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Bevezetés
Mi a nyelvtan?
A grammatika (nyelvtan) szó a görög gramma szóból származik, amely „betű”, „írásjel”
jelentéssel bír. A görög graph igetőhöz tartozik, amelynek jelentése „írni”. A fotográfia
(fényképezés) tő jelentése kb. „fényírás” jelentésű.
A grammatika szó eredete arra utal, hogy a nyelvtan az írott beszéddel történő
foglalkozással volt kapcsolatos. Így van ez most is, mert ez az első, amikor egy írott nyelv
megjelenésével az emberek elkezdenek érdeklődni az iránt, vajon mi helyes és mi helytelen a
nyelvben. A szó elrepül, az írás megmarad. Ezért az írott szó megfogható és elemezhető
(analizálni görög szó jelentése „feloldani”) valamint leírható.
Nyelvtanunk alapjait a görögök több mint kétezer évvel ezelőtt rakták le. Csaknem
valamennyi hagyományos nyelvtani fogalom a görögre vezethető vissza. Egy részük továbbra
is görög, mint például a grammatika (nyelvtan) szó maga, syntaxis (szó-„összetétel”
mondatokká) és lexikon („szótár”). Mások –mint pl. nomen (görög onoma „név”), casus
(görög ptosis „eset”), tempus (görög chronos „idő”)- görög szavaknak latin fordításai.
A nyelvtan felosztását is a görögöktől és azok tanítványaitól – a latin nyelvészektőlörököltük. A hagyományos felosztás így néz ki:
1. Hangtan: beszédhangok
2. Alaktan: szófajok és azok ragozási alakjai
3. Mondattan: szavak összefoglalása kifejezésekké és mondatokká (syntaxis is az
elnevezése)
Ehhez soroltuk néha még a stílustant vagy stilisztikát, amely lazán kötődik a mondattanhoz és
a különböző kifejezések fogalmazástani értékével vagy hatásával foglalkozott. A nyelvtannak
ezt a részét lényegében például kiemelkedő klasszikus szerzők alapították meg.
A nyelvtan hagyományos felosztása egészen a mi időnkig változatlanul állt. De mindenek
előtt az 1800-as évek végéig és az 1900-a évek alatt egyre gyakrabban került szóba. Úgy
gondolták, hogy a klasszikus nyelvtan nagyon magas fokon a klasszikus nyelvek felépítésétől
függött. Egy görög és latin nyelvvel jól megegyező leírásnak nem kellett szükségszerűen
megfelelnie a modern nyelvekkel. Új nyelvtan megteremtési kísérletének előfutára volt a dán
OTTO JESPERSEN és a svájci FERDINAND DE SAUSSURE, akik mindketten az 1900-as
évek kezdetén működtek. A hagyományos nyelvtan igazi alternatívája azonban nem
teremtődött meg. És az 1900-as évek második felében a hagyományos nyelvtan ismét
középponti helyet kapott az úgy nevezett generatív vagy transzformációs nyelvtanban,
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melynek megalapítója az amerikai NOAM CHOMSKY nyelvtudós.
A klasszikus nyelvtan annak szükségességéből indult ki, hogy adja meg anyanyelvünk
helyesírásának szabályait, de lassacskán olyan nyelvtan jelent meg, amelyet tankönyvnek
tekintettek azok számára, akik -úgy szóban, mint írásban- idegen nyelvet akartak tanulni. De a
nyelvtannal egyik esetben sem kívánták a nyelv felépítésének teljes leírását megadni, hanem a
különös nehézségeket nyújtóval elégedtek meg.
A transzformációs-nyelvtan a klasszikustól főként abban különbözik, hogy az a nyelv teljes
leírását célozza megadni. Mondhatnánk, hogy modelje volt annak, hogy a mondatok
bármelyike hogyan épül fel egy nyelvben.
Az angol transzformációs-nyelvtannak egy nagyon nagy része úgy az angol, mint a svéd
nyelv számára magas fokon érvényes szabályokat vesz fel. A két nyelv ugyanis alapjaiban
igen hasonló egymáshoz. Részben közeli rokonságban vannak egymással. Csak ezer évnél
alig több idő óta nem különböztek egymástól annyira, mint a svéd és a dán nyelvek
napjainkban. Részben a svédek és az angolok ugyanahhoz a kultúrkörhöz tartoznak, amely azt
tartalmazza, hogy mi gyakran használjuk ugyanazokat a fogalmakat, hasonló gondolati síkon
gondolkodunk, hogy arról ne is beszéljünk: ugyanazon jövevényszavakat használjuk főként a
latin nyelvből és a görögből.
A két nyelv közötti legnagyobb különbség a szókincsben vagy lexikonban rejlik, ahogy a
fogalmat a transzformációs-nyelvtanban tartják. De még itt is nagy megegyezések
uralkodnak. A legtöbb svéd szónak van közvetlen angol megfelelője. Svéd adjektiv
(melléknév) szó megfelel az angol adjective szónak, a svéd transitiva verb (tárgyas ige, azaz
olyan ige, amelynek van tárgya) az angol transitive verb-nek, a svéd nomen az angol nomennek. És ez még nem elég. A szavak gyakran nagyon hasonlítanak egymásra. Nem kell hozzá
nagyobb fantázia, hogy az angol hand, foot, toe, finger szavakat a svéd hand, fot, tå, finger
szavakkal, az angol operation szót a svéd operation szóval egyenlővé tegyük.
A megegyezőség gyakorta olyannyira megy el, hogy az angolban szabálytalanul ragozott
szavak a svédben szabálytalanul ragozottaknak felelnek meg. Az angol foot –feet
megfelelelője a svéd fot – fötter, az angol good – better megfelelője a svéd god – bättre, az
angol sing – sang svéd megfelelője sjunga – sjöng.
De mindezen megegyezőség ellenére a szókincs jelenti egy angolul tanuló svéd számára a
legnagyobb nehézséget. A legtöbb angol szó ugyanis nem annyira hasonlít a svédre, mint
ahogyan az előbb bemutattuk. És sok mindennapi szó – mint a go és get igék, az of, on, in, at
elöljárószók – másképpen használatosak, mint a megfelelő svéd szavak. Egészében véve a
svéd és az angol szótára ugyan azonos módon szerveződött, de ezernyi részletben térnek el.
Annak köszönhetően, hogy az angol és a svéd nyelv nagyjából annyira hasonlóak
egymáshoz, egy svédnek viszonylag könnyű, elegendő sok angolt megtanulnia ahhoz, hogy
megértse, és magát megértesse. A svédek egészében
6

véve csaknem használhatják a svéd nyelvi-mechanizmust azzal, hogy a svéd helyett az egyes
szavaknál meg kell adniuk az angol formát. Néha hibásan használja vagy értelmezi a szót, és
hibásan konstruál, illetve ért meg mondatokat. De ezek a korrekt angoltól történő eltérések
nem gyarapodnak, mint hogy nagyjából számolhat azzal, hogy megérti és megérteti magát,
feltéve, hogy valamelyest nagy szókincset szerzett meg.
De ahogy e nyelvek egymáshoz annyira hasonlóak, úgy mutatkozik nagyjából nehézség is
ott, ahol eltérnek egymástól. Egy helyes angolsággal beszélni akaró svédnek itt kell ügyelnie.
Svéd nyelvi szokásait neki angolra kell felcserélnie – a beszédmechanizmusban svéd
részösszetevőt angolra. Ezért egy ilyen nyelvtanban mi is nagyobb súlyt helyezünk azokra a
jelenségekre, amelyek a két nyelvben eltérőek.
A könyv gondolatmeneteit nagymértékben befolyásolták azok a nyelvi ismeretek, amelyet a
transzformációs-nyelvtan adott nekünk, de az ábrázolás nem tér el jelentősen az iskolai
nyelvtanokban megszokottaktól. Az Alaktannal kezdjük, amely a szavak ragozási alakjait
(nagyjából) meghonosodott szakszókincs segítségével írjuk le. Hogy az alakok miként
használatosak, az a Névszói kifejezések és Igei kifejezések további két főszakaszból tűnik ki,
amely az egyszerű mondatok szintaxisát tartalmazza. A Mondattan rész tartalmazza az
összetett mondatok szintaxisát, többek között a főnévi igeneves-, gerundiumos- és
melléknévi-igeneves konstrukciókat. A Szóképzéstan nyelvtani funkciója hangsúlyos: amit
szintaktikus szóképzésnek nevezünk, az ily módon a határozószó-képzéshez tartozik.
Az átfogó beosztás kiindulópontja ily módon a mondat és annak felépítése, nem pedig az
egyedülálló szóé vagy szófajé (amely egyedül az alaktan felosztási alapja). Megkíséreltük a
nyelvtant nem terhelni tisztán lexikális információval. Ezért a szabálytalan igéket tárgyaló
részt szigorúan a rendszeres ragozásra korlátoztuk, és hiányzanak az elöljárószókról és
kötőszavakról szóló részek. Mindez a szótárakra tartozik.
Egyes helyeken meglehetősen következtető ábrázolást választottunk, ahol a nyelvek közötti
hasonlóságokat és különbségeket tárgyaltuk. Ezek a következtető részek általánosságban nem
szakaszosak: a szakaszok rendeltetése az, hogy tanulási szempontból kiemelje a
legfontosabbakat. Azokban az esetekben, amikor egy szakasz nem zárul le egy új nagyobb
címsor vagy egy új szakasz előtt, a szakaszvéget egy fekete felfelé irányított háromszög jelzi.
Az azt követő rész akkor általánosabb következtetést tartalmaz.
Reméljük, hogy kísérletünk a nyelv természetéről szerzett új tudományos tapasztalatokról
nyelvtanunkat egyaránt hatékonyabb tanulmányi anyaggá és érdekes olvasmánnyá teszi.
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1 Alaktan
Néhány nyelvtani alapfogalom
A mondat felépítése: Szófajok és mondatrészek
Egy mondat két főrészből áll: alany és állítmány. Az a szó vagy szócsoport, amely alany:
n é v s z ó i k i f e j e z é s . A névszói kifejezés csak egy névszóból állhat (főnévnek is nevezzük):
water. Állhat bővítményekkel bíró névszóból is: the water, the cold water, the coldwater from
the tap, the water that I drank valamennyien névszói kifejezések példái, a water névszóval,
mint fő szóval. Névszóként névmás is szolgálhat. A névmás olyan névszói kifejezés
helyettesítésére állhat, amelyet korábban vagy megneveztünk, vagy az összefüggésből
kiderül. Azt a névszói kifejezést, amit a névmás helyettesít, a névmás viszonyszavának
hívjuk. Így a most példaként felhozott névszói kifejezések összefüggenek olyan névmásokkal,
mint it, that vagy some, vagy határozói- ill. kérdő mondatokban lévő which, vagy what.
Névszói kifejezésként egész befejezett- vagy befejezetlen mondatok is állhatnak. That he
understands English is obvious és to err is human alanyként-, a that he understands English
főnévi igeneves mondatként, valamint a to err kötőmondatként (mondatrövidítés) állnak.
Hogy ezek a mondatok névszói kifejezések, az jelzi, hogy azokat az it illetve that névmások
helyettesíthetik.
A mondat másik főrésze, az állítmány, azt tartalmazza, amit az alanyról mondunk. Az
állítmány i g e i k i f e j e z é s , amely lehet csupán egy ige: John came. Lehet egy ige
hozzátartozó tárggyal: John saw Mary; John said that he was ill. A tárgynak az alanyhoz
hasonlóan névszói kifejezésnek kell lennie. A most megadott példákban a tárgyak Mary és
that he was ill.
Az állítmány főszava lehet egy melléknév: my father is old. Lehet egy névszói kifejezés is:
my father is a sailor. Ilyen állítmányi főmondatokat nevezünk állítmánynak (állítmányikiegészítő). Amikor az állítmány főszava állítmányi, akkor az alanyhoz a be kötőige
segítségével kötődik. Ilyen módon az angolban minden állítmány egy igét fog tartalmazni: az
állítmány e g y i g e i k i f e j e z é s . Az állítmányi-igét ezért egész egyszerűen állítmánynak
nevezzük.
A fenti megbeszélésben használtuk egyrészt a szófajok-, másrészt a mondatrészek
fogalmakat. Ezeket a fogalmakat nem határoztuk meg. Az alábbiakban álljon a fogalmakból
álló összeállítás rövid magyarázatokkal és példákkal.
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MONDATRÉSZEK
MAGYAR

Alany

Állítmány

ANGOL

LEÍRÁS

PÉLDÁK

subject

John saw me. That
Amelyről
valamit
he
understands
állítunk.
Névszói
English is obvious.
kifejezésből áll.

predicate

John came. John saw
Amit az alanyról
me.
That
he
állítunk. Igéből, ige +
understands English
tárgyból vagy ige +
is obvious.
állítmányból áll.
Állítmány fő szava,
amely
nem
ige.
John is a doctor. That
Névszói kifejezésből
he
understands
vagy melléknévből
English is obvious.
áll.

Állítmányi kiegészítő

predicative
complement

Tárgy

object

Az állítmányi ige
John saw me. John
irányítja.
Névszói
said that he was ill.
kifejezésből áll.

Határozó

adverbial modifier

Igei bővítmény (1),
melléknév
(2),
határozó (3) vagy
egész mondat (4).
Határozóból
vagy
névszói kifejezésből
áll, amit elöljárós
kifejezés irányít.

Melléknévi jelző

adjectival modifier

Elöljárós-jelző

prepositional
modifier

Egyéb jelző

---
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Mr. Grant and Miss
Sharp
work
in
different departments.
(1) He works slowly.
(1) She is extremely
quick. (2) She does
things very quickly.
(3) Fortunately they
don’t work together.
(4)

Névszói bővítmény.
Melléknévből áll.
the green car
Névszói bővítmény.
Elöljárós kifejezésből
the end of the story
áll (elöljáró + névszói
kifejezés)
John’s house
my house
Névszói bővítmény. that house
Bármelyik
szófaj a car accident
lehet.
the people inside
a when clausule
a decision to start

SZÓFAJOK

MAGYAR
Névszó1
(főnév)

Névmás

Ige

Melléknév

ANGOL

noun

LEÍRÁS
Névszói kifejezésben
főszóként
használatos. Többes
számban és birtokos
esetben ragozódik.

PÉLDÁK
man, stone;
men stones;
man’s, men’s

pronoun

he, she, I, you, it,
Névszói
kifejezés
seome, what, which,
helyettesítésére
és
whose, my, those,
névszói kifejezésben
every
jelzőként használatos

verb

Állítmány fő
Jelen- és múlt
ragozzuk.
határozatlan
van.

adjective

Határozószó

adverb

Elöljáró

preposition

Alárendelő kötőszó

subordinating
conjunction

Mellérendelő kötőszó

co-ordinating
conjunction

go, like;
szava.
gose, likes;
időben
went, liked;
Több
go, going, gone;
alakja
like, liking, liked

Állítmányi
kiegészítőként
és
jelzőként használatos. slow, quick;
Középés slower, quicker;
felsőfokban
slowets, quickest
ragozódik.
Határozószóként
használatos. Gyakran very, yesterday;
melléknévből
slowly, quickly
képezhető.
Névszói
kifejezés
előtt
melléknév
képzésére
of, in, at, over
használatos.
Névszói
mellékmondat előtt
the end of the story
használatos elöljárós
kifejezés képzésére.
Mellérendelt
mondatokés
bizonyos
estekben
and, or, but, for
névszói kifejezések
összekötésére
használatos.

________
1

Általánosan használjuk a névszó fogalmát, mivel az jobban kötődik a névmáshoz és névszói
kifejezéshez. Egyébként jobban megfelel az angol noun-nak is.

11

A szó felépítése
Egy nyelv szótára annak szó- és szóelem-raktára. A szavak és szóelemek a beszéd
jelentéshordozói. Egy olyan szó, mint kövek két jelentéshordozó részt tartalmaz. Azt
mondjuk, hogy két morfem-et tartalmaz (görög morph ’alak’). A kő morfemet alapmorfemnek hívjuk és a szó alapjelentését hordozza. A -vek ragozási-morfem, amely többes
számot fejez ki.
Az alap-morfemhez a ragozási-morfemen kívül származék-morfem is hozzátehető. A
köves szó a kő alap-morfemet és az -ves származék-morfemet tartalmazza, amely arra
használatos, hogy a melléknévből névszót képezzünk. Más származék-morfemnek az a
feladata, hogy névszóból képezzen melléknevet. Egy ilyen morfem az –esség a kövesség
szóban. Az alap-morfem és (esetlegesen) származék-morfem együttesen egy szó ragozásitövét képezik: kö-ves-ek ragozási töve köves.

Névszó
Nem
Formális tekintetben a svédben a névszókat nemük szerint osztjuk fel. A svéd nyelvnek két
neme van, semleges és nem-semleges. A szó nemhez tartozása nem derül ki sem a jeletésből
sem pedig az alakjából. Hogy a sten (kő) névszó nem-semleges (stenen – den), viszont a hus
(ház) semleges (huset - det) ugyanolyan önkényes, minthogy épen sten-nek és hus-nek, nem
pedig pl. rip-nek és fak-nak hívják. A nemhez tartozást ezért minden egyes szótári szónál
specifikálni kell a svédben. Ez kétségtelenül külön nehézség egy svédül tanuló idegen
számára.
Az angolban nincsenek különböző névszói nemek. Ezen a ponton ezért az angol nyelv
semmiféle nehézséggel nem jár.

Szám
A svédben a többes számot sok különböző módon jelölik: pojk-ar, flick-or, kind-er, ko-r,
stycke-n, hus, möss.
Az angol nyelvben az többes számi-morfem általánosan egy s-hang. Csupán néhány
kevésszámú szónak van más többes szám képzése.
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Szabályos többes szám képzés
1
EGYES
SZÁM

TÖBBES
SZÁM

hat
sea
hand
bus
nose
flash
match
bridge

hats
seas
hands
buses
noses
flashes
matches
bridges

TÖBBE SZÁMI MORFEM MEGJEGYZÉS
KIEJTÉSE

(s)
(z)

(iz)

a tő véghangzója zöngétlen magánhangzó
a tő véghangzója mássalhangzó vagy
zöngés magánhangzó
a tő véghangzója s- vagy zs

Többes számú-morfem az angolban egy s-hang. Ez (esz)-nek ejtendő, ha a
ragozási-tő zöngétlen mássalhangzóra végződik, (z), ha magánhangzóra vagy hangsúlyos
mássalhangzóra végződik. Ha ugyanakkor a ragozási-törzs –s vagy –sh végződésű, az (i)magánhangzó a tő után áll, miáltal a többes számú-morfem (iz)-zé változik.

SZABÁLY:

A sister-in-law, passer-by, looker-on típusú összetett szavakban a többes szám végződése a
főszóhoz kerül: sisters-in-law, passers-by, lookers-on. Ezzel ellentétes: forget-me-nots,
grown-ups, drop-outs.
2

Helyesírási szabályok
Az (iz) morfem-változat írása: -es. Ha a szó egyes számú alakja néma –e végű , -es előtt ez az
–e kiesik: nose – noses, bridge – bridges.
Szavakban, melynek egyes számú alakja –y végű és előtte mássalhangzó áll, ez az –y –ie
hangzóra cserélődik a többes számú morfem előtt: baby – babies, story – stories, city - cities.
Tulajdonnévre ez nem érvényes: the Kennedys. Ha –y előtt magánhangzó áll, nem változik
meg: boy - boys.
Szavakban, melynek egyes számú alakja –o végű, ezt –oe hangzóra cseréli a többes számú
morfem előtt: potato – potatoes. A szabály azonban nem érvényes általánosságban. kivételek
mindenek előtt azok a szavak, ahol o áll magánhangzó után: embryos, studios, radios. De még
mások is: photos, pianos.
13

Szabálytalan többes számú képzés
3

A többes számú morfem egy s-hang
EGYES

TÖBBES

KIEJTÉS TÖBBES

TÖBBES SZÁMÚ

SZÁM

SZÁM

SZÁM

MORFEM

calf
elf
half
leaf
loaf
self
shelf
thief
wolf
wife
knife

calves
elves
halves
leaves
loaves
selves
shelves
thieves
wolves
knives
lives

bath
mouth
oath
path
youth

baths
mouths
oaths
paths
youths

house
penny

houses
pence
(pennies)

(k:vz)
(elvz)
(h:vz)
(li:vz)
(luvz)
(selvz)
(elvz)
(l:vz)
(wuvz)
(naivz)
(laivz)
(b:z)
(mauz)
(uz)
(p: z)
(jku: z)
(’hauziz)
(pens)
(’peniz)

MEGJEGYZÉS

(z)

végmássalhangzó (f) -> (v)

(z)

végmássalhangzó () ->()

(iz)

végmássalhangzó (s) -> (z)
a végmagánhangzó eltűnik

Jegyezze meg, hogy a legtöbb szó, melynek ragozási töve (f)- vagy () végű, a többes számát
szabályosan képezi, vagyis anélkül, hogy a ragozási tőben lévő végmássalhangzó
hangsúlyossá válna: roofs, cliffs, months, deaths. Néhány szónál a szóhasználat határozatlan:
hoof – hoofs/hooves, scarf) – scarfs/scarves, wharf (w:f) – whafs/wharves. A cloth egyik
többes száma cloths, melynek jelentése „törlőrongy”, míg a másik többes számú clothes
jelentése „ruha, ruházat, fehérnemű, öltözék”. A többes alakú pence értékjelölésre
használatos: pennies „cent, fillér, fitying” jelentésű: The bar of chocolate costs five pence;
Luckily John had five pennies in his pocket.
4

Többes számú alak egy n-hangzó
ox
child
14

oxen
nincs változás a ragozási törzsben
(n)
children
változás a ragozási törzsben

Többes számot az alap-morfém magánhangzó-hangja alapján képezi
5
man
woman
foot
goose
tooth
louse
mous

men
women (’wimin)
feet
geese (gi.s)
teeth
lice
mice

6

Klasszikus kölcsönszavak többes számai
stimulus
analysis
series
medium
nebula
appendix
phenomenon

(’stimjuls)
(’næl sis)
(’si ri:z)
(’mi:djm)
(’nebjul )
(’pendiks)
(fi’nminn)

stimuli
analyses
series
media
nebulae
appandices
phenomena

(’stimjulai)
(’næl si:z)
(’si ri:z)
(’mi:dj)
(’nebjul i:)
(’pendisi:z)
(fi’nmin)

us -> i
is -> es
es -> es
um -> a
a -> ae
ix -> ices
on -> a

Amikor a klasszikus kölcsönszavak speciálisan „tanultakként” nem értelmezhetők, angol
többes számú alakjuk: area – areas, circus – circuses, museum - museums.
7

Többes számú alakok azonosak az egyes számú alakokkal
sheep
deer
fish
cod
plaice (pleis)
salmon (’sæmn)
trout (traut)
mackerel (’mækrl)
grouse (graus)
Portuguese (,p:tjugi:z)
Chinese (’taini:z)
Japanese (,æp’ni:z)
Swiss (swis)

a halakat zsákmányként kezeljük

a madarakat zsákmányként kezeljük
nemzetiségi melléknév
megnevezése, ld. 87. o.

Two deer crossed the road right in front of us.

Két őz szaladt át éppen előttünk.

They got plenty of fish in that catch.
They caught five trout.

A fogáskor sok halat fogtak ki.
Fogtak öt pisztrángot.

De ha a halat nem kezeljük zsákmányként: Fishes have gills (gilz), not lungs. I have bought
three new fishes for my aquarium.
15

There are more than one billion Chinese.
Three Japanese and two Swiss were killed
in the crash.

Több mint egy milliárd kínai van.
Három japán és két svájci halt meg a
balesetben.

Eset
8
Az angolban a névszónak csak két eseti alakja van: alanyeset, amely az alap-forma és
birtokos eset, amely tulajdonost- vagy hozzátartozást jelöl. A birtokos esetet egy s-hang
morfemmel fejezzük ki. Az angol birtokos esetet általánosan az s előtti aposztróffal írjuk: ’s.
A többes számú s morfem után a birtokos alak a kiejtésben eltűnik, de aposztrófként íródik:
cats’ eyes (macskák szemei). E birtokosnak használatát azonban gyakorta kerüljük szabályos
többes számmal bíró szónál.
ALANYESET

BIRTOKOS
ESET

KIEJTÉS MEGJEGYZÉS

Cat

cat’s

(s)

Dog
Boy
Charles
Selfridge

dog’s
boy’s
Charle’s
Selfridge’s

(z)
(iz)

a tő véghangzója zöngétlen mássalhangzó ((s) vagy ()
kivételével
a tő véghangzója magánhangzó vagy zöngés
mássalhangzó ((z)vagy () kivételével)
a tő véghangzója s- vagy ge-hangzó

Az –s végű személynevek birtokos esete is írható pusztán aposztróffal: Dickens’ novels.
(Dickens regényei). A kiejtés azonban ugyanaz, mint a Dickens’s (’dikinziz) novels-é.
Egyedül a klasszikus nevek kaphatnak aposztrófot, amelyek nem ejtendők: Socrates’
(’skrti:z) philosophy. (Szókratész filozófiája).
A birtokos eseti morfem eltűnik a for … sake (… kedvéért) kifejezésben, amikor a közbejövő
szó s-hangra végződik: for appearance sake (a látszat kedvéért), for goodness sake (a jóság
kedvéért), for old acquaintance sake (a régi ismeretség kedvéért).
A többes számú morfemtől eltérőleg a birtokos eseti morfemet mindig a névszói kifejezés
utolsó szavához helyezzük: my brother-in-law’s house (sógorom háza), the Queen of
England’s yacht (jt) (Anglia Királynőjének jachtja).

Névelők

A névelők funkciója az, hogy megadja, vajon egy névszó jelöl-e valamilyen ismert vagy
részletezett – határozott névelőt- vagy valamely nem ismert vagy nem részletezett –
határozatlan névelőt. A névelők használatát ld. később. E helyütt csupán a névelők alakjaival
foglalkozunk.

Határozatlan névelő
A határozatlan névelő csak egyes számban található: a stone (egy kő), a book (egy könyv), a
cat (egy macska).
9
Az angolban a névelő alakja annak a szónak kezdőhangzójától függ, amely a névelő után áll:
a dog (egy kutya), an old dog (egy öreg kutya), a very old dog (egy nagyon öreg kutya); an
eye (egy szem), a black eye (egy fekete szem).
A határozatlan névelő: a () mássalhangzóval kezdődő szó előtt,
magánhangzóval kezdődő szó előtt.

SZABÁLY:

an (n)

Jegyezd meg, hogy a kiejtés, és nem az írás dönti el a választást: a unit (’ju:nit)(egy egység),
de an uncle (egy nagybácsi); a young girl (egy fiatal lány), a one-way-street (egy egyirányú
utca), a house (egy ház); de an hour (egy óra), an honest man (egy igazi férfi), an honourable
peace (egy tisztes béke).
Ha a névelőt kivételesen hangsúlyozzuk (ei) illetve (æn)ejtendő : I said a (’ei) man, not our
man. (Én egy férfit mondtam, nem a mi férfinket.)

Határozott névelő
10
Az angolban csak a névszó elé tett határozott névelő létezik (a skandináv nyelvekben a névszó
végével összefüggő konstrukciók is léteznek, pl. a svédben a hus – huset = ház – a ház). Csak
egy helyesírási alakja van: a the, amely ()-nek ejtendő, ha az azt követő szó
mássalhangzóval kezdődik, (i)-nek ejtendő, ha az azt követő szó magánhangzóval kezdődik:
the () dog, the (i) old dog, the () very old dog; the (i) eye, the ()black eye.
A határozatlan névelőhöz hasonlóan a néma h nem számít mássalhangzónak, miközben y
magán-hangzó előtt mássalhangzói (j): the (i) hour (az óra), the () young girl (a fiatal
lány).
Jegyezd meg még the unit ( ’ju:nit)(az egység), de the uncle (i kl)(a nagybácsi).
Hangsúlyos névelő (i:)-nek ejtendő: I said Dorchster (helyiségnév), not the (i:)Dorchester
(a szálloda neve).(Dorchestert (helyiségnév) mondtam, nem Dorchestert (a szálloda neve)).

Melléknév
ANGOL
a yellow house
the house is wellow
the yellow house
yellow houses
the houses are yellow
the yellow houses

MAGYAR
egy sárga ház
a ház sárga
a sárga ház
sárga házak
a házak sárgák
a sárga házak

Jegyezd meg, hogy az angolban a melléknevet nem képezzük nem- és szám szerint.

A fokozás foka szerint a melléknév azonban képződik: alapfok rich (gazdag), középfok richer
(gazdagabb), felsőfok richest (leggazdagabb). Két módja van a fokozás fokának jelölésére:
végződés segítségével (-er, -est) és fokhatározó segítségével (többnyire more (több, -abb, ebb) és most (legtöbb, leg…abb, leg…-ebb))

11
Fokozás végződéssel
ALAPFOK

KÖZÉPFOK FELSŐFOK

Rich
bő
Long hosszú
Easy könnyű
Narrow szűk
Clever
okos
Noble nemes
Polite
udvarias

richer
longer
easier
narrower
cleverer
nobler
politer

richest
longest
easiest
narrowest
cleverest
noblest
politest

PÉLDA:

Jane is much cleverer than her brother.
Mr. Harding is the richest man in town.

Jane sokkal okosabb, mint a bátyja.
Harding úr a leggazdagabb ember a városban.

A –y, -ow, -er és –le végű vagy hangsúlyos végszótagú egy- és két-szótagú
melléknevek a közép-és felsőfokaikat úgy képzik, hogy ragozási törzshöz () valamint (ist)
végződést helyezünk. Különös kiejtési szabály: Ragozási törzs, amely ()-re végződik (g)
végződést kap a középfoki-végződések előtt: long (l) – longer (’ l).

SZABÁLY:

A középfok végződése –er és a felsőfok végződése –est. Néma vég–e
kiesik a középfoki végződés előtt: fine (finom) – finer. Vég–y i-re cserélődik, ha azt
mássalhangzó előzi meg: easy (könnyű) – easier. Amikor a vég-y hangsúlyos és (ai)-nak
ejtjük, gyakran továbbra is megmarad: shy (szégyenlős) – shyer. Dry (száraz) mégis drier driest szerint fokozódik.
HELYESÍRÁSI SZABÁLYOK:

Egyedi végmássalhangzó egyedülálló hangsúlyos magánhangzó után megkettőződik a
fokozási-végződések előtt: big (nagy) – bigger – biggest. De két magánhangzó után: deaf
(süket) – deafer. Jegyezd meg azonban, hogy az l megkettőződik még hangsúlytalan
magánhangzó után is: cruel (kegyetlen) – crueller.
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Szabálytalan fokozás
ALAPFOK

KÖZÉPFOK

FELSŐFOK

Good
(jó)
Bad (rossz)
Evil
(gonosz)
Ill
(beteg)
Little (kicsi)
Much (sok)
Many (sok)
Far (távoli)

better

best

)

worst

worse(w:s)

less

least

more

most

farther

farther

further

furthest

Less és least főleg megszámlálhatatlan szavaknál használatos: less water (kevesebb víz), less
energy (kevesebb energia), he didn’t show the least interest (a legcsekélyebb érdeklődést sem
mutatja). Megszámlálható szavaknál smaller és smallest használatos: I’d prefer a smaller
house (Én inkább egy kisebb házat szeretnék).
Farther, farthest és further, furthest mindkettő használható „távolabb”, távolabbi”
jelentésben. Further ezen kívül még a „továbbá”, „azon kívül”, „különben”, stb. jelentésben is
használatos: further education (továbbképzés), for further details (további részletekért), for
further instruction (bővebb utasításért).
Néhány melléknévnek szabálytalan alakjai is vannak a szabályosok mellett:
ALAPFOK

KÖZÉPFOK FELSŐFOK

Late
(késői)
Near
(közeli)
Old
(régi)

later
latter
nearer
older
elder

latest
last
nearest
next
oldest
eldest

Valamennyi e táblázatban foglalt szabályos alakra érvényes, hogy saját jelentéssel
használatosak, míg a szabálytalanok különleges jelentéssel bírnak.
Later és latest időt jelölnek: Let’s take a later train. (Menjünk egy későbbi vonattal.), Have
you heard the latest news? (Hallottad a legújabb híreket?)
Latter és last akárcsak a next sorrendet jelölnek: in the latter half of the 19th century (a 19.
század utóbbi felében); those were his last words (azok voltak az ő utolsó szavai); next time
(legközelebb), the next stop (a következő megálló).
Elder és eldest családon belüli korviszonyok kifejezésére alkalmas: my elder brother (idősebb
bátyám), the elder Miss Pernyesz (az idősebb Pernyeszné). A than előtt ugyanakkor mindig az
older használatos: My brother is older than I am. (Fivérem idősebb nálam).
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Fokozás more és most segítségével
ALAPFOK

KÖZÉPFOK

FELSŐFOK

Famous
(híres)
Skilful
(ügyes)
Difficult
(nehéz)
Intelligent (értelmes)
Interesting (érdekes)
Interested (érdeklődő)

more famous
more skilful
more difficult
more intelligent
more interesting
more interested

most famous
most skilful
most difficult
most intelligent
most interesting
most interested

PÉLDA:

His wife is a much more skilful driver. (Az ő felesége sokkal inkább gyakorlott vezető.)
This capter is the most difficult part of the book. (Ez a fejezet a könyv legérdekesebb része.)
Clara is more interested in English than sport. (Klárát jobban érdekli az angol nyelv, mint a
sport.)

It is one of the most interesting films I have seen. (Ez az egyik legérdekesebb film, amit én
láttam.)
SZABÁLY:

Fokozás more és most segítségével leginkább alábbiakban használatos:

1. más két szótagú melléknevekkel, mint amelyeket a 11. táblázat tartalmaz
2. több szótagú melléknevekkel
3. minden melléknévi igenévvel
A végződéses fokozás-, és a more és most alkalmazásával történő fokozás közötti választások
nem kivétel nélküliek. More és most mindig right (megfelelő), wrong (rossz), real (igazi),
eager (buzgó), stable (szilárd), proper (alapos) szavakkal használatosak annak ellenére, hogy
ezeket a főszabály szerint végződéssel kellene fokozni. Tovább more és most az afraid
(félős), alive (élő) és egyéb olyan melléknevekkel együtt használatosak, amelyek kizárólag
állítmányilag használatosak (ld. később). Ilyen fokozás is leggyakoribb olyan, sokkal
nyilvánvalóbb kölcsönszavakkal, mint bizarre (bi’z:)(bizarr), burlesque (b:’lesk) (bohókás,
bohózati), stb.
Másrészről gyakorta használatos végződés olyan közönséges két szótagú melléknevekkel,
mint handsome (bőkezű, csinos), pleasant (kellemes), common (közös, közönséges).
Végződéses-fokozás nem használatos, amikor két olyan melléknév között történik
összehasonlítás, amelyek ugyanarra a névszóra utalnak: He is more clever than wise. (Ő
ügyesebb, mint amilyen okos.) vagy: He is clever than wise. (Ügyesebb, mint amilyen okos)
A melléknévi-jelzőt ld. később.

Számnevek
Számok
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tőszámnevek
nought, zero
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
twenty-one
twenty-two
twenty-three

sorszámnevek
first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
tenth
eleventh
twelfth
thirteenth
fourteenth
fifteenth
sixteenth
seventeenth
eighteenth
nineteenth
twentieth
twenty-first
twenty-second
twenty-third

30
40
50
60
70
80
90
100
101
102
110
200
1,000
1,001
1,375

thirty
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
a (one) hundred
a (one) hundred and one
a (one) hundred and two
a (one) hundred and ten
two hundred
a (one) thousand
a (one) thousand and one
one thousand three hundreed and
seventy-five
10,000
ten thousand
100,000
a (one) hundred thousand
200,000
two hundred thousand
1,000,000
a (one) million
100,000,000 a (one) hundred million
1,000,000,000 a (one) thousand million, a milliard,
(US:) a (one) billion

thirtieth
fortieth
fiftieth
sixtieth
seventieth
eightieth
ninetieth
(one) hundredth
(one) hundred and first
(one) hundred and second
(one) hundred and tenth
two hundredth
(one) thousandth
(one) thousand and first
one ………………fifth
ten thousandth
one hundred thousandth
two hundred thousandth
one millionth
one hundred millionth
one thousand millionth, milliardth,
(US:) one billionth
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Amint a táblázatból kitűnik, a sorszámnevek –th végződéssel képződnek. Az angol a sorszámneveket általánosan használja az évszázadok megadására!:
in the twentieth century ………….a huszadik században
a sixteenth-century poet………….egy tizenhatodik századi költő
Sorszámneveket írhatjuk számokkal is, utánuk közvetlenül a sorszámozási végződés két
utolsó betűjével: 1st (= first), 2nd (= second), 3rd (=third), 4th (=fourth), 21st (twenty-first),
137th (=one hundred and thirty-seventh), stb.
15
Százon felüli összetett számokban be kell tenni az and szót 1-99 számok előtt, de magasabb
számok közé nem:
103………a hundred and three
1029……..a thousand and twenty-nine
187,218….a hundred and eighty-seven thusand two hundred and eighteen
16
A hundred, thousand, million, billion stb. szavakat névszóként konstruáljuk, ha azokat nem
előzi meg sorszámnév (million, billion, stb. egyébként is): There were thousands of
spectators (A nézők ezrei voltak ott), de There were eleven thousand spectators
(Tizenegyezer néző volt ott).
A jelentésekben 100 és 1,000 a (one) hundred-nek; a (one) thousand-nak nevezzük; az a
(one) nem maradhat el! Sorszámnevekben itt csupán one használatos, az a nem!
Jegyezd meg még e szám-kifejezéseket is, mint in the / nineteen- / forties (az ezerkilencszáznegyvenes évek); a man in his fifties (egy ötvenes éveiben járó férfi) (azaz 50 és 59 között);
a girl in her teens (egy tízes éveiben járó lány, egy tinédzser-lány).
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Közönséges törteket sorszámnevekkel fejezünk ki, amely névszóként kezelendő. Kivétel a
half (fél) (többes száma: halves): a „negyed vagy negyedrész” kifejezésére, de több
összefüggésben is használható a quarter (negyed) szó:
2
/3…....two thirds
¼……one fourth
4
/5……four fifths
18
/27….eighteen twenty-sevenths
Tizedes törteket úgy írjuk, hogy az egész és törtrészek közé pontot (.) teszünk, és a nullánál
kisebb számoknál nullát nem írjuk ki, csak a pont (point) jelzi a helyi értéket:
1.7…….one point seven
.3…….point three
.047…point nought (zero) four seven
22.004...twenty-two point nought (zero) nought (zero) four
Számokban, melyek több mint három számjegyből állnak, szokás szerint egy vesszőt (,) írunk
minden, hátulról számított harmadik szám elé: 1,375; 1,234,567,890.
Gyökök és hatványkitevők így olvasandók ill. ejtendők:

√9………the square root of nine (négyzetgyök kilenc)
3

√9……..the third root of nine ( köbgyök kilenc)
5

√9……..the fifth root of nine (ötödikgyök kilenc)
22…….two (raised) to the second power (kettő a második hatványra (emelve)); the second
power of two; two squared (kettő a másodikon)
25….. two (raised) to fifth power (kettő az ötödik hatványra (emelve)); the fifth power of two
(kettő az ötödiken)
Speciális matematikai és geometriai szavak és kifejezések
a pair of compasses
absolute
acute angle(d), acute-angular
acute angle
acute-angled triangle
added
addition, sum
algebra
alpha
altitude, height
amount, sum, total

körző
abszolút
hegyesszögű
hegyes szög
hegyes szögű háromszög
összeadott
összeadás
algebra
alfa
magasság
összeg

amount, sum
angle
angula measurement
area, basic/footing area
area
argumentation
arithmetic
arithmetical means
arithmetical progression
array, line, raw
ascending, growing
assignement
base, basis
basealap
beta
binary digit
binary system / radix
binary
body
break
calculating machine, calculator
chord
circle, circumference
circle
circular function
column
computer
convergent
cosecant
cosine formula
cosine
cotangent
count, number
cube
cubic equation
curve
cylinder
data
decimal point
decimal
degree (dgr)
delta
demonstration
denominator
descending, decreasing
descriptiv geometry
designate
diagonal
digit
direct line

mennyiség, összeg
szög
szögmérés
alapterület
terület
bizonyítás
számtan
számtani közép
számtani sor, számtani haladvány
sor
növekvő
feladat
alap
vonal
béta
kettes számrendszerbeli számjegy (0 vagy 1)
kettes számrendszer
kétváltozós, kettes számrendszerhez tartozó
test
tört
számológép
húr
kerület
kör
szögfüggvény
oszlop
számítógép
összetartó
koszekáns
koszinusz-tétel
koszinusz
kotangens
számláló
kocka
harmadfokú egyenlet
görbe
henger
adat
tizedesvessző
tízes számrendszerbeli
fok (o)
delta
bizonyítás
nevező
csökkenő
ábrázoló geometria
elnevez, megjelöl
átló
számjegy
egyenes

divided
osztott
dividend
osztandó
divider
osztó
divisible
osztható
division
osztás
ellipsed
ellipszis
equal
egyenlő
equality, parity
egyenlőség
equation with two unknown quantities két ismeretlenes egyenlet
equation
egyenlet
establish (set up) an equation
egyenletet felállít
evidence
bizonyítás
exercise
feladat
exponent, index, power
kitevő
fundamental rule
alapszabály
gamma
gamma
geometrical mean
mértani középarányos
geometrical progression
mértani haladvány
geometrical solid
mértani test
geometry
mértan, geometria
greatest common measure/divisor legnagyobb közös osztó
hexadecimal
tizenhatos számrendszerbeli
hour (hr)
óra
hypotenuse
átfogó
index number
szorzószám
indivisible
oszthatatlan
inequal
nem egyenlő
inequality
egyenlőtlenség
infinite
végtelen
information
adatszolgáltatás
integer
egész
intersection
metszéspont
latitude, width
szélesség
law, theorem, formula
tétel, képlet
lesson
feladat
line of intersection
metszésvonal, metszővonal
line
vonal
logarithm, log
logaritmus
longitude, length
hosszúság
lowets common multiple
legkisebb közös többszörös
mantissa
mantissza
mass of facts
adathalmaz
matematics, math
matematika
minus sign
negatív előjel
minus
mínusz, ból, ből
minute (min)
perc (’)
multiplicand
szorzandó
multiplication table, multiplicator szorzótábla
multiplication
szorzás
multiplied
(meg)szorzott

multiplier, factor
negative sign
negative, inverse, minus
number divisible by x
numberszám
numerical system
obtuse angle
obtuse-angled triangle
obtuse-angled
operation
parallel
perpendicular side
pi
plain
plus sign
plus
polygon
positive sign
positive, plus
presentation
prime number
product (of multiplication)
protractor, angle meter
protractors
pyramid
quadrangle
quadratic equation
radius
radix, base
radix
rectangle
reduce an equation
residual
resolve an equation
result
right angle
rule, ruler
secant
second (sec)
section, part, portion
sequence/series of numbers
series
set
side
side
sign of division
sign
simple equation
sine law/theorem/formula
sine

szorzó
negatív előjel
negatív
x-el osztható szám
számrendszer
tompaszög
tompaszögű háromszög
tompaszögű
művelet
párhuzamos
befogó
pí, Ludolf-féle szám (314)
sík
pozitív előjel
meg, plusz (+)
sokszög
pozitív előjel
pozitív
ábrázolás
oszthatatlan szám
szorzat
szögmérő
zögmérő
gúla
négyszög
másodfokú egyenlet
sugár
alapszám
számrendszer
téglalap
egyenletet rendez
maradék
egyenletet megold
eredmény
derékszög
vonalzó
szekáns, metszővonal
másodperc (’’)
szakasz
számsor
sorozat
halmaz
(egyenlet) oldal
(szög)szár
osztójel, per-jel
előjel
elsőfokú egyenlet
szinusztétel
szinusz

sinusoid
solution
solving
sphere
square
substracted
subtraction
subtrahend
system of lines
table of functions
tangent
tangent
the addable sums
transfer
trapeze
triangle
two divided by two equal one
two lines intersect
two minus two equal zero
two multiplied by two equal four
two plus two equal four
unit of measureme(ment)

szinuszgörbe
megoldás
megoldás
gömb
négyzet
kivont
kivonás
kivonandó
vonalrendszer
függvénytábla
érintő
tangens
összeadandók
átvisz
trapéz
háromszög
kettő osztva kettővel (egyenlő) (az) egy
két vonal metszi egymást
kettőből kettő egyenlő nulla
kétszer kettő (egyenlő) (az) négy
kettő meg kettő az (egyenlő) négy(gyel)
mértékegység

Ige
Áttekintés
Az ige az angolban a legátfogóbb ragozással bíró szófaj. Az igealakoknak két főtípusa van:
személyragos és személyrag-nélküli. A személyragosak időalakban ragozhatóak és
bizonyos mértékben személyben és igemódban is. A személyrag-nélküliek az angolban
ragozhatatlanok.
Személyragos igealakok
IDŐALAK IGEMÓD

SZEMÉLY

ANGOL MAGYAR

egyes szám 3. személy
fills
kijelentő mód
a többi

Jelen idő

mind
kötőmód
2. személy
felszólító mód
múlt idő kijelentő-, kötőmód mind
Személyrag-nélküli igealakok

fill

tölti

fill
fill

töltsd

filled

töltötte

ANGOL

MAGYAR

Főnévi igenév
fill
Cselekvő múlt idejű melléknévi
igenév
filled
Szenvedő múlt idejű melléknévi
igenév
Jelen idejű melléknévi igenév
filling
Gerundium

tölteni
töltött
töltött
töltő
-

A gerundium-alak (gerund) többek között, mint független személyrag-nélküli igealak
használatos: John is fond of sailing. (János kedveli a vitorlázást).
The two teachers were dismissed. (A két tanár el lett bocsátva.)
The Board has dismissed the two teachers. (A Tanács elbocsátotta a két tanárt.)
Azon igeragozás, amelyet a fenti táblázatban sematikusan összefoglaltunk, az ún. szabályos
igeragozás. Ezt gyenge ragozásnak is vagy végződéses-ragozásnak is nevezünk, és az angol
igék nagy többségére érvényes. Ám egy sor nagyon különleges ige olyan rendszer szerint
ragozódik, amelyet erős-ragozásnak vagy magánhangzóváltó-ragozásnak nevezünk:
jelen idő
Személyragos

Személyragnélküli

ANGOL
3. egyesszám
a többi jelen takes
idejű felszólító
take
took
take
idejű melléknévi

múlt idő
főnévi igenév
cselekvő múlt
igenév
taken
szenvedő múlt idejű melléknévi
igenév
jelen idejű melléknévi igenév
taking
gerundium

MAGYAR

vesz
vedd
vette
venni
vett
vett
vevő
vevés

Összehasonlítás az előző táblázattal azt mutatja, hogy a magánhangzóváltó-rendszer két
pontban is különbözik a végződéses-ragozástól. A múlt idős alak nem d-végződéssel
képződik, hanem magánhangzó-változással. A múlt idejű melléknévi igenévi alak is eltérően
képződik, nevezetesen példánkban úgy magánhangzó-változással, mint n-végződéssel, nem
pedig d-végződéssel, mint a végződéses-rendszerben.
E két főrendszeren – a végződéses-rendszeren és a magánhangzóváltó-rendszeren – kívül
vannak köztes-alakok és kevert-alakok is. A say (mondani) ige egy példa erre, said (mondta)
múlt idejű alakjával, valamint said múlt idejű melléknévi igenévi-alakjával.
Bemutatásunkat azokkal az igékkel fogjuk kezdeni, amelyek követik a legáltalánosabb
szabályokat. Ezután a kevésbé általános rendszereken megyünk keresztül, és végül a teljesen
egyedi ragozásokat vesszük át.
A jelen idejű ragozásban mindegyik ige hasonló, a segédigéket kivéve, amelyekkel külön
foglalkozunk. Harmadik személyű egyes számú jelen idejű kijelentő módot általánosan svégződéssel képezzük. Egyéb alakok jelen idejű kijelentő és valamennyi alakok jelen idejű
kötőmódban, a felszólító-módhoz hasonlóan, egyeznek a ragozási-tővel.

