23.
Vera vidáman táncol az új nadrágjában!

Vera vidáman táncol az új nadrágjában

happily dances the new (in)(her)pants

Vera is dancing happily in her new pants.



Notes about the sentence breakdown:
● To help you understand the endings, I color-coded some of

the most common ones:
○ (preverb/prefix)
○ (possessive)
○ (object,location,and others)

○ (verb modifying endings)except personal conjugation
● I did not highlight the plurals and the verb endings in

order to not overcrowd the page with colors.
● The underlined verb endings indicate that the verb is

transitive and is conjugated to match a defined object.
Transitive verbs conjugated to match an undefined object
were left unmarked.

● When a word has more than one meaning, I only provide the
one that is the most relevant to the given sentence.
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