A személyrag-nélküli alakok közül a főnévi igenév azonos az igetővel, míg a gerundium és
jelen idejű melléknévi igenév a végződéshez tett –ing hozzátételével képződik.
Azok az alakok, ahol a különböző ige-osztályok különböznek egymástól, a múlt idejű alakokés a múlt idejű igenévi-alakok. Ezért van az, hogy ez a két alak a főnévi igenévvel együtt
(hagyományos szótári-alak az angol szótárakban) képezik az ige főalakjait.
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A jelen idő egyes szám 3. személy képzése
FŐNÉVI

3. SZEMÉLY EGYES KIEJTÉS MEGJEGYZÉSEK

IGENÉV

SZÁM
JELEN
IDŐ
KIJELENTŐ MÓD

Put (tesz)

puts

(s)

Die
(meghal)
Fill (tölt)
Kiss
(csókol)
Buzz (zúg)
Crush (zúz)
Catch (fog)
Budge
(moccan)

dies
fills

(z)

kisses
buzzes
crushes
catches
budges

(iz)

a tő végződése zöngétlen mássalhangzó (kivéve
(s-t és (∫)-t)
a tő végződése magánhangzó vagy zöngés
mássalhangzó ((z)-t vagy ()-t kivéve)
a tő végződése s-hang vagy -es

Az ige s-morfemének kiejtési- és helyesírási szabályai pontosan egyeznek a többes szám –s
végződésével. A ragozási-tő helyesírás-változásának szabályai hasonlóképpen egyeznek:
carry –carries (szállít), go – goes (megy), bounce- bounces (ugrál).
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A gerundium (jelen idejű melléknévi igenév) képzése
Főnévi igenév Gerundium
jelen idejű melléknévi igenév
Find (keresni) finding (keresés)
Give (adni)
giving (adás)
Put (tenni)
putting (tevés, tétel)
Die
dying (meghalás, halál)
(meghalni)
travelling (utazás)
Travel
(utazni)
A gerundium és a jelen idejű melléknévi igenév kivétel nélkül (i)-nek az igetőhöz
hozzáadásával képződik, melynek nem változik meg a kiejtése.
HELYESÍRÁSI SZABÁLYOK: A gerundium-morfem –ing. Ragozási tövének ragozása az alábbi
pontokban változik meg:
Ha a tő néma e végű, ez a –ing előtt kiesik: take (fogni) – taking (fogás).

Ha a tő mássalhangzóra végződik egyes hangsúlyos magánhangzó után, a mássalhangzó
megkettőződik: put (tenni) – putting (tevés, tétel), occur (előfordulni) – occurring
(előfordulás), (de hangsúlytalan magánhangzó után: visit (látogatni) –visiting (látogatás)). Az
l mássalhangzó megkettőződik még hangsúlytalan magánhangzó után is: travel – travelling.
(Amerikai-angolban: traveling.)
Ha a tő hangsúlyos ie végződésű, ez y-ra változik: die –dying.

Múlt idő és múlt idejű (befejezett-) melléknévi igenév képzése
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Szabályos végződés-ragozás
FŐNÉVI
IGENÉV

Pack
(csomagolni)
Kiss (csókolni)
Play (játszani)
Fill (tölteni)
Mend
(javítani)
Visit
(látogatni)

MÚLT IDŐ,
MÚLT
IDEJŰ KIEJTÉS MEGJEGYZÉSEK
MELLÉKNÉVI IGENÉV

packed (csomagolt)
kissed (csókolt)

(t)

a tővégződés hangsúlytalan mássalhangzó
((t) kivételével)

played (játszott)
filled (töltött)

(d)

a
tővégződés
magánhangzó
vagy
hangsúlyos mássalhangzó ((d) kivételével)

mended (javított)
visited (látogatott)

(id)

a tővégződés hangja (d) vagy (t)

A múlt idő és a múlt idejű melléknévi igenév szabályos ragozású igéből úgy képezendő, hogy
a ragozási tőhöz (t) járul, ha a tő hangsúlytalan mássalhangzóra végződik ((t), (d) kivételével,
ha a tő magánhangzóra vagy hangsúlyos mássalhangzóra ((d) kivételével)). Ha a tő (d) vagy
(t) végű, egy (i) csúszik be a végződés elé, amely így (id) lesz.

Helyesírási szabályok: A múlt idő- és múlt idejű melléknévi igenév morfémje mindig –ed.
Ha a tő néma –e végű, az törlődik: hate (gyűlöl, utál) – hated (gyűlölt, utált).
Ha a tő mássalhangzóra- vagy egyedüli hangsúlyos magánhangzóra végződik, a
mássalhangzó megkettőzendő: fit (illeszt) – fitted, occur (történik) – occurred (de
hangsúlytalan magánhangzó után: visit (megszemlél) – visited). Az l mássalhangzó még
hangsúlytalan mássalhangzót követően is megkettőződik: travel (utazik) – travelled (amerikai
angolban: traveled).
Ha a tő mássalhangzó után álló –y végű, akkor ezt i váltja fel: spy (kémkedik) – spied.
Magánhangzó után az y megmarad: play (játszik) – played, stay (marad) – stayed. De: say
(mond) – said, lay (fektet), - laid.

Magánhangzó-váltásos ragozás
Az erős igéket különböző csoportokba kell össze szednünk magánhangzó-változásuk
szempontjából. Valamennyi csoportban előfordulnak kisebb eltérések a főmintától, amit
külön magyarázunk (a megjegyzések oszlopában). Az igék- és az alakok kiejtése a betűrendes
jegyzékben található a függelékben.
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1. Csoport: ride, rode, ridden- típus
MÚLT
IDEJŰ
FŐNÉVI IGENÉV MÚLT IDŐ MELLÉKNÉVI
MEGJEGYZÉSEK
IGENÉV

Drive
Ride
Rise
arise
smite
stride
strive
thrive
write
Bite
Chide
Hide
Slide
Abide

drove
rode
rose
arose
smote
strode
strove
throve
wrote
bit
chid
hid
slid
abode

driven
ridden
risen
arisen
smitten
stridden
striven
thriven
written
bitten, bit
chidden, chid
hiden
slidden, slid
abode, abided

múlt idő (i)
múlt idejű melléknévi
igenév (u)
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2. csoport: swear, swore, sworn-típus
bear
bore
born, borne
forbear
forbore
forborne
swear
swore
sworn
tear
tore
torn
wear
wore
worn
sheared
shorn, sheared
shear (i)
cleave
clove, cleft cloven, cleft
freeze
froze
frozen
speak
spoke
spoken
steal
stole
stolen
weave
wove
woven
heave
hove, heaved hove, heaved
break
broke
broken
get
got
got, gotten
forget
forgot
forgotten
beget
begot
begotten
tread
trod
trodden
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3. csoport: bind, bound, bound- típus
bind
bound
bound
find
found
found
grind
ground
ground
wind
wound
wound

tővégződés –r

tővégződése nem –r

alapalak (ei)
tőmagánhangzó rövid
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4.
Begin
Drun
k
Ring
Sing
Sink
Swim
Shrin
k
Sprin
g
Stink
Spin
Cling
Fling
Slink
Sting
String
Swin
g
Win
Wrin
g
Run
Hang
Dig
Stick
Sit
Spit

csoport: swim, swam, swum- típus
began
begun
drank
drunk
rang
rung
sang
sung
sank
sunk
swam
swum
shrank, shrunk
sprang, sprung
stank, stunk
span, spun

shrunk
sprung
stunk
spun

clung
flung
slunk
stung
strung
swung
won
wrung

clung
flung
slunk
stung
strung
swung
won
wrung

ran
hung, hanged
dug
stuck
sat
spat

run
hung, hanged
dug
stuck
sat
spat

múlt idő változat ()

múlt idő ()
helyesírás!

alap-alak ()
alap-alak (æ)
múlt idő ()
múlt idejű igenév
melléknévi igenév (æ)

Orrhang
nélküli
tő
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5. csoport: grow, grew, grown-típus
Blow
blew
blown
Grow
grew
grown
Know
knew
known
alap-alak (ai)
Throw
threw
thrown
Fly
flew
flown
Mow
mowed
mown
sewn, sewed
Sew (su) sewed
gyenge múlt idő
sowed
sown
Sow
showed
shown
Show
Crow
crtew, crowed crowed
gyenge múlt idejű melléknévi
igenév
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6. csoport: take, took, taken-típus
Forsake
forsook
forsaken
Shake
shook
shaken
Take
took
taken
Wake
wike, waked woken,woke, waked (múlt idő, múlt i. mellnévi igenév
awoke,
awoke, awaked (u)
Awake
awaked
(múlt idő (u), múlt idejű
melléknévi igenév esetleg gyenge)
Stand
stood
stood
Fall
fell
fallen
Draw
drew
drawn
különböző eltérések
Slay
slew
slain
Saw
sawed
sawn
Lade
laded
laden
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7. csoport: a többi
Give
gave
forgive
forgave
bid
bade
forbid
forbade
come
came
become
became
strike
struck
shine
shone (n)
eat
ate
lie
lay
see
saw
choose
choose
beat
beat
bew (bju:) hewed
strew
strewed
hold
held
do
did
go
went
be
was

given
forgiven
bid, bidden
forbidden
come
vecome
struck
shone
eaten
lain
seen
chosen
beaten
hewn, hewed
strewn
held
done (dn)
gone (gn)
been

Szabálytalan végzős-ragozás
Az alábbi igék hasonlítanak a szabályos végzős-ragozottakkal abban, hogy a múlt idős alakok
azonosak a múlt idejű melléknévi alakokkal, és abban is, hogy ragozásuk d/t-végződéssel
történik. Itt azonban ez a végződés különbözőképen olvad össze a ragozási-tővel, melynek
magánhangzója gyakorta megrövidül, és (d) átmegy (t)-be, még a nélkül is, hogy a ragozási-tő
hangsúlytalan hangra végződne. Az igék- és az alakok kiejtése a betűrendes jegyzékben
található a függelékben.
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1. csoport: send, sent, sent-típus. Igető végződése: ld, nd, rd. Átmenet (d) -> (t).
FŐNÉVI
MÚLT IDŐ ÉS
IGENÉV
MÚLT IDEJŰ
MELLÉKNÉVI
IGENÉV

Build
Gild
Gird
Bend
Send
Rend
Spend

built
gilt
girt
bent
sent
rent
spent
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2. csoport: set, set, set-típus. Igető gyakorta rövid magánhangzóban végződik, melyet d,
t, er, st követ. Nincs változás.
Bid
bid
Rid
rid
Shed
shed
Spread (spred) spread (spred)
Hurt
hurt
Burst
burst
Thrust
thrust
Cast
cast
Cost
cost
Put
put
Cut
cut
Shut
shut
Hit
hit
Knit
knit
Quit
quit
Slit
slit
Let
let
Set
set
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3. csoport:lead, led, led-típus. Igető (i:d) végű. Változás: magánhangzó-rövidülés (i:) ->
(e).
Bleed
bed
Breed
bred
Feed
fed
Lead
led
Read
read
(ri:d)
sped
Speed
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4. csoport: meet, met, met-típus. Az igető hosszú magánhangzóban végződik, melyet
mássalhangzó követ, vagy rövid magánhangzóba, melyet ll követ.
Creep
crept
Keep
kept
Leap
leapt
Sleep
slept
Weep
wept
Meet
met
Shoot
shot
Lose
lost
(lu:z)
lit
Light
left
Leave
cleft
Cleave
bereft
Bereave
leant
Lean
meant
Mean
dreamt, dreamed
Dream
burnt, burned
Burn
felt
Feel
knelt
Kneel
dealt
Deal
spoilt, spoiled
Spoil
spilt, spilled
Spill
spelt, spelled
Spell
smelt, smelled
Smell
dwelt
Dwell
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5. csoport: flee, fled, fled-típus. Az igető hosszú magánhangzóbankettőshangzóban végződik. Változás: -d végződés és magánhangzó-rövidülés.
Flee
fled
Say
said
Shoe
shod
heard
(u:)
Hear

vagy
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6. csoport: sell, sold, sold-típus. Változás: -d végződés vagy –t, és a legtöbb esetben
némi magánhangzó-változás.
Bring brought
Buy
bought
Seek
sought
-t végződés, múlt idő magánhangzó
Fight
fought
(:)
Think thought
Catch caught
Beseec besought

h
Teach
Tell
Sell
Make
Have
Can
Will
Shall
May
Ought
Must

taught
told
sold
made
had
could
would
should
might
ought
must

-d végződés

főnévi igenév és múlt idejű
melléknévi igenév hiányzik: módbeli
segédigék

A szabálytalan igékről betűrendes jegyzék található a függelékben.
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Segédigék ragozása
Segédige speciális igecsoport, amely főként más igéknek személyrag nélküli alakjaival együtt
használatosak. A legtöbb segédigének speciális ragozása van. Azt az igét, amely nem
segédige főigének hívjuk
A segédigéknek két csoportját különböztetjük meg, módbelit- és nem-módbelit.
Főalakjaik összeállítása az alábbi:
ANGOL
FŐNÉVI
MAGYAR

NEMMÓDBELI

MÓDBELI

bír, birtokol
van, létezik
lesz,
válik
vmvé
akar, lesz
fog, lesz
tud, bír, képes
kell,
muszáj,
szükséges
lehet,…hat,
…het
illik, kellene

IGENÉV

KIJELENTŐ
MÓD
JELEN IDŐ
SZEMÉLY

MÚLT
IDŐ

3.

MŰLT IDEJŰ GERUNDIUM
MELLÉKNÉVI
IGENÉV

have
be
do

has
is
does

had
had
was/were been
did
done

having
being
doing

-

will
shall
can
must

would
should
could
must

-

-

may

might

-

-

ougt to

ought to

-

-

Amint a táblázatból kitűnik, valamennyi segédige szabálytalan módon képezi a múlt idejét.
De jelen idejű ragozásaik is szabálytalan.
A legkevésbé eltérő have és do. Have úgy ragozódik, mint a többi, szabálytalan végződésesragozási típusú igealakok (ld. 6. csoportot), de szabálytalan alakja van a kijelentő mód jelen
idő egyes szám 3. személy számára, nevezetesen has (hæz). Do úgy ragozódik, mint más,
magánhangzó-változásos- típusú igék (ld. 7. csoportot), de have-hez hasonlóan van egy
szabálytalan alakja a kijelentő mód jelen idő 3. személy számára, nevezetesen does (dz).
A módbeli segédigék mindegyike azzal tűnik ki, hogy az angol hiányzanak személyragos
alakjaik. Azon összefüggésekben, amikor egy személyragos alakra lenne szükség, a jelentés

kifejezésére körülíráshoz kell folyamodni a módbeli segédige feladatához: be able to (képes),
have to (kell, szükséges), be willing to (hajlandó vmre, kész vmre), stb.
Múlt idejű ragozásában a szabálytalan végződés-ragozású módbeli segédigék csoportjához
tartoznak (ld. 6. csoportot). A jelen időben minden más igétől azáltal különböznek, hogy
hiányzik a személyi-ragozás. Ugyanazon alak használatos minden személyben. Az –s
személy-morfem tehát hiányzik.
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A módbeli segédigék közé számítható a dare (mer, merészel, dacol, kihív) és a need (kell,
kíván, szükséges) ige is. Ezek az igék elhagyhatják a s-morfemet, amikor tagadásban állnak:
he dare not go (nem mer menni), he need not worry (nem kell nyugtalankodnia). Ugyanez
érvényes kérdésekre: dare he go there? (el mer oda menni?). De mondható he does not dare
to go (nem mer menni), he does not need to worry (nem kell nyugtalankodnia), a dare és
need segítségével közönséges főigékként konstruáltak.
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A leginkább szabálytalan segédige az angolban a be, amelynek van személyi ragozása úgy
jelen-, mint múlt időben:
SZEMÉLY JELEN IDŐ MÚLT IDŐ

I
You
He
She
It
We
You
They

am
are

was
were

is

was

are

were

A be segédigének vannak sajátos kötőmódi-alakjaik: jelen idejű kötőmód be valamennyi
személyben, múlt idejű kötőmód were minden személyben.
A segédigék használatát ld. később.

2 | Névszói kifejezések
Névszó: egyes szám és többes szám
Névszói kifejezésben a fő szó szabály szerint egy névszó. A névszókat két főcsoportra
oszthatjuk fel attól függően, hogy valamely megszámlálhatót (countable) vagy valamely
megszámlálhatatlant (uncountable) jelölnek. Megszámlálható névszókra példa a konkrét
dolgok vagy élőlények, mint stone (kő), tree (fa), car (autó), chair (szék), man (férfi), boy
(fiú), girl (lány), dog (kutya).
Ezeket a névszókat köznévnek (common noun) nevezzük. Egyéb megszámlálható szó az
elvont fogalmak nevei, mint colour (szín), degree (fok), thought (gondolat), laugh (nevetés),
yard (yard), inch (coll, hüvelyk).
Példa a megszámlálhatatlan névszókra az anyagok nevei, mint water (víz), oil (olaj), beer
(sör), air (levegő), copper (réz); és még elvont fogalmak, mint whiteness (fehérség,
sápadtság), patience (türelem), happiness (boldogság), history (történet).

Tulajdonképpen, amit a névszó jelöl nem maga a névszó, amelyet megszámlálhatónak vagy
megszámlálhatatlannak szoktunk nevezni. Az oil szó valami megszámlálhatatlant jelent az oil
is lighter than water (az olaj, mint anyag)(az olaj könnyebb a víznél), de valami
megszámlálhatót a these oils are very good (ezek az olajok (olajfajták) nagyon jók). A speed
(sebesség, gyorsaság) valamilyen megszámlálhatatlant jelöl a the lure of speed (a sebesség
csábítása) kifejezésben, de valamilyen megszámlálhatót a the car behaves differently at
different speeds (a kocsi különbözőképpen viselkedik különböző sebességeknél) mondatban.
Az egyszerűség kedvéért a megszámlálható- és megszámlálhatatlan névszókat annak ellenére,
hogy egy sor általunk látott szó olyan dolgokat jelöl, amely mindkét csoporthoz sorolható.
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Egyes számú megszámlálhatatlan angol szavak
ANGOL

MAGYAR

abuse (’bju:s)
advice
armour (’:m)
business (’biznis)
furniture (’f nit)
income
information
interest (’intrist)
knowledge (’nli)
money
news
progress (’prgres)

visszaélés,
gyalázás,
durvaság
tanács, tanácsadás, értesítés
fegyverzet, páncél, vasalás
dolog, eset, feladat, munka
berendezés,
bútor,
felszerelés
bevétel, jövedelem
információ
befolyás,
érdek,
hobbi,
kamat
tudás, ismeret
pénz
hírek, újdonságok, újság
előrejutás, előrelépés

TULAJDONKÉPPENI
ÉRTELME

durva beszéd
tanácsadás
védelem
tevékenység
berendezés
anyagi nyereség
tájékoztatás
jóváírás
ismeretség
fizetőeszköz
híranyag
előreirányulás

Amely a „ tulajdonképpeni értelme”- oszlopban áll, nem használható fordításokhoz. Ezzel
csak azt érzékeltetjük, hogy az angol szó valamilyen megszámlálhatatlant jelöl. Ezért is állnak
azok szokás szerint egyes számú konstrukcióban és nem fordulnak elő többes számban az
income kivételével, amely többet jelent, mint egy személy bevételei: Both of them have large
incomes. (Mindkettejük nagy jövedelemmel rendelkezik.) Ezek nem állhatnak határozatlan
névelőkkel sem, a knowledge és income kivételével. A megszámlálhatóság kifejésére
gyakorta körülírásra van szükségünk.
The ambassador was greeted with abuse. A nagykövetet gyalázkodással fogadták.
He called me a ’bitch’. That’s a terrible word of abuse. Ő engem ’szukának’ nevezett. Ez egy
borzasztóan bántó szó.
That’s bad advice. Ez rossz tanács.
Let me give you a piece of good advice: Stop smoking! Hadd adjak neked egy jó tanácsot:
Hagyd abba a dohányzást!
How is business? Hogy megy az üzlet?
I did a good stroke of business yesterday when I sold my old car. Tegnap egy jó üzleti húzást
tettem, amikor eladtam a régi autómat.
This new Swedish furniture has cost me a fortune. Ez az új svéd bútor nekem egy vagyonba
került.
This sofa is a horrible piece of furniture. Ez a kanapé a bútorzat rettenetes darabja.

His income is not large enough for him to live on. Jövedelme nem elég nagy ahhoz, hogy
megéljen belőle.
He has a very small income. Nagyon kicsi jövedelemmel rendelkezik.
This information doesn’t help me much. Ez az információ nem sokat segít rajtam.
The barmaid gave the inspector some useful bits of information. A pincérnő igazi hasznos
információkat adott a felügyelőnek.
His knowledge of English leaves a great deal to be desired. Angol tudása sok kívánni valót
hagy maga után.
He has a poor knowledge of English. Gyenge angol nyelvtudása van.
Money is the root of all evil; it corrupts everybody. A pénz minden bűn gyökere; mindenkit
megront.
Time is money, still not necessarily the rot of all evil. Az idő pénz, mégsem feltétlenül
gyökere a bűnnek.
That’s bad news. Ez rossz hír.
Here is a new item that might interest you. Itt van egy új hír, amely érdekelhet téged.
He hasn’t made much progress since last year. Tavaly óta nem sokkal jutott előbbre.
This discovery was a great step forward. Ez a felfedezés hatalmas előrelépés volt.
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Többes számú megszámlálható angol szavak, gyakorta megszámlálhatatlan szavak a
magyarban
ANGOL
MAGYAR
TULAJDONKÉPPENI
ÉRTELME

ashes
contents (’kntents)
morals (’m rlz)
oats (uts)
proceeds (’pr usi:dz)
riches
spirits
stairs
steps
wages

hamu
tartalom
erkölcs, helyes viselkedés
zab
bevétel, haszon, hozadék
gazdagság
kedv, kedély, hangulat;
alkohol
belső lépcső, lépcsőház
külső lépcső
fizetés, bér

hamvak
tartalmi dolgok
erkölcsi alapelvek
zabszemek
kinyert termékek
módosság
lelki források; szeszes italok
lépcsőfokok egymásutánja
lépcsőfokok egymásutánja
fizetség, munkabér, illetmény

A „tulajdonképpeni értelme” azt jelzi, hogy az angol szavak valamilyen megszámlálhatót
jelölnek.
Her ashes were scattered in the Garden of Remembrance. Hamvai az Emlék-parkban
szóródtak szét.
In times of war people’s morals change. Háborúk idején az emberek erkölcse megváltozik
The proceeds of the auction are to go to a school project in a developing country. Az
árverésből befolyt összeg egy fejlődő ország iskola-tervéhez járul hozzá.
He kept up his spirits by pouring down spirits. Kedvét azzal tartotta fenn, hogy öntötte
magába a röviditalokat.
I passed her on the stairs. A lépcsőházban elmentem mellette.
He received the guests on the steps of his residence. A vendégeket a kastély lépcsőjén
fogadta.
His wages have been the same for five whole years. Öt teljes éve ugyanannyi a fizetése.
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Megszámlálható többes
magyarban
ANGOL
bellows (’beluz)
compasses (’kmpsiz)
pincers (’pinsz)
pliers(’plaiz)
pyjamas (p’:mz)
scissors (’sizz)
tongs (tz)
tweezers (’rwi:zz)

számú angol szavak, megszámlálható egyes számú szavak a
MAGYAR

fújtató
körző
csípőfogó
kombináltfogó
pizsama
olló
harapófogó
csipesz

E csoport kétrészes tárgyakat jelöl. Sok ilyen típusú szó többes számban áll az angolban, a
magyarban azonban egyes számban: trousers (nadrág), spectacles (szemüveg), eye-glasses
(szemüveg), braces (nadrágtartó; kapcsos zárójel). Amikor egy pár vagy több pár közül kell
választanunk, akkor a a pair of…, pairs of… összetételt használjuk.
You can have these scissors back. Visszakaphatod ezt az ollót.
They are very blunt. You had better buy a new pair. Nagyon életlen. Jobban tennéd, ha vennél
egy újat.
-Where are my tweezers? Hol van a csipeszem?
- There are two pairs in this drawer. Are these yours? Van ebben a fiókban kettő. A
tiéid ezek?
- Where are my new pyjamas? Hol az új pizsamám?
- You have got them on! Rajtad vannak!
Jegyezd meg a premises (’premisiz) „helyiség, épület, ház, telep,” szót is: The drinks are to
be consumed on the premises. Az italok a helyiségben fogyasztandók el.
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Többes számú alakú szó egyes számú konstrukcióval
ANGOL
athletics (æ’letiks)
gymnastics (im’næstiks )
mathematics (’m æi’mætiks)
physics (’fiziks)
politics (’plitiks)
measles (’mi:zlz)
mumps
Athens ( æinz)
Brussels (’brslz)
Naples (’neiplz)
The United States

MAGYAR

atlétika, sport
gimnasztika, torna
matematika, számtan
fizika
politika
kanyaró
mumpsz,
fültőmirigygyulladás
Athén
Brüsszel
Nápoly
(az) Egyesült Államok

Mathematics is necessary for the study of astronomy. Matematikára a csillagászati
tanulmányoknál van szükség.

Politics is no exact science. A politika nem elvont tudomány.
Measles is a harmless disease. A kanyaró ártalmatlan betegség.
The United States has decided to reduce its troops abroad. Az Egyesült Államok elhatározta,
hogy csökkenti a külföldön állomásozó csapatait.
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Többes számú alakú szavak úgy egyes- mint többes számú jelentésben: jelentés utáni
konstrukció
ANGOL
MAGYAR
kaszárnya, laktanya
barracks (’bærks )
akasztófa, bitó, bitófa
gallows (gæluz )
közép, középérték
means
mű, művek
works
Bertrand Russel saw disarmament as the only means to achieve world peace. Bertrand Russel
a teljes leszerelésben látta a világbéke elérésének egyedüli eszközét.
Ends and means. Cél és eszköz.
There is a famous steelwoks at Scunthorpe. Scunthorpban van egy híres acélmű.
British steelworks have had to face serious international competition in the last few years. Az
angol acélműveknek komoly nemzetközi versennyel kellett szembe nézniük az utóbbi néhány
év során.
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Egyes számú alakú szavak többes számú jelentésben és konstrukcióban (kollektív
szavak)
ANGOL
MAGYAR
people
nép, emberek
cattle
barom, marha, szarvasmarha, lábasjószág
People a man és woman normál többes számú alakjainak fogható fel, amikor a nemet nem
akarjuk specifikálni. Cattle hasonló módon nem specifikált szava a cow (tehén, nőstény), ox
(ökör), bull (bika, hím állat) szavaknak: My uncle has many cattle. A nagybácsimnak sok
lábasjószága van.
A „ember” jelentésben a people szónak többes számú konstrukciója van: There were only ten
people in the room. Csupán tíz ember volt a szobában. A „nép” jelentésben a people szó ezzel
szemben egyes- és többes számban is előfordul: One people, one nation. Egy ember, egy
nemzet. The peoples of Asia. Ázsia népei.
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Egyes számú szó egyes- vagy többes számú konstrukcióval
ANGOL
MAGYAR
family
család
government
kormány
numbe
szám
police
rendőr, rendőrség
A legtöbb kollektív szó egyes számú alakját többesként is konstruálhatjuk, ha a beszélő látja a
bejövő egyéneket, de egyes számúként, ha az egyének által képzett egységet látja:
The family are having dinner. A család ebédel / vacsorázik.

The family consist of mother, father and two children. A család anyából, apából és két
gyerekből áll.
The Government have deciced to turn down the proposal. A Kormány elhatározta a javaslat
elutasítását.
The Government is divided on this matter. Kormány megoszlik ezen a témán.
A great number of soldiers have deserted. Rengeteg katona megszökött.
The number of soldiers was never very high. A katonák száma soha nem volt magas.
The police are investigating the crime. A rendőrség vizsgálja a bűncselekményt.
The City Police is an efficient organization. A Városi Rendőrség hatásos szervezet.
Jegyezd meg, hogy „a rendőr” „egyedi rendőr” jelentésben angolul policeman (többes száma:
policemen: rendőrök).
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Az olyan kifejezések, mint a lot of… (egy csomó…), a great many…(nagyon sok…), a plenty
of…(sok…, vmnek a soaksága) állítmányaikat akkor kapják többe számban, ha többes számú
szóval kombinálódnak: A lot of soldiers have deserted. Egy csomó katona megszökött. There
have been a great many accidents on the roads this year. Az idén nagyon sok baleset történt
az utakon.
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Számok számolási-és mérték szavakkal
Jegyezd meg:
two hundred cars (kétszáz autó) de: hundreds of cars (több száz autó, az autók százai)
three thousand cars (háromezer autó)
thousand of cars (több ezer autó, az autók ezrei, ezernyi autó)
five million stars (ötmillió csillag)
millions of stars (több millió csillag, a csillagok milliói, milliónyi csillag)
three dozen (’dzn) of eggs (három tucat tojás)
dozens of eggs (több tucat tojás, tucatnyi tojás, a tojások tucatjai)
a few score spectators (kevés számú néző)
scores of spectators (rengeteg néző)
A stone (kő= itt brit súlyegység) szó (6.35 kg) és a horsepower (lóerő) másokhoz hasonlóan
mindig változatlanok a többes számban: he weighs twelve stone (ő tizenkét stone-t nyom, ő
76.2 kg-os), an engine of ninety-five horsepower (egy kilencvenöt lóerős motor)
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Logikai többes szám az angolban
They all lost their lives. Ők mindannyian életüket vesztették.
The two old gentlemen shook their heads. A két öregúr rázta a fejét.
We had to change trains twice. Kétszer kellett a vonaton átszállnunk.
The President shook hands with all the senators present. Az Elnök kezet rázott minden
jelenlévő szenátorral.
He makes friends with everybody. Ő mindenkivel barátkozik.
Az angol sokkal következetesebben használ többes számú névszót, amikor a jelentése többes
számú. Ezért lehet kifejeznünk jelentéskülönbséget ezekben: They were left to their cruel fate.
(Kegyetlen sorsukra hagyták őket.) és They were left to their cruel fates (Kegyetlen sorsaikra
hagyták őket).

Névelők
A határozott névelő az angolban és a magyarban a névszó előtt használatos, amely olyat
jelöl, amelyet már korábban megneveztünk, vagy amely feltételezetten ismert volt: I saw a
squirrel yesterday. (Láttam egy mókust tegnap.) The cat was chasing the squirrel in a tree.
(A macska felkergette a mókust egy fára.) Itt a második mondatban azért áll: the squirrel,
mivel a mókust az előző mondatban már megneveztük, és the cat pedig azért, mert az
elbeszélő felételezi, hogy a hallgató tudja, milyen macskáról van szó.
Mindkét nyelvben a határozott névelő mindenféle névszóval használatos, az egyedi neveket
kivéve. Az egyedi név ugyanis önmagában olyan valakit jelöl, akit ismertnek feltételezünk.
Ha azt mondom I saw Clara this morning. (Láttam Klárát ma reggel.), abból indulok ki, hogy
te tudod, hogy milyen Kláráról beszélek.
A határozatlan névelő arra használatos, hogy olyat jelöljön meg, amelyet még korábban nem
neveztünk meg, vagy amely feltételezetten ismeretlen volt. Az előző mókusos példában ezért
mondtuk, hogy a tree, mivel a kérdéses fa az elbeszélő által nem volt specifikálva.
Határozatlan névelő mindkét nyelvben egyes számban van, és csak megszámlálható szavakkal
együtt használható. Ezért mondjuk, hogy I like sardines (s:’di:nz) in oil. (Szeretem az
olajos-szardíniát.). Nem használunk határozatlan névelőt, mivel a sardines többes számú alak,
és az oil pedig anyagnév.
Mindkét névelő minkét nyelvben általánosítóan használható: A rose is a beautiful flower.
(Szép virág egy rózsa.) The rose is a beautiful flower. (A rózsa egy szép virág.) A
szóhasználati különbséget ld. később.
A névelőhasználat általános szabályainak kérdésében az angol és magyar nyelvben jó egyezés
található. Itt most olyan pontokat érintünk, amelyekben a két nyelv általános szabályai nem
egyeznek meg egymással.

Határozatlan névelő
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A névelő meg található az angolban, hiányzik a magyarban
Foglalkozások megjelölése és egyéb állítmányi osztály-jelölések
Eugen is a veterinary doctor. Jenő állatorvos.
Dr. Johnson is not a professor, he is a teacher. Dr. Johnson nem professzor, ő tanár.
Mr. Jones gave up his job as a miner when he was elected a Member of Parliament. Jones úr
feladta bányász-munkáját, amikor a parlamenti képviselővé választották.
Her husband is an Englishman. Férje angol ember.
Mr. Greene is a Catholic. (’kæolik) Greene úr katolikus.
The Civil War made him a communist. A polgárháború őt kommunistává változtatta.
Az angol szóhasználat itt sokkal következetesebb a magyarénál. Az általános szabály ugyanis
az, hogy a magyar határozatlan névelőt csak egyes számban álló megszámlálható szavak előtt
használ, ha azok valamilyen meg nem nevezettet vagy ismeretlent jelölnek. A magyar
kihagyja a névelőt a foglalkozást- és osztályt jelölő szavak esetében, amikor azok
állítmányiak. De ha a szavakat jelzők határozzák meg, akkor névelőt kapnak: ő orvos de ő egy
ügyes orvos.

Kivétel-szabály a magyarban mindenek előtt olyan osztályok előtt érvényes, amelyek
valamilyen foglalkozást, nemzetiséget, vallást, politikai nézetet vagy hasonlót jelölnek. Ez
nem érvényes biológiai osztályokra. Ezért mondjuk, hogy a csimpánz egy majom és nem
pedig, hogy *a csimpánz majom. Ezzel szemben mondhatjuk, hogy John a színházi-szerepben
majom volt. A használatban majom nem biológiai osztályt jelöl meg.
Az angolban nincs szükség minden ilyen nehezen felfogható különbségtételre. Ezért mondjuk
tehát, hogy he is a barber, he is a good barber, the chimpanzee is an ape, John was an ape is
the play (ő borbély, ő egy jó borbély, a csimpánz egy majom, John a színjátékban majom
volt). Mindenhol határozatlan névelővel.
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Egyéb megszámlálható névszók
Have you got a car? Van autód?
The Pernyeszs have bought a house. Pernyeszék vettek egy házat.
We are looking for a flat. Lakást keresünk.
She hasn’t got a driving licence. Neki nincs vezetői jogosítványa.
He wanted me to give him an answer before Monday. Azt akarja, hogy hétfőig adjak neki
választ.
The cinema is now used as a bingo hall. A mozit most bingó-teremként használják.
Her dress created a sensation. Ruhája szenzációt keltett.
I have a headache. Fáj a fejem. Fejfájásom van.
He has a loud voice. Ő hangos. Ő nagyhangú.
She answered in a low voice. Halkan válaszolt. Halk hangon válaszolt.
Itt is követi az angol a főszabályt. A magyar nyelv gyakran elhagyja pl. a névelőt, ha a névszó
olyan dolgot jelöl, amelyből egy példánynál több nincs a birtokunkban.
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Állandó kifejezés
They did it without an effort. Erőlködés nélkül tette.
He drove off at a tearing speed. Őrült sebességgel hajtott el.
In an emergency (i’m:ensi)pull the handle. Balesetnél nyomd meg a kart.
I saw her at a distance. Távolból láttam őt.
The business was run at a profit / at a loss. Az üzlet nyereséggel / veszteséggel járt.
He was at a loss what to do. Zavarban volt, hogy mit tegyen. Tanácstalan volt, hogy mit
tegyen.
He sells ten cars a month on an average (’ævri). Havonta átlagosan tíz kocsit ad el.
Sok elöljárós-kifejezésben, ahol az angol követi a főszabályt, a magyar elhagyja a
főszabállyal szemben a határozatlan névelőt.
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What, how, however
What a shame! Micsoda szégyen! Milyen szégyen!, Mekkora szégyen!
What a fool he is! Micsoda bolond! Milyen bolond! Mekkora bolond!
How large a profit did you make? Mekkora nyereséget értél el?

However good a boxer he is, he can’t beat me. Akármilyen jó ökölvívó is ő, engem nem tud
legyőzni.
Megszámlálható szavak, amelyek határozatlan névelővel állnak a főszabály szerint az
angolban a magyarral ellentétben névelőt kapnak what után is felkiáltásban, how + melléknév
után, és however + melléknév után. A névelő elhelyezését ld. később.
A névelő természetesen nem használatos megszámlálhatatlan szavak előtt: What weather!
(Micsoda időjárás!), What bad luck! (Micsoda szerencsétlenség!), What beautiful hair she
has! (Milyen szép haja van neki!). Ez általánosan érvényes: He spoke such good English.
(Olyan jó angolsággal beszélt.), She has such beautiful hair. (Olyan szép a haja. Olyan szép
haja van). Névelő what uán kérdésekben sem használatos: What fool told you that? (Milyen
bolond mondta ezt neked? Micsoda bolond mondta ezt neked?)
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A névelő mindkét nyelvben elmarad
Ez érvényes egy sor állandó kifejezésnél, ahol mindkét nyelv szakít a főszabállyal:
in jest tréfából
in good time jó időben
in time időben, idejében
by train vonaton, vonattal
at half mast félárbocra, félárbocon

by car autón, autóval
on time időben, pontosan
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Névelő elmarad az angolban, megtalálható a magyarban

There are plenty of people in the park. Egy csomó ember van a parkban.
Part of the area was flooded. A terület egy része el volt árasztva
I have only seen part of the show. A bemutatónak csak egy részét láttam.
A plenty of…- és part of…-kifejezések állandó kifejezésként működnek mértéket kifejező
jelentéssel. A plenty szó egyáltalán nem használható megszámlálható névszóként. Ezzel
szemben a part igen: I have seen a very interesting part of the film on TV. A filmnek egy
nagyon érdekes részét láttam a tévében.
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Határozatlan névelő kölcsönös használata

He plays tennis several times a week. Egy héten többször teniszezik. Hetente többször
teniszezik. Minden héten többször teniszezik.
The steamer arrives twice a month. Egy hónapban kétszer érkezik a gőzhajó. A gőzhajó
havonta kétszer érkezik. A gőzhajó minden hónapban kétszer érkezik.
The price is fifty pence a pound. Egy font (=kb. fél kiló) ára ötven fillér. Az ára ötven fillér
fontonként (=kb. fél kilónként). Fontja ötven fillér az ára. Minden fontja ötven fillér árú.
A határozatlan névelő úgynevezett kölcsönös jelentésben használatos (= minden …-ért)
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Névelő-helyettesítő szó bizonyos esetekben

One
One day he will undestand. Egy napon meg fogja érteni. Egy nap majd megérti.
One cold morning there was snow on the field. Egy hideg reggelen hó volt a mezőn.
Határozatlan névelő helyett one használatos idő-kifejezésekben, amelyek a mikor? kérdésre
válaszolnak. Ez a one nem szokott elöljárók után állni, kivéve az on one occassion (egy
alkalommal) kifejezést.
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A piece of, stb
Anyagnévvel, mint bread (kenyér), chalk (kréta, mészkő), chocolate (csokoládé), paper
(papír), soap (szappan), string (zsineg, madzag, gyöngysor) megszámlálható kifejezéseket
lehet képezni példaképpen a következő módon:
She only ate a slice of bread and butter and a bar of chocolate. Csak egy szelet vajas kenyeret
evett és egy tábla csokoládét.
There were pieces of chalk all over the floor. Krétadarabok voltak a padlón mindenhol.
He brought out a large sheet of paper. Előhozott egy nagy papírlapot.
Buy some shampoo and cake of soap. Vegyél egy kis sampont és szappant.
He tied up the parcel with a piece of string. A csomagot egy madzaggal összekötözte.
Figyeld meg, hogy e szavak némelyike más jelentésben megszámlálható lehet: He always
bought two morning papers. Mindig vett két reggeli újságot. Would you like a chocolate?
Szeretnél egy csokoládét? A work szó „mű”, „alkotás” jelentésben megszámlálhatatlan: a
work of art (egy műalkotás), a work by Beethoven (Beethoven egy műve), the complete works
of Shakespeare (Shakespeare összes művei). Figyeld meg, hogy a work szó nem használatos
„munka”, „alkalmazás” jelentésben: She has got a good job. Van egy jó állása. Van egy jó
munkája.
Ld. még abuse, advice, stb. szavakat is korábban.
1. Do you know the difference between a piece of chocolate cake and a slice of bread
and butter? Tudod mi a különbség egy szelet csokitorta és egy szelet vajas kenyér
között?
- No. Nem
- Okay, you can have the bread and butter! Oké, tiéd lehet a vajas kenyér!
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Határozatlan névelők helye
A határozatlan névelő szabály szerint ugyanazon a helyen áll mindkét nyelvben. Jegyezd meg
az alábbi konstrukciókat:
I’ll see you in half an hour. Találkozunk egy fél óra múlva.
I had never seen such a splendid ship. Még soha nem láttam ilyen nagyszerű hajót.
He is quite a man. Ő egy igazi férfi.
That’s quite a stupid remark (a quite stupid remark). Ez tisztára hülye megjegyzés (egy tiszta
hülye megjegyzés).
That’s rather a weak argument (a rather weak argument). Ez eléggé gyenge érvelés (egy
meglehetősen gyenge érvelés).

What a fuss! Nagy hűhó semmiért! Micsoda faksznizás!
What a pity! De kár!
A határozatlan névelő a melléknévi half, such, quite után áll; what után felkiáltásokban. A
határozatlan névelő vagy a rather és quite határozószók elé vagy után tehető.
A határozatlan névelő melléknév után áll, ha előtte so, as, how vagy however áll:
How could you do it in so short a time (in such a short time)? Hogy tudtad ilyen rövid idő
alatt elkészíteni?
He is as good man as his father.
I wonder how large a house he has got.
However goo a boxer he is…

Ugyanolyan jó ember, mint az apja.
Kíváncsi vagyok, mekkora háza van.
Akármilyen jó ökölvívó is legyen…

Határozott névelő
Határozott névelő mindkét nyelvben használatos elsősorban egy korábbi megnevezett vagy
más módon feltételezetten ismert dolog jelölésére: ismertségi-funkció. Az ismertségifunkcióval kapcsolatos az is, amikor a névszónak rákövetkező bővítménye van vonatkozó
mondat- vagy elöljárós jelző alakjában. (This was the week that was. The end of the affair.
Olyan volt a hét, amilyen. Az ügy vége) Másrészről határozott névelőt arra használunk, hogy
valaminek tipikus képviselőjét jelölje: általánosítási-funkció.

Ismeretségi-funkció
Névszó, amely nem tulajdonnév
Névszó bizonyos bővítményi-szóval
Úgy az angolban, mint a magyarban bizonyos bővítményi-szavak egyedül kifejezhetnek
ismeretséget. Ez mindenek előtt a mutató-névmásokra érvényes: this hat, that gat, these hats,
those hats (ez a kalap, az a kalap, ezek a kalapok, azok a kalapok). Továbbá a birtokos-jelző
is: my hat, John’s hat (az én kalapom, János kalapja).
Melléknévi határozószók egy része jelentésükre nézve közeledtek a mutató-névmásokhoz. A
szokásos melléknévi jelző a magyarban a névelőt maga előtt helyezi: a sárga autó. De
bizonyos esetekben az elől álló névelő elmaradhat: előző héten, utolsó vonat, legjobb barátok,
jövő héten, következő személyek. A mutató-névmásoknál is hasonló a helyzet: e(zen) / azon
személyek.
A magyarban tehát kétféle különböző konstrukció fordul elő: elől elhelyezett (a sárga autó)
és a teljesen névelő nélküli (jövő / következő héten). E tekintetben teljességgel egyezik az
angollal, ahol vagy névelős-, vagy névelő nélküli konstrukció fordul tehát elő.
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Névelő nélkül az angolban, változó használat a magyarban

Last, next
Henry left last week. Henrik elutazott a múlt héten.
He will return next month. Jövő hónapban jön vissza.
Last time he was only gone for a week. Előzőleg (legutóbb) csak egy hétre (hetet) volt távol
(oda).
A névelő elmarad a last és next esetében időbeni kifejezésekben, amikor a beszéd időpontjától
számított közvetlenül megelőző- vagy közvetlenül következő időpontot jelölnek meg.
Egyébként a névelő használatos: It did not happen that week, but the next. Nem azon a héten
történt, hanem a következőn. That was the last time I saw him. Ez volt az utolsó időpont,
amikor láttam őt. Névelő használatos akkor is, amikor last és next nem jelölnek időpontot: He
took the last train. Az utolsó vonttal ment el. I’ll get off at the next stop. A következő
megállónál leszállok.
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Most
Most people think so. A legtöbb ember így gondolja.
Most rubber is now synthetic (sin’etik). A legtöbb radír már szintetikus.
Most of the boys can swim. A legtöbb fiú tud úszni.
A névelő elmarad most előtt az „a …(-nak /-nek) felénél több” jelentésben. Amikor most
jelentése „több, mint más”, a névelőt kitesszük vagy elmarad: Arsenal scored /the/ most goals
in the Football League last year. Arsenal rúgta a legtöbb gólt a tavalyi futball-ligában.
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Egyéb felsőfokok
Best wishes. Legjobbakat kívánva. Szívélyes üdvözlet(tel).
Dearest Calara! Drága Klára!
A névelő hiányzik a melléknév felsőfokánál egyes állandó kifejezésekben, amikor nem
történik összehasonlítás. Szokásosan az angol ilyen felsőfokoknál ugyan használja a névelőt
még olyankor is, amikor a magyarban hiányzik a névelő: with the greatest pleasure
„legnagyobb örömmel”, of the utmost importance „legjelentősebb, legnagyobb jelentőségű”.
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All, both
He stayed up all /the/ night. Egész éjjel fenn maradt.
Both /the/ boys enjoyed the show. Mindkét fiú élvezte a bemutatót. Mindkét fiúnak tetszett az
előadás.
A névelő gyakorta elmarad all után „teljes, egész” jelentésben többek között az a day,
morning, night esetében. Más esetekben van névelő: she worked all the time (egész idő alatt
dolgozott), he walked all the way (egész úton gyalog ment). Hasonlóan kivan téve a névelő az
ismeretségi-funkcióban a „minden, mindegyik, valamennyi” jelentésben: all the boys could
swim (minden (valamennyi) fiú tudott úszni) (v. ö. általánosítási-funkcióval később).

Mindkettő áll névelővel vagy anélkül és mindig hangsúlyosak. A magyar hangsúlytalan
mindkét, mindkettő megfelel az angol two számnévnek: The two boys were not very helpful.
(A két fiú nem volt nagyon (éppen) segítőkész.)
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Névelővel az angolban, szokás szerint a nélkül a magyarban
He told us the same old story. Ugyanazon régi történetet mondta nekünk el.
The witness gave the following account of the accident. A szemtanú a baleset alábbi
beszámolóját adta.
Under the present circumstances I cannot accept your offer. Jelen körülmények között nem
fogadhatom el ajánlatodat.
He put his money on the wrong horse. Rossz lóra tette a pénzét.
That’s the right spirit. Ez helyes hozzáállás.
He spent the summer in the north /part/ of England. Észak-Angliában töltötte el a nyarat.
You’ll find it on the left/-hand side/. Balra (a baloldalon) találod.
Ezen esetek mindegyikénél a mutató jellegű bővítményi-szó az, amely megmagyarázza, hogy
miért lehet a magyarban elhagyni a névelőt. A north, south, east, west, left, és rigth (északi,
déli, keleti, nyugati, bal és jobb) mutatószavakkal akkor is megmaradhat névelő, ha
semmilyen névszó nem követi.
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A határozott névelő helye
A határozott névelő all, both, half és double után áll: all the time (mindvégig, egész idő alatt),
both the families (mindkét család), half the amount (a mennyiség fele, az összeg fele), double
the sum (az összeg duplája, az összeg kétszerese).

Névelő speciális bővítményi-szó nélkül
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Mindkét nyelvben névelő nélkül

Mr. Pernyesz
Dr. Johnson

Pernyesz úr
Johnson dr.

Colonel (’k:nl)Briggs
King Edward
Lord Nelson
President Bush
Bishop Wilberforce
Pope John Paul the II.

Briggs ezredes
Edward király
Nelson úr, lord Nelson
Bush elnök
Wilberforce püspök
II. János-Pál pápa

Az elöl álló címek mindkét nyelvben nélkülözik a névelőt. Kivételesen áll az angolban
bizonyos külföldi címek esetében: szokás szerint the Czar (z:) Alexander Sándor cár, the
Emperor (’empr) Napoleon Napóleon császár. Foglakozási jelölések az angolban
értelmezőként a név után állnak: Mr. Smith, the bookseller. Kovács úr, a könyvárus
(könyvkereskedő). Még szokásosabb, hogy nem adjuk meg a foglalkozást, hanem csupán Mr.
Smith nevét.
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Névelő nélkül az angolban, szokás szerint névelővel a magyarban
Egy sor gyűjtő értelmű elvont szó
mankind (mæn’kaind) az emberiség
posterity (ps’teriti) az utókor, a leszármazottak
royalti (’r ilti) a királyi fenség, a felség
society (s’sai ti) a társadalom, atársaság
Has mankind a future? Van az emberiségnek jövője?
Posterity may judge him differently. Az utókor talán másképpen ítéli őt meg.
His article questions the privileges (’priviliiz) of Rolyalty. Cikke megkérdőjelezi a királyi
előjogokat.
Society and the Individual. A társadalom és az egyén
65

Szó, mely bizonyos tevékenységet jelöl
church egyház, templom
college kollégium, testület, főiskola
school iskola
Congress (’kngres) kongresszus, nagygyűlés, (US): parlament, országgyűlés
Parliament (’plmnt) parlament, országház
breakfast
reggeli (étkezés)
lunch ebéd, villásreggeli
tea tea, uzsonna
dinner ebéd, vacsora (a nap fő étkezései)
supper vacsora
Amikor e szavak a fogalommal kapcsolatos tipikus tevékenységet jelölik meg, a névelő
hiányzik:
We met them after church. Templom (istentisztelet, mise) után találkoztunk velük.
Ann is at college. Anna főiskolás. Anna főiskolára jár. Anna főiskolán tanul.
School starts again in September. Az iskola szeptemberben kezdődik újra.
Parliament opened yesterday. A parlament tegnap nyílt meg.
When is breakfast (lunch, tea, dinner, supper)? Mikor van reggeli (ebéd, uzsonna, ebéd,
vacsora)?
Amikor nem magát a tevékenységet nézzük, a névelőt a főszabály szerint használjuk: The
dinner was excellent. Az ebéd kitűnő volt. The church is a fine old building. A templom
elegáns régi épület. The school had a sports day. Az iskolának sport-napja volt.
Egyéb ilyen szavakkal a névelőt mindig kitesszük, még akkor is, ha a tipikus tevékenységet
nézzük: We went to the cinema. Moziba jártunk. She hasn’t come back from the theatre yet.
Még nem jött vissza / tért vissza a színházból. A university szó előfordul úgy névelővel, mint
anélkül: He is at /the/ university. (Az) egyetemre jár. Mostanság a Congress is gyakorta áll
névelővel.
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Névelő, amely tulajdonnévként működik
fate sors, végzet
the Fates a sor istennői
Heaven ég, égbolt, menny, mennyország

Nature fajta, jelleg, természet
Providence (’prvidns) előrelátás, gondviselés
Hell fene, pokol
Paradise (’pæ rdais) paradicsom
Ezek az elvont szavak, amelyeknek a magyarban névelőjük van, tulajdonnévként
működnek. Ezeket szokás szerint nagybetűvel írjuk az angolban:
Fate had decided otherwise. A sors másként határozott.
Back to Nature! Vissza a természethez!
He believes in Providence. Ő hisz a gondviselésben.
Heaven forbid! Isten őrízz!
The road to Hell is paved. with good intentions. Az út a pokolig ki van kövezve jó
szándékokkal /célokkal /törekvésekkel.
The Gates of paradise.A paradicsom kapui.
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Father atya, apa, papa
Mother anya, mama
Grandmother nagyanya
Uncle nagybácsi, nagybáty
Aunt nagynéni
Nurse dada, ápoló
Ezek a személy-jelöléseket mindkét nyelvben gyakorta tulajdonnévként kezeljük. Az
angolban ezeket nagybetűvel írjuk:
Father was angry. Papa mérges volt.
Mother is not home. Mama nincs otthon.
I must tell Nurse. Beszélnem kell róla a dadának.
Uncle was taken ill last night. Nagybácsi tegnap este megbetegedett.
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spring (tavasz)
summer (nyár)
autumn (ősz)
winter (tél)

Christmas (karácsony)
Easter (húsvét)
Whitsun(tide) (pünkösd)
stb.

January (január)
February (február)
March (március)
stb.

Sunday (vasárnap)
Monday (hétfő)
Tuesday (kedd)
stb.

Az évszakok, ünnepek, hónapok és hét napjai megjelölései szokás szerint névelő nélkül
állnak az angolban:
Spring did not come until May. A tavasz nem jött májusnál előbb (korábban májusnál).
I am going to spend Easter is Africa. A húsvétot Afrikában töltöm.
Amikor a szónak of-bővítménye van, az névelővel áll: the spring of 2001 (2001 tavasza), the
January of that year (azév januárja).
69

Állandó kifejezések
at sunrise napkeltekor
at sunset naplementekor, napnyugtakor
at dawn (daybreak) hajnalban, pitymallatkor, virradatkor

at noon (midday) délben, napi tizenkettő órakor
at night éjjel, éjszaka
by night éjjel, éjjelente, az éjszaka folyamán
at midnight éjfélkor, éjjel tizenkét órakor
Névelő hiányzik olyan szónál, amely a nap részeit adja meg, különösen a fenti elöljárós
kifejezésekben. Az in és during elöljárók után kitesszük a névelőt: red sails in the sunset
(vörös vitorlák a naplementében), strangers in the night (idegenek az éjszakában), twice
during the night (az éjszaka alatt kétszer).
to (in) hospital (a) kórházhoz (-ban)
to (in) prison börtönben
to (in) town városba(n)
in court a bíróságon
at court az udvarnál
from beginning to end az elejétől a végéig
in case of… azesetben, ha …, …-nak esetén
in favour of… …javára, …érdekében
in front of… …előtt
be in (go to) bed ágyban van (lefekszik)
be at home otthon van
be at (go to) sea tengeren van (tengerre száll, kihajózik)
what on earth?
mi a csodát?
be at (sit down to) table asztalnál ül (asztalhoz ül)
by name
név szerint
lose courage (interest) elveszíti bátorságát (érdeklődését)

Tulajdonnév
Általános szabály szerint mindkét nyelvben érvényes, hogy határozott névelő nem használatos
tulajdonnévnél. Ez azon múlik, hogy a tulajdonnevek önmagukban véve valamilyen ismertet
jelölnek. A John went to Acapulco mondatot csak az tudja tolmácsolni helyesen, aki tudja,
hogy kicsoda John és micsoda Acapulco.
Ugyanakkor van sok tulajdonnév, amely kezdettől szokásos elnevezései megszámlálható
dolgoknak (más szakkifejezéssel fajnév vagy köznév.) Magyar példa a személynévre János, a
birtoknévre a szántóföld, és tónévre a Balaton. Továbbá bizonyos névszókat használhatnak
tulajdonnévként és köznévként is. Már az előző fejezetben is találkoztunk néhány példájukkal:
father, mother, aunt. A tulajdonnév és nem-tulajdonnév közötti határ tehát változó. Ezért
természetes, hogy a különbséget találunk az angol és a magyar nyelvek között.
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Névelővel az angolban, névelő nélkül a magyarban

Szálloda, éttermek, klubok, kocsmák, múzeumok, színházak, mozik
He stayed at the Cecil. A Cecil-(hotel)ben lakott.
We dined at the Ritz. A Ritz-(vendéglő)ben ebédeltünk.
What is on at the Odeon (’udjn)? Mit (milyen filmet) játszanak az Odeon-(mozi)ban?
A hotel, vendéglő, stb. szavakat itt burkoltként, beleértettként kezeljük. Egy olyan
kifejezésben, mint the Cecil Hotel a névelő ugyanis a főszabály szerint áll.

Jegyezd meg, hogy nem használunk névelőt, amikor birtokost használunk névként: We are
dining at Wheeler’s to-night. Ma este a Wheeler’s-ben ebédelünk. Wheeler’s ugyanis azt
jelenti,hogy Wheeler vendéglője. A névelőnélküliségről ld. később.
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Hajók
We sailed on the Saga. A Sagán vitorláztunk.
They came over by the France. A France-szal jöttek át.
Itt a ship (hajó) vagy boat (csónak, hajó) tekintendő beleértettként.
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Névelő nélkül az angolban, névelővel a magyarban
Utcák, nyilvános helyek, parkok
Oxford Street
Shaftesbury Avenue
Piccadilly Circus
Trafalgar Square
London Bridge
22nd Street
Main Street
Hyde Park
Epping Forest
Kew Gardens

az Oxford utca
a Shaftesbury-fasor
a Picadilly-körtér
a Traflagar-tér
a London-híd
a 22. utca
a Fő utca
a Hyde park
az Epping-erdő(ség)
a Kew-liget (park)

Jegyezd meg a különbséget Oxford Road, amely utcanév és the Oxford road között, amely
annak útnak a neve, amely Oxfordba vezet. A the Mall (bevásárlóközpont), the Strand (part)
vonatkozásában ld. később.
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Nyilvános épületek tulajdonnévvel, mint előtaggal
Westminster Abbey
York Minster
Buckingham Palace
Hampton Court
Newgate Prison

Westminster-apátság (-kolostor)
York-dóm (katedrális, székesegyház, apátsági templom)
Buckingham-palota (kastély)
Hampton-királyi udvar
Newgate-börtön (fogház)

Ezekben az esetekben mi a magyarban akkor használunk névelőt, ha a tulajdonnév összetételitagként szerepel: a Mátyás-templom, a Festetics-kastély. Hasonlóképpen akkor, ha az
melléknévi alakot kapott: az Egri-vár, a Tihanyi-apátság. De ha a tulajdonnév külön névként
áll birtokos esetben, akkor természetesen nincs névelője: Gül-baba türbéje. Régi birtokosokkal
hasonlóan: Buda-vára, Munkács-vára.
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Lake, Mount, Cape, Point, Head-összetételek
Lake Victoria
Lake Ontario

Viktória-tó
Ontario-tó

Mount Everest
Everest-hegy
Cape Horn
Horn-(hegy)fok
Lizard (’lizd) Point
Lizard-földnyelv
Flamborough (’flæmbr)Head
Flamborough-csúcs
Ilyen típusú összetételekben a magyar névelő hiányzik, ha az egész összetétel betesszük:
Mount Everest, Horn-fok. De ha az összetétel utótagja magyar, a szó a szokásos szabályokat
követi: a Viktória-tó, a Magellán-szoros.

Névelővel mindkét nyelvben
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Folyamok, tengerek, hegyláncok, szigetcsoportok
the Thames (temz)
a Temze
the Nile
a Nílus
the Atlantic
az Atlanti-óceán
the Mediterranean (,medit’reinj n)
a Földközi-tenger
the Carpathians (k:’peijnz)
a Kárpátok
the Alps
az Alpok, az Alpesek
a Hebridák
the Hebrides (’hebridi:z)
the Faroes (’fruz)
a Färöer-szigetek (Färöarna)
A magyarban a névelőt gyakorta elhagyjuk idegen folyamneveknél: Tyne, Avon, Mississippi,
Rajna, Elba, Szajna. Az angol ezzel szemben következetesen használja a névelőt: the Rhine,
the Elbe, the seine (sein).
Ugyanaz a dolog érvényes a hegyláncokra is. Legtöbbjük többes számú szó. Az ilyeneket
természetesen megszámlálható szóként értelmezzük, és a főszabály szerint ezért kapnak
névelőt. De amikor külföldi hegyláncoknak nincs többes számú alakjuk, a magyarban szokás
szerint elveszítik a névelőt: Harz, Himalája, Pamír. Még itt is következetesen használ az
angol névelőt: the Harz (h:ts), the Himalaya (,him’lei ), the Pamir (p’mi).
76

Megszámlálható szavakból keletkezet újságok- és folyóiratok nevei
The Times
The Herald

The Guardian
The Daily Telegraph

A legtöbb újságnév az angolban, miként a magyarban is, olyan szokásos megszámlálható
szavakból tevődik össze, amelyeknek a főszabály szerint megvannak a névelőik (jóllehet a
magyarban ezek nélkül állnak): Esti Hírlap, Népszabadság, Magyar Nemzet, Palotai Hírlap,
stb. Más esetekben pedig névelő nélkül (a magyarban zömében így) állnak: Look, Punch.
A magyarban a külföldi hírlapok névelői gyakran elmaradnak, mivel megszámlálható
szavainak karakterei nem nyilvánvalóak, illetve azokat nagyon nehéz határozott alakba tenni:
Olvastam a Timesban. A viszonyok hasonlóak az angolban is: I read it in Pravda (Olvastam a
Pravdában); According to a report in Al Ahram. (Al Ahramban közölt riport szerint).
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Nyilvános épületek előtagi tulajdonnév nélkül

The White House
the Tower
the Guildhall
the Royal Exchange

A Fehér Ház
a Torony, a Bástya
a Tanácsház, a Városház
a londoni tőzsde, a londoni börze

Névelő mindkét nyelvben a főszabály szerint megszámlálható szavak után.
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Névelő nélkül mindkét nyelvben

Világrészek, országok, grófság, szigetek, helységek
Africa (Afrika)
England (Anglia)
Kent (Kenti-grófság)

Malta (Málta-szigete)
Birmingham (helységnév)
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Tulajdonnévként használatos megszámlálható szavak speciális esete
The Hague (heig) (Hága)
The Crimea (krai’mi) (Krím-félsziget)
The Congo (Kongó)
The Sudan (su’dæn) (Szudán)
The City
The East End
The West End
The Embankment (Védőgát, Rakpart)
The Haymarket (Szénapiac)
The Mall (Sétálóutca)
The Strand (Tengerpart)
Az utóbbi csoportban a szavak szokásosan megszámlálhatóak az angolban, és a főszabály
szerint ezért állnak névelővel. Az első csoportban a szavak megszámlálhatóak a származási
nyelve szerint: Congo, Sudan is néha névelő nélkül állnak.
Megszámlálható szavak használata tulajdonnévként
Tulajdonnevet mindkét nyelvben néha megszámlálhatnak kezelünk és többes számú
végződést, valamint határozott névelőt kapnak.
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Tulajdonnév többes számban
The Stuarts
We stayed with the Epers.

A Stuartok, Stuarték
Eperéknél laktunk.

Ld. még hegyláncok és sziget-csoportok neveit is előbb.
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Tulajdonnév korlátozó bővítménnyel
The London of those days was a small town. (Azon idők Londonja kis város volt.)
The Europe that he knew was gone. (Az az Európa, amelyet megismert, már nincs többé.)
We know nothing of the young Shakespeare. (Semmit nem tudunk a fiatal Shakespeareről.)
I mean the American Cambridge not the English. (Úgy gondolom, hogy az amerikai
Cambridge nem az angol.)
A korlátozó bővítmény of-os elöljárói jelzőből, vonatkozó mondatból vagy melléknévijelzőből tevődik össze.
Amikor a bővítmény nem korlátozó, a tulajdonnév nem kap névelőt egyik nyelvben sem:
Australia, which is the smallest of the five continents, has a population of twelve million.
(Ausztráliának, amely az öt világrész közül a legkisebb, tizenkétmillió lakosa van.) Szabály
szerint nem is használunk névelőt, amikor az elöljárói jelzőnek más elöljárója van, mint of:
England in the 19th century (Anglia a 19. században). Ugyanez érvényes, amikor a melléknév
érzelmi színezetű:: I met young Bill Brown and beautiful Linda yesterday. (Tegnap találkoztam
az ifjú Bill Brownnal és a szépséges Lindával.) A névelőt azonban kitesszük, ha a melléknév
hangsúlyos: The beautiful Linda and the ugly Eliza hardly look like sisters. (A szép Linda és
ronda Eliza egyáltalán nem látszanak ki testvéreknek.)
Városnevek, országok és világrészek szabály szerint névelő nélkül állnak még akkor is, ha
melléknévi jelző áll előttük: East London (Kelet-London), Central Africa (Közép-Afrika),
Ancient Rome (Antik-Róma), Modern Britain (Újabb kori Anglia), South America (DélAmerika), Northern Europe (Észak-Európa).

Az általánosító funkció
Az angolban egyedül megszámlálható egyes számú szóval használatos határozott névelő,
általánosító funkcióval. Ezzel szemben így általában nem használható megszámlálhatatlan
szavakkal, vagy többes számú megszámlálható szavakkal. A magyarban ezzel szemben
határozott névelőt használunk általánosító funkcióban minden ilyen fajta szóval.
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Megszámlálható egyes számú szó: az angol egyezik a magyarral
The parrot is a talkative bird. A papagáj beszédes állat.
The car is a dangerous toy. Az autó veszélyes játék.
The strip cartoon is the most popular form of literature. A képregény-sorozat a legnépszerűbb
irodalmi forma.
A man (férfi, férj) és woman (nő, asszony) szavak kivételek a szabály alól és így nincs
névelőjük:
„Man is the hunter, woman is his game.„ (Tennyson) „Férfi a vadász, nő a zsákmánya.”
(Tennyson)
„Has Man a Future?” (Bertrand Russel) „Van férfinak jövője?” Bertrand Russel)
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Megszámlálható többes számú szavak: nincs névelő az angolban, gyakran van a
magyarban

Foxes are clever animals. A rókák leleményes állatok.
Cars are dangerous toys. Az autók veszélyes játékok.
All children have to go to school. Minden gyermeknek kell iskolába járni.
Ezzel szemben névelő a többes számban általánosító funkcióval használatos, ha egy egész
csoportról van szó: The Germans declared war on the Russians. A németek hadat üzentek az
oroszoknak.
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Megszámlálhatatlan szavak: nincs névelő az angolban, gyakran van a magyarban
Water is heavier than oil. A víz nehezebb az olajnál.
Gold is more valuable than silver. Az arany értékesebb (drágább) az ezüstnél.
Poverty is widespread in the U.S. A szegénység széles körű az USA-ban.
„What experience and history teach is this – that people and governments have never learnt
anything from history.” (Hegel) „A tapasztalat és történelem arra tanít – hogy az emberek és a
kormányok soha semmit nem okulnak a történelemből.” (Hegel)
„Beauty is truth, truth is beauty.” (Keats) „ A szépség valóság, a valóság szépség.” (Keats)
More and more money is being spent on adult education. Egyre több pénzt költünk a
felnőttoktatásra.
Knowledge is power. A tudás hatalom.
Life after death. Élet a halál után. Halál utáni élet.
Emlékezetben kell tartanunk, hogy a névelőnek csak akkor van általános jelentése, ha a névelő
hiányzik az angolban a 83- és 84. pontok szerint. Az ismeretségi-funkcióban természetesen
használjuk a névelőt: The children had gone to school. (A gyermekek elmentek az iskolába.)
The water was polluted. (A víz szennyezett volt.) (p’lu:tid)
Az ismeretségi-funkcióval kapcsolatos az is, amikor megszámlálhatatlan szavakat korlátozó
vonatkozó-mondat vagy egy hasonló of-os elöljárós jelző határoz meg: The poverty that we
found there was indescribable. (Az a szegénység, amit ott találtunk, leírhatatlan volt.) The
history of England. (Anglia története) You must always tell the truth (of the matter). (Mindig
az igazat kell mondanod (az ügyről)).

Névmás (pronoun)
A névmás olyan szó, amely névszói kifejezésként (someone -valaki) vagy névszói
melléknévi-jelzőként (some boys – néhány fiú) funkcionál. A pronoun (névmás) szó azt
jelenti „a névszóért”.
Egyes névmások olyan dolgokra vagy jelenségekre irányulnak, amelyek az összefüggésben
korábban említve voltak. Amire a névmás irányul, illetve amit helyettesít, azt a névmás
viszonyszavának hívjuk:
She got a new car yesterday.
az it névmásnak névszói kifejezése az a new car, mint
I think it is marvellous.
viszonyszó.
The car which she bought … a which névmásnak névszói kifejezése the car, mint viszonyszó.
Más névmások olyan dolgokra vagy jelenségekre irányulnak, amelyek normálisan a
névmáson kívül

mást nem jelölnek, pl. az I (én) névmás a fenti mondatban. A névmásnak általánosságban
gazdagabb ragozása van, mint a névszónak. Amíg a névszónak csak két eseti alakja van, alapalak és birtokos, a névmásnak gyakorta három van, nevezetesen alanyeseti (he - ő), tárgyeseti
(him -őt) és birtokos eseti (his – az ő …ja, -je).
Továbbá a névmás ragozása sokkal kevéssé egységes, mint a névmásoké. Míg a névmás
birtokos esetét ’s-toldalékkal képezi, a személyes névmás (amelynek neve birtokos) többféle
más módon. Ugyanezt az egységhiányt találjuk a névmás többes számú ragozásában. Eset- és
szám-megjelölés gyakrabban történik szócserével, mint a ragvégződéshez történő toldalék
hozzáadásával. Ezért tárgyaljuk a névmás ragozását itt és nem az alaktannal összefüggésben.

Személyes névmások
Személyes névmásoknak (ld. a későbbi táblázatban) nincs saját nevük azért, mert azok
emberekre irányulnak. Ezt minden fajta névmás megteheti. Helyette sokkal speciálisabb
jelentésű „személyt” jelölő saját nevük van. Nevezetesen, első személy, amely a beszélő,
vagy egy csoport, amely a beszélőt magába foglalja (I - én, we – mi), második személy,
amely a megszólított vagy a megszólított egy csoportja (you – te, ti); és harmadik személy,
amely az, amiről beszélünk, legyen ez személy, állat, dolog vagy tényállás, egyes- vagy
többes számban (he, she, it, they – ő, az, ők, azok).
A személyes névmások birtokos alakjait birtokos névmásoknak szokás nevezni. Mi a
(személyes névmások) birtokos alakjai fogalmát használjuk. Hasonló módon a visszaható
névmásoknak- és kölcsönös névmásoknak nevezettek tulajdonképpen speciális alakjaik a
személyes névmásoknak. Mi a visszaható alakok és kölcsönös alakok fogalmait használjuk.
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Birtokos alakok
A birtokos alakok névszói bővítményként állnak és megadják a tulajdonost. Az angol nyelv
megkülönböztet egy egyesült alakot, amelyet akkor használ, amikor a névmás saját főszava
előtt áll (This is my car – Ez az (én) autóm.), és egy önálló alakot, amelyet akkor használ,
amikor a névmás után nem áll névszó (That’s hers. Ez az övé. Take mine instead. Vidd az
enyémet inkább / helyette.) Lásd a táblázatot később.
-Is this your glass, or mine? Ez a te szemüveged, vagy az enyém?
-It’s yours. A(z a) tiéd.
Their flat is much bigger than ours. Az ő lakásuk sokkal nagyobb, mint a miénk.
86
A személyes névmások valamely már megnevezettre vagy ismertre irányul. Ezért azoknak
fontos jelentéselemük van a határozott névelőkkel együtt. Azt is találjuk, hogy az angol nyelv
bizonyos összefüggésben előnybe részesíti a személyes névmás birtokos alakját, ahol a
magyar nyelv helyette határozott névelőt használ inkább:
She put a scarf round her neck. Egy sálat tett a nyaka köré.
Tom got a stain on his blazer. Tamásnak pecsétes lett a sportkabátja.
The dog bit its tail. A kutya a saját farkába harapott.
We washed our hands. Mostuk kezeinket.
They all had scars on their faces. Mindannyijuknak volt sebhely az arcán.
Ezekben az esetekben a főszó valamit jelöl, amely nem annyira számít „birtoknak”, mint
inkább a névszó viszonyszava „alkotórészének”. A viszonyszó itt szabály szerint a mondat
alanya. A személyek kérdésében az „alkotórészek” közé nem csupán testrészek tartoznak,
hanem a ruházat részei vagy tipikus felszerelések. A birtokos alak nincs kizárva a magyarban,

de az angolban ilyen esetekben elengedhetetlen. Az angol nyelv azonban csak akkor használ
határozott névelőt, amikor „a tulajdonos” nem a cselekvő mondat alanya: John hit Peter on
the head. (János a fején találta el Pétert.) Peter was hit on the head. (Péter a fején lett
eltalálva. Pétert a fején találták el.)
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A birtokos alakokat a határozott névelőhöz hasonlóan mindig az all, both, half szavak után
helyezzük el: all my sons (a fiaim, mindegyik fiam), both her daughters (mindkét leánya),
half his fortune (szerencséjének fele).
A He is an old friend of mine típusú kifejezést ld. később.
Visszaható alakok
A visszaható alakok visszairányulnak a mondat alanyára:
She
made
herself
pretty
Alany

visszaható tárgyas alak

Egyes skandináv nyelvekben vannak külön visszaható alakok úgy a tárgyas-, mint a birtokos
alakok számára, de csak a harmadik személyben (a svéd nyelvben, pl. tárgyas alak a sig,
birtokos alak a sin). Egyéb személyekben nem tesznek különbséget a visszaható alakok- és a
közönséges tárgyas- vagy birtokos-alakok között.
A magyar nyelvben a visszaható alakok közötti különbségtétel minden alak számára más és
más: megütöttem magam, megütötted magad, megütötte magát, stb…
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Az angolnak külön visszaható tárgyas alakjai vannak: ez a –self valamennyi személyben (ld. a
táblázatot később), de a külön visszaható birtokos alakjai nincsenek: He took his hat jelentheti
azt is, hogy „Elvette a saját kalapját”, de azt is, hogy „Elvette az ő kalapját”.
A visszaható alakok használata mindkét nyelvben alapvetően azonos szabályokat követ, azaz
a visszaható alak (amennyiben van olyan) akkor használatos, amikor a viszonyszó alany
ugyanabban a mondatban. A nyelvek közötti különbség abban áll, hogy az angolban saját
visszaható alakjai vannak az első és második személyben, míg a magyarban minden
személynek más alakja van:
I deceived myself when I believed him. Becsaptam magam(at), amikor hittem neki.
You will soon find yourself in difficulties. Hamarosan nehézségek közt fogod találni
magad(at).
He regarded himself as safe. Sértetlennek tartotta (tekintette) magát.
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A főszabállyal ellentétben ugyanakkor a magyar nem gyakran használ visszaható alakot,
amikor a névmást térjelentésű elöljáró előzi meg az angolban:
He had a police car behind him. Egy rendőrautó volt a háta mögött.
She brought her daughter with her. Magával vitte a lányát.
I have no money on me. Nincs nálam pénz. Nincs pénzem.
Amikor az elöljáró átvitt- vagy képletes értelemben használt, avagy az igéhez szorosan
kapcsolódik (ld. elöljárós tárgyat később), még az angolban is visszaható alak használatos:
She was beside herself with anger. Magán kívül volt a dühtől.
He looked at himself in the mirror. Látta magát a tükörben.

Take care of yourself! Vigyázz magadra!
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A –self-es visszaható alakok mindig használhatók nyomatékként. Megfelelnek a magyar
önmagam, önmagad, önmaga, stb. alakoknak:
He only thinks of himself. Ő csak önmagára gondol.
I can only speak for myself. Csak önmagamért beszélhetek.
He only loves himself. Csak önmagát szereti.
He did not do it himself. Azt nem önmaga tette.
I saw him do it himself. Láttam, hogy (azt) ő maga tette.
I saw him do it myself. Én magam láttam, hogy (azt) ő tette.
A visszaható alakok viszonyszavainak maguknak nem kell személyes névmásoknak lenniük.
Az lehet egy névszói kifejezés vagy egy másik fajta névmás is. Az angolban használatos one
magyar megfelelője e tekintetben nem létezik (ld. később):
My brother did nothing but amuse himself. A fivérem nem csinált semmit, csak szórakozott.
Somebody is deceiving himself. Valaki téved.
One has to defend onseself. Az embernek meg kell védeni magát.
(az amerikai angolban ugyanez gyakran: One has to defend himself.)
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Kölcsönös névmások egyfajta visszaható névmások, amelyek viszonosságot fejeznek ki:
Eugen and Juliet love each other (Jenő és Júlia szeretik egymást, azaz: Jenő szereti Júliát és
Júlia szereti Jenőt. ) Mindkét nyelvben a kölcsönös alak közös minden személynél: each other
(vagy one another) - egymást (egyik a másikat). Mindkét nyelvben a birtokost közönséges
birtokos-morfemmel képezhetjük: each other’s (one another’s): egymásé (egyik a másiké).
92
Jegyezd meg, hogy sok ige, amely az angolban nem visszaható, általában a magyarban sem
az:
Winter was approaching. A tél közeledett.
Why did Ann behave so strangely last night? Miért viselte magát Anna olyan idegenül tegnap
éjjel? Miért viselkedett Anna olyan különösen tegnap éjjel?
I dont care what he thinks. Nem érdekel, mit gondol.
The weather had changed overnight. Az időjárás az éjszaka során megváltozott.
You are imagining things. Te csak képzeled. Te csak azt hiszed.
It proved (turned out) to be wrong. Rossznak (hibásnak) bizonyult. (Kiderült, hogy rossz /
hibás.)
Ez sok szokásos igére érvényes: bend meghajlik, meghajol, feel érez, érzi magát, learn tanul,
lie down lefekszik, marry házasodik.

Alanyi-alakok és általános tárgyas-alakok
A személyes névmások alanyi-alakjait (I, you, he, stb.) és tárgyas-alakjait (me, you, him, stb.)
gyakorlatilag egyaránt használja mindkét nyelv. Ezek egy személyre, dologra vagy jelenségre
irányulnak, amelyeket korábban vagy említettünk, vagy amelyeket más módon ismertnek

feltételeztünk. Vesd össze azzal, amit korábban a határozott névelőről mondtunk, amely
egyfajta melléknévi névmásként kezelhető (ld. előbb).
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Jegyezd meg, hogy az angol és a magyar a személyes névmás alanyi-alakjait használja ilyen
felkiáltásban, mint a You fool! Te ostoba! Te bolond! Te bohóc! Kiegészítő helyzetben az
angol leginkább a tárgyas-alakot használja, ahol a magyar az alanyit: Who’s there? – It’s me.
Ki van ott? (Az) én (vagyok).
A semleges személyes névmás (it) használat kérdésében vannak bizonyos különbségek. Ezért
behatóbban foglalkozunk vele.

A személyes névmások alakjainak áttekintése
SZÁM

SZE-

ALANYIMÉLY ALAK

BIRTOKOS-ALAK
EGYESÜLT

ÖNÁLLÓ

TÁRGYAS-ALAK
ÁLTALÁNOS VISSZAHATÓ KÖLCSÖNÖS

1.
Egyes 2.
3.

szám

I
my
mine
me
you
your
yours
you
he, she , his, her, his, hers, him, her, it
it
its
its

1.
Többes
2.
szám
3.

we
you
they

our
your
their

ours
yours
theirs

us
you
them

myself
yourself
himself,
herself,
itself
ourselves
yourselves
themselves

each other
one another

A táblázatból kitűnik, hogy az önálló birtokos-alakoknak -s véghangzójuk van minden
alakjukban, az egyes szám első személyt kivéve. Az its önálló alakok ritkán fordulnak elő. A
visszaható alakok –self (többes számban –selves) toldaléknak az egyesült birtokos-alakokhoz
történő toldásával képződnek, kivéve a harmadik személyt, ahol a kiindulási pont ehelyett a
tárgyas-alak: himslef, themselves.
A legfontosabb különbségek az angol- és a magyar között fentiek tekintetében alábbiakban
foglalható össze:
1.Az angol it megfelel a magyar a és az névelőknek.
2.Az angol you megfelel a magyar te és ön szavaknak.
3.Az angolnak nincsenek visszaható birtokos-alakjai: ezért az angol his, her, its, their alakok
felelnek meg e célra.
A semleges személyes névmások
Az angol it semleges névmás használata:
1.állatokra és dolgokra utalásra, akár a magyar az;
2.mondatra vagy a mondatok állítmányaira utalásra;
3.általános semleges utalásra.
Az első használatban az angol és a magyar teljességgel egyező. Az utóbbi kettőben azonban
van különbség. Teljes általánossággal mondható, hogy az angol it sokkal szűkebb használattal
bír, mint a magyar az, amelynek angolban megfelelője gyakorta a so (azt, úgy), vagy semmi
egyéb.
A viszonyszó teljes megelőző mondat
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Az angol egyezik a magyarral
John said he was ill, but is wasn’t true.
it = hogy John was ill
János azt mondta, hogy beteg, de az nem volt igaz. it = hogy János beteg volt
Everybody thinks he is rich, but I doubt it.
it = hogy he is rich
Mindenki azt gondolja, hogy ő gazdag, de én kétlem (azt). it = hogy ő gazdag
John is clever – and knows it.
János okos – és azt tudja.

it = hogy John is clever
it = hogy János okos

Most people dislike walking in the rain, but I like it.
A legtöbb ember utál esőben sétálni, de én szeretek.
(gerundiumos-mondat)

it = walking in the rain
it = Esőben sétálást (sétálni)

John tried to start the car, but only Peter could do it.
it = start the car
János próbálta beindítani az autót, de csak Péter tudta (azt megtenni).
it = beindítani az autót
(főnévi-igeneves mondat)
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So az angolban, azt vagy úgy a magyarban
Will he come? – I think
expect
suppose
believe
hope
fear
am afraid

Ő akar jönni? -

so.

gondolom.
valószínűnek tartom.
feltételezem.
Azt (attól, úgy)
hiszem.
remélem
félek
tartok

A so megelőző mondattal, mint viszonyszóval történő ilyen használata előfordul olyan
igékkel, melyek jelentése „gondol”, „hisz”, „remél”, „fél” és hasonlóak. Előfordul az It seems
so (Úgy látszik, úgy néz ki, úgy tűnik) kifejezésben is, ahol a magyar megfelelője az úgy szó.
Jegyezd meg, hogy a viszonyszavas-mondat lehetőséget fejez ki, nem pedig tényt. Amikor a
viszonyszavas-mondat tartalma tényként jelenik meg, mint más igéknél használatos az it:
He failed in his examination. Vizsgáján megbukott.
Everybody expected it.
Mindenki számított rá. (it = erre a helyzetre)
I assure you he is ill. – I can’t believe it. Biztosítalak, hogy ő beteg. – Nem tudom elhinni. (it
= az állítást)
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A viszonyszó a megelőző mondat állítmánya (egy része)

Segédige lesimított névmással az angolban.
Do you speak English? – Yes, I do. Beszélsz angolul? – Igen.
Have you met her?- No, I haven’t. Találkoztál vele? – Nem.
He wants to do it, and I am sure he can. Meg akarja tenni, és biztos vagyok abban, hogy meg
tudja tenni.
They thought he was ill, and he was. Azt gondolták, hogy beteg, és az volt.

I wondered if he had seen Peter, and he had. Kíváncsi voltam, hogy látta-e Pétert, és látta.
He said he did not know Peter, but he did. Azt mondta, hogy nem ismeri Pétert, de ismerte.
He said he knew Peter, but he didn’t. Azt mondta, hogy ismeri Pétert, de nem ismerte.
Ide tartoznak a …but he refused to (… de visszautasította…), …but I cannot afford so (… de
nem engedhetem meg…) -típusú rövidített főnévi-igeneves mondatok is. Ld. később.
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A viszonyszó rákövetkező mondat: semleges névmás mindkét nyelvben
It was quite obvious that the burglars had left in a hurry. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a
betörők sietve távoztak.
It is believed that he has escaped to Sweden. Vélhetően Svédországba menekült.
It was decided that the bomb should be dropped. Elhatározták, hogy a le kellene dobni a
bombát.
It is difficult to know what he is up to. Nehezen tudható, hogy mivel foglalatoskodik.
It is easy to say so. Könnyű azt így mondani.
It is no use complaining. Nincs értelme panaszkodni. Nincs értelme a panaszkodásnak.
It is doubtful whether he will succeed. Kétséges, hogy sikerrel jár-e.
Ezekben a mondatokban nem mindig cserélhető fel az it a viszonyszavával. Kétségtelenül
mondható, hogy that the burglars had left in a harry was obvious, és mondhatjuk, hogy
complaining is no use, de ez a konstrukció kevésbé természetes. Bizonyos esetekben
szükségszerű az it használata. Nem mondható azonban, hogy that he has escaped to Sweden is
believed. Itt mindkét nyelvben ugyanazon szabályok érvényesek.
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A viszonyszó rákövetkező névszói kifejezés

A mondat kifejezi, hogy valami van. There az angolban magyar megfelelő
nélkül.
There is a man at the door. Egy férfi van (áll) az ajtóban.
There are a number of good films on this week. Ezen a héten sok jó film megy.
There was a thick fog over the airport. Sűrű köd volt (borult) a repülőtér fölött (repülőtérre).
There were thousands of people lying on the beach. Ezernyi ember feküdt a strandon.
There has been a serious accident on the motorway. Súlyos baleset történt az autópályán.
There will be a meeting in Trafalgar Square next Sunday. Jövő vasárnap összejövetel lesz a
Trafalgar-téren.
There should be no difficulty in persuading him. Semmi nehézséget nem okozhatna rábeszélni
őt.
There was to be a reception at the Town Hall. A városházán fogadást kellett tartani.
There seems to have been some misunderstanding. Úgy látszik (tűnik), egy bizonyos
félreértés történt.
There is no hurry. Nincs sietség. Nem sietünk. Nem kell sietni. Nem sürgős.
There is a draugt from the windows. Az ablak felől huzat van.
There was much talk about him at the time. Akkor sokat beszéltek róla.
There was a knock at a door. Kopogtak az ajtón.
There is a nice smell about this place. Jó illat van (itt).

Jegyezd meg, hogy az angol állítmány igéje a tulajdonképpeni alany számához igazodik. Az
angolban a be állítmányi ige összehasonlíthatatlanul leggyakoribb. A magyarban gyakorta
egyéb tárgyatlan (átható) ige használatos a lenni, van vagy található igéknél. Jegyezd meg azt
is, hogy az öt utolsó példamondatban, a magyarban személytelen konstrukció érvényesül.
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A viszonyszó többes számú vagy személyi jelölésű egyes számú: he, she, they
angolban, az, ő a magyarban.

az

- Do you know Captain Finch? Ismered Finch kapitányt?
- Yes, I certainly do. He’s one of my best officers. Igen, feltétlenül. Ő az egyik legjobb
tisztem.
- Have you met Mrs. Higgins? Találkoztál Higginsnével?
- Oh yes, she’s a very good friend of mine. Ó, igen, ő nagyon jó barátom.
- Who are those people? Kik azok az emberek?
- They are friends of mine. (Azok) a barátaim.
- What kind of birds are those? Milyen fajta madarak azok?
- They are chaffinches. (Azok) pintyek.
- Are they really? I thougt they were bullfinches. Tényleg azok? Az hittem, hogy pirókok.
Jegyezd meg, hogy az ez állítmányi mondatokra érvényes.
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Tulajdonképpeni viszonyszó hiányzik
Állítmányi főszó időjárást, időz vagy távolságot jelöl. Az angol azonos a magyarral.
It was raining heavily. Hevesen esőzött. Nagy eső volt.
It snowed for nearly a week. Csaknem egy héten át havazott.
It is too calm to go sailing. Túlságos szélcsend van (Túl nyugodt idő van) a vitorlázáshoz.
It was sunny yesterday. Tegnap sütött a nap (napos idő volt).
It has been fine weather for a week now. Már egy hete jó idő van.
It is Monday today. Ma hétfő van.
It is about time you did something. Már ideje volt, hogy tégy valamit.
It is only about half mile to the nearest petrol station. Már csak fél mérföld van a legközelebbi
benzinkútig.
It is five years since I saw him. Öt éve láttam őt.
A magyar a személytelen konstrukciót jelentősen szabadabban használja az angolnál, még ha
az állítmány főmondata nem is jelöl időjárást, időt vagy távolságot. Jegyezd meg alábbiakat:
Summer came. Eljött a nyár. Nyár lett.
The water is too cold. Túl hideg a víz.
Beer is good. Jó a sör.
English is great fun. Az angol nagyon mulatságos.
What’s the matter? Na mi van? Mi a helyzet? Mi a gond? Mi a hiba?
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Nyomatékos körülírás. Mindkét nyelvben azonos konstrukció
It was his brother who did it. Az ő bátyja volt az, aki tette. Az az ő bátyja volt, aki azt tette.
It was not in Paris he met her. It was in Brussels. Nem Párizsban találkozott vele.
Brüsszelben. Az nem Párizs volt, ahol találkozott vele, hanem Brüsszel.

It is today we are getting married? Ma fogunk összeházasodni? Ma van a napja annak, hogy
összeházasodunk?

Mutató névmások
A mutató névmásokat (this – these (ez, ilyen- ezek, ilyenek), that – those (az, olyan – azok,
olyanok)) egyfajta hangsúlyos határozott névelőként vagy egyfajta harmadik személyű
névmásként foghatjuk fel: that gentleman -> the gentleman -> he (az az úriember -> az
úriember -> ő). A hangsúlyozás kérdése aligha különbözik a jelentésétől.
A mutató (demonstratív) névmások a beszéd időpontjában- vagy az elbeszélt dolgokra történő
rámutatásra használatosak. Egyrészt melléknévileg- (rákövetkező névszóval), másrészt
névszóilag (rákövetkező névszó nélkül) használatosak.
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Melléknévi mutató névmás
This house must have cost you a fortune. Ez a ház neked bizonyára egy vagyonba került
This gentelman wants to speak to you. Ez az úr akar veled beszélni.
This beer is good. Ez a sör jó.
That boat of yours doesn’t look very safe. Az a te hajó nem látszik (néz ki) nagyon
biztonságosnak.
That salesman must have fooled you. Az az eladó bizonyára becsapott téged.
These trousers are too tight. Ez a nadrág túl szűk.
Those shoes need cleaning. Azok a cipők tisztítást igényelnek. Azokat a cipőket meg kellene
pucolni.
Ahogy a példákból látjuk, a mutató névmások mindenféle névszóval melléknévileg
használatosak.
Idővel kapcsolatos kifejezésekben az angol gyakrabban használ mutató névmásokat, mint a
magyar:
I met him this morning. Reggel találkoztam vele.
You cannot trust anyone these days. Mostanában senkiben nem bízhatsz meg.
London was very gay in those days. London nagyon vidám volt azokban a napokban.
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Névszói mutató névmások
This won’t do. Ez nem elég.
That’s what I told you. Ez az, amit mondtam neked.
The milk you get in town is not nearly as good as this. Az a tej, amit a városban kapsz,
távolról sem olyan jó, mint ez.
I do not like Australian butter. Én nem szeretem az ausztrál vajat.
Give me half pound of that instead. Adj érte fél fontot helyette.
Which shirt should I buy? – Well, this one is all right, but I’d prefer that one. Melyik inget
kéne megvennem? – Nos, ez megjárja, de én azt szeretném.
Which shoes do you mean, these or those? Melyik cipőket gondolod, ezeket vagy azokat?
Are those your keys? Azok a te kulcsaid?

This is my wife Helen, these are our children and that’s my cousin George over there. Ez a
feleségem Helén, ezek a gyermekeink és az ott György unokatestvérem.
A névszói this és that részint általános semleges célzatú, részint a nem-megszámlálható
dolgokra, általában anyagnevekre irányul.
Megszámlálható egyes számú szavakra this one, that one használatosak.
A névszói these és those szokás szerint olyan névszóra irányulnak, amelyek nem jelölnek
személyeket.
A személyre irányulóan használjuk a thi, that, these és those szokás szerint egyedül a be
igével kombinálva (this is, these are, stb) akkor, amikor valakire mutatunk, vagy valakit
bemutatunk. Amikor az állítmány többes számú, az angolnak többes számú névmást kell
használni (these, those).
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Az előbb említett személyre irányulóan az angolban személyes névmás használatos, ahol a
magyar irodalmi nyelvben néha mutató névmás:
She wanted to speak to the bishop, but he was ill in bed. Szeretett volna beszélni a püspökkel,
de az ágyban fekvő beteg volt.

Vonatkozó (meghatározó) névmás
A vonatkozó (meghatározó) névmás speciális típusa a mutatóénak. Azok előre mutatnak
valakire, aki már nem feltételezés szerint ismerős, hanem akivel egy rákövetkező
vonatkozómondat- vagy egy elöljárós jelző segítségével megismerkedtünk. Az ilyen, az
összefüggés miatt szükséges vonatkozómondatot korlátozó vonatkozómondatoknak nevezzük
(ld. később).
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Melléknévi vonatkozó névmások
Melléknévi vonatkozó névmásként az angolban és a magyarban egyaránt a határozott névelőt
használjuk vonatkozómondat előtt:
The book you wanted to borrow has disappeared. A könyv, amit kölcsön akartál venni, eltűnt.
The books you lent me have disappeared. A könyvek, melyeket kölcsönadtál, eltűntek.
The new bill that the Government has introduced is very unpopular. Az új törvényjavaslat,
amelyet a kormány indítványozott, nagyon népszerűtlen.
Néha használatosak a that és those vonatkozó névmások, de ezzel ellentétesen this és these
sohasem:
That book you wanted to borrow has disappeared. Az a könyv, amit kölcsön akartál venni,
eltűnt.
Those books you lent me have disappeared. Azok a könyvek, melyeket kölcsönadtál, eltűntek.
107
Névszói vonatkozó névmások vonatkozómondat előtt
Névszói vonatkozói névmásként vonatkozómondat előtt egyes számban that a nemmegszámlálható jelenség előtt vagy általános semleges célzattal használatos:
This tea has quite a different flavour that which we bought at Fortnum’s. Ennek a teának
egészen más íze van, mint amit a Fortnumban vettünk.
What is that which rises and sets at the same time? Mi az, ami felmegy, és ugyanakkor le is?
He never listens to that which I have to say. Soha nem figyel arra, amit mondanom kell.

Általános semleges célzattal azonban that which kevésbé szokásos, mint a what:
He never listens to what I have to say. Soha nem figyel arra, mit kell mondanom.
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Személyre- vagy más megszámlálható szóra irányulóan az angolban the one használatos, a
magyarban vonatkozó- vagy személyes névmás:
Policemen are usually very friendly but the one who stopped us on the motorway was a nasty
type. A rendőrők általában nagyon barátságosak, de az, aki megállított bennünket az
autópályán, egy kellemetlen alak volt.
He is not the one I meant. Ő nem az, akire gondoltam.
Must you wear that dress? Can’t you put on the one you bought yesterday instead? Muszáj
koptatnod azt a ruhát? Nem vehetnéd fel helyette azt, amelyiket tegnap vettél?
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A those többes számú alak váltakozva használatos the ones-szal megszámlálható
jelenségeknél úgy személyre mint másra:
The houses where we live are much nicer than those (the ones) they have built down by the
lake. Azok a házak, ahol lakunk, sokkal jobbak, mint azok, amelyeket lenn a tónál építettek.
I’m sure that your teachers are much better that the onse (those) we had when I was at
school. Biztos vagyok abban, hogy tanáraid sokkal jobbak, mint azok, akik nekünk voltak,
amikor én voltam iskolás.
Those who refuse to obey orders will be shot. Azok, akik megtagadják a parancsok
teljesítését, le lesznek lőve.
Ebben az utolsó példában those (nem pedig ones) általános célzatú és akkor anyone
helyettesítheti, de nem the one:
Anyone who refuses to obey orders will be shot. Az, aki megtagadja a parancsok teljesítését,
le lesz lőve.
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A mutató- és vonatkozó- névmásoknak az angolban nincsenek birtokos alakjaik. Pótlásukra
of-os elöljárós jelző használatos:
Is the President to blame? Or is it perhaps the fault of those who elected him? Az elnök a
hibás? Vagy talán azok hibája, akik őt megválasztották?
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Névszói vonatkozó névmások elöljárói jelző előtt
The density of the moon is only 60 percent of that of the earth. A hold sűrűsége csupán 60
százaléka a földének.
He has one fault, that of being too outspoken. Egy hibája van, az, hogy túlságosan szabad
szájú.
The cars of today are not much safer than those of yesterday. A mai autók nem
biztonságosabbak a tegnapiaknál.
I much prefer this golf-links to the one (that) in Brighton. Én jobban szeretem ezt a golfpályát,
mint a brightonit.
These apples are much riper than the ones (those) in the window. Ezek az almák sokkal
érettebbek, mint az kirakatban lévők.

The grocer on the corner is cheaper than the one across the street. A sarki fűszeres olcsóbb,
mint az utcán túloldali.
Névszói vonatkozó névmásként elöljárói jelző előtt a többes szám those minden fajta
viszonyszóként-, az egyes számú that pedig a személy kivételével, mindenféle viszonyszóként
használatos.
A the és the ones alakokat megszámlálható viszonyszavakra irányulnak, amikor az elöljárósjelzőnek más elöljárója van, mint az of. Amikor a viszonyszó egyes számú személy, a the one
használata kötelező.
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The same

A vonatkozó névmás speciális alakjaként a the same úgy tekinthető, mint
amely melléknévként valamint névszóként használható és az angolban
mindig megelőzi a határozott névelő:
This is the same wine as yours. Ez ugyanolyan bor, mint a tiéd.
He arrived by the same ship that brought us here. Ugyanazzal a hajóval érkezett, amely
minket hozott ide.
He is the same as last year. Ő ugyanolyan, mint tavaly volt.
A vonatkozó-mondatot a same után szabály szerint as vezeti be. That (who) főképpen akkor
használatos, amikor a vonatkozó-névmás alanyként áll a mondatban: That is the same man
that (who) attacked me. Ugyanaz az a ember az, aki megtámadott (engem).

Kérdő névmás

Kérdő (interrogative) névmás (who? what? which?, stb.) arra használatos, hogy megjelöljünk
egy ismeretlen névszói-kifejezést, amely a kérdésre adott válaszban válik ismeretessé:
Who helped you? – My father. Ki(csoda) segített neked? – Apám.
What is that on the table? – A cigarette lighter. Mi az ott az asztalon? – Egy cigarettagyújtó.
Which of the girls do you like best? – Your sister. Melyik lányt szereted a legjobban? – A
nővéredet.
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Melléknévi kérdő névmás
Melléknévileg használatos what és which mindenfajta névszó előtt, úgy egyes-, mint többes
számban. A különbség közöttük az, hogy which akkor használatos, amikor a beszélő
választékot feltételez, míg what nem feltételei ezt:
- What day would suit you best?
Melyik nap felel meg neked jobban?
- Which day would suit you best?
- Have you seen the Colonel (’k:nl)

Láttad az ezredest?

- What colonel?

Milyen ezredest?

- Which colonel? (Which one?)

Melyik ezredest? (Melyiket?)

- Have you met her husband?

Találkoztál a férjével?

- What husband?

Milyen (miféle) férjjel?

- Which husband? (Which one?)

Melyik férjjel? (Melyikkel?)

A what day? (milyen nap?) – kérdés azt adja meg, hogy szeretnénk megtudakolni a
legalkalmasabb napot. A válaszolónak korlátlan a választása: Mondj egy neked alkalmas
napot. A which dy? Azt adja meg, hogy szeretnénk tudni, vajon a hét napjai közül melyik
vagy egy adott számú nap közül melyik a legalkalmasabb.
What colonel? azt adja meg, hogy a kérdező nem tud arról, hogy van ezredes a helyen:
Milyen ezredes? Which colonel? pedig azt, hogy több ezredes is van egy helyen, és a kérdező
tudni kívánja, hogy közülük melyikről van szó: Melyik ezredes?
What husband? Egy bizonyos meglepődést fejez ki és magában foglalja, hogy a kérdezőnek
nincs tudomása arról, hogy a szóban forgó hölgy házas: Milyen (miféle) férj? Which
husband? világossá teszi, hogy a nő egynél többször is volt házas (vagy többnejűségben él):
Melyik férj? A válasz lehetne: Her second husband. (Her favourite husband.) A második férje
(Az ő kedvenc férje.)
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A magyarban általánosan használatos az amelyik melléknévi állítmányban. Ezen kívül
használatos a miféle, amikor azonosításról van szó, nem pedig választásról. Ez használatos
akkor is, amikor karakterizálásról van szó a ’mifajta’ jelentésben. Itt az angolban what kind
of…(mi fajta/féle), what type of… (mi fajta/féle), what make of…(mi fajta/féle/márkájú), stb.
kerül használatra:
What kind of talk is that? Miféle beszéd ez?
What kind of people are they? Miféle emberek ők?
What type of man is he? Miféle férfi ő?
What make of a car has she got? Milyen márkájú autót kapott?
Névszói kérdő névmás
A névszói kérdő névmás who (ki), which (melyik) és what (milyen).
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Who
Who won the match? Ki nyerte meg a mérkőzést?
Whose racket is this? Kinek a teniszütője (tollaslabdaütője) ez?
Who beat who (whom)? Ki ütött kit? Ki győzött le kit?
Who did you play with? Kivel játszottál?
Who, akár a magyar ki személyeknél használatos. A who birtokos alakja whose és tárgyas
esetei a who és whom. A whom ritkán használt a beszélt nyelvben. Elöljáró után whom
használata kötelező: She asked me with whom I had played. (Kérdezte tőlem, hogy kivel
játszottam.) A társalgási nyelvben ez a whom úgy kerülhető el, hogy az elöljárót utolsónak a
mondat végére tesszük.
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Which
Which do you prefer, beer or wine? Melyiket szereted jobban, a sört vagy a bort?
Which is the shortest way to the village? Melyik a faluhoz vezető legrövidebb út?
Which of them is your sister? Azok melyike a nővéred? Közülük melyik a nővéred?
Which of his films do you like best? Filmjei közül melyiket szereted leginkább?
A névszói which ugyanúgy használatos választás megjelölésére, mint melléknévi megfelelője.
Ha a választás azáltal történik, hogy egy of-os elöljárós-jelzőt követ, a which használata
szükségszerű még személyek esetében is.
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What
What can I do for you? Mit tehetek érted /önért? Segíthetek? (az eladók szokásos kérdése)
What made you change your mind? Mi késztetett meggondolásra? Mitől változott meg a
véleményed?
What did you have for breakfast? Mit ettél reggelire? Mit reggeliztél?
What’s your opinion? Mi a véleményed? Mi a te álláspontod? Milyen nézeten vagy?
What are your views on this matter? Melyek a te nézeteid ebben a kérdésben?
A what általánosságban semlegese használatú ugyanúgy, mint a magyar mi. Ezenkívül what
állítmányi helyzetben áll úgy az egyes számú-, mint többes számú alanyokkal.
A what használatáról felkiáltásokban ld. az 56. pont alatt írtakat. A kérdő mondatokat ld.
később.

Meghatározó névmás
A meghatározó névmás vonatkozó mellékmondatokat vezetnek be. Az ilyen mondatok vagy
korlátozóak, vagy nem-korlátozóak, és a mondattanban foglalkozunk velük. Jegyezd meg,
hogy a meghatározó névmást gyakorta törlik a korlátozó mondatból: ld. később.
A vonatkozó névmások (who, which, that, what, as) nagy alaki hasonlóságot mutatnak a
kérdőkkel (who?, which?, what?) . Ezek szokás szerint egy megelőző mondat névszavára
irányulnak. Ezt a névszót nevezzük a vonatkozó névmás viszonyszavának:
This is the house that Jack built. Ez az a ház, amelyet Jancsi építetett.
Viszonyszó: the house – vonatkozó névmás: that
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Melléknévi meghatározó névmás
Az egyedüli meghatározó névmás, amely melléknévként használható, a which (amely,
amelyik). Ez főképpen nehezebb írásbeliségben fordul elő, és mindenfajta névszó előtt állhat:
The Prime Minister demanded a detailed account of the matter, which account was duly
delivered. A miniszterelnök részletes jelentést kért az ügyről, amely jelentést kellő időben
eljuttatták.
She may not be on the phone, in which case you will have to write to her. Talán nincs
telefonja, ez esetben írnod kell neki.

Névszói meghatározó névmás
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Who
That chap who borrowed your car is my brother. Az a fickó (pasas), aki kölcsön vette a
kocsidat, az én testvérem.
The two gentlemen who came to see you this morning will be back tomorrow. Az a két úr, aki
reggel meglátogatott téged, holnap visszajön.
I was introduced to Mr. Harris, whom I hadn’t met before. Bemutattak Harris úrnak, akivel
azelőtt nem találkoztam.
I sat next to Mrs. Laing, to whom I had not been introduced (who/m/ I had not been
introduced to). Laingné mellett ültem, akinek nem lettem bemutatva.
The French Ambassador, whose daughter had been kidnapped, offered a reward of 5,000,000
dollars. A francia nagykövet, akinek lányát elrabolták, 5000000 dollár jutalmat ajánlott fel.
The Labour Party, whose leaders were divided on this matter, lost the election. A munkáspárt,
melynek vezetői e kérdésben nem egyeztek, elveszítette a választást.
The foreign car, whose driver had to be taken to hospital, was badly damaged. A külföldi
autó, melynek vezetőjét kórházba kellett szállítani, súlyosan megsérült.
Amikor a viszonyszó személyt jelöl, who használatos alanyként és who vagy whom tárgyként.
A whom akkor használandó, amikor elöljáró fordul elő.
Az elöljáró a vonatkozó névmást megelőzi vagy a mondat legvégére kerül. A whose birtokos
alak mindenféle viszonyszóra irányulhat, még állatra és dolgokra is.
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Which
The car, which he had parked right in front of the post office, was gone. Az autó, amellyel
pontosan a postahivatal előtt parkolt, eltünt.
We were just in time to see him get off the Paris express, which had just arrived. Éppen
időben jöttünk, hogy láthassuk, amint leszáll a párizsi gyorsról, amely éppen megérkezett.
He never returned the books which he had borrowed from me. Soha nem adta vissza azokat a
könyveket, amelyeket tőlem vett kölcsön.
This was a discovery the values of which (whose value) was not understood at the time. Ez
egy olyan felfedezés volt, amelynek értékét akkor még nem értették.
Amikor a viszonyszó nem jelöl személyt, a which használatos úgy alanyként, mint tárgyként.
Mivel which külön birtokos alakja hiányzik, of which vagy whose használatosak.
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A which az egész megelőző mondatot viszonyszóként kaphatja:
He was appointed Headmaster, which nobody had expected. Kinevezték iskolaigazgatónak,
amit senki nem várt.
He refused to do it, which made things difficult. Megtagadta a végrehajtását, amely az egész
dolgot megnehezítette.
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That

He had made a mistake that he knew his father would never forgive him for. Egy olyan hibát
vétett, amelyért, mint tudta, apja soha nem bocsájtana meg neki.
The farm that you see over there belongs to my uncle. Az a gazdaság, amit ott látsz, a
nagybácsikámé.
It is the early bird that catches the worm. A korai madár fog kukacot. “Ki korán kel, aranyat
lel”.
She is the most wonderful woman that I have ever met. Ő a legcsodálatosabb nő, akivel valaha
találkoztam.
He would give her anything that ske asked for. Akármit megadna neki, amit csak kér.
Have you got all that you need? Meg van mindened, amire szükséged van?
It was in this house that Dickens wrote some of his greatest novels. Ebben a házban történt,
amelyről Dickens legkiemelkedőbb regényeiben írt.
Amíg who és which mindketten korlátozó-és nem-korlátozó viszonyszavakban előfordulnak
(ld. később), addig that jóformán egyedül korlátozóban használatos. Ez mindenféle
viszonszóra irányulhat.
Inkább that használatos, mint a who és which, amikor a viszonyszót felsőfok-, tovább little,
much, all és –thing végződésű névmás határozza meg, valamint hangsúlyos körülírások
esetében is (It is the early bird that catches the worm.)
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What
What you say is not true. Amit mondasz, nem igaz. Nem igaz, amit mondasz. Nem mondasz
igazat.
Általánosságban semleges jelentésnek nincs az angolban what-ja, amint a magyar ami
viszonyszónak sem.A what helyett akevésvé általános that which használatos, a magyar az
ami megfelelőjeként. Ld. később.
Amikor what egy rákövetkező mondatra irányul, nem helyettesítheti that which. Ugyenez
érvényes a magyarban:
He finally managed to get his novel published, and what was more, it became a best-seller.
Végül sikerült kiadatni a regényét, és mi több, sikerkönyvvé lett.
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As
He came over by the same boat as I did. Ugyanazzal a hajóval jött át, mint én.
He uses such words as nobody understands. Olyan szavakat használ, amelyeket senki nem ért.
I can use as fine words as you do. Használhatok olyan divatos szavakat, mint te.
Ha a viszonyszót same, such vagy as határozza meg, as használatos viszonyszókét.
Ld. még később.
A viszonyszó kihagyására vonaztkozókat ld. később.

Határozatlan névmás
(Indefinite pronoun)

A határozatlan névmások (indefinite) a mutató névmásokhoz hasonlatosan a harmadik
személyű névmások sajátos típusa. Míg a mutató névmásoknak van érintkezési pontjaik a
határozott névelővel, a határozatlan névmásoknak a határozatlan névelőkkel van érintkezési
pontjuk.
HASONLÍTSD ÖSSZE:

Have you got a match?

gyufád?
Van
valamennyi gyufád?

An English statesman has said … Egy angol államférfi mondta …
Some English statesman has said … Egy bizonyos (valami) angol államférfi mondta …
A határozatlan névmások együttesen bizonyos értelemben mennyiséget fejeznek ki. Más
mennyiséget megadó kifejezésekkel a határ nem éles. Az ilyen szavak, mint many, several,
little és few, more más olyan mennyiséget jelölő szavaktól, mint numerous, various, small
abban különülnek el, hogy főszó-, azaz névszó nélkül szabadabban használhatóak.
A legfontosabb határozatlan névmások és azok magyar megfelelői az alábbiak: every

MAGYAR

egy,
bizonyos

NÉVMÁSIALAKOK

(a, an) one
some
any

NÉVMÁSI ALAKOK
SZEMÉLY
E.SZ-BAN

one
someone

DOLOG
E.SZ.BAN

one

somebody
anyone
any

mindegyik,
minden
egyes
mindegyik,
minden
nem,
semmi(féle)

every
each

egyik,
akármelyik
egyik sem
minden,
teljes
más,
különböző
más, másik
sok, számos
számos,
néhány

either
neither

anybody
any
everyone

SZEMÉLY,
DOLOG
T.SZ.-BAN

no one
nobody
none
either
neither

all

-

-

some

something

some

any

anything

any

each

-

everything
-

none

-

other

other

another
many
several
few

another

another
-

-

none

either
neither

other

-

NEM
MEGSZÁMLÁLHATÓ

ones

everybody
each
no

ÁLTALÁNOS
SEMLEGES

nothing

all

None

all

all

others

many
several
few

-

-

-

-

kevés, nem
sok
néhány
sok
több
legtöbb
kevés,
csekély
egy kevés,
egy kis

a few

a few

much
more
most
little
a little

more
most
-

-

-

much
more
most
little
a little

much
more
most
little
a little

Some és any
A legjelentősebb különbségeket az angol és a magyar között a „valamely, valami” és ezek
szószármaztatásai érintik A 125-129. szakaszok főszabályait ld. később.

Melléknévi some, any
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A főszó megszámlálható egyes számú szó
Some fool must have pressed the button. Valami bolond nyomhatta meg a gombot.
I couldn’t find any policeman to ask. Nem tudtam egy rendőrt találni, hogy megkérdezzem.
Have you got a screw-driver or any other tool that I could use? Van egy csavarhúzód vagy
valami más szerszám, amit használhatnék?
I would do it if I could see any reason. Megtenném, ha látnám az okát.
Any fool can do that. Valami bolond is megteheti. Egy bolond is meg tudja csinálni.
A közeli összefüggés határozatlan névelő és határozatlan névmás között a következő példából
kiderül, ahol az angol határozatlan névelőt használ, míg a magyar kérdő-és tagadó
mondatokban semmit, vagy ritkán határozatlan névmásokat részesít előnyben:
I have a (one) brother. Van egy (egyetlen) testvérem.
Have you got a brother? Van testvéred?
I havn’t got a brother. Nincs testvérem.
That’s hardly an excuse. Ez aligha valami felmentés. Ez aligha mentség.
Az any az angolban hangsúlyozásnál és választás esetén használt:
Do you speak any foreign language? Beszélsz valamilyen idegen nyelvet?
I don’t speak any foreign language. Nem beszélek semmilyen idegen nyelvet.
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Főszó megszámlálható többes számú szó
We met some very nice Danes on the boat. Találkoztunk a hajón néhány nagyon kedves
dánnal.
Would you like some old books I was going to throw away? Szeretnél néhány régi könyvet,
amelyeket el akartam dobni?
He gave me some books he didn’t need. Adott nekem néhány könyvet, amelyekre nem volt
szüksége.
We didn’t see any children on the beach. Nem láttunk egy gyereket sem a tengerparton.
Has she got any friends? Vannak neki barátai?

If you have any old books you don’t need, I’ll take them. Ha van néhány régi könyved,
amelyre nincs szükséged, én elviszem őket.
We can order any books you like. Megrendelhetünk bármilyen könyvet, amilyet szeretsz.
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A főszó megszámlálhatatlan szó
Would you like some coffee? Kérsz (akarsz) egy (kevés, kis) kávét?
Have some wine. Igyál egy kis bort.
I did not see any smoke.Nem láttam semmilyen füstöt.
Have you any wool? Van gyapjúd?
If there is any justice, he will be let off. Ha van igazság, (akkor) őt elengedik (szabadon
engedik).
Any oil will do. Bármilyen olaj megteszi (megfelel, jó lesz).
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Névszói some, any származékokkal
Somebody (Someone) must have told him. Valakinek meg kellett neki mondani.
Some like beer an some like wine. Néhányan a sört szeretik és néhányan a bort.
Something must be done about it. Valami kellett csinálni amiatt.
Coffee? – Yes please, pour me some. Kávét? – Igen, kérek szépen, öntsön egy keveset nekem.
Will somebody please tell me? Kérem, lesz szíves valaki megmondani nekem?
Can anybody help me? Tud valaki segíteni nekem?
He didn’t see anybody. Nem látott senkit (sem).
If anyone can do it, he can. Ha valaki meg tudja tenni, akkor az ő.
Let’s have some sweets. – I’m afraid there aren’t any. Együnk egy kis cukorkát. – Sajnos
nincs egy sem.
Anyone can do that. Azt akárki meg tudja csinálni. Azt bárki megteheti.
I could do anything for her. Bármit megtehettem érte.
Amint az előbbi példákból kiderül a –body és –one származékok egybeíródnak a some és any
névszavakkal (somebody, someone, anybody, anyone). Azokat egyedül csak személyre
utalásra-, és egyedül akkor használjuk, amikor nincs szó választásról.
Jegyezd meg még a some (somewhat) és any határozószói használatát sok kifejezésben:
She does not know any better. Ő nem ért jobban hozzá.
Could I have some more coffee, please! Kaphatnék több kávét, kérem!
This last statement was somewhat surprising. Ez az utolsó kijelentés egy kissé meglepő volt.
They do not meet any longer. Ők már nem találkoznak többé.
129
Az of elöljáró előtt, kijelölt választási jelentéssel is, úgy személyre, mint dologra irányulóan a
one egyes számban és a some többes számban használatos. Any használt úgy egyes-, mint
többes számban személyre, valamint dologra irányulóan:
One of you will have to do it. Közületek egynek (egyikőtöknek, valamelyikőtöknek) meg kell
tenni (csinálni).
I believe he meant one of these records. Azt hiszem, ő e hanglemezek egyikére (egyik /
valamelyik hanglemezre) gondolt.
Some of the guests left very early. Néhány vendég nagyon korán elment (eltávozott).

I have read some of these books already. Már olvastam néhányat e könyvek közül.
Have you seen any of my pupils? Láttad-e valamelyik növendékemet?
I don’t lke any of his films. Én nem szeretem néhány filmjét.
A one származékai előforduklhatnak egybeírás nélkül is (some one, any one). Ezekben az
esetekben a one hangsúlyos. A konstrukciót ezért egyedül akkor használjuk, amikor egyes
számú jelentést akarunk kihangsúlyozni:
You can have any one of these stamps. E bélyegek közül az egyik a tiéd lehet.
Főszabály: A some és az any közötti különbség a jelentésben van. Some ’egy bizonyos’-at,
’valami, valaki’-t, valaminek egy határozott de korlátolt számú mennyiségét jelöli. Any
’bárki’, bármi-t, ’akárki, akármi’-t jelöl. Következménye az lesz, hogy some és származékait
főként állító mondatokban használjuk, míg any gyakrabban tagadó, kérdő és feltételes
mondatokban szükséges. Jegyezd meg, hogy nem a mondat típusa határozza meg a választást,
hanem a jelentése.
HASONLÍTSD ÖSSZE:

She is brighter than some of the boys. Ő intelligensebb, mint néhány fiú. Néhány fiúnál
értelmesebb.
She is brighter than any of the boys. Ő intelligensebb, mint bármelyik fiú. Bármelyik fiúnál
értelmesebb.
Some of your pupils could help you. Néhány növendéked segíthet neked.
Any of your pupils could help you. Bármelyik növendéked segíthet neked.
I do not like some of his ideas but on the whole he is right. Néhány elképzelését nem
kedvelem, de egészében igaza van.
I do not like any of his fantastic ideas. Nem kedvelem egyik fantasztikus ötletét sem.
You cannot leave without saying at least something. Nem mehetsz el anélkül, hogy legalább
valamit ne mondj.
You cannot leave without saying anything at all. Nem mehetsz el anélkül, hogy nem mondasz
egyáltalán semmit.
Did you say something? Mondtál valamit? Mit mondtál?
Did he say anything? Mondott egyáltalán valamit?
If you have some objections now, you must let me hear them. Ha most van valamilyen
ellenvetésed, tudatnod kell velem.
If you have any objections, you must speak up now. Ha akármilyen ellenvetésed van, most
szót kell emelned.
Egyéb határozatlan névmás
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Every és ennek származékai, each
Every ’minden, minden egyes, minden lehetséges’, míg each ’egyes, mindegyik’ jelentésű.

Every passenger was searched. Minden (egyes) utast megmotoztak.
Each passengers was allowed one bottle. Mindegyik utasnak adtak egy üveget.
The passengers were allowed one bottle each. Minden egyes utasnak adtak egy üveget.
A some és any mintájára every is összeírható a –body, -one és –thing végződésekkel.
Everybody (Everyone) a normál megfelelője a magyar mindenki jelentésének, és everything
felel meg a minden jelentésének:
Has everybody (everyone) arrived? Mindenki megérkezett?
There is a time for everything. Mindennek megvan az ideje.
Választásnál az of elöljáró előtt használatos each (each one) vagy néha every one két szóban:
Each (Every one) of the children had something to tell. Minden (minden egyes) gyermeknek
volt valami mondandója.
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Either, neither
A magyarban bármelyik vagy egyik sem használatos olyan helyzetben, amikor egy választás
két személyt érint, hasonlóképpen, amikor kettőnél többet érint: közülük senki, mindkét orvos,
egyik beteg sem. Az angol nyelv kerüli any és none használatát, amikor a választás csupán
kettőt érint. Ehelyett either és neither használatosak. Vesd össze a magyar egyik (a kettő
közül), valamelyik és az egyik sem (semelyik, sem ez sem az) használatát:
Neither method is worth trying. Egyik módszer sem érdemes a kipróbálásra. Egyik módszert
sem érdemes kipróbálni.
Do you want the Express or the Sun? – Either /of them/ will do. Neither /of them/ is very
good. Az Express-t vagy a Sun-t kéred? – Bármelyik(őjük) megteszi (megfelel). Egyik(őjük)
sem nagyon jó.
Kötőszóként either …or jelentése „akár … akár, vagy … vagy”, míg neither …nor jelentése
„sem … sem”:
Either you come and see me today or we’ll have to put it off till next week. Vagy eljössz ma
hozzám, vagy elhalasztjuk a jövő hétig.
I don’t want either beer or wine. Sör és bor közül egyiket sem kérem.
I want neither beer nor wine. Se a bort, se a sört nem kérek.
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No és annak származékai
He has no sense of humor. Nincs érzéke a humorhoz. Nincs humorérzéke.
There is no business like show business. Semmilyen üzlet nem ér fel a szórakoztatóiparral.
They have no children. Nekik nincs gyermekük. Gyermektelenek.
Melléknévileg a no mindenféle névszóval használatos, úgy megszámlálhatóval mint
megszámlálhatatlannal:
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A none (none of) névszóilag mindenféle névszóra irányulóan használatos, megszámlálhatóra
és megszámlálhatatlanra egyaránt. Megszámlálható névszókra irányulóan őket többes
számban fordítjuk:
He wanted some tea but there was none. Egy kis teát kívánt, de nem volt semmi.
I tried to phone some of my friends, but none were (was) at home. Megpróbáltam telefonálni
néhány barátomnak, de egyik sem volt otthon.
None of the guests were (was) sober. Egyik vendég sem volt józan.
None of the gold was stolen. Egyik aranyat sem lopták (el). Semelyik arany nem volt lopott.
I’m afraid none of the books you ordered have (has) come in yet. Félő (sajnos), hogy az
általad rendelt egyik könyv sem érkezett (jött) még meg.
Erős hangsúlyozásnál a megszámlálható névszókra irányulóan a not one használatos:
Not one of the planes returned to its base. Egyetlen repülőgép sem tért vissza a támaszpontra.
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A none ellenére a nobody és no one és gyakran nothing után nem következik of. Ezek
névszóilag használatosak és korlátlan irányulással:
Nobody (No one) understood what he meant. Senki nem értette, mire céloz (gondol).
Nothing has changed. Semmi nem változott. Minden változatlan.
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All
All leginkább melléknévileg használatos és megfelelője a magyar mind, minden, mindenki,
egyes számban gyakran (az) egész, teljes:
I worked all day yesterday. Tegnap egész nap dolgoztam.
„You can’t fool all the people all the time.” (Lincoln) „A népet nem lehet folyton becsapni.”
(Lincoln)
We can’t invite all your friends. Nem hívhatjuk meg minden (az összes) barátodat.
This was obviously done in all haste. Ezt nyilvánvalóan teljes sietségben (nagy igyekezettel,
lélekszakadva) tették.
All thre children have gone down to the swimming-pool. Minden (mindegyik) gyerek lement
az úszómedencéhez.
All children should learn to swim. Minden gyermeknek meg kellene tanulni, úszni.
Jegyezd meg, hogy a határozott névelő és egyéb határozószó a melléknévi all után áll.
„Egész” jelentésben az all és a whole váltakozva használatos: all day (egész nap), the whole
day (az egész nap); all England (egész Anglia, Anglia lakossága) (szokás szerint az ország
lakosaira vonatkozik), the whole of England (szokás szerint magára az országra vonatkozik:
az egész Anglia). Határozatlan névelő után mindig a whole használatos: He needed a whole
day to finish it. A befejezéséhez szüksége van egy egész napra.
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Névszóilag all nem fordul elő különösen gyakorta:
All is well that ends well. Minden jó, ami jól végződik (Minden jó, ha a vége jó. Minden jó, ha
jó a vége.)
Is that all you have to say? Ez minden, amit mondanod kell?
Are all present? Mindenki jelen van? Mindenki itt van?

All of them were killed.
Mindannyijukat megölték.
They were all killed.
A névszói all helyett szokás szerint everybody, everíything vagy anything használatosak:
Has everybody arrived? Mindenki megérkezett?
There is a time for everything. Mindennek megvan az ideje. (Mindennek rendelt ideje van.)
She will do anything for you. Mindent meg fog érted tenni.
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Other, another
A melléknévi other, anoter mindenféle névszó előtt áll:
The other typewriter is better. A másik írógép jobb.
He lives on the other side of the river. A folyó másikoldalán (túlpartján) lakik.
I talked to her on the phone the other day. Beszéltem vele telefonon a napokban.
On the other hand, we must consider the costs. Másrészről figyelembe kell vennünk a
költségeket.
That’s another story. Ez egy másik történet.
Have another pint! Igyál még egy korsó sört!
The other girls don’t seem to like her. A többi lány úgy látszik, nem kedveli őt.
Other people don’t think so. Mások nem így gondolják
Jegyezd meg, hogy other együtt írandó a határozatlan névelővel. Another nem csupán az „egy
másik” jelentésben használt, hanem a „még egy, újabb” jelentésben is. Another „további”
jelentésben szintén állhat többes számú kifejezés előtt: another six miles (további hat
mérföld), another few days (további néhány nap).
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Névszóilag használatosak other (egyedül the vagy or után), another és others:
We used to have two dogs. One was run over, the other ran away. Egyszer volt két kutyánk.
Az egyiket elgázolták, a másik elszökött.
Some day or other they will find out. Előbb vagy utóbb kitalálják.
For some reason or other, she left the country. Egy vagy két okból elhagyta az országot.
You like these chocolates? Have another! Szereted ezeket a csokoládékat? Vegyél még egyet!
Some like him, others don’t. Egyesek szeretik, mások nem.
We heard two shots. Others followed. Hallottunk két lövést. Továbbiak következtek.
Megszámlálható szavakra irányulóan az other névszói egyes számú alakot gyakorta other +
one helyettesíti:
These chocolates are good. Have another one! Ezek a csokoládék jók. Vegyél még egyet!
That typewriter is bad. Use the other one! Az az írógép rossz. Használd a másikat!
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Más névszói határozatlan névszóval (pl. somebody, anyone, everything, all, much, little) és
kérdő névmással (pl. what, who) kombinálva else használatos other helyett:
Somebody else will have to pay. Valaki más kell hogy fizessen majd.

Everything else is unimportant. Minden más jelentéktelen.
Have you seen anybody else? Láttál valaki mást?
There is not much else to add. Nincs sok más hozzátenni való.
Who else was there? Ki más volt ott?
Jegyezd meg a következő but-os kifejezést:
He was anything but happy about it. Minden volt miatta, csak elégedett nem.
No one but the President knows. Nem tudja senki, csak az elnök.
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Much, many, several
Much és many melléknévileg és névszóilag használatosak jelen- illetve többes számban:
There isn’t much time. Nincs sok idő. Az idő fogytán.
You’ve got too much furniture in this room. Túl sok bútor van ebben szobádban.
Much remains to be done. Sok tennivaló marad. Sok kívánnivaló marad.
Many regards. Sok tisztelettel (üdvözli) (levélben)
You eat too many sweets. Túl sok édességet eszel.
There aren’t many people here. Nincs itt sok ember. Nincsenek itt sokan.
Many of them never returned. Közülük sokan nem tértek vissza soha. Sokuk nem jött vissza
soha.
Yo can have as many as you like. Annyit kaphatsz (vihetsz, vehetsz, ehetsz), amennyit csak
szeretnél (akarsz).
Állító mondatokban gyakran használatos az a great deal /of/ egyes számban és az a great
many többes számban. Ezen kívül előfordul az a lot /of/ és plenty /of/:
This house must have cost you a great deal (a lot, plenty) of money. Ez a ház neked jó sok
(sok, elég sok) pénzbe kerülhetett.
There were a great many (a lot of, plenty of) Frenchmen on the boat. Sok francia volt a hajón.
Jegyezd meg, hogy a magyarban a many vonzatában, többes számban álló angol szavakat is
egyes számmal fordítjuk:
There were many cars in the street. Sok autó volt az autón.
Különösen jegyezd meg a too many esetében: There were three people too many in the car.
Három ember túl sok volt az autóban.
A several kisebb mennyiséget fejez ki, mint a many és megfelel a magyarban a különféle,
számos, néhány, több szavaknak:
I have heard that story several times before. Ezt a történetet azelőtt többször hallottam.
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More, most
Az angol more, most jelentése „több, legtöbb”: more light „több fény”, more books „több
könyv”.

A most előtt nem áll határozott névelő az angolban a „a legnagyobb rész, többség, a legtöbb”
jelentésben:
Most tobacco comes from America. A legtöbb dohány Amerikából jön (érkezik).
Most boys can swim. A legtöbb fiú tud úszni.
Most of the boys have gone swimming. A fiúk többsége elment úszni.
Általános jelentésben egyedül a most használatos, határozott jelentésben pedig most of +
határozott alak.
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Few, a few, little, a little
A few jelentése „kevés, nem sok”, a little jelentése „csekély, kevés, kicsi”. Az a few jelentése
„néhány, egynéhány”, az a little pedig „kevés, egy kevés, egy kis” jelentésű:
Few people know him. Kevés (nem sok) ember ismeri őt.
A few people have phoned. Néhány (egynéhány) ember telefonált.
There is very little coffe left. Nagyon kevés (kicsi) kávé maradt.
There is a little milk left. Maradt egy kis (egy kevés) tej.
Little was said and less was done. Keveset mondott és még kevesebbet tett.
A one névmás
Az angol one névmásnak három fő alkalmazási területe van:
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One, általános határozatlan névmásként
One of you will have to do it. Közületek (valamelyiknek, valamelyikőtöknek) valakinek meg
kell tenni.
I believe he meant one of these records. Azt hiszem, ezek közül valamelyik hanglemezre
gondolt.
-We must put on the spare wheel. Fel kel tennünk a pótkereket.
-I’m afraid we haven’t got one. Sajnos nincs nálunk egy sem.
A one ezen használata az of előtt (ld. 129. pontot) és egy már említett megszámlálható
névszóra irányulóan egyes számban fordul elő. Ez a one névmás-helyettesként is (ld. lejjebb)
felfogható.
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One, személyileg határozatlan névmásként
One often sees people like that. Az ember gyakran lát olyan embereket. Gyakran látni olyan
embereket. Gyakran láthatók olyan emberek. Gyakran látsz olyan embereket.
One ought to do ones’ duty. Az embernek meg kell tenni a kötelességét. Meg kell tenni
kötelességünket. Kötelességedet meg kell tenni.
One has to defend onseself. Az embernek meg kell magát védeni. Meg kell védeni magunkat.
Meg kell magad védeni.

One sokkal ritkábban használatos, mint a magyar ember. Ez jelölhet "engem, téged, és bárki
mást”, és gyakran leginkább általános kijelentésekben használatos. Amint a példából kiderül,
a one birtokos-alakját –’s képezi, és a visszaható alakját pedig –self.
A legáltalánosabb jelentése a magyar embernek szenvedő szerkezet (ld. kséőbb). Még a we és
they is előfordulnak, attól függően, kiről van szó közelebbről. Továbbá a you névmás is
használható trásalgási nyelvben:
You never can tell.
Soha nem tudhatod.
You never know.
You should not speak with your mouth full. Tele szájjal nem beszélünk.
We live and learn. Amíg élünk, addig tanulunk. Az ember egész életében tanul. Mindig tanul
az ember.
In Sweeden we have had right-hand traffic since 1967, but in England they still keep to the
left. Svédországban 1967 óta jobboldai közlekedés van, de Angliában még mindig balra
tartanak.
Névmás-helyettesítő one
A one névmás-helyettesítőnek nincs közvetlen megfelelője a magyarban. Ennek magyarázata
az, hogy az angol nyelv a melléknévi- és névmási szerkezeteket élesen elkülöníti egymástól,
míg a magyar gyakorta névmásiként használja a melléknevet és névmást is. Erre példákat már
láttunk a mutató névmásoknál (this one, that one), vonatkozó névmásoknál (the one who),
kérdő-névmásoknál (which one) és határozatlan névmásoknál (any one). Ld. még később a
jelzőnél: a brown one, a good one.

Jelző
(attribute)
A főszó bővítményét egy névszói-kifejezésben jelzőnek hívunk. A jelző lehet egy mondat,
normálisan egy vonatkozó-mondat: a house that is new (egy ház, amely új). Lehet egy
melléknévi-jelző: a new house (egy új ház). Lehet egy birtokos-jelző: John’s house, my
house (János háza, az én házam). Lehet egy elöljárós-jelző: his house in town (az ő városi
háza).
A jelzőknek mindkét nyelvben azonos helyük van. A melléknévi-jelzők (a new house) és
birtokos-jelzők (John’s house, my house) a főszó előtt helyeződnek. Az elöljárós-jelző (his
house in town) és jelzői mondatok (a house that is new) a főszó után helyeződnek. A
melléknévi-jelző- és a birtokos-jelző főszava olykor törlődik: I prefer French wine to Spanish
(Én jobban szeretem a francia bort a spanyolnál). My razor is better than John’s. (Az én
borotvám jobb, mint Jánosé).
Mindkét nyelvben érvényes, hogy a birtokos-jelző és elöljárós-jelző hasonló jelentéssel
használatosak. Vesd össze Americas’s discovery (Amerika felfedezése) – the discovery of
America (Amerika felfedezése), a ház teteje – háztető. Az elöljárós-jelző főszavának szabály
szerint határozott alakban kell állnia, amelyet határozott elöljáró vagy azonos értékű szó fejez
ki: the roof of the house (a ház teteje, a háztető), his discovery of America (az ő Amerika
felfedezése, Gulliver’s voyage to Lilliput (Gulliver liliputi utazása).
Speciális típusa a jelzőnek a stone bridge (egy kőhíd), hasonló az a bridge of stone (egy
kőhíd) kifejezéssel. Itt egy névszó melléknévként használatos. Ez a szerkezet a magyarban
sem található meg, helyette összetétel használatos:

the court jester az udvari bolond
a gala performance egy díszelőadás
the Rugby League a rögbi-liga
Jegyezd meg, hogy egy névszónak, amely jelző, normálisan egyes számú alakja van:
a five-pound note egy ötfontos bankjegy
a three-room flat egy háromszobás lakás
Az angolban összetétel egyedül a nagyon jól ismert fogalmaknál fordul elő:
teacup teáscsésze, lighthouse világítótorony, cowboy marhapásztor
Ezzel még behatóbban később foglalkozunk.
A jelzővel közeli rokonságban áll az értelmezés (apposition). Ez egy névszóból áll, amely
ugyanazt jelöli, mint a főszó:
John, my elder brother
János, az én bátyám
Dr. Brown
doktor Brown
Mr Smith, the dentist
Smith úr, a fogász
the city of Gothenburg
Göteborg város(a)
the Kingdom of Sweden
a svéd királyság
the Republik of Finland
Finn köztársaság
Ahogy a példák mutatják, nehéz meghúzni a határt az értelmezés és a jelző között. A tipikus
értelmezés a főmondat után áll és vessző választja el. Az olyan értelmezés, amely a főszó előtt
áll (pl. Dr. Brown) egyfajta jelzőként kezelhető. A the citiy of Gothenburg típusú értelmezés
egyfajta elöljárós-jelzőnek fogható fel.

Melléknévi-jelző
Az angolban, a melléknév nemben és számban ragozhatatlan. A magyarban is változatlan
alakjaik vannak:

the tall boy a magas fiú
the tall girl a magas lány
a tall child
egy magas gyermek
tall children magas gyermekek

Melléknévi-jelző főszó nélkül
A magyarban meglehetősen szabadon kihagyjuk a főmondatot abból a névszói-kifejezésből,
amelybe melléknévi-jelző járul. Az angol nyelvben ez a kihagyás nem történhet meg ilyen
szabadon. Ez az angol alaki szegénységén múlik. Ha a fenti példából kihagyjuk a névszót, az
angolban egyedül a tall alak marad meg, valamint a névelő, amelynek a maga részéről is csak
egy egységes alakja van.
Az angolban a melléknévi-jelzős főmondat kihagyása csak bizonyos esetekben megengedett:

A főszó nincs megnevezve az összefüggésben
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A névszói-kifejezés személyeket többes számban és általános jelentésben jelöl
There are special school for the blind. A vakok számára speciális iskolák vannak.
You will find fools even among the educated. Még a tanultak között is találsz bolondokat.
Norman Mailer’s war novel ’The Naked and the Dead’ was published in 1949. Norman
Mailer háborús regénye az „A mezítelenek és holtak” 1949-ben került kiadásra.
Ide tartozik bizonyos nemzetiségi-jelzők használata, hogy megjelöljék az egész nemzetet vagy
a nemzet képviselőit, nevezetesen British, Dutch, English, French, Irish, Welsh (brit, holland,
angol, francia, ír, walesi) (ld. 93. pontot is).
The British have had to give up most of their colonies. A briteknek fel kellett adniuk a legtöbb
gyarmatukat.
The French and the English did quite well in the Olympic Games. A franciák és az angolok
egészen jól teljesítettek az olimpiai játékokon.
De amikor nem tekintjük egy bizonyos csoport valamennyi- vagy tipikus képviselőit, hanem
egyet vagy több egyedit, egy főszót ki kell tenni a melléknév után:
Alan helped the blind man across the street. Alan átsegítette a vak embert az utca túloldalára.
There are two deaf children in that group. Van két siket (gyermek) abban a csoportban.
Those English people arrived very late. Azok az angol(ok) (emberek) nagyon későn érkeztek.
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A névszói-kifejezés egy általános jelentésű semleges csoportot jelöl
One should always try to combine the useful with the agreeable. Az embernek mindig meg
kell próbálnia összekötni a hasznosat a kellemessel.
He tried the impossible. Ő megpróbálta a lehetetlent.
De korlátolt jelentésben:
The main thing is to keep calm. A legfontosabb megőrizni a nyugalmat.
The beauty of that song escapes me. Annak a dalnak a szépsége elkerül engem.
What is new about this method is not good, and what is good about it is not new. Ami új
ebben az eljárásban, az nem jó, és ami jó, az meg nem új.
Az angolban nincs egységes megfelelője a magyar korlátolt jelentésű főnévivé váló
melléknévnek. Ld. még felsőfok alatt is később.

Egyéb esetek
Bizonyos esetekben a főszó hiányozhat, annak ellenére, hogy nem kérdéses az általános
jelentés:
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Ellentétességgel

In every country in the world there are rich and poor. A világ minden országában vannak
gazdagok és szegények.
Old and young, men and women, all worked together. Öreg és fiatal, férfiak és nők, mind
együttműködtek.
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Bizonyos többes számú melléknevek
There are many poor in Calcutta. Calcuttában sok szegény van.
The battle cost them more than four hundred dead and wounded. Az ütközet több mint
négyszáz halottjukba és sebesültjükbe került.
Ide tartozik az -ese nemzetiséget jelölő melléknév:
Three Portuguese applied for the job. Három portugál keresett munkát.
There are more than 1 billion Chinese. Több mint 1 milliárd kínai van.
Ld. még 7. táblázatot is.
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Bizonyos egyes- vagy többes számú személyekre irányuló melléknévi igenevek
The deceased (di’si:st)left a fortune to his heirs (’z). Az elhunyt egy vagyont hagyott
örököseire.
The accused may sit down. A vádlott leülhet.
My beloved (bi’lvid). Kedvesem.
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Bizonyos szokásos semleges-, de nem szükségszerűen általános jelentésű
felsőfokok
The best you can do is to forget all about it. A legjobb, amit tehetsz, hogy mindet elfelejted.
We have yet to see the last of it. De azért látnunk kell a legutolját. Még nem láttuk az egész
végét. Még nem jutottunk el teljesen a végére.
He tried to make the most of his time. Idejét a legjobb módon megpróbálta kihasználni.
If the worst comes to the worst. A legeslegrosszabb esetben is. Ha a legrosszabbra kerül(ne) a
sor.
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Melléknév valódi névmásként
A melléknevek egy része valódi névmásként használható, amely abból derül ki,
hogy –s többes számú végződésük van:
The poor whites in the South are no better off than the blacks. A szegény fehérek Délen nem
jobbak a feketéknél.

The Conservatives won the election. A konzervatívok győztek a választáson.
The Catholics were at war with the Protestants. A katolikusok hadat viseltek a
protestánsokkal.
The Germans were defeated by the Russians. A németeket legyőzték az oroszok.
The children eat too many sweets. A gyerekek túl sok édességet esznek.
Jegyezd meg a nemzetiséget kifejező-, megszámlálhatatlan névmásként való melléknév
használatát a nyelv megjelölésére: He speaks English quite well. Ő egész jól beszél angolul.
What’s that in French? Hogy mondják azt franciául?

A főszó megnevezve az összefüggésben
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A főszót one, ones helyettesíti
Azokban az esetekben, amikor egy melléknévi-jelző főszavát már korábban említettük és
ekképpen az összefüggésből világosan kiderül, az angol úgy kerüli el a névszó ismétlését,
hogy a one névszó-helyettesítőt alkalmazza (ld. 144. pontban). A one csak akkor használható,
ha a beleértett főszó megszámlálható:
She tried several skirts and finally she bought a brown one. Több szoknyát felpróbált és
végül vett egy barnát.
If you like sweet raisins, buy Turkish ones. Ha szereted az édes mazsolát, vegyél törököt.
It is an old car, but a good one. Ez egy öreg autó, de jó.
This pencil is no good; give me a better one. Ez a toll nem jó; adjál nekem egy jobbat.
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A főszó törölve
I prefer cold cocoa to hot. Én jobban szeretem a hideg kakaót a forrónál.
As I cannot get Columbian coffee I buy Brazilian Mivel nem tudok kolumbiai kávét szerezni,
veszek brazilt.
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A jelző számnév
I booked four seats, not three. Négy helyet váltotta, nem hármat. (színházba)
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A jelző own
That house is now his own. Az a ház most a sajátja.
They liked our car bette than their own. Jobban szerették a mi autónkat, minta a sajátjukat.
Jegyezd meg, hogy own egyedül csak birtokos szerkezet után használható. „Egy saját otthon”
a house of one’s own (ld. később)
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A jelző középfok, felsőfok, sorszámnév vagy hasonló, és határozott névelő előzi
meg
The younger boy is taller than the older. A fiatalabb fiú magasabb az öregebbnél.
Of all English painters i think Turner is the best. Valamennyi angol festő közül Turnert
gondolom a legjobbnak.
The second show is better than the first. A második előadás jobb az elsőnél.
The left bank of the river is steeper than the right. A folyó bal partja meredekebb, mint a jobb.
E példákban a névszó-helyettesítő one behelyettesíthető: The younger boy is taller than the
older one, stb.

Melléknév állítmányi- és jelzői használata
A legtöbb melléknév állítmányként, valamint jelzőként használható. Azonban mindkét
nyelvben van kivétel:
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Jelző, amely általában csak állítmányilag használatos
Általában állítmányi használat mellékneve glad, ill, well és mások, amelyek az előképzője
(prefix) a-kezdetű: afraid, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake. Jelző állítmányban
más, megfelelő jelentésű melléknév használatos:
ÁLLÍTMÁNYI MELLÉKNÉV

I am so glad you could come.
Olyan boldog vagyok, hogy eljöhettél.
He is ill in bed.
Ő fekvőbeteg.
She doesn’t look too well these days.
Nem néz ki túl jól mostanában.

JELZŐI MELLÉKNÉV

John is such a cheerful boy.
János egy olyan vidám fiú.
The sick millionaire travelled round the
world with two nurses.
A beteg milliomos két ápolóval utazott a
világ körül.
The healthy old lady has survived three
husbands.
Az egészséges öreg hölgy három férjet élt
túl.

I am afraid I don’t remember.
The frightened bank-clerk immediately
handed over the money.
Attól tartok, nem emlékszem.
A megrémült banki tisztviselő azonnal átadta a pénzt.
She has been alone ever since her husband died. She leads a very lonely life.
Ő nagyon magányos életet él.
Egyedül van, amióta a férje meghalt.

When he came home, the children were already
asleep. sleeping baby.
Amikor hazajött, a gyerekek már aludtak.

He was careful not to wake up the
Óvatos volt, nehogy felébressze az alvó
babát.
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Melléknév, amely általában egyedül jelzőiként használatos
Egyedül jelzőiként használt right és ennek ellentéte: left; north, south, east, west
égtájmegjelölések, valamint only és szokásosan little. Ugyanez érvényes a megfelelő magyar
szavakra a kicsi(ny) kivételével: He writes with his left hand. Ő a bal kezével ír (balkezes).
She sat down on my right side. Jobb oldalra ült le mellém. The North Pole, South America,
West Africa, East Anglia. Az Északi-sark, Dél-Amerika, Nyugat-Afrika, Kelet-Anglia. Little
children. Kisgyer(m)ek. Ezzel ellentétben állítmányi helyzetben: The wind is northerly
(southerly, easterly, westerly). A szél északi (déli, keleti, nyugati). She is very small for her
age. Korához képest nagyon kicsi.
Néhány melléknévi igenévnek van –en végű jelzői alakja és –en nélküli állítmányi alakja:
drunken – drunk, sunken –sunk, shrunken –shrunk. What shall we do with the drunken sailor?
He is drunk. Mit csináljunk a részeg tengerésszel? Ő részeg (ittas).

A melléknév helye
A melléknévi-jelző lényegében mindkét nyelvben ugyanúgy helyeződik el. Azonban vannak
bizonyos eltérések:
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A melléknévi-jelző saját főszava után
A proper melléknév „tulajdonképpeni, valódi” jelentésben:
You may have seen Taiwan, but you have not yet seen China proper. Talán már láttad Tajvant,
de a valódi Kínát még nem láttad.
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E rész, általában a franciából kölcsönvett állandó kifejezés:
the Postmaster General
the Secretary General
from time immemorial

a fő postamester, a Posta Vezérigazgatója
a főtitkár
időtlen idők óta, ősrégi idők óta
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Mondatrövidítésekként kezelt jelző
The finest car ever made.
With all the skill required.
The best man available.

A valaha gyártott legjobb autó.
Minden szükséges szakértelemmel.
A rendelkezésre álló legjobb ember.

Ez a szerkezet az írásbeli nyelvhez tartozik. Kötetlen beszédben a teljes vonatkozó mondatot
részesítjük előnyben.
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Kifejezések, ahol a melléknévi-jelző bővítménye névszói-kifejezés:
A wall at least eight foot high.Egy legalább nyolc láb magas fal.
A man well aware of his importance. Fontosságáról tudomással bíró férfi.

A melléknév kölcsönös elhelyezése
Ebben az angol és a magyar a legtöbb esetben azonos szabályokat követ, azaz a jelzők,
amelyek a főszóhoz közelebb tartoznak, közelebb is állnak hozzájuk; a beautiful red flower
(egy szép piros virág) a normális kifejezés, mert az természetesebb, hogy egy piros virágot
szépnek minősítünk, minthogy egy szép virágot pirosnak („egy piros szép virág?”).
Következő pontokban a nyelvek eltérhetnek egymástól:
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Little, old
A gyengén hangsúlyos little és old az angolban, akár a magyarban a második melléknévijelző után helyeződik, kivéve ha ezek színt- vagy nemzetiséget jelölnek:
a beautiful little garden
egy szép kis kert
a nice old town
egy kellemes öreg város
a nice little old woman
egy kedves öregasszony
DE:

a little red cottage
an old German town

egy kis vörös nyaraló
egy régi német város
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First, last, next
A first, alst, next melléknév gyakorta a számnév és más mennyiséget jelölő jelző előtt áll:
the first three days
the last ten years
the next few weeks

az első három nap
az utolsó tíz év
a következő néhány hét (hetek)

A középfok- és felsőfok használata
165
A középfok
A melléknév középfoka az angolban egyedül valódi összehasonlításnál használatos. A
középfok után ezért mindig egy összehasonlítás értendő: John is tall, but Peter is taller (than
John is). János magas, de Péter magasabb (min János). I never heard anything more stupid
(than this is). Én soha nem hallottam ennél hülyébbet (mint amilyen ez). The younger
generation (ellentéte az older generation) (A fiatalabb generáció).
Az angolban hiányzik a hasonlítás nélküli középfok (az ún. abszolút középfok) használata:

an elderly woman egy idősebb nő
a rather small house egy kisebb ház
a used car in good condition egy jó állagú használt autó
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A felsőfok

Míg a középfok csak két dolog közötti összehasonlítást tartalmaz, a felsőfok egy határozott
dolog és egy tetszőleges számú egyéb dolog közötti összehasonlítást tartalmazza. Az
összehasonlítás terjedelmét egy jelző adja meg:
the best tailor in this town
the best tailor in England
the best tailor I know
the best tailor of all

a legjobb szabó ebben a városban, a város legjobb szabója
a legjobb szabó Angliában, Anglia legjobb szabója
az általam ismert legjobb szabó
minden szabók legjobbika, a legeslegjobb szabó

Állítmányilag a felsőfok az angolban főleg akkor használatos, amikor valamit önmagával
hasonlít össze:
Where is the mountain highest?
The view is best from here.

Hol a legmagasabb a hegy?
A kilátás innen a legjobb.

Más esetekben a felsőfokot az angol jelzőként használ. Ezt akkor midig megelőzi határozott
névelő vagy egyenértékű szó. A főszó hiányozhat, vagy (megszámlálható szavak esetén) one
helyettesíti (ld. 152. pontban).
Which mountain is the highest /one/? Melyik hegy a legmagasabb?
Which view is the best /one/?
Melyik kilátás a legjobb?
He has made many films but this is the best /one/. Sok filmet készítet, de ez a legjobb.
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Egy abszolút felsőfok, amely nem tartalmaz semmilyen összehasonlítást, csupán csak a
kérdéses legmagasabb fokú tulajdonságot adja meg, az angolban a most határozószó
segítségével képződik,
határozott névelő nélkül:
He was most helpful. Ő nagyon segítőkész volt.
That is a most remarkable statement. Ez egy legfigyelemreméltóbb megállapítás.
They are both most skilful drivers. Ők mindketten leggyakorlottabb sofőrök.

Birtokos jelző és elöljárós-jelző
A birtokos eset különböző típusai
A birtokos esetet (genitive) az angolban a névszónál –’s jellel-, és bizonyos névmásoknál
külön birtokos eseti alakkal jelölünk. Ilyen jelöléssel a magyarban nem találkozunk.
A legmindennapibb birtokos eset (possessive) a főszó birtokosát jelöli abban a névszóikifejezésben, ahol a birtokos eset áll. John’s house megadja, hogy Jánosnak háza van. A

birtokos eset arra is használatos, hogy megjelölje azt, ami valakihez általánosabban tartozik.
My head nem egy olyan fejet jelöl, amelyet birtokolok (pl. egy halott koponyáját), hanem egy
olyan fejet, amely az én részem.
Olyan kifejezésben, mint the board’s decision (a testület határozata) a birtokos eset azt adja
meg, aki a határozatot hozta, azaz ebben az esetben a vezetőséget. Ez a birtokos eset az alanyi
(subjective) birtokos, mert a birtokos megfelel az alárendelt vonatkozó-mondat alanyának: the
decision which the board had made (a határozat, amelyet a testület hozott). A birtokos esetet
úgy tekintjük, mint az alany speciális esetét: ez megfelel annak a vonatkozó-mondat
alanyának, amelynek igéje have vagy own: my house (az én házam)= the house that I own (a
ház, amelyet én birtokolok), my head (az én fejem) = the head that I have (a fej, amely az
enyém).
Úgy az angolban, mint a magyarban előfordul korlátozott mértékben egy tárgyi (objective)
birtokos is. Az elnevezést magyarázza az a birtokos, amely megfelel annak, amely tárgya az
alárendelt vonatkozó-mondatnak: the king’s murderers (a király gyilkosai, „a királyt
meggyilkolók”) megjelöli a the people who murdered the king (az embereket, akik megölték a
királyt).
Mindkét nyelvben van egy határozói (adverbial) birtokos, ahol a birtokos megfelel az
alárendelt vonatkozó-mondat egy idő- vagy mérték-határozójának: a mile’s distance (egy
mérföldes v. mérföldnyi távolság) olyan a distance which measures a mile (egy távolság,
amely egy mérföldet mér meg), an hour’s work (egy órás v. órányi munka) megadja a work
whist lasts an hour (a munkát, amely egy óráig tart).
A magyarban van állítmányi (predicative) birtokos is: Magyarország földje = „föld, amely
Magyarország”, Svédország földje = „föld, amely Svédország”. Ennek az angolban egy
elöljárós-jelző felel meg: the country of Hungary, the country of Sweden.
Birtokos- vagy elöljárós-jelző
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Az alanyi birtokos (possessive) az angolban nagyjából azokra az esetekre korlátozódik,
amelyekben a birtokos magasabban álló lényeket, mindenek előtt személyeket jelöl:
BIRTOKOS

PÉLDA

IRÁNYULÁS

the doctor’s orders (az orvos utasítása)
John’s mother (János anyja)
the dog’s tail (a kutya farka)
the board’s decision (a testület
határozata)
England’s victory (Anglia győztese)

ember
ember
magasabb rendű állat
embercsoport
embercsoport

TÍPUSA

alanyi
birtokos
birtokos
tárgyi
tárgyi

Olyan esetekben, amikor nem valamely személyről van szó, az angolban elöljárós-jelző
használatos birtokos eset helyett. A elöljárószó szokás szerint of.
the roof of the house
the top of the mountain
the end of the affair

a ház teteje, a háztető
a hegy csúcs, a hegycsúcs
az ügynek a vége, az ügy vége

Bizonyos állandó kifejezésekben előfordul birtokos esete annak ellenére, hogy az nem jelöl
személyt:
For heavens’s sake!
He got it straight from the horse’s mouth.

Az ég szerelmére!, Az isten szerelmére!
Biztos (megbízható) forrásból kapta.

Sok esetben úgy a birtokos eset, mint az elöljárós-jelző használatos. Mondhatjuk, hogy the
board’s decision, és the decision of the board. Az állandó kifejezéseken kívül, amint láttuk, a
birtokos eset többnyire akkor fordul elő, amikor a tulajdonos egyes számú személy. Többes
számban az elöljárós-jelző szokásos, mivel az alak már –s végű, és a birtokos eset ezért nem
jelölődik: the room of the two boys (a két fiú szobája). Ezzel ellentétben: the children’s room
(a gyerekek szobája). Egyedül birtokos eset használatos azonban tulajdonnév esetében
kifejezésben: I met him at the Smiths’. (Kovácséknál találkoztam vele.) (ld. 175. pontot)
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Tárgyi birtokos eset használatos főképpen, amikor a főszó névszó, amely (szereplő)
személyeket (logikai alany) vagy cselekményt (cselekvési alany) jelöl. De még ezekben az
esetekben is szokásosabb az angolban az elöljárós-jelző, mint a birtokos eset:
the king’s murderers
a király gyilkosai, a királygyilkosok
the murderers of the king
a futam győztese
the winner of the race
a futamgyőztes
a cég alapítói
the founders of the firm
a cégalapítók
a bűntény véghezvitele
the execution of the criminal
a bűntényvéghezvitel
az ország felszabadítása
the liberation of the country
az országfelszabadítás
170
A határozói birtokos eset az egyedüli az angolban, amely nincs főként olyan szóra korlátozva,
amely személyt jelöl. Még a határozói birtokost is helyettesítheti általában elöljárós-jelző
(normálisan of elöljáróval). Ez a szerkezet bizonyos esetekben szükségszerű:
at a mile’s distance
(egy mérföldes távolságban)
at a distance of one mile
an hour’s delay
(egy órás v. órányi késés) a delay of one hour
a couple of weeks’ rest (néhány v. két hetes pihenő) a rest of a couple weeks
a day’s journey
(egy napos utazás)
a journey of one day
today’s paper
(mai lap)
the paper for today
a thickness of two inches (két hüvelyknyi vastagság)

an altitude of 8,000 feet (8000 lábnyi magasság)
at the rate of 100 m.p.h (100 m/ó sebességnél)
Elöljárós-jelző of-fal az angolban
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A magyar állítmányi birtokos esetnek van egy korlátolt használata. Mondhatjuk, hogy
Svédország földje (= föld, amely Svédország), de nem szívesen Lappföld földje. És
mondhatjuk Göteborg városa (= város, amely Göteborg), és más jelentésben a város
Göteborg, de mindig azt mondjuk, hogy Francia köztársaság, viszont sohasem
Franciaország köztársasága. Az ilyen földrajzi jelöléseknél az angol of-os elöljárós-jelzőt
használ:
the country of Sweden
the town of Gothenburg
the City of London
the republic of France
the county of Devon
the Isle of Wight

Svédország
Göteborg város
London város
a Francia köztársaság
Devoni-grófság, „Devon-vármegye”
Wight-sziget
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Korlátolt terjedelemben használatos of-os elöljárós-jelző még más főszavaknál is:
the month of May
a május hónap
a matematika tantárgy
the subject of mathematics
the sciences of physics and chemistry
a fizika és kémia tudományai
Ezzel szemben ezt mondjuk: the play Hamlet (a Hamlet-játék), the novel Oliver Twist (a Twist
Oliver regény). Néha a szóhasználat ingadozik: the name /of/ Smith (a Kovács név).
173
Az angol of-os elöljárós-jelzőt használ olyan névszó után, amely mennyiséget vagy számot
jelöl. A jelző a tartalmat adja meg:
a bottle of wine
a box of chocolates
a shipload of bananas
a bounch of flowers
a large number of cars

egy palack bor
egy doboz csokoládé
egy hajórakomány banán
egy csokor virág
egy nagyszámú autó

Ide sorolhatjuk az ilyen kifejezéseket, mint:
a kind of hay fever
a game of chess

egyfajta v egyféle szénanátha
egy sakkjátszma, egy parti sakk

A dozen (tucat) és score (húsz), melyet számnév előz meg, nem használ of-ot: two dozen eggs
(két tucat tojás) (ld. 45. pontot).
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Az angolban az of elöljáró használatos arra, hogy összekösse az évszakok- és ünnepek nevét a
következő idő-kifejezésekkel:

the winter of 1956
the Christmas of 1969
the summer of that year

1956 tele
1969 karácsonya
azév nyara

Főszó nélküli birtokos-jelző
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A birtokos főszava szabály szerint nem törölhető. A birtokos eset főszava mégis törölhető, ha
az a szövegösszefüggésben megnevezésre került. Ez mindkét nyelvre érvényes:
My car is older than John’s. Az én autóm idősebb, mint Jánosé. Az én autóm idősebb, mint
Jánosé.
John’s is a fine car. János autója jó. Jánosé jó autó.
This car is Peter’s, not John’s. Ez az autó Péteré, nem Jánosé. Ez Péter autója, nem Jánosé.
Amint előbb mondtuk (ld. 85. pontot) ennek az önálló birtokos esetnek van egy speciális
alakja személyes névmásnál:
That car is mine. Az az autó az enyém.
A törölt főszó néhány esetben beleértett lehet anélkül, hogy a szövegösszefüggésben említve
lenne:
the buther’s /shop/
a hentes/üzlet/
the grocer’s /shop/
a szatócs/üzlet/, a fűszeres /üzlet/
a Healsnél /áruházban/ vettem (vásároltam)
I bought it at Heals’s /stores/
We met at the Smiths’ /house/
Kovácsék /házá/nál találkoztunk.
St. Paul’s /Cathedral/
Szent Pál /székesegyház/
St. James’s /Palace/
Szent Jakab /palota/
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Mivel a birtokos eset hasonló értékű a határozott névelővel, az normálisan nem szerkeszthető
sem határozott-, sem határozatlan névelővel. Nehezebb magyar írásbeliség esetén ugyanakkor
előfordul olyan szerkezet, ahol a mutató-névmás vagy határozatlan névelő kombinálódik a
birtokos-jelzővel:
eme Angolhonnak győzedelme, egy királynak udvari bolondja. Szabadabb beszédben ez a
szerkezet kerülendő. Ehelyett például vonatkozó-mondatot használunk: ez a győzelem,
amelyet Anglia vívott, egy udvari bolond, amely a királyé volt.
Az angolban nem fordul elő ilyen mutató-névmási- vagy határozatlan névelős szerkezet,
amelyet birtokos-jelző követne. A szabadabb magyar nyelvben ehelyett vonatkozó-mondatot
hasznélunk vagy mondta-rövidítést: this victory which England won, this victory won by
England, a fool employed by the king, a fool at the king’s court (ez a győzelem, melyet
Anglia vívott, ez az Anglia által megvívott győzelem, egy a király által alkalmazott bolond,
egy bolond a királyi udvarnál).
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Egy speciális alakja az ilyen mondat-rövidítésnek akkor használatos, amikor a tulajdonos
személy. A vonatkozó-mondat az a house which is John’s (a ház, amely Jánosé) nevezetesen
rövidíthető a house of John’s (János háza) elöljárós-jelzővé. Az önálló birtokos eset
változatlanul megmarad a mondat-rövidítésben, amelyet az of elöljáró előz meg:

I never read that poem of Milton’s. Én soha nem olvastam Miltonnak azt a versét. Én soha
nem olvastam azt a Milton-verset.
This prank of Tom’s is really the limit. Tamásnak ez a csínye (kópésága) valóban a határ.
He is a friend of mine. Ő egy barátom.
That father of yours is quite a character. A ti apátok valóban eredeti.
Ezt a szerkezetet használhatjuk az own melléknévvel is, amelyet az angolban egy birtokosban
lévő szónak kell irányítani (ld. 155. pontot):
John has now got a room of his own. János most saját szobát kapott. Jánosnak most saját
szobája van.

Az igei-kifejezés
(verbal phrase)

Általánosan
Az igei-kifejezés feladata
A névszói-kifejezés a legfontosabb szerkezet, a dolgok és jelenségek megnevezésére (a
macska). Az igei-kifejezés (ld. Alaktan 1. oldal) a legfontosabb szerkezet, valaminek
valamiről történő kimondására (vadászik). Ezért áll normálisan minden kijelentés legalább
egy névszói-kifejezésből és egy igei-kifejezésből (a macska vadászik).
Amíg a névszói-kifejezés főszava névszó (macska), az igei-kifejezés főszava ige (vadászni).
A névszói-kifejezés főszavának bővítményei egyszerűek és egységesek. Azok valamennyien
jelzők: melléknévi-jelző, mint szürke macska, birtokos-jelző, mint János macskája, és jelző,
amely vonatkozó-mondatból áll, mint a macska, amely szürke.
Az igei-kifejezés bővítményei sokkal kevésbé egységesek, de egy részük hasonlít a névszóikifejezések bővítményeire. A szép határozószó a szépen énekel igei-kifejezésben ugyanolyan
módon bővíti az énekel igét, mint ahogy a szép jelző bővíti az ének névszót a szép ének
névszói-kifejezésben.
De vannak bővítményeink az igei-kifejezésekben is, amelyek tulajdonképpen nem bővítik
magát az igét, hanem inkább a kijelentést, amelyet az ige által teszünk. A határozói gyakran
és nem a Tamás gyakran énekel, és Tamás nem énekel mondatokban nem jelöl különösebben
ragyogó dolgot, hanem a Tamás énekel kijelentésről azt mondja, hogy az gyakorta igaz és
hogy az nem igaz. Még a módbeli segédigék is a kijelentés bővítményei. A tud módbeli
segédige a Tamás tud énekelni mondatban nem jelöl semmi különösebb ragyogó dolgot,
hanem azt mondja a Tamás énekel állításról, hogy az valami, ami számára lehetséges.

Idő (tempus)
Az állítmányi-bővítmények nem csupán melléknéviek, mint a gyakran vagy segédige, mint a
tud. Az összehasonlíthatatlanul legfontosabb állítmányi-bővítmény egy ige-alak, nevezetesen
az ige tempusz-formája. Tempus latin szó, amely „idő” jelentésű. A tempusz-forma áthelyezi
a cselekményt időben: jelenbe, múltba vagy a jövőbe.
A tempusz-forma a legfontosabb állítmányi-bővítmény, mivel normálisan minden szabadon
álló kijelentésben lévő igei-kifejezésnek kell rendelkeznie idő-bővítménnyel. Jelen idő
(present) a Tom sings (Tamás énekel) mondatban megadja, hogy a kijelentés Tamás énekéről
a jelenben érvényes. Múlt idő (preterite) (ld. lejjebb) a Tom sang (Tamás énekelt) mondatban
megadja, hogy a kijelentés Tamás énekéről a jelen előtt, a múltban érvényes. Futurum

(future) a Tom will sing mondatban megadja, hogy a kijelentés Tamás énekéről a jelen után, a
jövőben érvényes.

Szemlélet (aspect)
Az angolban két szemlélettel számolunk: folyamatos (progressive) és befejezett (perfective).
A folyamatos szemlélet arra használatos, hogy megadja, hogy az igei-cselekvés egy bizonyos
alkalommal történik: Ann is writing a letter. (Anna éppen egy levelet ír.) A befejezett
szemlélet arra hasznéálatos, hogy megadja, hogy a cselekvés egy bizonyos időpontban
megtörtént: She has written a letter. She had written a letter. (Megírt egy levelet.)
Mindkét szemlélet kombinálható bármelyik más igei-bővítménnyel, különböző idővel
valamint különböző igemóddal (modus) (ld. később). Azok kombinálhatóak egymással is.
Ekképpen van foylamatos befejezett jelen időnk ilyen mondatban, mint She has been writing
letters all day. (Ő egész nap leveleket írt.)

Folyamatos szemlélet
A folyamatos szemlélet, amelyet a be segédige- és az -ing ige-végződés jelölnek a következő
főigénél, nagymértékben megkülönbözteti az angol igei-konstrukciót a magyarétól. A
magyarban a folyamatos jelentést, pl. körülírás révén jelöljük: éppen, azzal van elfoglalva,
hogy…, ül és…, áll és… Anna áll és énekel, megadja, hogy éppen most folyik az éneklés. De a
magyarban nem feltétlenül kell ennek a jelentésnek hangsúlyt adni. Ha azt mondjuk, Anna
énekel, ez azt jelentheti, hogy Anna szokott vagy tud énekelni, de azt is, hogy Anna éppen
most énekel.
Az angolban ezzel szemben szükségszerű a folyamatos szemléleti-forma használata ahhoz,
hogy valami bizonyos alkalommal éppen a mában történik: Ann is singing (Anna (most)
énekel.), a múltban: Ann was singing (Anna (a múltban) énekelt.), vagy a jövőben: Ann will
be singing. (Anna (majd, a jövőben) énekel(ni fog).) H nem használjuk a folyamatos-alakot, a
hallgató azt a következtetést vonja le, hogy a kijelentés, amely szokott vagy történhet, nem az,
amely éppen a jelen időpontban történik. A következő példa rávilágít a különbségre:
What is he drinking?
Why does he drink?

Mit iszik (éppen most)?
Miért iszik (egyáltalán)?

Befejezett szemlélet
A befejezett szemlélet megjelöli, hogy valami a jelenben végbement: jelen idejű befejezett I
have seen him. ((Most) láttam őt.), egy időpontban, a múltban: múlt idejű befejezett I had
seen him ((Már) láttam őt., vagy a jövő egy időpontjában: jövő idejű befejezett jelen: I will
have seen him.((Ha majd) láttam őt.).
Mivel az, amely most végbement, korábban kellett hogy végződjön a jelennél, a jelen idejű
befejezett I have seen him és a múlt idejű I saw him között van közös érintkezési pont (ld.
később). Az angolban a jelen idejű jelleg a jelen idejű befejezettnél abból következik, hogy az
alak csak olyan időpontmegadásokkal együtt használható, amelyek a jelent magukban
hordozzák. Nem mondhatjuk tehát, hogy „I have seen him yesterday” (bár a magyarban
ennek a hibás angol szemléletnek a magyarban sem korrekt szemléletű „(Most) láttam őt
tegnap” tolmácsolás felelne meg legközelebb). Ezzel szemben mondhatjuk, hogy I have seen
him this week. ((Most) láttam őt ezen a héten.) annak ellenére, hogy az é r t e l m e nagyon
jól lehet az, hogy tegnap láttam őt.
Megnevezéseink nagyrészt különböznek:

Jelen ……………….. presens
Múlt ……………….. past, preterite
Jelen idejű befejezett .. present perfect
Múlt idejű befejezett ... past perfect
Az imperfekt megnevezést el kell vetni az angol past megjelölésére: egy kifejezés, amely
’befejezetten befejezetlen’ vagy ’befejezetlenül befejezett’ ellentmondást fejezne ki.

Igemód (modus, mood)
Modus latin szó, amelynek jelentése „mód”. Modus megadja annak a módját, ahogyan a
kijelentést fel kell fogni. Az angolban három különböző módot különböztetünk meg: jelentő
mód (indicative), kötőmód (conjunctive) és felszólító mód (imperative).
A felszólítót egyszerűbb definiálni. Ez megadja, hogy a kijelentést parancsnak kell felfogni:
Shut up! (Fogd be a szád!), Come here! (Gyere ide!).
Kötőmód nagyvonalakban megadja, hogy a kijelentést inkább gondoltnak kell értelmezni,
mint ténybelinek vagy valóságosnak. Kötőmódot használunk ezért olyan kijelentésekben,
amelyek feltételeket, nézőpontot, akaratot fejeznek ki: If I were you … (Én a te helyedben …);
God save the Queen (Isten óvja a királynőt). A kötőmód, mint külön igealak kihalóban van.
Funkcióit különböző módbeli segédigék vagy határozószó tölti ki: You should help her
(Segítened kellen neki); He is probably at home (Valószínűleg otthon van).
Végül a jelentő mód, mint „semleges” mód, minden egyéb esetben használatos. Általában a
jelentő mód azt foglalja magában, hogy a beszélő a kijelentést igaznak, ténylegesnek és
valóságosnak kell felfogni.

Igeidő és szemlélet
Jelen és múlt
JELEN IDŐ

 Hullo, John. - Oh, hullo, Tom. I’m so glad to see you. What have you been doing lately?
(-Szervusz, János.) - Ó, szervusz, Tamás. Örülök, hogy látlak. Mit csinálsz mostanában?)
 Girls, you know. By the way,
-Which one do you mean?
who is that gentleman over there?
(Lányok, tudod. Erről jut eszembe,
Melyikre gondolsz?)
ki az az úr ott?
 The one who is speaking to the
-Don’t you know him? That’s Derek Morton, the
red-haired girl.
novelist. He often comes here.
Arra, aki a vörös-hajú lánnyal
-Nem ismered őt? Ő Derek Morton, a regényíró.
Ő beszélget.)
gyakran jár ide.)
 He looks a lot older than in the
-Well, time flies. We’re none of us getting any younger,
pictures you see of him in the pa- you know.
pers.
- Hát, repül az idő. Tudod, egyikőnk sem lesz
(- Sokkal öregebbnek néz ki, mint a
fiatalabb.)
képeken, melyeket az újságokban
látsz róla.
 He writes well, though. I like his -I believe he is writing a play at the moment. Here is
latest novel very much. It’s defi- another drink for you.
nitely the best book he was written.

(-Pedig ő jól ír. Szeretem nagyon a - Azt hiszem, most éppen egy színművet ír. Itt van egy
regényeit. Tetszik nagyon a legutóbbi másik ital neked.)
regénye. Határozottan a legjobb
könyv, amit megírt.)
2. That’s very kind of you, but I
- I see.- I notice you keep staring in Morton’s
direction.
think I drink more than is good for Do you want me to introduce you?
me. I’ve already had two pints.
(- Ez nagyon kedves tőled, de azt - Értem.- Úgy látom, Morton felé bámulsz. Akarod, hogy
hiszem, többet iszom a kelleténél.
bemutassalak neki?)
Már megittam két korsó sört.)
 But I am not staring at him, I’m - That’s what I thougt. You are always looking at girls.
looking at the girl
(- De én nem rá bámulok, hanem a
- Gondoltam. Te mindig a lányokat nézed.)
lányra.)
 Yes, I suppose I am, really. I
wonder why.
(- Igen, azt hiszem, tényleg.
Kíváncsi vagyok, hogy miért.)
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Egyszerű jelen idő
-

He often comes here. Ő gyakran jár/jön ide.
He writes well.
Ő jól ír.
Time flies.
Repül az idő.

Egyszerű jelen idő megadja, hogy a kijelentés most érvényes, de nem szükséges azt
tartalmaznia, hogy az igei cselekménynek éppen a beszéd időpontjában kell történnie (lásd
folyamatos jelen időt lejjebb). Egyszerű jelen idő ezért szokás szerint ismétlődő cselekvést
vagy képességet fejez ki. Ezen kívül egyszerű jelen időt használunk minden időben igaz
dolgok közlésére.
3. I’m so glad to see you.
Úgy örülök, hogy látlak (találkoztunk).
4. That’s very kind of you.
Ez nagyon kedves (volt) tőled.
5. That’s what I thought.
Ez az, amire gondoltam. (Erre gondoltam.)
Néha a múlt időt használjuk a magyarban (volt, gondoltam, stb.), ahol az angol (sokkal
logikusabban) a jelen időt.
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Folyamatos jelen idő

 I am not staring at him.
 I am looking at the girl.
 He is writing a play at the moment.

Én nem őt bámulom (rá bámulok).
Én a lányt nézem.
Most éppen egy színművet ír.

A folyamatos jelen idő, szokás szerint azt fejezi ki, hogy a cselekmény éppen a beszéd
időpontjában zajlik. Erről van szó az utolsó példában. Amivel éppen most foglalkozik, az a
színműírás. De nem muszáj szükségszerűen éppen ülnie kezében egy írótollal.

Hi, Bonnie. Don’t you know it’s impolite to eat while you’re talking?
Szia, Bonnie. Nem tudod, hogy udvariatlan dolog enni, miközben beszélsz?
- I’m not eating while I’m talking … I’m talking while I’m eating!
Én nem eszem, miközben beszélek…(hanem) én beszélek, miközben eszem!
 You are always looking at girls. Te mindig a lányokat nézed.
-

A folyamatos alak néha együtt használatos olyan határozószóval, mint always (mindig)
ismételt cselekvésnél, hogy a beszélő részéről bizonyos türelmetlenséget fejezzen ki. A
cselekvésnek nem szükséges végbe mennie egy bizonyos határozott alkalommal.
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 Which one do you mean?
- Melyikre gondolsz?
 Don’t you know him?
- Nem ismered őt? (Nem tudod, ki az?)
 He looks a lot older than in the
- Sokkal öregebbnek néz ki, mint a képeken, melyeket az
pictures you see of him in the
újságokban látsz róla. papers.
 I like his latest novel very much. - Tetszik nagyon a legutóbbi regénye.
 I believe he is writing a play.
- Azt hiszem, most egy színművet ír.
 I see.
- Értem.
 I think I drink more than is good - Azt hiszem, többet iszom, mint ami jó nekem (a for me.
kelleténél).
 Do you want me to introduce you? – Akarod, hogy bemutassalak neki?
 I suppose I am.
- Azt hiszem, tényleg.
 I wonder why.
- Kíváncsi vagyok, miért.
A folyamatos alak csak olyan igéknél használatos, amelyek aktivitást vagy lefolyást fejeznek
ki. Ezért, nem használatos folyamatos alak olyan igéknél, mint know (ért, tud), believe (hisz,
gondol), want (akar, kíván), suppose (feltesz, gondol, képzel), seem, appear (látszik, tűnik);
továbbá olyanoknál, mint belong (vkié, vkihez tartozik), possess (bír, birtokol, van), own
(birtokol), contain (tartalmaz). Egyenértékű igénél még a magyarban sem használhatunk
olyan körülírást, mint „azzal van elfoglalva, hogy…” hasonlókat. Az olyan igének, mint think
tehát nincs folyamatos alakja „hisz”-jelentésekben: I think he will do it. (Azt hiszem,
megfelel.) Ezzel szemben folyamatos alakban állhat „gondol” jelentésben: I am thinking of
Mary. Máriára gondolok éppen. Ugyanez érvényes a look (látszik, kinéz) igére: He looks a
lot older. (Sokkal öregebbnek látszik.), szemben ezzel: He is looking at her. (Éppen őrá
néz.)
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 I notice you keep staring. Úgy veszem észre, hogy folyton bámulsz.
Itt a keep az azt követő ing-es alakkal azt adja meg, hogy folyik a bámulás. Tulajdonképpen
az általános szabály szerint a keep-nek is ing-es alakjának kellene lenni („keeping”). Ez
ugyanakkor itt nem használható azért, hogy a két ing-es alak egymás elkerülje („keeping
staring”). A keep tehát maga úgy működik, mint egy fajta folyamatos-segédige, a be igének
alternatívájaként.
Hasonló szóhasználatú a sit (ül), lie (fekszik), stand (áll) és néhány egyéb ige:
He sat waiting for me. ’Rám várva ült.’ Ült és várt rám.

He stood watching the children. ’A gyermekekre figyelve állt.’ Állt és figyelt a gyermekekre.
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Folyamatos múlt
 It’s the best book he has written. Ez a legjobb könyv, amit megírt.
 I have already had two pints.
Én már (meg)ittam két (korsó) sört.
A folyamatos múlt megadja részint, hogy a cselekmény befejeződött, másrészt hogy az a
jelennel kapcsolatban van.
 What have you been doing lately? Mit csinálsz mostanában?
A múlt és a folyamatos szemlélet, amint már korábban említettük, kombinálhatóak. Magát az
elfoglaltságot tekintjük, mint az utóbbi példában, nem pedig annak konkrét eredményét, mint
a következőben:
What have you done?

Mit csináltál meg?

Hasonlítsd össze még ezekkel is:
He has been writing for ten years.

Már tíz éve ír. (Már tíz év óta foglalatoskodik írással.)

He has written five novels.

Öt regényt írt (meg) ( Már öt regényt megírt.)

MÚLT IDŐ
When Fred and I arrived at Wembley, the stadium was already filling up. People were
coming from everywhere to see the Cup Final. Some of them had been queuing up for
hours. While they were pouring in, the band marched out on to the file and started
playing. Soon the crowd was getting excited with the music and the cheering was
beginning to rise from all sections of the stands. A few minute before the kick-off, the
band stopped playing and left the filed. A deafening roar rose from the crowd when the
players ran out on to the green grass. Then the referre and the linesmen appeared. The
coin was tossed, the teams changed sides, and the referee blew his whistle. The game had
started.
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Egyszerű múlt idő
The band stopped playing and left the field. A zenekar abbahagyta a játékot és elhagyta a
pályát.

A dafening roar rose from the crowd when Fülsüketítő üvöltés tört elő a
tömegből, amikor
the players ran out.
a játékosok kifutottak.
The referee and the linesmen appeared.
The coin was tossed, the teams changed
sides, and the referee blew his whistle.

A játékvezető és a partjelzők megjelentek.
A pénzérme fel lett dobva, a csapatok térfelet
cseréltek, és a játékvezető belefújt a sípjába.

Egyszerű múlt idő azt adja meg, hogy a kijelentés olyan időpontra vonatkozik, amely a beszéd
pillanata előtti. Használata csaknem pontosan azonos a magyaréval azt kivéve, hogy a
mondatnak folyamatos személete van.
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Folyamatos múlt idő

Mindenfelől emberek jöttek.
A tömeg egyre izgatottabb lett és elkezdődött
az éljenzés minden szektor felől.

People were coming from everywhere.
The crowd was getting excited and the
cheering was beginning to rise from all
section.

A folyamatos múlt idő azt adja meg, hogy a cselekmény egy bizonyos alkalommal a múltban
ment végbe.
A folyamatos alak a múlt időben a jelen időhöz hasonlóan (ld. 179. pontban) egy bizonyos
türelmetlenséget fejezhet ki a beszélő részéről: He was always watching football. Mindig a
focit nézte.
A folyamatos alak egyedül olyan igékkel együtt használatos, amelyek aktivitást vagy
érzékelhető folyamatot fejez ki. Ezért nem használatos a múlt időben a jelen időhöz hasonlóan
(ld. 180. pontban) szokás szerint ilyen igékkel, mint know, believe, like, want, suppose, seem,
appear stb.
Jegyezd meg az egyszerű- és a folyamatos múlt idő közötti különbséget:
When Fred and I arrived at Wembley, Amikor Fred és én a Wembleybe értünk, a stadion
the stadium was already filling up.

már telve volt.

While they were pouring in, the band

Mialatt beözönlöttek, a zenekar kivonult a pályára.

marched out on to the field.
A fenti példa arról szól, hogy egy cselekmény már elkezdődött és folyt, amikor egy másik
vette kezdetét. Folyamatos múlt idő a végbemenő cselekményt adja meg, míg az egyszerű
múlt idő a közbejövő cselekményt.
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Befejezett múlt idő
The game had started. A mérkőzés elkezdődött.
A befejezett múlt idő azt adja meg, hogy az igei cselekmény egy bizonyos időpontban
végbement.
Some of them had been queuing up for hours. Néhányuk órákig állt sorban.
A befejezett- és folyamatos szemlélet kombinálódhat úgy a múlt idővel, akár a jelen idővel.

EGYSZERŰ
MÚLT
IDŐ
ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

A

FOLYAMATOS

MÚLTTAL

Interjú egy riporterrel, aki egy TV-társaságnál állást keres:
-Well now, Mr Abel-Smith, what can you do for us?
-I heard you need a reporter and …
-Who told you?
-A friend of mine I met at the club the other day.
-I see. Actually, we have been looking for someone for quite a while now, but we haven’t
found our man yet. What gave you the idea that you are that man, Mr. Abel-Smith?
- I worked for three years as a foreign correspondent for Time, and I’ve been five years in
broadcasting.
- So that’s what you’ve been doing. But what have you done, Mr. Abel-Smith?
- I did a series of five programmes on the new states of Africa two years ago, and then I wrote
a book on South Africa. I was born there, you see. I have brought you a copy if you care to
look at it.
-Thank you. Oh, I see it was published in London.
-Yes, the American edition hasn’t come out yet.
- I’ve been thinking – you are not the Abel-Smith, are you?
- Who else?
- In that case you have made up ind and got yourself a job, Mr. Smith.
-

I heard (have heard) you need a reporter. (Úgy hallottam, hogy szükségük van egy
riporterre.)
Who told (has told) you? (Ki mondta önnek?)
What gave (has given) you that idea? (Mi adta azt az ötletet?)

Amikor a mondat nem tartalmaz külön időmegjelölést, a múlt idő ás a folyamatos múlt
közötti különbség gyakran csekély. A fenti példában bármelyik alak használható, de az angol
előnyben részesíti az egyszerű múltat. Amikor egyszerű múltat használunk, magát a
cselekvést jelöljük, amely a múltban végbement. Amikor pedig a folyamatos múltat
használjuk, akkor nagyobb hangsúly helyeződik az igei cselekménynek a jelennek
kapcsolatos voltára.
-

A friend of mine I met at the club the other day. (Egy barátom, akivel a napokban
találkoztam a klubban.)
I did a series of five programmes two years ago, and then I wrote a book. (Öt
programból álló sorozatot készítettem két évvel ezelőtt, és azután írtam egy könyvet.)
I was born there. (Én ott születtem.)
It was published in London. (Londonban lett kiadva. Londonban adták ki.)

Ha időpont megjelölés található, amely a cselekményt teljességgel a múltba helyezi el (the
other day, five years ago) vagy az összefüggésből kiderül, hogy a cselekmény a jelen előtt
befejeződött, az angolban, akár a magyarban, a múlt időt kell használni. Az utolsó példa
bemutatja ugyan, hogy az angol múlt ideje szenvedő mondatokban gyakorta megfelelhet a
magyar létige (lett) ige + múlt idejű melléknévi igenév (kiadva) szerkezetnek is.
A különbség a jelentésben a múlt idő és a folyamatos múlt idő között világosan kitűnik az
alábbi példákból:

-

I worked for three years as correspondent for Time, and I have been five years in a
broadcasting. (Dolgoztam három évig a Time-nál, mint tudósító, és öt éve a rádiónáltelevíziónál dolgozom.)

Az itteni igealakokból kitűnik, hogy a Timenál betöltött alkalmazás a jelen előtt megszűnt,
íg ezzel szemben a rádiós munka még a jelenben is tarthat: ami eltelt, az öt év, de arról
nincs szó, hogy a munka nem folytatódik.
Ha a kérdéses másik oldali személy képet akar adni jelenlegi tapasztalati hátteréről,
általánosan folyamatos múlt időt használhat: I have been a pilot in Africa; I have lived as
a tramp; I have worked as a correspondent, and I have written several books. (Pilóta
voltam Afrikában, csavargóként éltem; tudósítóként dolgoztam, és írtam több könyvet.)

Jövő idő (Future)
Míg a jelen idő és a múlt időt mindkét nyelvben végződéssel jelöljük (vagy az ige más
ragozási alakjával), a jövő időnek egyik nyelvben sincs ilyen jelölése. A jelen idő
gyakorta használatos arra, hogy kifejezze a jövő időt, de ha a jövő időt külön jelölni
akarjuk, akkor segédigét kell alkalmaznunk. Ez a segédige a maga részéről jelen időben
áll, ha a jövőbeni kijelentés most érvényes: The astronauts will return to Earth tomorrow
morning. (Az űrhajósok holnap reggel fognak visszatérni a Földre.). Ha a jövő idő a
múltra vonatkozik, akkor múlt idejű alak használatos: They said on the radio last night
that the astronauts would return this morning. (Azt mondták tegnap este a rádióba, hogy
az űrhajósok ma reggel térnek vissza.)
Meg kell tehát különböztetnünk jelen idejű jövőt (amelyet egyszerűen jövőnek nevezünk)
és a múlt idejű jövőt (amelyet egyszerűen múltbéli jövőnek nevezünk).
A jövő idő ilyenképpen nem is egy tempusz, mivel teljesen összehasonlítható a jelen
idővel és a múlt idővel. Ez tulajdonképpen eléggé természetes. Az olyan kijelentések,
amelyek a jelenben érvényesek, és amelyek a múlt időben érvényesek voltak, tudhatók.
Az olyan kijelentések, amelyek a jövőben érvényesek, csak olyanok, amelyeket most
ítélünk meg, vagy a valamikor megítéltünk, amelyek lehetségesek vagy hihetőek.
Most összefoglaljuk az angolban lehetséges jövő idős kifejezési lehetőségeket:
JELEN IDEJŰ JÖVŐ IDŐ
Jövőidejű segédige jelen ideje főnévi igenévvel
Az amerikai űrkutatás vezető képviselője éppen most tért vissza egy holdbéli látogatásról:
- It has been a wonderful experience and I am very optimistic about the future. Within
the next fifteen years or so, lunar landings will become a routine. Astronauts wil lbe
travelling back and forth from the earth to small permanent base on the moon. The
activities on the lunar surface will include the operation of an observatory. By the
year 2000, Man will have landed on Mars. If we get more international cooperation
before the costs become too heavy for any one nation to bear, we will soon be able to
explore other planets as well. I will certainly do what I can to bring about this
cooperation.
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Lunar landings will become a routine.
válnak.)

(A Holdon történő leszállások gyakorlattá

include the operation of an observatory.

A holdfelszínen történő tevékenység magába
fogja
foglalni egy megfigyelőállomás működtetését.

We will soon be able to explore other
planets as well.

Hamarosan képesek leszünk arra is, hogy más
bolygókat megvizsgáljunk.

I will certainly do what I can.

Feltétlenül megteszem, amit tudok.

The activities on the lunar surface will

Amikor „tisztán” a jövőt akarjuk kifejezni anélkül, hogy az azzal kapcsolatos kijelentés
igazságát vagy saját hozzáállásunkat vizsgálnánk, az angolban a will segédige jelen idejű
alakját * (első személyben gyakorta shall), és a magyarban jelen időt vagy a fog ill. lesz ige
megfelelő alakját használjuk.
Egyszerű jelen idő az angolban, bizonyos esetekben szintén megadhatja a tiszta jövő időt (ld.
később).
A jövő idő jelölése jövőidejű segédigével természetesen kombinálható folyamatos és
befejezett szemlélettel:
Astronauts will be traveling back and forth. Az űrhajósok oda-vissza fognak utazni.
By the year 2000, Man will have landed on Mars. 2000-re ember fog a Marsra szállni.
By the year 2000, astronauts will have
utazni.
been travelling back and forth for years.

2000-re űrhajósok fognak évek óta oda-vissza

A jövő idő kifejezésének más módja
Celia útban van kifelé. Nővére érkezik haza:
-

Where are you going?
I’m going to see that film.
Aren’t you going to wait for me?
Well, I’m meeting Paul at the bus stop in five minutes. The bus leaves at half past and
the film starts at 7.15.
So Paul is coming too?
Yes, of course. If you take the next bus, we’ll buy the tickets and you’ll be there just
before the film starts.
I’m not going then.
Please yourself.
I think it’s going to rain in a minute. I hope your bus is late.
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Egyszerű jelen idő
- The bus leaves at half past six. A busz fél hétkor indul.
- The film starts at 7.15.
A film 7.15-kor kezdődik.
- If you take the next bus,
Ha a következő busszal jössz,

we’ll buy the tickets.
- You’ll be there just before the
film starts.

mi megvesszük a jegyeket.
Te éppen a film kezdete előtt fogsz ott lenni.

Egyszerű jelen idő használatos mind a két nyelvben, hogy a jövőt megjelöljék, egyrészt
amikor előzőleg meghatározott dologról van szó (pl. menetrend szerint), másrészt
feltételes-mellékmondatokban és időhatározó mellékmondatokban.
-Is it true drinking coffee will
Igaz az, hogy a kávéivás öreg
make you look old?
kinézetet eredményez (öregít)?
- I guess so, if you drink it long enoug …
Úgy hiszem, ha elég sokáig iszod …
like until you’re about ninety!
míg például közel kilencven leszel!
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Folyamatos jelen idő
- I am meeting Paul a the bus
stop in five minutes.
- So, Paul is coming to?

Öt perc múlva találkozom Pállal a buszmegállóban.

- I am not going then.

Akkor (én) nem megyek. (Akkor (én) nem fogok menni.)

Úgy, Pál is jön?

Folyamatos jelen idő használatos az angolban a jövő időnél, egyrészt annak megjelölésére,
amit előzetesen megbeszéltek, másrészt olyan igékkel, mint go és come, hogy nézetet
fejezzen ki. A magyarban itt gyakran egyszerű jelent használunk, vagy a létige jövőt kifejező
alakjait (leszek, leszel, fogok, fogsz, stb.)
189
Be going to
-

I am going to see that film. Meg fogom (szándékozom) nézni azt a filmet.
Aren’t you going to wait for me? Nem fogsz (szándékozol) megvárni engem?
I think it is going to rain. Úgy gondolom, hogy esni fog (eső lesz).

A be going to többnyire akkor használatos, amikor valami közel küszöbön álló. Gyakran
nézőpontot fejez ki.
MÚLTBÉLI JÖVÖ IDŐ
Mivel a jövőt a jelentől számítva jelen idővel fejezünk ki, segédigével vagy a nélkül, a
jövőt a múltból számítva múlt idővel fejezhetünk ki, jövőbeli segédigével vagy a nélkül.
Nagyjából így is áll. Ennek illusztrálására a fenti példákat függő beszédbe tesszük át a
beszéd-ige alapján (say, ask, tell, stb.):
A jövőbeli segédige múlt ideje főnévi igenévvel
He said that lunar landings would
Azt mondta, hogy a holdraszállások gyakorlattá
válnak.
(lesznek, fognak válni)
become a routine.

He said that the activities on the
lunar surface would include the
operation of an observartory.
He said that we would soon be able
to explore other planets.
He said that he would certainly do
what he could.

Azt mondta, hogy holdfelszínen történő tevékenység
magába fogja foglalni egy megfigyelőállomás
működtetését. (majd magába foglalja)
Azt mondta, hogy hamarosan képesek leszünk
más bolygók megfigyelésére. (bolygókat megfigyelni)
Azt mondta, hogy feltétlenül megteszi, amit tud.
(meg fogja tenni)

A jövő idő jelzése a múltban jövőbeli segédigével is természetesen kombinálható folyamatosés befejezett szemlélettel:
He said that astronauts would be
travelling back and forth.
He said that, by the year 2000,
Man would have landed on Mars.

Azt mondta, hogy az űrhajósok oda-vissza fognak
utazni.
Azt mondta, hogy 2000-re ember fog leszállni a
Marsra.

He said that by then astronauts
would have been travelling back
and forth for years.

Azt mondta, hogy akkora űrhajósok fognak évek óta
oda- vissza utazni.

A JÖVŐ KIFEJEZÉSÉNEK MÁS MÓDJA A MÚLTBAN
Egyszerű múlt idő
Celia said that she and Paul would buy the tickets if her sister took the next bus.
Celia azt mondta, hogy ő és Pál akkor veszik meg a jegyeket, ha a nővére a következő buszra
száll.
(szállt)
Celia said that her sister would be there before the film started.
Celia azt mondta, hogy a nővére ott lesz, még mielőtt a film elkezdődik. (elkezdődött)
She said that the bus left (would levae) at a quarter past and that the film started (would start)
at seven thirty.
Azt mondta, hogy a busz háromnegyed nyolckor indul (elindult) és a film fél nyolckor
elkezdődik (elkezdődött).
Feltételes-mellékmondatokban és időhatározó mellékmondatokban mindig múlt időt
használunk (took, started). Más esetekben, az angol gyakorta előnyben részesíti a jövőbeli
segédigét (would). Sok esetben a would használata szükségszerű is:
He said that he would leave the next day. Azt mondta, hogy másnap elutazik (el fog utazni).
(Egyenes beszéd: I leave tomorrow. Holnap elutazom (el fogok utazni).)

Folyamatos múlt idő
She said that she was meeting Paul. Azt mondta, hogy találkozik Pállal.
She asked whether Paul was coming. Megkérdezte, hogy vajon eljön-e Pál .

She told her sister that she was not going. Megmondta nővérének, hogy ő nem fog jönni.
Be going to
She said that she was going to see that film. Azt mondta, hogy meg fogja nézni azt a filmet.
She told Celia that she thougt it was going to rain. Azt mondta Celiának, hogy úgy gondolja,
hogy esni fog (eső lesz).

Igemód
190
Felszólító mód (imperative)
Az angolban, miként a magyarban, csak egy felszólító mód létezik. Ez az ige alapalakjával
(főnévi igenév) azonos és jelentése: „Én megparancsolom (kérem), hogy …”:
Come here! Idejönni! (Megparancsolom /kérem, hogy…)Gyere (gyertek, jöjjön, jöjjetek) ide!
Go away! Elmenni! (Megparancsolom /kérem, hogy…) Menj (menjetek, menjen, menjenek)
el!
Don’t stay too long! (Megparancsolom /kérem, hogy…)Ne maradj (időzz) túl(ságosan)
sokáig!
(Megparancsolom /kérem, hogy…)Légy komoly!
Be serious!
Don’t be ridiculous! (Megparancsolom /kérem, hogy…)Ne légy nevetséges!
Tulajdonképpeni jelentésében a felszólító mód egyedül olyan igénél használható, amely olyat
jelöl, ami az alany ellenőrzése alatt áll.
Jegyezd meg, hogy a tagadott felszólító módja a be (légy, legyél) igének don’t be (ne légy, ne
legyél), annak ellenére, hogy a be egyébként do-val soha nem íródik körül.
Kötőmód (conjunctive)
A kötőmód az angolban három különféle módon fejeződik ki: az ige külön kötőmódi
alakjával, múlt idős alak az elmúlt idő jelentősége nélkül, és speciális módbeli-segédige
segítségével.
KÜLÖN KÖTŐMÓDI ALAK
191
Főmondatok
A jelen időben lévő külön kötőmódi alak, amely az angolban azonos az ige alap-alakjával,
főleg mellékmondatokban használatos. Főmondatokban egyedül néhány állandó kifejezésben
és emelkedett stílusban fordul az elő:
Long live the Queen!
Be that as it may.
„Thy kingdom come.”

Sokáig éljen a Királynő!
Legyen akárhogyan is.
„Jöjjön el a te országod.”

A főige kötőmódja helyett gyakorta may módbeli segédigét használunk: May the Lord help
them. (Az Úr segítse meg őket.) May the best man win. (Győzzön a legjobbik.)
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Feltételes mellékmondatok
If I were you, I would not do it. A helyedben nem tenném (csinálnám).
If this be true, the Prime Minister ought to resign. Ha ez igaz, a miniszterelnöknek le kell
mondania.
Nem-valós feltételes mellékmondatokban, az angolban a were múlt idejű kötőmód
használható. Semleges feltételes mellékmondatokban a be jelen idejű kötőmód használatos
annak jelzésére, hogy a beszélő bizonytalan a feltétel teljesedése felől (ld. később).
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Kötő-mondatok szándéknyilvánításnál
I insist that he do it. Ragaszkodom ahhoz, hogy ő megtegye.
The court demanded that the accused be taken away. A bíróság kérte, hogy a vádlott legyen
elvezetve (a vádlottat vezessék el).
A kötőmódi-alak olyan mellékmondatokban használatos, amelyek parancsot, követelést vagy
kívánságot fejeznek ki. Ez többnyire hivataloskodó stílusban fordul elő, és mindennaposabb
az amerikai-, mint a brit angolban. A legáltalánosabb az alternatív kijelentőmódi-alak (I insist
that he do it.), de a should módbeli segédige is előfordul (I insist that he should do it.)
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KÖTŐMÓD KIFEJEZÉSE MÚLT IDŐVEL
Múlt idő kötőmód-funkcióval az angolban egyedül nem-valós feltételes mellékmondatokban
(ld. később), és kötő-mondatokban lévő wish igét követően használatos. Jegyezd meg, hogy a
múlt idős alak itt nem múlt időt jelöl:
If he knew, he would tell us. Ha tudná, megmondaná nekünk.
If she could afford it, she would buy it. Ha módjában állna, megvenné.
If he had know, he would have told us. Ha tudta volna, megmondta volna nekünk.
I wish I knew. Kívánom, hogy tudjam.
A szóhasználat ezekben a pontokban azonos mindkét nyelvben.
KÖTŐMÓD KIFEJEZÉSE WOULD-, SHOULD ÉS FŐNÉVI IGENÉV
SEGÍTSÉGÉVEL
A legáltalánosabb módja kötőmódi-funkció kifejezésének az angol nyelvben a módbelisegédige használata. A módbeli-segédigék önmagukban igemód-jelölők: mindegyikük
úgymond megjelölik saját „igemódjukat”. Nekünk itt csupán azokkal az esetekkel kell
foglalkoznunk, ahol a módbeli-segédigének nincs saját tulajdonképpeni jelentése, hanem
egyedül igemód-jelölőként szolgál, azaz megadja hogy a kijelentés gondolt, nem pedig
tényleges.

A módbeli-segédigék, amelyek leginkább szóba jöhetnek az angolban, a would és a should.
Az alkalmazási terület elsősorban is feltételes mondatösszetételek főmondataiban található.
Ezen kívül a should bizonyos mellékmondatokban fordul elő.
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Főmondat feltételes mondatösszetételekben
Arra már rámutattunk, hogy mindkét külön kötőmódi-alak (be, were) és kötőszavasfunkcióval bíró múlt idő-alak (if I knew…) használható a nem-valós feltételes
mondatösszetételek mellékmondataiban. Az angolban a fölérendelt mondatokban ilyen
mondatösszetételekben egyedül csak magával módbeli segédigével használhatóak. Egyébként
a fölérendelt mondat kötőmódját általában a would segédige jelzi (első személyben gyakran
should): If he were here now, everything would be all right. (He most itt lenn, minden
rendben lenne.) If he knew, he would tell us. (Ha tudná, megmondaná nekünk.)
Hogy ezeknek a segédigéknek (should, would; kellene) kötő-funkciójuk van, abból derül ki,
hogy azoknak ezekben az esetekben hiányzik a szokásos jelentésük. Would nem jelöl
szándékot, should nem jelöl kötelezettséget vagy vállalást. A jelentés e helyett az, ami a
kötőmódnak általában van, nevezetesen valamely gondolt, nem ténybeli jelölése. A
használatát gyakran feltételes módnak (conditional) nevezzük. A feltételes mód ige-alak
ekképpen nem egy időalak, hanem egy segédigével-jelölt kötőmód egy feltételes
mondatösszetétel főmondatában. A feltételes szóösszetételeket teljeségükben tárgyaljuk
később.
Bizonyos mellékmondatok: should főnévi igenévvel
Amikor módbeli-segédigénk van kötőmód-jelzőként mellékmondatban, az angolban csaknem
mindig a should használatos.
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Feltételes mellékmondatok
If she should find out, he would be in serious trouble. Ha rájönne, komoly bajba kerülne.
If he should come, please tell me. Ha jönne, kérlek, értesíts engem.
If that should happen, I will not stay. Ha ez történne, én nem maradnék.
Should nem-tényszerű feltételes mellékmondatokban akkor használatos, amikor a beszélő
saját bizonytalanságát akarja jelezni arról, hogy a feltétel miként teljesül. Különböztesd meg
gondosan ezt a should-ot a feltételes-mellékmondatban és a feltételes-alakban (szokás szerint
would, néha should első személyben), amelyek a főmondatban előfordulnak (lásd az előző
fejezetet).
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Kötő-mondatok olyan kifejezésekhez kötve, amelyek a beszélő akaratát vagy
viselkedését adják meg
He insists that Ann should go. Ragaszkodik ahhoz, hogy Annának el kellene menni.
He insisted that Ann should go. Ragaszkodott ahhoz, hogy Annának el kellene menni..
They suggested that I should tell him. Azt javasolták, hogy beszélnem kellene neki.

Akarat-megnyilvánulás esetén is külön kötő-alak használatos (ld. 193. pontot).
It is surprising that a thing like that should happen. Meglepő, hogy egy ilyen dolog történhet.
It is natural that you should think so. Természetes, hogy így gondolod.
I regret that she should have changed her mind. Sajnálom, hogy meggondolta magát.
Magatartás-megnyilvánulás esetén is használatos kötőmód (ld. lejjebb).
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Szándékot kifejező mellékmondatok
They went to France in order that their children should learn the language. Franciaországba
mentek azért, hogy gyermekeik megtanulják a nyelvet.
He moved to the front row so that he should see better. Az első sorhoz ment, azért hogy
jobban lásson.
Itt a should helyett gyakran használatos a might: He moved to the front row so that he might
see better. Amikor a főmondat jelen időben áll, a may használatos: I send my children to
France so that they may learn Frnech. Franciaországba küldöm a gyermekeimet, hogy
franciául tanuljanak.
Sok olyan mellékmondatban, amelyek kötőmódot tartalmaznak, kijelentő módot is
használhatunk. A legtöbb esetben akkor több-kevesebb jelentős különbség tapasztalható:
It is surprising that such things should happen. Meglepő, hogy ilyen dolgok történhetnek.
(egyáltalán)
It is surprising that such things happen. Meglepő, hogy ilyen dolgok történnek. (ténylegesen)
He hung the picture so that everybody should see it. Úgy akasztotta fel a képet, hogy
mindenki láthassa. (szándék: amely még nem történt meg, nem-tényleges)
He hung the picture so that everybody saw it. Úgy akasztotta fel a képet, hogy mindenki látta
(következmény: amely megtörtént, ténylegesen)

Módbeli segédigék
Sok módbeli segédige közös vonása, hogy azok múlt idejű alakjait meglehetősen szabadon
lehet használni kötőmódi-funkcióval. Például használható feltételes mondatösszetételben lévő
fölérendelt mondatnál: I could do it if necessary. Megtenném, ha szükséges lenne. He might
do it if you asked him. Megtenné, ha megkérnéd. A módbeli segédigék múlt idejű alakja
gyakorlatilag mindig kötőmódi-alakként tolmácsolandó, kivéve akkor, ha a múlt idejű alakot
egy (kifejezett vagy beleértett) múlt idejű vezető-ige irányítja: He said that he could do it.
(Azt mondta, hogy megteheti.) He said that he must do it. (Azt mondta, hogy meg kell
tennie.)
A módbeli segédigék kötőszói múlt idejű alakjának szabályosan az a feladata, hogy a
kijelentés tartalmát mérsékelje:
You can borrow his car. Kölcsönkérheted az (ő) autóját.
You could borrow his car. Kölcsönkérhetnéd az (ő) autóját.
Shall
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A shall jelen idejű alak módbeli jelentése kötelesség, fenyegetés, ígéret vagy előírás:
„Thou shalt not kill!” „Ne ölj!” (szentírásból)
He shall not get away with it. Ezzel nem fogja megúszni.
What shall I do? Mit kell tennem?
You shall do what I tell you. Azt kell tenned, amit mondok.
200
A múlt idejű should alak, kötőszói tartalommal, sokkal gyakoribb, mint a shall. A tartalma
egy előírás vagy kötelesség enyhébb formája. A leginkább megegyező magyar jelentés a kell,
kellene, illik, illene:
You should go and see him. El kellene menned meglátogatni őt.
Shouldn’t the children go to bed? Nem kellene a gyerekeknek menni, lefeküdni?
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A should egy másik használata az ilyen típusú kérdésekben van:
How should I know? Hogyan tudhatnám? Honnan kellene tudnom? Miért kellene tudnom?
Why should I pay for such rubbish? Miért kellene nekem fizetni egy ilyen szemétért
(hülyeségért)?
Ezeket a kérdéseket retorikainak nevezzük. Ezekre tulajdonképpen nem várunk választ,
hanem inkább negatív állítást: Én nem tudom. Ilyen szemétért csak nem fogok fizetni.
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A magyar kell, kellene szavaknak az angolban gyakran a be to felel meg:
He is to be here at seven.
Neki itt kell lennie hétre.
The ship was to be launched the next day.
A hajót a következő nap kellett volna
vízre bocsátani.
Will
A jelen idejű will módbeli jelentése akarat, készség:
203
-

John wil not (won’t) go to bed.
Wil you talk to him?
Yes, I will. Just a minute.

János nem akar (menni) lefeküdni.
Akarsz beszélni vele?
Igen, akarok. Csak egy pillanat.

Ezekben az esetekben az angol will a magyar akarnak felel meg. A példák arra utalnak, hogy
a will kérést kifejező kérdésben, az ilyen kérdésre adott válaszban és tagadó mondatokban
fordul elő. Első személyben a will ezen kívül ígéret kifejezésére használatos és a magyarban a
fog igének felel meg: I’ll do it for you. Meg fogom neked csinálni (tenni).
A múlt idejű alak, a would megfelelő módon használatos: John wouldn’t go to bed. So I asked
my husband if he would talk to him and he said he would. János nem akart (menni) lefeküdni.
Ezért megkérdeztem a férjemet, hogy beszélne-e vele, és ő azt mondta, hogy igen.

204
A módbeli will (would) mintegy készség vagy szokás jelölésére is használatos, szokás szerint
harmadik személyben:
Boys will be boys.
A fiúk fiúk akarnak lenni. (A fiúk mindig
ugyanazok. A fiúk változatlanok. A fiúk mindig
önmaguk.)
He will talk.
Beszélni akar. (Csak beszél és beszél.)
He would talk on the phone for hours.
Órákig szokott a telefonban beszélni.
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Will is kifejezhet feltevést:
No use phoning them now. They will
Nincs értelme felhívni most őket. Már bizonyára
already be on their way here.
útban vannak ide.
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A magyar akar, fog igék szembetűnően különbözik az angol will/would használatától. A
magyar akar, fog úgy „készséget”, mint „kívánságot” is kifejez, míg az angolban a
„kívánságot” más ige fejezi ki, szokásosan a want.
I want to go to bed now.
Most le szeretnék feküdni.
She wanted him to write to her once a week.
Azt szeretné, hogy ő neki egyszer egy héten
írjon.
A will/would nem-módbeli használatával kapcsolatban ld. a Jövő idő-, a múltbéli jövő idővalamint 195. pontban leírtakat.
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Can
A jelen idejű can-alak elsősorban az alany képességét fejezi ki: John can swim. (János tud
úszni.)
Ez lehetőséget is kifejezhet: Can that be true? (Ez igaz lehet?) That can’t be true. (Ez nem
lehet igaz.) You can change at the next stop. (A következő megállónál átszállhat.) Ezenkívül
engedélyt is kifejezhet: You can go now. (Most elmehetsz.) A lehetőség vagy engedély
kifejezéséhez a can konkurál a may-el (ld. lejjebb).
A múlt idejű could-alak részint kijelentő módbélileg-, részint kötőmódbélileg használatos:
Módbélileg ilyen mondatokban használatos, mint I could do it a year ago, but I cannot do it
now. (Egy évvel ezelőtt meg tudtam tenni, de most nem tudtam megtenni.) He said he could
swim. (Azt mondta, hogy tud úszni). Kötőmódbélileg ilyen esetekben használatos, mint I wish
I could do it, but I cannot. (Azt kívánom, hogy megtehessem, de nem tudom.). Could you pass
me the salt, please? (Ide tudnád adni nekem a sót, kérlek?) He could do it if he would.
(Megtehette volna, ha akarta volna.)
A can hiányzó főnévi igeneves alakjait ilyen kifejezések helyettesítik, mint be able to…(képes
…-ni): She has not been able to come. (Nem volt képes eljönni.) He will certainly be able to
help you. (Ő biztosan képes lesz neked segíteni.)
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May
A may részint engedélyt fejez ki: You may go now. (Most elmehetsz.), részint lehetőséget vagy
elgondolhatóságot: He may come tomorrow. (Holnap még jöhet. Lehet, hogy holnap jön.) A
may mindkét jelentésben konkurál a can-nel. Ha ezt mondjuk He may come tomorrow, akkor
azt gondoljuk, hogy elgondolható, hogy holnap jön. Ha azt mondjuk, hogy He can come

tomorrow, akkor azzal azt gondoljuk, hogy lehetősége van arra, hogy holnap jöjjön, mert
akkor ráér, van vonatja, stb.
Hasonlóképen mérd össze a különbséget a That cannot be true és a That may not be true. Az
első mondat azt adja meg, hogy az elmondottak lehetőség szerint nem lehetnek igazak, a
második pedig azt, hogy elgondolható, hogy nem lehet igaz. Az első mondatban a tagadás
tehát a can-hez tartozik, a másodikban a tagadás a be true-hoz, nem pedig a may-hez.
A may jelen idejű kötőmódja a beszélő kívánságát fejezi ki: May he live to see his dreams
come true! (Élhetne, hogy álmai valóra válását meglássa!) Ez a használat főként
emelkedettebb stílusban fordul elő (ld. 191.pontban).
A múlt idejű might alak részint kijelentő módbéli alak, amely egyedül függő beszédben fordul
elő: He said I might go. (Azt mondta, hogy talán elmehetek.) Másrészt az kötőmódbeli alak,
amely enyhített felszólítást fejez ki: You might drive a little more carefully. (Egy kicsit
óvatosabban kellett volna vezetned.) Ezen kívül, mint a módbeli segédigék legtöbb múlt idős
alakjai, feltételes módot fejezhetne ki: He might do it if you asked him. Megtette volna, ha
megkéred. It might have happened to you. (Megtörténhetett volna veled.) (ld. 198. pontban)
A may/might használatát, szándékot kifejező mellékmondatokat ld. később.
A may kijelentő mód múlt ideje egyenes beszédben, valamint a hiányzó főnévi igeneves alakjai
ilyen kifejezéssel helyettesítődik, mint be allowed to … „megengedett, hogy …, engedélyezett,
hogy …”: The children were not allowed to play in the street. (A gyermekeknek nem volt
megengedve, hogy az utcán játszanak.) She has never been allowed to go out alone and I
don’t think she ever will be. (Neki soha nem volt megengedve, hogy egyedül menjen ki, és azt
gondolom, hogy soha nem is lesz.)
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Must
A jelen idejű must magyar jelentése kell, szükségszerűség, kényszer: I must go now. (Most el
kell mennem.) You must meet him.(Neked muszáj találkozni vele.) Speciális jelentése mindkét
nyelvben elkerülhetetlen következtetés megadása: You must be joking. Mulatságos vagy. He
must be mad. (Ő egy őrült.)
A múlt idejű must alak múlt idejű kijelentő mód jelölésére csak függő beszédben használatos:
Anne said that she must go. (Anna azt mondta, hogy mennie kell.)
A may-hez hasonlóan a a must tagadása az azt követő igéhez tartozik You must not walk on
the grass. (Nem szabad a füvön járnod.) nem azt jelenti, hogy „nem vagy kényszerítve arra,
hogy a füvön járj”, hanem azt, hogy „szükséges, hogy ne járj a gyepen”.
Az ösvényen kell járnod.
You must walk on the path.
You must not walk on the grass.
„Fűre lépni tilos!”
You must see the film.
A filmet látnod kell.
You must not miss it.
Nem szabad elhibáznod (elszalasztanod, eltévesztened).
210
A kell jelentést helyettesítő ige fejezi ki:
Wife: Do you have to be a test pilot?
Feleség: Kell teneked berepülő pilótának lenned?
Husband: No, I don’t have to, but I must. Férj: Nem, nekem nem kell, hanem nekem muszáj.
A jelentéskülönbség a must és a have to között itt világosan kiderül. A kérdés azt tartalmazza,
hogy a eleség meg akarja tudni, hogy vajon gazdasági vagy más külső körülmény folytán
szükséges a férjének a repülést folytatni. Válasza az, hogy nem erről van szó, hanem hogy

neki a repülés egy erős belső szükségszerűségből fakad. Hasonlóképpen: I must go to
London again. (Újra el kell mennem Londonba.) (azért, mert érdekes városnak találom.) I’ll
have to go to London next week. (Londonba fogok menni a jövő héten.) (hogy vásároljak
vagy ehhez hasonló miatt).
A must múlt idejét kijelentő módban, egyenes beszédben, valamint a hiányzó főnévi igenévi
alakjait a have to, be obliged to ’kell, muszáj’, be forced to, be compelled to ’kénytelen,
kényszerű’ kifejezések helyettesítik: She had to go to hospital. (Kórházba kellett mennie.) He
was forced to leave the army. (Arra kényszerült, hogy elhagyja a sereget.) The Minister will
have to resign. (A miniszternek le kell majd mondania.) If she hadn’t got a lift, she would have
to walk. (Ha nem volt liftje (nem kapott liftet, nem tudott liftbe szállni), gyalogol kellett
mennie (gyalogolnia kellett)).
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Ought to
Az ought jelentése kötelesség, kötelezettség. A legközelebbi magyar jelentése ’kellene, illene’:
You ought to go there at once. (Azonnal el kellene oda menned.) You ought to have helped
her. (Segítened kellett volna neki.) Amikor elengedhetetlen az igeidő kifejezett megjelölése,
helyettesítésre van szükség: It was his duty to check all the passports. (Az ő kötelessége volt
minden útlevél ellenőrzése.) A kötelezettség enyhébb kifejezésének kihangsúlyozására a
should használatos: You should try harder. (Keményebben kell próbálkoznod.)
Az ought azáltal különbözik a korábban tárgyalt módbeli segédigéktől, hogy ez to főnéviigeneves jelölést követel az azt követő főnévi igenév elé.
A hiányzó főnévi igeneve s alakok helyettesítésére ilyen kifejezés használatos, mint be
advisabe (ajánlatos, tanácsos), be a duty (köteles, feladata): In that case it might be advisable
to put off the meeting. (Ez esetben ajánlatos lehet félretenni a találkozót.) It has always been
a soldier’s duty to obey. (A katonának mindig kötelessége az engedelmeskedés.)
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Dare
Dare, leginkább tagadó-és kérdő mondatokban használatosként, mindi főigeként is
szerkeszthető: He didn’t dare to go there. (Nem mert oda elmenni.) Do you dare to go there?
(Te elmersz oda menni?) Segédigeként is szerkeszthető, azaz azt követő to nélkül,-s nélkül a
jelen idő egyes szám harmadik személyben, és do-körülírás nélkül: Dare he go there? (Elme
oda menni?) How dare you! (Hogy merészelsz (merészeled)!) I dare not answer. (Én nem
dacolok a válasszal.) A segédigés-szerkezet gyakoribb a jelen időben, mkint a múltban: I dare
not ask him. (Nem merem őt megkérdezni.), de gyakran: I didn’t dare to ask him. (Nem
mertem tőle megkérdezni.)
A dare főnévi igeneves alakjai második főigék: She wouldn’t dare. (Ő nem merné.) He
wouldn’t have dared. (Ő nem merte.)
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Need
A need-re ’szüksége van, szükségben van’ körülbelül ugyanaz érvényes, mint a dare-re. Ezt
főként tagadó- és kérdő mondatokban használjuk, és mindig főigeként szerkeszthető: You do
not need to answer. (Nem szükséges válaszolnod.) Do I need to say more? (Szükséges többet
mondanom?) He didn’t need to take a taxi. (Neki nincs szüksége taxira (nem szükséges taxival

menni.) A segédigés-szerkezet többnyire jelen időben használatos: You needn’t to do it.
(Nem szükséges megtenned.) Need he say more? (Szükséges többet mondania?)
Igenlő mondatban a szükség jelentésének kifejezése többnyire have to vagy must segítségével
történik: I have to know his name before tomorrow. (Holnapnál korábban tudnom kell a
nevét.) (ld. must alattiakat)
A need főnévi igeneves alakjai második főigék: You won’t need to pay him until he has
finished the job. (Nem lenne szükséges fizetned neki, amíg be nem fejezte a munkáját.) To be
able to continue in business I would have need to borrow a large sum of money. (Hogy képes
legyek megmaradni a vállalkozásban, szükségem lenne egy nagy pénzösszeget kölcsönvenni.)
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Used to
A used to szerkezet formálisan nem tekinthető segédigének, amikor főnévi-igeneves to-t kíván.
Felhasználási területe korlátolt. A used to múlt idejű és jóformán csak igenlő állítómondatokban fordul elő. Used to arra használatos, hogy olyat jelöljünk vele, amely
általánosan vagy állandóan érvényes volt a múltban, de amely már továbbra nem érvényes:
He used to live in London but now
he lives in Birmingham.
We used to meet every Sunday but
nowadays I hardly ever see him.
Things aren’t what they used to be.

Azelőtt Londonban élt, de jelenleg Birminghamban él.
Azelőtt minden vasárnap találkoztunk, de mostanában
szinte soha nem látom őt.
A dolgok nem olyanok, mint azelőtt. (Semmi nem a régi.)

Annak kifejezésére, amely általánosan érvényes vagy állandó egyszerűen jelen időt
használunk: He lives in London. (Ő Londonban él.) We meet every Sunday. (Mi minden
vasárnap találkozunk.)
Annak kifejezésére, amely szokás szerint érvényes, a usually határozószót használjuk:
He usually visits us on Sunday. (Rendszerint (általában, szokás szerint) vasárnap látogat meg
bennünket.)
A usually határozószót akkor is használhatjuk, amikor az ige múlt időben áll: He usually went
to bed early but that night he sat up drinking till four in the morning. (Szokás szerint korán
lefeküdt (korán szokott lefeküdni / ágyba menni, de akkor éjjel reggel négyig fenn volt inni.)
Itt természetesen nem used to használatos, mert szokása szerint korábban feküdt le egészen
addig az éjszakáig és nagy valószínűséggel így is folytatja. A used to és ussually + múlt idő
tartalmát hasonlítsd össze az alábbi példában:
Amikor az Alpokba járt síelni, St. Antonba szokott
When he used to go skiing in the
menni.
Alps, he usually went to St. Anton.

Tárgy és határozószó
(object and adverb)
Vedd szemügyre az alábbi mondatokat:
John married last year.
A mont later his wife ran
away from home.
He divorced her for that reason.

János az elmúlt évben (tavaly) házasodott.
Egy hónappal később a felesége elmenekült otthonról.
Annak okán ő elvált tőle.

Ezekben a mondatokban a last year és a mont later időhatározók, from home helyhatározó és
for that reason körülményhatározó kihagyható. A megmaradó mondatok továbbra is egészek.
A kihagyás lehetősége érvényes a mondathatározóra, fokhatározóra és módhatározóra is.
Ezzel szemben a her tárgy az utolsó mondatban nem hagyható ki, mert a divice ige itt tárgyas.
A kihagyás lehetőségét az mondhatja meg, hogy a kérdéses mondatrész milyen közeli
összeköttetésben áll az igével. A tárgy szemlátomást közelebb kötődik az igéhez, mint a
határozószó. Ilyen mondatban, mint She went to America (Ő elment Amerikába.) nem
szívesen hagyhatjuk ki a to America határozót. Ekkor ugyanis nem kérdezhetjük meg, hogy
What did she do to America? (Mit tett Amerikába?) és nem várhatjuk a Go (Megy) vagy She
went (Ő elment) választ, hanem így kell feltennünk a kérdést: What did she do? (Mit csinált?)
és akkor e választ kaphatjuk: Go to America. (Megy Amerikába) vagy She went to America.
(Ő elment Amerikába.)
A legbiztosabb ismertetőjel a tárgynak az, hogy alannyá változik, ha a mondat szenvedővé
válik:
HASONLÍTS ÖSSZE:

Mary was seen /by John/. (János látta Máriát.)
A book was given /to/ Mary /by John/. (János adott Máriának
egy könyvet.)
A határozószó nem tisztázza ezt a szenvedővé tételi-próbát. Nem mondhatjuk, hogy * From
home was run away vagy * Home was run away from. Ugyanez érvényes nagyjából a
tárgyszerű határozószóra is, amely sokkal közelebb kötődik az igéhez. Nbem mondhatjuk,
hogy * To America was gone, és azt sem, hogy * America was gone to.

John saw Mary.
John gave Mary a book.

Egy sor igénél a tárgy szenvedővé tételi-próbája egyáltalán nem működik. Pl. nem
változtathatjuk John resembles his mother. (János hasonlít az anyjára.) mondatot * His mother
is resembled by John mondatra, vagy Mary married John mondatot * John was married by
Mary mondatra (mivel nem Mary volt az esketést végző személy).
Az angolban a tárgynak nem szokott elöljárója lenni, míg a határozószó gyakorta áll elöljáróskifejezésekből. Ámbár vannak olyan határozók, amelyek elöljárószó nélküli névszói
kifejezésekből tevődnek össze. Most erre két példánk is volt: John married last year. A month
later his wife ran away.
Fordítva, előfordul tárgy, amelyet elöljáró előz meg: elöljárós tárgy. Sok esetben ezek
kiállják a szenvedővé tételi-próbát: John relied on Mary szenvedővé tehető Mary was relied
on /by John/.
(János megbízott Máriában.)
Elöljárós tárgy és elöljáró-nélküli tárgynak részben ugyanazon felhasználási területe van.
HASONLÍTSD ÖSSZE:

Peter relies on Mary.
They looked into the matter.
He called on me.

Péter Máriára támaszkodik. (Péter bízik Máriában.)
Belenéztek az anyagba. (Megvizsgálták az ügyet.)
Meglátogatott engem. (Felszólított engem.)

Általánosságban az elöljárós tárgy kevésbé erősen kötődik saját igéjéhez, mint az elöljárónélküli tárgy. Ilyen módon könnyebben elkülöníthető egy igétől egy határozószó segítségével:
Peter relies completely on Mary.
Péter teljesen Máriára támaszkodik. (Péter teljesen
megbízik Máriában.)

Az általunk vezetett érvelés azt mutatja, hogy nehéz éles és egyértelmű határt szabni a
határozószó és a tárgy között. Mindkét kategória részint különböző természetű alcsoportokat
tartalmaz.
Ige két tárggyal
Sok igének lehet két elöljáró-nélküli tárgya. Az elsőt ezért részeshatározónak,
részeshatározós tárgynak (indirect object, dative object), a másodikat tárgyeseti tárgynak
(accusative object) szoktuk nevezni:
They envied him his courage.
Irigyelték bátorságáért.
That saved her a lot of trouble.
Ez őt egy csomó bajtól megóvta.
They denied their children nothing. Nem tagadtak meg semmit gyermekeiktől.
A legtöbb ilyen igével a részeshatározót to vagy for segítségével elöljárós-tárggyá tehető.
Ekkor két kifejezési lehetőségünk lesz. HASONLÍTSD ÖSSZE:
John gave Peter a book. John gave a book to Peter. (János adott Péternek egy könyvet.)
She wrote me a letter. She wrote a letter to me.
(Írt nekem egy levelet.)
(Küldött neki egy könyvet.)
She sent him a book. She sent a book to him.
She made herself a cup of tea. She made a cup of tea for herself.
(Készített magának egy csésze teát.)
E példák mindegyikében a magyarnak azonos szerkesztési lehetősége van.
A She gave it me szórendjét l. később.
215
Egy sor kéttárgyas igénél az egyik tárgynak elöljárós-tárgynak kell lennie:
I described the situation him.
We explained the matter to them.
I did not mention it to him.
He did not say it to me.
He paid no attention to it.
She submitted her report to
the council.

Leírtam neki az állapotot.(Ecseteltem neki a helyzetet.)
Megmagyaráztuk nekik a dolgot.
Azt nem említettem neki.
Azt nem mondta nekem.
Azzal nem törődött.
Átadta a jelentését a tanácsadói testületnek.

Amint a példák mutatják, a nyelvek nem mindenben egyeznek egymással.
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Az igék egy része személyi tárgyat kíván az angolban, míg a magyarban a megfelelőség
hiányzik:
I told her all about it.
I assure you that he is all right.
We thanked them for their
kindness.
She informed us that the meeting
elmaradt.
had been cancelled.

Mindent elmondtam neki róla.
Biztosítalak arról, hogy ő megfelelő.
Megköszöntük jóságukat (kedvességüket, szívességüket).
Közölte

velünk,

hogy

a

találkozó

(összejövetel)

217
Elöljárós-tárgy az angolban.
The book belongs to John.
A könyv Jánoshoz tartozik. (A könyv Jánosé.)
Nothing happened to her.
Semmi sem történt vele.
It never occured to me.
Soha nem történt meg velem.
He never replied to my letter.Soha nem válaszolt a levelemre.
That seems (appear) rather
Az nekem elég (meglehetősen) idegennek tűnik (látszik).
strange to me.
I am very grateful to you.
Nagyon hálás vagyok neked.
She is much superior (inferior)
Sokkal jobb (rosszabb) fivérénél (felülmúlja fivérét /
to her brother.
alulmarad fivérével szemben).
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Tárgyi állítmány (objective predicate)
Az angolban, miként a magyarban, tárgynak lehet állítmányi jelentése (tárgyi állítmányi
kiegészítő vagy tárgyi állítmány). Mikor a tárgy melléknév a szerkezet mindkét nyelvben
hasonló: That made me angry., azaz Az engem dühössé tett. (Feldühített.) Amikor az
állítmány névszó, az a magyarban gyakorta …-nak/...-nek fordítjuk. HASONLÍTSD ÖSSZE:
Mi őt testvérünknek szólítottuk.
We called him our brother.
They made (elected) him President. Elnöknek tették (választották).
I consider her an important writer. Őt fontos (jelentős) írónak tartom.
Szenvedő mondatban a tárgyi állítmány automatikusan alanyivá válik:
He was called our brother. (Testvérünknek hívták.) He was elected President. (Elnökké
választották.) She was considered an important writer. (Fontos írónak tekintették.)
Olyan ábrázoló-igével, mint consider a tárgy és az állítmány felcserélődik főnévi igeneves
mondattá, melynek igéje be és tárgyias állítmányú: I consider her to be an important writer.
(Őt fontos írónak tartom) Ld. később.

Mondatrészek szórendje
Áttekintés

A legtöbb mondatban a mondatrészek ugyanolyan szórendben követik egymást az angolban,
akár alapvetően a magyarban is, nevezetesen alany -> állítmány (személyragos ige) -> tárgy > határozó: John met Peter in Paris. (János találkozott Péterrel Párizsban.) A nyelvek
ugyanakkor bizonyos pontokon különböznek egymástól. A legfontosabb ezek:

1.

Az alany elhelyezése. Egyenes és fordított szórend

Fordított szórend, azaz a személyragos igéket az alany elé helyezve, jóval gyakrabban fordul
elő a magyarban, mint az angolban. A magyarban a főmondatot nevezetes gyakran bevezeti az
alanytól eltérő mondatrész. A főmondatnak akkor a szórendje fordított lesz: Tegnap kaptam
meg a leveled. Őt én nem ismerem. Az angolban kevésbé szokásos, hogy az alanytól eltérő
más mondatrész kerüljön a mondat legelejére. Ha így is történik, akkor is megtartja az

egyenes szórend szabályát: Yesterday I received your letter. (I received your letter
yesterday). (Tegnap kaptam meg a leveled.) Here I am. (I am here.) (Itt vagyok.)

2.

A határozószó elhelyezése főmondatban és mellékmondatban

Az angol nyelv a főmondatokat és a mellékmondatokat azonos módon kezeli. A magyar
bizonyos „könnyű” határozókat különbözőképpen helyezi el a főmondatban és
mellékmondatban:
John could not come to the party.
John said that he could not come
to the party.
He could hardly believe it.
He said he could hardly believe it.
She often goes abroad.
We know that she often goes abroad.
külföldre.
John would never had managed.
Peter said that John would never have
managed.

3.

János nem tudott eljönni a vendégségbe.
János azt mondta, hogy nem tud eljönni
vendégségbe.
Aligha tudta elhinni.
Azt mondta, hogy aligha tudja elhinni.
Gyakran megy (utazik) külföldre.
Tudjuk, hogy gyakran megy (utazik)
Jánosnak soha nem sikerült volna.
Péter azt mondta, hogy Jánosnak soha nem
sikerült volna.

A határozószó helyzete a segédige és a főige viszonylatában

„Könnyű” határozószót az angol különbözően helyez el attól függően, hogy a mondat
személyragos igéje segédige-e, vagy főige. A magyarban nincs ilyen különbségtétel:
John never came.
John could never come.
The question has never been raised.

János soha nem jött el.
János soha nem jöhetett el.
A kérdést soha nem tették fel.

Az angolban olyan határozatlan időhatározó-szó, mint a never, személyragos főige előtt áll, de
személyragos segédige után. Ugyanez érvényes mondathatározóra és sok mód- és
fokhatározóra. A magyarban a szórend sokkal szabadabb, hiszen nem léteznek segédigék.
A következő áttekintésben a szórendet sokkal részletesebben tárgyaljuk.
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Egyenes- és fordított szórend
Egyenes szórend, azaz az alany a személyragos ige előtt helyeződik, amit úgy angolban, mint
magyarban az állító mondatokban láthatunk. Fordított szórend, azaz a személyragos ige az
alany előtt helyeződik, közvetlen kérdések jelölésére használatos mindkét nyelvben: Is she
here? (Itt van ő?) Has he come yet? (Megjött már?)
Amint már rámutattunk, a magyarban gyakoribb, mint az angolban, hogy az alanytól eltérő
mondatrész kerül a mondat elejére. A magyar főmondatnak akkor fordított a szórendje:
I haven’t seen that film.

Azt a filmet nem láttam.

Az angolban megmarad az egyenes szórend, ha az alanytól eltérő mondatrész vezeti be a
mondatot:
Yesterday I received your letter.

Tegnap kaptam meg a leveled.

Hasonlóképpen van a magyarban is, de nem az angolban, hogy a szórend fordított olyan
főmondatban, amelyet a mellékmondat előz meg:
When the ambulance arrived, the

Mire a mentő megérkezett, a férfi már halott volt.

man was dead.
Vannak ugyanakkor esetek, amikor az angol is fordított szórendet kap mondatkezdő határozóvagy tárgy után. Egyes ilyen esetek személyragos főigékre és a be igére vonatkoznak. Más
esetekben az igei kifejezésnek egy segédigét kell tartalmaznia.
FORDÍTOTT SZÓREND KIJELENTŐ MONDATOKBAN
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Az alany egy névszó, nem személyes névmás; a személyragos ige egy főige
Gyakori az angolban a fordított szórend, amikor a mondatot here vagy there (néha egyéb
határozószó) vezeti be, és a személyragos ige tárgyatlan főige vagy be, amikor az nem áll
segédigéjeként más igének:
He comes the bride. Itt jön a menyasszony.
Here is the news.
Itt vannak a hírek. A hírek következnek.
There is the bell.
Csengetnek. Szól (cseng) a telefon.
DE:

There Peter spent many weeks. (tárgyas ige)
Here she comes. (az alany egy névmás)

Ott Péter sok hetet eltöltött.
Itt jön ő.

A szórend mindig fordított, ha a mondatot hangsúlyos igerész vezeti be, és a személyragos ige
egy tárgyatlan főige:
Upp went the flag.
Down fell the trees.
Pop went the cork.

Felment a zászló. (Felhúzták a zászlót)
Ledőltek a fák.
Pukkanással jött ki a dugó.

DE:

Up he jumped.

(az alany egy névmás)

Felugrott.
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A szórend gyakorta fordított, ha a mondatot olyan egyenes beszéd vezeti be, amely után olyan
személyes tárgy nélküli személyragos idéző-ige következik, mint say, ask, reply:
„That’s right,” said David.
„Rendben van”, mondta Dávid.
„Where is she?” asked the man.
„Ő hol van?”, kérdezte a férfi.
„At that time,”said Grandfather,
„Akkor”, mondta nagyapa, „én nagyon fiatal voltam.”
„I was very young.”
DE:

„Where is my pipe?” Grandfather would ask. (segédige) Szokta kérdezni nagyapa, „Hol van
a pipám?”
„That’s right,” he said. (az alany egy névmás)
Azt mondta, „Rendben van.”

„What is it?” John asked me. (személyes tárgy)

János megkérdezte tőlem, „Mi az?”

Az alany egy névszó vagy egy névmás; a személyragos ige egy segédige
Fordított szórend személyragos segédigével előfordul néha függetlenül attól, hogy az alany
névszó-e vagy névmás. Ha nincs más segédige, a do használata szükséges.
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A mondatot tagadó- vagy megszorító határozószó vezeti be, amely az alanyon kívüli egyéb
mondatrészt határoz meg. A határozószó lehet mellékmondat (de természetesen nem ez,
hanem a főmondat, amely fordított szórendet kap):
Not until (Only) then will he return.
vissza.)
Only then did he return.
Not until she had gone did I
realize my mistake.
Not even his brother could he trust.
Not even his brother did he trust.
He cannot sing, nor can he play
any instrument.
No sooner did she open the door
than the telephone rang.
Hardly had she opened the door
when the telephone rang.

Addig nem fog visszatérni (visszajönni). (Csak akkor jön
Csak akkor tért (jött) vissza.
Amíg el nem ment, nem jöttem rá a tévedésemre.
(a határozószó egy egész mondat)
Még akkor sem tudott testvérében megbízni.
Még akkor sem bízott testvérében.
Nem tud énekelni, sem pedig hangszeren játszani.
Hamarabb nem nyitott ajtót, amíg a telefon csengett.
Egyáltalán nem nyitott ajtót, mikor a telefon csengett.

A szerkezet gyakoribb irodalmi és formális stílusban. A mindennapi beszédben gyakran
kerüljük, hogy a mondatot ezekkel a tagadó vagy megszorító kifejezésekkel vezessük be.
Helyettük például ezt mondjuk: He did not even trust his brother. (Még akkor sem bízott a
testvérében.) It was not until then that he returned. (Addig nem, amíg vissza nem tért (jött).)
Jegyezd meg Not even his brother trusted him. (Még akkor sem a testvére bízott meg benne.)
Itt az alanyt tagadjuk.
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A mondatot so vagy such vezeti be
He can do it, and so can I.
So well could he describe the scene
that I almost believed I had been there.
Such a sensation did this create that
people could speak of nothing else.
So well does he play that nobody can
beat him just now.
Such a life.
She is very tired, and so am I.
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Egyéb esetek

Ő megteheti, és én ugyanúgy.
Olyan jól le tudta írni a színhelyet, hogy
csaknem elhittem, ott vagyok.
Olyan szenzációt keltett, hogy az emberek
nem tudtak másról beszélni.
Olyan jól játszik, hogy jelenleg senki sincs,
aki megverhetné.
Ilyen az élet.
Ő nagyon fáradt, és az vagyok én is.

Irodalmi- és érzelmi színezetű stílusban előfordul fordított szórend még más esetekben is,
amikor a mondatot határozószó-, tárgy- vagy kiegészítő vezeti be:
Bitterly indeed did he regret those words.
Many difficulties did they overcome.
Enclosed is a bill from your doctor.

Valóban keserűen megbánta azokat a szavakat.
Sok nehézségen kerekedtek felül.
Mellékelve van orvosa számlája.

Mindennapi beszédben a mondatot inkább alannyal vezetjük be.
FORDÍTOTT SZÓREND KÍVÁNSÁGOT KIFEJEZŐ MONDATOKBAN
Az angol nyelvben a kötőmódos kívánságot kifejező mondatok fordított szórendűek, ha
azokat határozószó vagy may vezeti be:
Long live the king!
Sokáig éljen a király!
May the best man win.
Győzzön a jobbik.
FORDÍTOTT SZÓREND EGYENES KÉRDÉSEKBEN
Egyenes kérdéseket az angolban vagy személyragos ige vagy kérdő-névmás illetve kérdőhatározó vezeti be. A személyragos ige az igen- / nem-kérdések legelején állnak, míg a kérdőnévmás vagy kérdő-határozó minden más kérdés legelején fognak állni. Ezért minden egyenes
kérdés esetében fordított szórendet követünk (Is dinner ready? (Kész van az ebéd?) Who did
you tell?(Ki mondta neked?)) azokat kivéve, ahol a kérdő-névmás maga alany (Who told you?
(Ki mondta neked?)).
Az angolban csak a segédige állhat az alany előtt kérdéseken, a főige nem. Ha nincs más
segédige, a do kell, hogy álljon kérdő mondatokban, amely fordított szórendet kíván:
Can you come?
Where will you go?
What did he say?

Tudsz jönni?
Hová mégy (utazol)?
Mit mondott?

De amikor a kérdőszó alany:
Who said that?
Ki mondta ezt?
A tárgy helyeződése
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A tárgy szabály szerint közvetlenül a főige után helyeződik. Ez a szabály mindkét nyelvre
érvényes, de az angol sokkal szigorúbban tartja be, mint a magyar.
HASONLÍTS ÖSSZE:

Johna has heard nothing.
John did not see Peter.

János nem hallott semmit.
János nem látta Pétert.

Mindkét nyelvben a tárgy elsőként helyezhető, ha az erősen hangsúlyos:
Oh, him you cannot trust.
Ó, benne nem bízhatsz meg.

A magyarban, de az angolban nem, előfordul, hogy a tárgy elsőként áll a mondatban még
akkor is, ha az nem erős hangsúlyos:
I have not seen that film.

Azt a filmet nem láttam.

Mindkét nyelvre érvényes, hogy egy nagyon hosszú vagy erősen hangsúlyos tárgyat saját
igéjétől határozószó válaszhat el. Mondhatjuk: I saw clearly the ship that he tried to point out
to me (tárgy: the ship that he tried to point out to me) (Tisztán láttam a hajót, amelyet
megpróbált nekem megmutatni.), de ezt kell mondani: I saw the ship clearly (tárgy: the ship).
Az angolban az elöljárós-tárgyat könnyebb elválasztani az igéjétől, mint az elöljáró nélküli
tárgyat.
HASONLÍTSD ÖSSZE:

Tom trusts Peter completely. Tom relies completely on Peter. Tamás teljesen megbízik
Péterben.
Ezért természetes, hogy egy elöljáró nélküli tárgy mindig egy elöljárós tárgy előtt helyeződik
el: John gave the book to Peter.
János odaadta a könyvet Péternek.
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Amikor egy ige két elöljáró nélküli tárggyal rendelkezik – tárgyeseti tárggyal és
részeshatározóval – a részeshatározó szabály szerint a tárgyeseti tárgy elé helyeződik: John
gave Peter the book. (János odaadta Péternek a könyvet.) De amikor a tárgyeseti tárgy it,
akkor azt a részeshatározó elé kell tenni, ha ez egy hangsúlytalan személyes névmás: John
gave it me. (János adta nekem.) Ezt is mondhatjuk: John gave it to me. (János adta nekem.
Amikor a részeshatározó hangsúlyos, a to kitétele kötelező: He gave it to me, not to you.
(Nekem adta, nem neked.)

A határozószó helye
A HATÁROZÓSZÓ A MONDAT FŐIGÉJE ELŐTT HELYEZŐDIK EL
„Könnyű” határozó az angolban hangsúlytalan személyragos segédige után, de a
személyragos főige előtt helyeződik, függetlenül attól, hogy azok főmondatban vagy
mellékmondatban állnak. Ez mindenek előtt a szóhatározóra (pl. certainly: feltétlenül,
biztosan, hogyne), határozatlan időhatározóra (pl. seldom: ritkán) és fokhatározóra (pl. quite:
egészen, teljesen, meglehetősen) érvényes. Hangsúlyos segédige főigeként kezelendő: He
certainly can. (Ő biztosan tud(ja) (képes rá)). She probably will do it. (Valószínűleg meg
fogja tenni.) Az n’t-végű segédigék hangsúlyosnak kezelendők: She probably doesn’t think
so. (Valószínűleg nem úgy gondolja.)
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Mondathatározó
PÉLDA: certainly, obviously, probably, fortunately.
David certainly played well this morning. Dávid tényleg jól játszott reggel.
He has obviously practised a lot.
Nyilvánvalóan sokat gyakorolt.
He will probably win the tournament.
Bizonyára ő nyer a versenyen.
He is certainly in a good shape.
Tényleg jó formában van.
Hangsúlyos mondathatározó szokás szerint elsőnek helyeződik a mondatban: Fotunately he
did not have to play Tom. Szerencsére nem kellett Tamással játszania.
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Határozatlan időhatározók
always, already, never, soon. (Határozatlan időhatározók nem adnak meg
határozott időpontot. Határozott időhatározók például today, yesterday, last night.)
PÉLDA: seldom,

They seldom go to the cinema.
I have always liked her.
She said she had already seen the play.
If you never write to anybody,
you cannot expect to get letters.
They will soon be going to France.

Ritkán mennek moziba.
Mindig kedveltem őt.
Azt mondta, hogy ő már látta a színdarabot.
Ha soha nem írsz senkinek, nem várhatod,
hogy levelet kapj.
Ők hamar elutaznak Franciaországba,
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Fokhatározó
PÉLDA: quite,

nearly, hardly, almost, completely.

I quite agree with you.
Én teljesen egyetértek veled.
I do not think you quite understand.
Nem hiszem, hogy eléggé érted.
I nearly ran into a bus this morning.
Csaknem belerohantam egy buszba reggel.
She had hardly shut the door behind
Alig csukta be mögötte az ajtót, amikor
megszólalt
her when the telephone rang.
a telefon.
I could almost have hit her.
Majdnem eltaláltam.
I think she has completely forgotten. Úgy hiszem, teljesen elfelejtette.
Ezek a határozószók közelednek mondathatározói funkcióikhoz. Szokás szerint inkább az
egész állítást meghatározzák, mint csupán az igét. Azokban az esetekben amikor a
fokhatározó főként főigét határoz meg, közvetlenül elé helyeződik: He may have completely
forgotten all about it. Bizonyára teljesen megfeledkezett róla.
Amikor a fokhatározó erősen hangsúlyos szabályszerűen az utolsó helyen áll a mondatban:
I understand you completely. (Teljesen megértelek.)
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Módhatározó
PÉLDA: carefully, beautifully, slowly, skilfully.
Peter carefully explained the matter to us. Péter pontosan megmagyarázta nekünk az ügyet.
The noise slowly died down and the planes A zaj lassan elült és a repülőgépek eltűntek.
disappeared.
Amikor egy módhatározó nem erősen hangsúlyos néha saját főigéje előtt helyeződhet. Szokás
szerint azonban a módhatározó hangsúlyos. Akkor a mondatban utolsóként helyeződnek:
Peter explained the matter carefully. (Péter megmagyarázta az ügyet pontosan.)

EGYÉB HATÁROZÓSZÓK
A „nehezebb” határozók a legtöbb esetben elöljárós kifejezések. Elhelyezésük minkét
nyelvben hasonló. Rendszerint a főige után állnak, és leginkább azok tárgya és állítmánya
után, ha olyan van. Közöttük áll az olyan határozó, amely az után helyeződik, hogy jelentés
szempontjából mennyire jól határozza meg az igét. A normál rend ezért:
Miss Nelson sang very beautifully at the opera last night.
mód
hely
idő
(Nelson kisasszony nagyon szépen énekelt az operában az elmúlt este.)
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A magyar a „nehezebb” határozót bizonyos esetekben az alany és a mellékmondat igéje közé
helyezi. Ilyen az angolban nem fordul elő:
When, ten years later, John
returned, his father had died.

Amikor János tíz évvel később visszatért, apja meghalt.
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Határozószókat, amelyek igerészekként működnek, a tárgy után kell tenni, ha ez személyes
névmás. Egyéb tárgynál a részt vagy elé, vagy utána helyezzük:
Put your hat on!
Take off your coat!
He wrote down my address.
He sent the children away.

Tedd fel a kalapod! Oput it on!
Vedd le a kabátod! Take it off!
Leírta a címem.
He wrote it down.
Elküldte a gyerekeket. He sent them away.

Tedd fel!
Vedd le!
Leírta.
Elküldte őket.
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FŐNÉVI IGENEVES HATÁROZÓSZÓ
Az angolban a magyarral ellentétben nem helyezhető szó a to és annak főnévi igeneve közé:
She promised never to do it again. Megígérte, hogy azt soha többé nem teszi.
He swore not to tell anybody. Megesküdött, hogy senkinek nem mondja el.

A do segédige használata
Alábbiakban egy, a gyanúsítottal folytatott bírósági tárgyalás során készült kivonat áll az
ügyészi (Prosecuting Counsel) meghallgatásról, melyet egy leány megtámadása és
gyilkossága ügyében tartottak:
Ügyész (Ü): What do you do for a living? Gyanusított (Gy): I’m a writer.
Ü: You write detective stories, do you not? Gy: No, just stories.
Ü: Did you know the dead girl?
Gy: No, I didn’t. I had never heard of or seen her
before.
Ü: Did you murder her?
Gy: I certainly didi not.
Ü: Where were you on the eight of
Gy: I was at home.
November between 6 and 10 p.m.?
Ü: How do you live – in a house, flat,
Gy: I have a small house.
or rooms?
Ü: Do you live alone?
Gy: Yes, I do.

Ü: Does anyone look after at all?
Ü: We know the eight of November
was a Saturday. Do you remember
what you did that day?
Ü: Please do!

Gy: I have some help every day, except
Saturdays and Sundays.
Gy: Between 6 and 10 p.m.? Or do you want me
tell you about the whole day?

Gy: Well, I read a bit, wrote a bit, cooked my
meals – and went to bed.
Ü: Nobody called, did they?
Gy: Not so far as I remember.
Ü: You say you don’t remember. Perhaps Gy: I did not go to Greenby that day. I was at
you were not at home at all? Who knows? home.
Miss Parker says she saw you in Greenby
and so did the ticket collector at the station.
Ü: There’s no doubt, is there, that the man Gy: From what I have seen in the papers, there
who killed the girl assaulted her first?
is no doubt, but I don’t know anything about
it of my own knowledge.
Ü: But you do know something about assault, Gy: I did assault someone in a temper once.
of your own knowlwdge.
Ü: Who did you assault? A girl?
Gy: A woman.
Gy: A never ask a woman her age. Neither do I
Ü: A young woman?
remember what she looked like.
Gy: Between thirty and fourty, but I don’t really
Ü: Don’t try to be funny! It doesn’t help
Your case at all. Did she look young or
remember.
old or middle-aged?
Ü: Do try to be a bit more precise, or have Gy: That is the only woman I’ve ever assaulted
you assaulted so many people that you
and I’ve never assaulted a man –except, of
can’t remember the age of this particular course, in the Army – and the men I assaulted
woman?
Were on the other side. And I’m afraid I didn’t
ask their ages.
234
Do, mint helyettesítő ige
Az angol do megfelel a magyar, tesz, formál, csinál, elvégez, folytat, stb. szinonim jelentésű
igéknek és olyan mondatokban használja, ahol el akarja kerülni egy igei kifejezés ismétlését.
Ez azonban nem ugyanolyan módon szerkesztődik, mint a magyarban. Az angol do ebben a
szerkezetben sem fenti jelentéssel egyáltalán nem rendelkezik, sem nem szerkesztődik a so
határozószóval (ld. még 97. pontban):
- Do you live alone?
(- Egyedül él?)
- Yes, I do.
(-Igen.)
- Did you know the dead girl?
(Ismerte ön a halott lányt?)
(Nem.)
- No, I didn’t.
- You write detective stories,
(Ön detektív-regényeket ír, ugye?)
don’t you?
- Nobody called, did they?
(Senki nem telefonált, ugye?)
- Do you want me to tell you
(Azt kívánja, hogy az egész napról beszéljek?)
about the whole day?
- Please, do!
(Kérem, beszéljen.)
- Miss Parker says she saw you
(Parker kisasszony mondja, hogy ő látta önt Greenbyben
in Greenby and so did the ticket
és a jegyszedő is látta önt.)
collector.

Miss Parker said she did not see you (Parker kisasszony mondta, hogy nem látta önt
in Greenby. Neither (Nor) did the Greenbyben. A jegyszedő sem látta önt.)
ticket collector.
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A do, mint nyomatékos segédige
A do nyomatékos segédigének nincs közvetlen megfelelője a magyarban. Ez mindig erősen
hangsúlyos és szabály szerint közvetlenül a főige előtt áll. Funkciója az, hogy nyomatékot
adjon a kijelentésnek:
-But you do know something about assault. (De ön csak tud valamit a bántalmazásról.)
- Yes, I did assault someone in a temper once.
(Igen, egyszer mérgemben tényleg
megtámadtam valakit.)
- Do try to be a bit more precise.
(Próbáljon már meg egy kicsit pontosabb
lenni.)
Felszólító módban a nyomatékosító do még a be-vel együtt is használatos:
Do be quiet!
Légy már csendben! Legyél csak
csendben!
Do, mint körülíró segédige
Amikor nincs más segédige, a do körülíró segédige részint mondat-tagadó not tartalmú
mondatokban, részint fordított szórendű mondatokban, főként egyenes kérdésekben
használatos.
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MONDATTAGADÓ NOT TARTALMÚ MONDATOK
A not tagadás segédigés szerkezetet kíván meg. Ha a mondatban nincs más segédige, a do
használata kötelező:
- I don’t really remember.
- It doesn’t help your case at all.
- I did not go to Greenby that day.
- Don’t try to be funny!

(Nem igazán emlékszem.)
(Ez az ön ügyét egyáltalán nem segíti.)
(Én nem mentem aznap Greenbybe.)
(Ne próbáljon mókás lenni!)

Amikor a not nem tagadja a mondat személyragos igéjét, hanem egy főnévi igenévre
vonatkozik, nem történik do-val körülírás:
John asked me not to forget. János arra kért, ne felejtsem el.
He warned me not to go there.
Figyelmeztetett engem, ne menjek oda.
MONDATOK FORDÍTOTT SZÓRENDDEL
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Egyenes kérdések
- What do you do for a living?
- Does anyone look after you?
- Did you murder her?

- Mit tesz a megélhetésért? (Ön miből él?)
- Gondoskodik önről valaki?
- Meggyilkolta őt?

- Who did you assault?

- Ki támadott ön meg?

De amikor a mondat kérdőszava alany, és ekképpen a szórend egyenes:
- Who knows?
- Ki tudja?
Állító mondatok
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Mondatok tagadott vagy korlátozó határozószóval (határozói mondat) vagy tárggyal
(ld. 222. pontot)
Never in my life did I hear anything like it.
Soha életemben nem hallottam ehhez
hasonlót.
Not a single word did he understand.
Egy szót sem értett.
Not until Peter left did he realize what it meant. Amíg Péter el nem ment, nem fogta fel,
mit
jelent.
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So-val, such-csal bevezetett mondatok (ld. 223. pontot)
So well did he describe the scene that …
Such a sensation did this create that …

Olyan jól leírta a színhelyet, hogy …
Akkor szenzációt keltette ez, hogy …

Egyéb mondatbevezetők (irodalmi stílusban) (ld. 224. pontot)
Bitterly indeed did he regret those words.
szavakat.

Valóban keserűen megbánta azokat a

A do segédige, mint főigei ismérv
Nincs éles határ segédige és főige között. A do használata egy azon ismertetőjelek (ismérvek)
közül, amelyek arra használatosak, hogy a segédigei-osztályt elhatárolják.
Mindig a do nélkül áll a következő ige:
1. Be (felszólító mód kivételével): Is John here? – No, he is not here. Was that Peter?(Itt
van János? – Nem, nincs itt. Péter volt az?)
2. Múlt idejű segédige have (nem minden egyéb használata a have-nek):
Have you seen John? – No, I have not seen him today. (Látatd Jánost? – Nem, ma még
nem láttam őt.)
3. módbeli segédigék: John could not come. (János nem tudott eljönni)
A do segédigével szerkesztjük (ha a mondat do-körülírást kíván):
1. Minden rendes főigét.
2. Be-t, tagadott felszólító mondatban és hangsúlyosan igenlő felszólító mondatban:
Don’t be silly! (Ne légy ostoba!), Do be qiuet! (Légy már csendben!)
3. Hav-et az „eszik”, „kap”, „tudomást szerez”, „tűr”- jelentésekben: We did not have
breakfast until twelve. (Tizenkettőig nem ettünk reggelit.) Did he have you do it at
once? (Tudomást szerzett arról, hogy rögtön kijavítod?) Did you have a nice holiday?
(Jó volt a szabadságod?) You do not have to do it. (Nem kell megtenned.)
4. Gyakran have-et, melynek jelentése „birtokol, van neki”: John did not have the
strength to say ’no’ (Jánosnak nem volt ereje ’nem’-et mondani.) Ebben a

használatban gyakran a have felcserélődik have got-ra: John had not got the strength
to say ’no’.
5. Gyakran a dare igét és need-et: (ld. még 212-213. pontokban): Do you dare to go
there? (Dare you go there?) (Elmersz menni oda?) You do not need to explain. (You
need not explain.) (Nem szükséges magyaráznod.)
6. Néha a used to igét (ld. 214. pontot): He did not used to go there. (ez nem egészen
elfogadott szerkezet) (Azelőtt nem ment oda gyakran.) He did not go there in those
days. (leggyakoribb) (Azelőtt nem szokott oda menni.)
7. A do igét magát do segédigével írjuk körül, amikor az főige: Did John do a good job?
(Jó munkát végzett János?) Peter did not do anything. (Péter nem tett semmit.)
Amikor do helyettesítő-igeként áll, körülírjuk, ha van egy bővítménye, pl. it vagy so:
Who broke the window? (Ki törte be az ablakot?) – I did not do it. (Nem én tettem.) De
amikor a bővítmény hiányzik: I thought he would help her, but he did not.
(Gondoltam, segítene neki, de nem tette.)

Szenvedő szerkezet
The body of a young woman was discovered at seven o’clock this morning in the
Mayfair flat of Mr. Julian Bland, the actor. The body was found by Mr. Bland’s aunt,
Lady Bland-Kilham, who called the police immediately. Afterwards she had to be taken
care of and sent to hospital. She has not yet been questioned. The case is being
investigated by Inspector Craig of Scotland Yard.
No marks or bruises could be found on the body and the police ara reported to believe that
the woman died from an overdose of some drug. Inspector Craig has ordered the body to be
examined. The fingerprints that were secured in the flat can all be accounted for, and the
question that remains to be answered is: Was the woman killed somewhere else and brought
to Mr. Bland’s flat without murderer being seen or heard by anyone, including Mr. Bland,
who spent the night in this flat, or did she come to the flat alive? Inspector Craig, who doesn’t
ussually allow himself to be trapped by journalists, is said to have been muttering that Mr.
Bland’s willingness to cooperate left a great deal to be desired. At the press conference,
however, no pessimism was to be noticed, and the reporters were given to understand that
some important clues had been secured. Said Inspector Craig:”If you left me in peace, the
mystery would be solved before midnight. Good day, gentlemen.”
Mr. Bland is appearing in a West End play at the moment. In tonight’s performance his part
will be taken by Terence Murdock.
Az angolban a magyarhoz hasonlóan egy mondatban lévő cselekvő alakú tárgyat alannyá
tehetünk egy szenvedő alakú hasonló jelentésű mondatban: Mr. Bland’s aunt found the body
(Bland úr nagynénje találta meg a testet.) megfelel The body was found by Mr. Bland’s aunt
mondatnak.
Az alany a cselekvő mondatban megfelel a szenvedőben lévő logikai alanynak (agent). A
logikai alanyt az angolban a by elöljáró előzi meg. De a legtöbb szenvedő mondat logikai
alany nélkül áll:
The police are reported to believe …(A rendőrség jelentése szerint úgy vélik, …)
A szenvedő szerkezet választása a cselekvő helyett gyakorta azon múlik, hogy nem akarjuk
vagy tudjuk megjelölni az alanyt az alátartozó cselekvő mondatban. A szenvedő szerkezet
ezért egy módja annak, hogy az alátartozó mondat tárgyára rámutasson.
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A magyarban a szenvedő több módon képezhető: azáltal, hogy a főigéhez a –tatik, -tetik
régies végződést tesszük, illetve a lenni, valamié válni ige megfelelő alakjait használjuk, vagy
az alany megjelölése nélkül általánosan fogalmazunk: Megöletett a nő? vagy Meg lett
gyilkolva a nő? vagy Megölték a nőt? Az angolban a szenvedő egyedül egyféle módon
képződik, a be szenvedő segédigével és a főige múlt idejű melléknévi igenevével.: Was the
woman killed? (Meg lett gyilkolva a nő?). A szenvedő-ige természetesen különböző
igeidőben áll és kombinálódik az ige szemlélettel és igemóddal pontosan úgy, mint
akármelyik más ige:
His part will be taken by Terence Murdock.
Szerepét Terence Murdock veszi át (játssza
el).
If you left me in peace, the mystery would
Ha békén hagynának, a rejtély éjfél előtt
be solved before midnight.
meg lenne oldva (megoldódna).
Some important clues had been secured.
Néhány fontos nyomot rögzítettek.
The case is being investigated by
Az ügyet Craig felügyelő vizsgálja.
Inspector Craig.
The judge ordered that the witness be heard. A bíró elrendelte, hogy a tanú legyen
kihallgatva
(a tanú kihallgatását).
Amikor egy alárendelt mondatnak két elöljáró nélküli tárgya van, szabály szerint bármelyikük
a szenvedő mondat alanyává tehető: A policeman showed the inspector the weapon. (Egy
rendőr megmutatta a felügyelőnek a fegyvert.) lehet akár The inspector was shown the
weapon és The weapon was shown /to/ the inspector.
Egy elöljárós tárgy alannyá tehető a szenvedő mondatban, ha az az alárendelt mondatban
közelebb áll az igéhez. Az elöljáró tovább az ige után marad:
The police can account for all the fingerprints.
A rendőrség minden ujjlenyomattal
elszámolhat.
megfelelője:
The fingerprints can all be accounted for.
Az ujjlenyomatok elszámolható.
A szenvedővé tétel akkor is lehetséges, amikor az alárendelt mondat állítmánya olyan
kifejezés, mint take care of, make use of, get rid of, stb., annak ellenére, hogy az elöljárós
tárgy az ilyen kifejezésekben nem áll közvetlenül maga az ige után, hanem az egész kifejezés
után: Afterwards they had take care of mondatból Afterwards she had to be taken care of
(Azután vigyázniuk / vigyáznia kellett…) lesz.
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Egy szenvedő mondat logikai alany nélkül nagyjából hasonló egy cselekvő mondattal,
amelynek határozatlan névmása van alanyként. Az angol szenvedő gyakran megfelel ezért a
magyar olyan kifejezésének, amelyben az alany az általános ember. A magyar ember
névmásnak nincs közvetlen angol megfelelője (ld. 144. pontban):
She has not yet been questioned.
Őt még az ember nem hallgatta ki. (Ő még nem
lett
kihallgatva.)
No bruises could be found on the body.
Nem talált az ember horzsolást a testen. (A testen
nem lehetett horzsolást találni.)
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A magyarban néha cselekvő melléknévi igenevet használunk ott, ahol az angol, sokkal
logikusabban, szenvedő szerkezetet használ. Ez a be, leave és remain igék után érvényesül:

The question that remains to be answered is …
Mr. Bland’s willingness to cooperate left a
great deal to be desired.
No pessimism was to be noticed.

A megválaszolásra megmaradó kérdés…
Bland úr együttműködési készsége egy
csomó kívánnivalót hagyott maga után.
Pesszimizmus nem volt megfigyelhető.
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Olyan igéket, mint order és allow alany + szenvedő melléknévi igenév követhet. A
magyarban hasonló esetben szokás szerint cselekvő melléknévi igenév vagy egyéb szerkezet
következik:
Inspector Craig has ordered the body
Craig felügyelő elrendelte a test
to be examined.
megvizsgálását (, hogy vizsgálják meg a
testet; a teste megvizsgálni).
He doesn’t allow himself to be trapped
Nem engedi meg magának, hogy az
by journalists.
újságírók lekössék.
Amit az allow és order kapcsán mondtunk, érvényes a cause, command, (to nélküli!) let,
permit esetében is. Ld. még később is.
Egyéb szerkezetek:
There was much talk about it at the time.
I hope she will do it.
He pretended to be ill.
It seems she was right.

Akkoriban sokat beszéltek róla.
Remélem, ő megteszi.
Betegnek tetette magát. (Úgy tett, mintha
beteg lenne. Úgy mutatta, hogy beteg.)
Úgy látszik (tűnik), igaza volt (mintha
igaza lenne).

4| Mondattan
Különféle mondattípusok
A mondatokat j e l e n t é s ü k szerint három típusra osztjuk:
állító: John told her. (János elmondta neki.)
kérdő: Did John tell her? (Elmondta neki János?) Who told her? (Ki mondta el neki?)
felszólító: Tell her! (Mondd el neki!)
A mondatokat egymáshoz való viszonyuk szerint főmondatokra és mellékmondatokra
osztjuk. A Fred will do it if you ask him (Frédi megteszi, ha megkéred rá.) mondat tartalmaz
egy főmondatot (Fred will do it) és egy mellékmondatot (if you ask him.)
Felosztjuk a mondatokat az állítmányi ige faja szerint személyragosokra és főnévi
igenevesekre. A személyragos mondatok tartalmaznak egy állítmányi igét személyragos
formában, azaz jelen- vagy múlt időben. A főnévi igeneves mondatok – amelyeket gyakran
mondatrövidítéseknek hívunk – egy állítmányi igét tartalmaznak főnévi igeneves alakban,
azaz főnévi igenévben, gerundiumban vagy kivételesen melléknévi igenévben.
Állító-, kérdő és felszólító mondatok

A legfontosabb és leggyakoribb mondattípus az állító. Minden kérdő- és felszólító mondat
úgymond tartalmaz egy állító mondatot. A Did you meet Mary? (Találkoztál Máriával?)
kérdő mondat felszólítja a megszólítottat, hogy adja meg, vajon a You met Mary
(Találkoztál Máriával.) állító mondat igaz-e vagy hamis. A Meet Mary! (Találkozz Máriával!)
felszólítás felhívja a megszólítottat, hogy ügyeljen arra, hogy a You meet Mary (Találkozol
Máriával.) kijelentő mondat mondattartalma megvalósuljon.
A kérdő mondatokat igen- / nem-kérdésekre és névszói-kifejezési kérdésekre (kérdőszóikérdésekre) oszthatjuk fel. Az igen- / nem-kérdések az egész mondattartalomra vonatkoznak:
felvilágosítást szeretnénk kapni arról, hogy az alárendelt állító mondat igaz-e vagy hamis. A
névszói-kifejezési kérdések a mondatban lévő speciális névszói kifejezésre érvényesek,
nevezetesen arra, amelyre a kérdőszó irányul. Ez az alábbi rendszert eredményezi:
Kérdés típusa

Példa

igen- / nem-kérdés

Did you meet Mary?
(Találkoztál Máriával?)

alanyra irányuló kérdés

Who met Mary?
(Ki találkozott Máriával?)

tárgyra irányuló kérdés

Who/m did he meet?
(Kivel találkozott?)

állítmányra irányuló kérdés

Who is Mary?
(Ki(csoda) Mária?)

állítmányra irányuló kérdés

What is Mary?
(Mi(csoda) Mária?)

határozószóra irányuló kérdés

Where
When
Why
How
(Hol
Mikor
Miért
Hogyan

Tartalom
megadja, hogy a You met Mary
(Találkoztál Máriával.) mondat
igaz-e vagy hamis (pl. Yes, I did
(Igen.) vagy No, I did not. (Nem.))
meghatározza a mondat alanyát,
Somebody met Mary (pl. John
met Mary). (Valaki találkozott
Máriával. (pl. János találkozott
Máriával.)
meghatározza a mondat tárgyát,
He met somebody (pl. He met
Mary.) (Találkozott valakivel) (pl.
Találkozott Máriával.)
meghatározza
a
mondat
állítmányát Mary is somebody
(pl. Mary is his sister) (Mária
valaki (pl. Mária az ő nővére))
meghatározza a mondat
állítmányát Mary is something
(pl. Mary is a student) (Mária
valami (pl. Mária egy hallgató))
meghatározza
határozószavát

did you meet Mary?

You met Mary

a

at some place
at some time
for some reason
in some manner

(
találkoztál
Máriával?)

mondat

Találkoztál Máriával

valahol
valamikor
valamiért
valahogyan

)

Minden névszói kifejezési kérdés azzal tűnik ki, hogy kérdőszavuk a mondat legelején áll.
Minden közvetlen kérdésben a személyragos ige elsőként áll a mondatban, ha az ige- / nemkérdés. Did you meet Mary? (Találkoztál Máriával?), és közvetlenül a kérdőszó után, ha az
névszói-kifejezés kérdés: Who did you meet? (Kivel találkoztál?)
A felszólító mondat azzal tűnik ki, hogy annak igéje felszólító alakban áll, amely az angolban
egyenlő a főnévi igenévvel. Mivel a felszólító-mondat alanya szükségszerűen második
személy, azt rendszerint kihagyjuk: Wait a minute! (Várj egy kicsit!) Az angol a társalgási
nyelvben az alanyt néha kiteszi azért, hogy nyomatékosítsa: You just wait! (Te csak várjál!)
A kérdő mondatokról és felszólító mondatokról itt elmondottak teljesen általánosan mindkét
nyelvre vonatkoznak.
Főmondat és mellékmondat
Egy mellékmondat olyan mondat, amely egy másik mondat mondatrésze. A John said that he
had met Mary (János azt mondta, hogy találkozott Máriával.) mondat mellékmondata that he
had met Mary (hogy találkozott Máriával) tárgya a said (mondta) igének.
Az a mondat, amely a mellékmondathoz tartozik, fölérendelt mondatnak hívjuk vagy röviden
fölérendeltnek. A mellékmondat maga alárendelt mondat vagy röviden alárendeltnek. Egy
bizonyos mondat alárendeltje lehet egy másik mondatnak, ugyanakkor amikor maga
fölérendeltje egy harmadiknak. A John said that he would go if Mary wanted him to (János
mondta, hogy elmenne, ha Máriának szüksége lenne arra, hogy ő menjen.) mondatban a that
he would go (hogy elmenne) alárendelt mondata a John said (János mondta)-nek, de
ugyanakkor fölérendeltje az if Mary wanted him to (ha Máriának szüksége lenne arra, hogy ő
menjen)-nak.
A mondatok mellérendeltek, ha ugyanabba a mondatba tartoznak anélkül, hogy az egyik
alárendelt lenne a másiknak. A legszokásosabb mellérendelő kötőszó az angolban az and és a
magyarban az és. Két főmondat lehet mellérendelt: John came and Harry left. (János jött és
Harry ment.) Két mellékmondat szintén lehet mellérendelt: John said that he had met Mary
and that she would come. (János mondta, hogy találkozott Máriával és hogy ő akar jönni.) Ha
két mellékmondat van mellérendelt viszonyban, mindkettőnek ugyanazon fölérendelt alá kell
tartoznia, és abban ugyanazon mondatrészbe, kell tartozniuk. A példamondatban mindkét
mellérendelt kötőmondat tárgya a said-nek a John said fölérendelt mondatban.
Állító-, kérdő- és felszólító mondatok mind működhetnek fölérendelt mondatokként:
He says that it is all over.
Azt mondja, hogy vége van (elmúlt).
Does she know that it is all over? Tudja ő (tud arról), hogy vége van (elmúlt)?
Forget that I told you!
Felejtsd el, hogy mondtam!
A felszólító mondatok mindig alárendeltek. A kérdő mondatok (Has Mary gone?: Elment
Mária?) alárendeltként egyedül akkor működhetnek, ha azokat függő kérdő
mellékmondatokká alakítjuk: He asked if Mary had gone. (Kérdezte, vajon Mária elment-e
már.)
Speciális helyzetet foglalnak el az olyan alárendelt összetett mondatok (körmondatok), mint
Should he come, please tell me (Ha jönne, kérlek, szóljál nekem.), ahol ami formálisan
hasonlít egy kérdésre, jelentés szempontjából feltételes mellékmondatként működik. Az
angolban ez a szerkezet mostanában többnyire a should és had segédigékkel fordul elő. A

magyarban egyéb igealak is megjelenhet: Ha ő ott lesz, kérlek, szóljál. (If he is there, please
tell me.)
Bizonyos mértékben hasonló a felszólító mondatos körmondat: Try it, and you will see.
(Próbáld meg, és majd meglátod.) Ennek a körmondatnak feltételes jelentése is van: If you try
it, you will see. (Ha megpróbálod, majd meglátod.) Azonos szerkezet a magyarban is
található: Próbáld meg, majd meglátod = Ha megpróbálod, majd meglátod. (Ld. később)
A mellékmondatok különböző típusai
A mellékmondatoknak két főtípusa van: határozóiak és nem-határozóiak. A határozói
mondatok úgy működnek, mint egy névszói kifejezésben lévő jelző. A This is the house that
Jack built (Ez az a ház, amit Jancsi épített) mondatban a határozói mondat that Jack built
(amit Jancsi épített) jelzője a house (ház) névszónak a fölérendelt mondatban. Azt a szót,
amely határozó névmásként (that - ami) visszautal (house) a határozó névmás
viszonyszavának nevezzük (ld. Alaktanban).
A nem-határozói mellékmondat maga úgy működik, mint egy névszói kifejezés, és mint olyan
a legtöbb különféle mondatrész-funkciókban léphet fel. A nem-határozói mondatok vagy
narrativok (narrative) („elbeszélők”, azaz kötőmondatok és különböző határozói
kötőmondatok) vagy interrogativok (interrogative) (függő kérdőmellékmondatok). Az
interrogativ mellékmondatok a legtöbb esetben egy kérdő ige tárgyai: He asked if Mary
would go. (Kérdezte, hogy Mária akar-e menni.) He wondered where Mary was going.
(Szerette volna megtudni, hová ment Mária.). A legtöbb kötőmondatok is tárgyi mondatok:
He said that he had seen her. (Azt mondta, hogy látta őt.) She knew that is was true. (Ő tudta,
hogy az igaz.) Egyéb kötőszói mondatok szabály szerint határozói mellékmondatok: Tom left
because Anne was ill. (Tamás elment, mert Anna beteg volt.) He will do it if you ask him. (Ő
megteszi, ha megkéred.)

Személyragos mellékmondatok
Határozói mellékmondatok
Határozói mellékmondatok szabály szerint jelzői egy a fölérendelt mondatban lévő névszói
kifejezésnek. Ez a névszói kifejezés viszonyszava a határozó névmásnak, és akármelyik
mondatrész lehet:
alany: The man who you saw is my brother. (Az a férfi, akit te láttál, az én bátyám.)
tárgy: I met the man who you talked about. (Találkoztam azzal a férfival, akiről meséltél.)
állítmány: He is the man who you talked about. (Ő az a férfi, akiről meséltél.)
határozószó: I went to the place where he lived. (Elment arra a helyre, ahol ő élt.)
A határozói névmás viszonyszava az egész előző mondat lehet:
He stayed till very late, which surprised us. (Nagyon későig időzött, amely meglepett
bennünket.)
Továbbá a viszonyszó az előző mondat állítmányi kifejezése lehet:
John did well, which is more than can be said about Harry. (János jól csinálta, amely több,
mint amit Harryról lehet mondani.)
A határozói névmás a maga részéről bármelyik mondatrész lehet a határozói mondatban:
alany: I met the man who pretended to be your cousin. (Találkoztam azzal a férfival, aki
unokatestvérednek adta ki magát.)
tárgy: That is the man who/m/ I mentioned. (Az az a férfi, akit említettem.)

állítmány: He does not appear to be the man who really is. (Ő nem annak az embernek tűnik,
aki valójában.)
határozószó: I know the place where (=at which) he lives. (Ismerem azt a helyet, ahol ő
lakik.)
A határozói mondatok lehetnek korlátozók (restrictive) és nem-korlátozók (non-restrictive). A
nem-korlátozó határozói mondatok zárójeles felvilágosítások a viszonyszóról. Azokat a nélkül
hagyhatjuk el, hogy a fölérendelt mondat a jelentését megváltoztatná. Ezeket ezért „nemszükségesnek” vagy „zárójelesnek” nevezzük:
I met John, who is Mary’s brother.
Találkoztam Jánossal, aki Mária bátyja.
He is late, which makes me nervous.
Ő késik, amely engem idegesít.
Nem-korlátozó határozói mondatokat gyakran megelőzi egy érezhető szünet, és azok
határozói névmása nem mellőzhető. Ezek többnyire nehezebb stílusban fordulnak elő. Szabad
társalgási beszédben általában előnyben részesül azok felcserélése magában álló- vagy
mellérendelt mondatokkal:
I met John. He is Mary’s brother.
Találkoztam Jánossal. Ő Mária bátyja.
He is late, and this makes me nervous.
Ő késik, és ez engem idegesít.
Korlátozó határozói mondatok szükséges viszonyszói bővítményt tartalmaznak. Ez az a
korlátozó határozói mondat, amely motiválja a viszonyszó határozott alakját. Ha a határozói
mondatot mellőzzük, a határozott alak elveszíti saját jelentését:
The man who did it is now in prison.
Az ember, aki tette, most börtönben van.
The man / who (whom) you talked about
Az az ember, akiről beszéltél, most megjött.
has now arrived.
That is the best thing that ever happened Az a legjobb dolog, amely valaha történt velem.
to me.
Korlátozó határozói mondatok általában társalgási beszédben használatosak. Ezek nem válnak
el fölérendelt mondatuktól szünettel, és azokat az angol nem választja el vesszővel. A
határozói névmás leggyakrabban a that, vagy amikor a viszonyszó személy, akkor who. A
határozói mondatot szokás szerint kihagyjuk, ha az nem áll alanyknemént.
-

Don’t you realize if you keep eating cookies, you’ll get fat and nobody will love you?
(Nem jössz rá, ha eszed a süteményeket, meghízol és senki ne fog szeretni?)
Oh, somebody will love me.
(Ó, valaki fog szeretni engem.)
Who?
(Kicsoda?)
The guy who sells me cookies!
(Az a fickó, aki nekem eladja a süteményt!)

Határozói mellékmondatok elhagyott viszonyszóval
Néhány esetben a határozói mondat viszonyszavát mindkét nyelvben elhagyjuk:

A viszonyszó általánosan semleges
What you say is quite true.
He did what nobody expected:

Amit mondasz, teljesen igaz.
Azt tette, amit senki nem várt: átment a vizsgán.

passed the exam.
There is no truth in what he says.

Nincs igazság abban, amit ő mond.

E példák mindegyikében az egyedül álló what (ami) határozói névmás felcserélhető a kevésbé
szokásos that which (az, amely)-re, ahol tehát a that viszonyszó ki van téve. A magyar ami és
az amely azonos módon használatosak.

A viszonyszó hely- vagy időhatározó
I go where you go.
(where = to the place to which)
We are now back where we started.
(where = at the place at which)
He left when the rain stopped.
(when = at the time at which)

Oda megyek, ahová te (mégy).
(ahová = arra a helyre, ahová)
Most visszaértünk, ahol elkezdtük.
(ahol = az hely, ahol)
Elment, amikor elállt az eső.
(amikor = abban az időben, amikor

Az angolban a where és when vonatkozói határozószók ugyanazok, mint a kérdő
határozószók: Where is she? (Ő hol van?) When did you arrive? (Mikor érkeztél?) A
magyarban vonatkozó határozóként ehelyett a mutató ahol, oda, amikor használatos (az időt
kifejező mellékmondatokat ld. később).

Általános határozói mondatok
Az általános határozói mondatok egyrészt abban különböznek a szokásos határozói
mondatoktól, hogy azoknak soha nincs kitett viszonyszavuk, másrészt abban, hogy bennük
külön határozószót használunk. Az elhagyott viszonyszó lehet:
alany: Whoever says so is a fool.
Akárki (aki csak) mondja így, az egy őrült.
(whoever = anybody who)
(akárki = valaki, aki)
tárgy: Take whatever you like.
Vedd, akármelyiket akarod (amelyik neked tetszik).
(whatever = anything that)
(akármi = valami, ami )
állítmány: I’ll be whatever you like Akármi leszek, amit szeretnél, az álarcosbálon.
at the fancy-dress ball.
(akármi = valami, ami)
(whatever = anything that)
határozószó: We can leave whenever Bármikor elmegyünk, amikor (te) szeretnéd.
you like.
(whenever = at any time (akármikor = bármikor, amikor)
that)
Wherever you want to go,
Ahová is akarsz menni, én veled megyek.
I’ll come with you.
(wherever = to any place (akárhová = bárhová, ahová)
that)
Általános vonatkozó mondat egyedül álló határozói mondatként is működhet: I intend to do it,
whatever they say. (Én szándékozom megcsinálni, akármit is mondanak.) (Lásd később a
feltételes körmondatokat.)
A magyar jelentés mindezen esetekben egy névmás vagy egy határozószó, amelyet bár-,
akár- vagy is vezet be illetve követ. Ezenkívül az aki, ami, amely is beszúrandó, amikor a
vonatkozó mondat alany. Ennek az aki, ami, amely beszúrásnak az angolban nincs
megfelelője (vesd össze a későbbiekkel).

Hasonlító mellékmondatok
Az összehasonlító mellékmondatok sajátos határozói mondattípusok:
Tom is as clever as his brother.
Tamás ugyanolyan okos, mint az öccse.
Ann does not play so well as her
Anna nem játszik olyan jól, mint a nővére.
sister.
Tom is cleverer than his brother.
Tamás okosabb az öccsénél (mint az öccse).
He came over by the same boat
Ugyanazzal a hajóval jött át, mint én.
as I did.
He uses such words as nobody
Olyan szavakat használ, amelyeket senki nem ért.
understands.
Egy melléknév alapfoka- (clever) vagy egy határozószó (well) előtt a hasonlító mellékmondat
viszonyszavaként állító mondatokban szokás szerint as, tagadó mondatokban gyakorta so áll.
Továbbá a viszonyszó állhat egy melléknév középfokából (cleverer) vagy egy
határozószóból (better). Végül a viszonyszó lehet névszói kifejezés, amelyben same vagy
such áll a főmondat (the same boat, such words) jelzőiként.
Viszonyszóként a középfok után than áll, egyébként szokás szerint as. A same után előfordul
viszonyszóként a that is.
Hasonlító mellékmondatok ritkán teljes mondatok. Ez mindkét nyelvre érvényes:
John is as old as Peter /is/.
János annyi (ugyanolyan) idős, mint (amilyen) Péter.
John is not so old as Peter /is/.
János nincs (nem) olyan (annyi) idős, mint (amilyen)
Péter.
John is stronger than Peter /is/.
János erősebb, mint (amilyen) Péter.
Mr. Jones is the same man as
Jones úr ugyanaz az ember, aki (azelőtt) volt.
/he was/ before.
Such a man as he should know
Egy ilyen embernek, mint ő, tudnia kellene, hogy
what to do.
mit tegyen (mi a teendő).
A mint után a magyarban gyakran az ami(t) szúrhatjuk be, amelynek az angolban nincs
megfelelője:
Peter knows more than John /does/. Péter többet tud, mint (amit) János (tud).
Azokban a mondatokban, amelyeket azok követnek, az egész előtte álló mondat viszonyszava
a hasonlító mellékmondatnak:
He has left the country, as you
may have heard.
He writes the prime minister’s
speeches, as everybody knows.

Elhagyta az országot, amint talán hallottad.
Ő írja a miniszterelnök beszédeit, amint azt
mindenki tudja.

Olyan mondatokban, mint Please do as I tell you (Kérlek tedd úgy (ugyanúgy, hasonlóan),
ahogy (mint ahogy én) mondom.) és He thinks as I do (Úgy (ugyanúgy, hasonlóan)
gondolkodik, ahogy (mint) én.) a viszonyszót egy elhagyott so (úgy, ugyanúgy, hasonlóan)
teszi ki.

Elbeszélő mellékmondatok

A jellegzetes elbeszélő mellékmondat a kötőmondat. Az hozzátartozik a főmondathoz, mint:
alany: That he loves her is obvious. Hogy szereti őt, nyilvánvaló.
tárgy: I know that he loves her.
Én tudom, hogy szereti őt.
állítmány: The point is that he
A lényeg az, hogy szereti őt.
loves her.
Az elbeszélő mellékmondat lehet határozószó is. Akkor szabály szerint nem hogy vezeti be,
hanem egy kötőszó, amely a határozószó jelentését adja meg:
ok: She stayed at home because she was ill. Otthon maradt, mert (mivel) beteg volt
feltétel: He will come if you send for him. Eljön, ha érte küldesz.
ellentét:
She went although she was ill.
Elment, bár (ámbár, jóllehet, annak
ellenére, hogy)
beteg volt.
Határozói mondatok kötőszavai azonos jelentésűek egy elöljárós kifejezéssel, amelyet
because = owing to the fact that (annak a ténynek következményeképpen, hogy), if = on the
condition that (olyan feltétellel, hogy), although = in spite of the fact that (annak a ténynek
ellenére, hogy) kötőmondat követ. E kifejezések azonban aligha alkalmazhatóak a társasági
beszédben.
Ezeken a tényeken a magyar megfelel az angolnak.
Alanyi mondatok
A tiszta That he loves her is obvious - típusú alanyi mondat szokatlan mindkét nyelvben.
Szokás szerint a mondatot úgy szerkesztjük újra, hogy az kap egy formai alanyt, amely az
angolban az it, a magyarban az az. (lásd 96. pontot is). Ezt az újraformálást extraponálásnak,
azaz „kitevés”-nek nevezzük:
It is obvious that he loves her.
(Az) nyilvánvaló (szembeszökő), hogy szereti (őt).
Az extraponálás sok esetben szükségszerű:
It seems to me that he loves her.
Nekem úgy tűnik, hogy szereti (őt).
It appears that he loves her.
(Az) látszik, hogy szereti (őt).
It is said that she has gone abroad. Azt mondják, hogy külföldre utazott.
Olyan kifejezések után, mint it is regrettable (sajnálatos,), it is unfortunate (szerencsétlen), it
is surprising (meglepő) az angolban gyakran should kötőmódi alak áll (ld. 198. pontot).
It is surprising that he should think so.

Meglepő, hogy így gondolja.

Tárgyi mondatok
A leghétköznapibb elbeszélő mellékmondatok tárgyai az igének, főként idéző igék (mint say,
suggest), érzékelési igék (mint see, hear) és képalkotási igék (mint think, prefer).
Két főkategóriát különböztetünk meg, nevezetesen olyan igéket, amelyek az alany akaratát
vagy viselkedését fejezik ki, és olyanokat, amelyek nem ilyenek. Az első kategóriának (az
alábbi két első csoportnak) gyakran van kötőszava tárgyas mondatában. Bizonyos esetekben a
mondatot főnévi igenevessé kell tenni. A második kategória (az alábbi három utolsó csoport)

ezzel szemben kijelentő móddal szerkesztődik tárgyas mondatban, és nem engedélyez főnévi
igeneves tárgyas mondatot elhagyott alannyal.
Nagyjából mindkét nyelvre ugyanez érvényes.

Idéző igével, amely egy időben akaratot kifejező ige
Olyan igék, mint propose (ajánl, javasol, szándékol, tervez), suggest (javasol, ajánl, tanácsol,
felvet, indítványoz, állít), demand (kér, követel), command (elrendel, parancsol, utasít), order
(elrendel), decide (dönt, határoz), amelyek nem csak idéző igék, hanem egy időben akaratot
fejeznek ki, szabály szerint kötőszót használnak, melyet a should nyomatékosít, tárgyas
mondatban:
John suggests that Mary should go there. János azt javasolja, hogy Máriának kéne
odamenni (Mária menjen oda).
John suggested that Mary should go there. János azt javasolta, hogy Máriának kéne
odamenni (Mária menjen oda).
Különösen az amerikai írásbeliségben használatosak gyakran ezekben az esetekben jelen idejű
kötőmód:
The Senator proposes that the
A szenátor azt ajánlja, hogy a bombázás legye
bombing be stopped.
leállítva.
The Senator proposed that the
bombing be stopped.

A szenátor azt ajánlotta, hogy a bombázás le kellene
állítani.

Képalkotási igével, amely egy időben akaratot- vagy viselkedést kifejező ige
Olyan ige, mint prefer (előnyben részesít, jobban szeret), regret (sajnál, megbán), deplore
(sajnál, szán; helytelenít) általában jelen idejű- vagy múlt idejű tárgyas mondatot kap, sokkal
ritkábban should-ot (ld. még 198. pontot):
Father prefers that you walk to
Apa azt szeretné, ha ma az iskolába mennél.
school today.
The parents preferred that their
A szülők inkább azt akarták, hogy fiúk magániskolába
son went (should go) to a private
járjon.
school.
I would have preferred that you
Jobban szerettem volna, ha elmondtad volna nekem.
had told me.
A prefer ige gyakrabban szerkesztődik főnévi igeneves mondattal. Lásd később.
The Senator proposes that the
bombing be stopped.

A szenátor azt ajánlja, hogy a bombázás legyen
leállítva.

A regret és deplore után should kötőszó használatos, hogy sajátosan megjelölje azt, hogy a
beszélő távol tartja magát a tárgyas mondatban lévő kijelentéstől:
I regret that he should think so.
Sajnálom, hogy így gondolja.
They deplored that he should leave Sajnálták, hogy olyan hamar elment.
so soon.

A hope (bízik, elvár, remél, reménykedik) és fear (fél, aggódik, tart valamitől) igék jövő idejű
segédigét kapnak, hogy megadják azt, ami a fölérendelt mondatban megjelölt időtől számítva
a jövőben fog történni:
I hope (fear) that she will come
tonight.
He hoped (feared) that she would
come that evening.

Remélem (tartok tőle), hogy ma este eljön.
Remélte (félt), hogy akkor este eljön.

Érzékelést kifejező igékkel
PÉLDA: see

(lát), hear (hall), feel (érez).

I could see that I would not be able Láthattam, hogy nem fogom tudni meggyőzni őt.
to convince him.
We felt that we were not wanted.
Éreztük, hogy voltunk kívánatosak.
(A tárgyeset + főnévi igenév (accusativus cum infinitivo) szerkezetet ezekkel az igékkel lásd
később.)

Idéző igékkel, amelyek nem akaratot- vagy viselkedést kifejező igék
PÉLDA: say (beszél,

mond), declare (bejelent, bevall, mond), tell (elmond, értesít, közöl),
answer (felel, válaszol), inform (értesít, felvilágosít).
The manager told
Az igazgató közölte
said to his secretary that
mondta
titkárával, hogy
informed
he would not be
értesítette négy óráig nem
back until four
jön vissza.
o’clock.
The Prime Minister declared that he had done A miniszterelnök bejelentette, hogy ő mindent
all he could to settle the dispute.
megtett, amit tudott, hogy a viszályt
megnyugtassa.

Képalkotási igével, amely nem akaratot- vagy viselkedést kifejező ige
PÉLDA: know,

think, believe.
He knew that he had made a terrible mistake.
Surely you don’t believe that you can change
anything!

Tudta, hogy szörnyű félreértést követett el.
Bizonyára nem hiszed, hogy bármit
is meg tudsz változtatni!

Határozói mondatok
A tárgy és határozószó közötti homályos határról ld. Tárgy és határozószó c. fejezetet előbb.

Elöljárók által irányított mondatok
Fontos különbség az angol és a magyar között az, hogy míg az angolban nem lehet
személyragos elbeszélő mondatot elöljáróval irányítani, addig a magyarban elöljárós
szerkezet nem is létezik.

A that kötőszót ekképpen elöljáró nem előzheti meg, a magyarban pedig a hogy a
mellékmondatot bevezető kötőszó:
I am sure that there will be no difficulties. Biztos vagyok, hogy nem lesz ott semmi
nehézség.
Ettől a főszabálytól eltérést az except és save (= kivéve), és in a speciális „mihelyt,”
jelentésben jelentenek:
He remembered nothing, except
Semmire nem emlékezett, azt kivéve, hogy ott robbanás
that there had been an explosion. történt.
The election is unimportant, in that A választás jelentéktelen, mihelyt a többség már
biztosított.
the majority has already been secured.
Mivel a that kötőszó előtt nem állhat elöljárószó, a következő szerkezetek valamelyikéhez
kell folyamodni:
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Az elöljáró néhány igénél irányíthatja az it-et, amely megelőzi a that-es mondatot (vesd össze
extraponálással az Alanyi mondatok c. részben előbb):
She relied upon it that you would do it.
Abban bízott, hogy megtennéd.
You must see to it that the cat gets
Gondoskodnod kell arról, hogy a macska
something to eat.
kapjon valamit enni.
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Az elöljáró olyan alkalmas mondatot irányíthat, amely a mondatot jelzőként kapja (a jelzői
mondatokról ld. később):
Annak lehetőségéről (Arról) beszéltünk, hogy (talán)
We talked about the possibility
that he might come.
eljön.
They informed us of the fact that
no departure from the rules was
possible.
The accident was due to the fact
that the windscreen wipers did
not function.

Felvilágosítottak bennünket arról a tényről, hogy a
szabályoktól semmiféle eltérés nem lehetséges.
A baleset annak volt köszönhető, hogy a szélvédőüveg
tisztítólapátok nem működtek.
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Bizonyos, gyakorta érzelmet kifejező igék és melléknevek után, az elöljáró egész egyszerűen
elmarad egy kötőmondat előtt, annak ellenére, hogy az elöljáróra szüksége van, amikor a
tárgya névszó. Így He reminded us that the boat would leave early (Emlékeztetett bennünket
arra, hogy a hajó korán szokott kifutni.), de He reminded us of the early departure of the boat
(Emlékeztetett bennünket a hajó korai kifutására). Amikor az elöljáró törölve van, a
kötőmondat csaknem tárgyi-mondatként működik.
I am sure that nothing good will come of it. Biztos vagyok abban, semmi jó nem következik
belőle.
He was surprised that she hadn’t written. Meglepte, hogy nem írt.

She complained that the children were
always making such a noise.
I am glad that you have come at last.
I am afraid you wull have to wait.

Arról panaszkodott, hogy a gyerekek mindig
akkora zajt csinálnak.
Boldog vagyok, hogy végre (végül) eljöttél.
Attól tartok, hogy várnod kell.
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Az elöljáró megmarad és a személyragos kötőmondat helyébe egy személyrag nélküli
gerundiumos-mondat kerül (ld. még később):
He was used to her coming home late.
Hozzá volt szokva, hogy későn jár haza.
He objected to the young man’s
smoking and told him so.
Mrs. Jones insisted to on having her
own way.

Ellenezte, hogy a fiatalember dohányzik, és
ezért közölte vele.
Jonesné kitartott saját akarata mellett.

Okhatározói mellékmondatok
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A leggyakoribb okhatározói kötőszavak because (’(azért,) mert’, ’mivel’), as (’minthogy’,
’miután’, ’mivel’) és since (’mert’, ’minthogy’, ’mivel’). Az as-mondat és since-mondat
szokásosan saját főmondata előtt áll, míg because csaknem mindig az után:
As (Since) we have got what we wanted,
we might as well leave now.
Since we have got no money left, it is
no good thinking of a holiday.
He is angry because you didn’t let
him know in time.

Minthogy (mivel) megkaptuk, amit akartunk,
most el is mehetünk.
Mivel nem maradt pénzünk, nem jó gondolat
vakációzás.
Mérges, mert nem értesítetted őt időben.

A magyarban gyakran használjuk az azért, mert okhatározói kötőszót.
Az angolban, mint láttuk, elöljárók nem irányítanak kötőmondatokat:
He was arrested because he had stolen
Letartóztatták, mert ellopta az autót
(autólopásért).
the car (for stealing the car).
Mindkét nyelvben az okot a for (’mert’, ’mivel’, ’minthogy’) mellérendelő kötőszóval
fejezzük ki. Ezek a kötőszók egy főmondatot vezetnek be, nem mellékmondatot:
That can wait till tomorrow,
for we must leave now.

Az várhat holnapig, mert most el kell mennünk.

Következményes mellékmondatok
E kevés esetben okozatot kifejező kötőszóként egész egyszerűen a that (’hogy’) használatos,
visszamutatva a fölérendelt mondatban lévő so vagy such (’ilyen’, ’olyan’) jelenlétére:
He was so angry that he could
Olyan mérges volt, hogy nem tudott magán not

control himself.
We had such a lot of luggage on the
roof that we couldn’t drive very fast.

uralkodni.
Olyan sok csomagunk volt a tetőn, hogy nem
tudtunk nagyon gyorsan hajtani.

Amikor a fölérendelt mondatban nincsen so vagy such, az angolban, miként a magyarban
sem, a következményt leginkább a so (’ezért’) mellérendelő kötőszó segítségével fejezzük ki,
amely a főmondatot vezeti be:
We had a lot of luggage on the roof
Egy csomó csomagunk volt a tetőn, ezért
so we couldn’t drive very fast.
nem tudtunk nagyon gyorsan hajtani.

Nézőpontot kifejező mellékmondatok
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Nézőpontot kifejező mellékmondat tekintetbe vett következményt fejeznek ki. Az angolban
szokás szerint so that vezeti be, amelynek magyar jelentése azért, hogy, úgy, hogy. A
magyarban használjuk az a célból kifejezést is, amelynek közvetlen jelentése hiányzik az
angolban. Egyéb szokásos kifejezések in order that (azért, hogy), with the intention that
(azzal a céllal / szándékkal / törekvéssel, hogy), vagyis egy elöljáróval és egy névszóval,
amely a kötőmondatot jelzőként kapja.
Nézőpontot kifejező mellékmondatban mindkét nyelvben, kötőmódban vagyunk (ld. 198.
pontban). Az angolban ezt a may vagy will valamint might, would avagy should jelöli. A
magyarban jövő időt kifejező szerkezet használatos:
The Prime Minister has decided to make A miniszterelnök elhatározta, hogy tévéaTVappearance tonight so that the whole fellépést tesz ma este azért, hogy az egész
nation may (will) know the Governnemzet ismerje meg (majd) a kormány
ment’s position.
álláspontját.
He moved to the front row so that he
might (would, should) see better.

Előre ment első sorhoz azért, hogy (majd)
jobban lásson.

The guide spoke slowly so that everybody might (would, should) understand.

Az idegenvezető lassan beszélt (, azért), hogy
mindenki megérthesse (majd).

Feltételes mellékmondatok
A normál feltételes kötőszó if, a magyarban ha. Egyéb kifejezés unless, provided (that), in
case, on condition that, melynek magyar megfelelői hacsak nm, kivéve ha; feltéve (hogy);
amennyiben, feltéve, hogy, hátha, netalán; ha, feltéve, azzal a feltétellel, hogy.
Egy feltételes mondatnak és az annak fölérendelt mondatnak kombinációját feltételes
alárendelt összetett mondatnak (körmondatnak) hívjuk. Amikor a fölérendelt mondat
következik a feltételes mellékmondat után, azt gyakorta akkor szóval vezetjük be a
magyarban: Ha eljön, akkor maradok. Itt az akkor angol megfelelője then. A then sokkal
ritkábban használatos azonban, mint a magyar akkor.

A feltételt nem mindig kell egy mondattal kifejezni: In your place I would not have done it =
If I had been in your place, i would not have done it. (A te helyedben én nem tettem volna.)
A feltételes alárendelt összetett mondatokat semlegesekre- és nem-valósokra osztjuk fel.

Semleges feltételes alárendelt összetett mondatok
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A semleges feltételes alárendelt összetett mondatokban a beszélő nem feltételez semmit a
feltétel telesedéséről. Az vagy teljesül vagy nem. A semleges feltételes mellékmondatok
mindkét nyelvben kijelentő móddal szerkesztődnek úgy a fölé-, mint alárendelt mondatokban:
If two times five is ten, then
five times two is also ten.
If they went by train, they
certainly passed Birmingham.
If the ship arrives at ten, he
will have plenty of time.

Ha kétszer öt az tíz, akkor ötször kettő is tíz.
Ha vonattal utaztak, akkor biztosan elmentek
Birmingham mellett.
Ha a hajó megérkezik tízkor, akkor lesz elég sok ideje.

Jegyezd meg a következő be to - és be going to – szerkezeteket:
If you are to succeed, you must
work much harder.
If you are going to use the car
tonight, you must tell Dad.

Hogy boldogul (sikeres légy), sokkal keményebben kell
dolgoznod.
Ha használni akarod ma este az autót, akkor muszáj
beszélned papával.

Jövőidejű will vagy shall soha nem használható feltételes mellékmondatokban. Lásd 187.
pontot.

Nem-valós feltételes alárendelt összetett mondatok
Nem-valós feltételes alárendelt összetett mondatokban a beszélő előfeltételezi, hogy a
feltételes mellékmondatban kifejezésre kerülő feltétel nem teljesült. Ezért sem mondunk a
fölérendelt mondatban semmi tényszerűt, hanem csupán vélekedést. A nem-valós feltételes
körmondatok két főcsoportra oszthatóak, lehetségesekre (potenciális) és nem valóságosakra
(irreális).
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A lehetséges csoportban a beszélő feltételezi, hogy a feltétel bizonyára nem teljesült, de nagy
valószínűséggel teljesülni fog:
Ha az emberek többet használták volna a tömegIf people used public transport
szállítást, a közlekedés helyzete javult volna.
more, the traffic situation would
improve.
Ha az emberek többet használnák a tömegszállítást, javulna a közlekedési helyezet.

If there were fewer cars, the air
would not be so polluted.

Ha kevesebb autó lett volna, a levegő nem lett volna
olyan szennyezett.
Ha kevesebb lenne az autó, nem lenne olyan
szennyezett a levegő.

Az angolban a fölérendelt mondat nem-valós karakterét mindig feltételes móddal (would
improve, would not be) jelezzük, kivéve akkor, ha magáról módbeli segédigéről van szó (lásd
198. pontban). A magyarban a feltételes mód (megjavulna, nem lenne) vagy múlt idő
(megjavult volna), írásos nyelvben néha kötőmód-alak (lenne) használatos.
A feltételes mellékmondat mindkét nyelvnél múlt időt kap (used azaz használták volna).
E mondatokban történő kötőmód használatáról lásd 191-192. pontokat.
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A nem-valós csoportban a beszélő nem csak azt feltételezi, hogy a feltétel nem teljesült,
hanem hogy nem is fog teljesülni. Ezt mindkét nyelvben az által fejezzük ki, az igét befejezett
múlt időbe tesszük. A befejezett alak ugyanis azt adja meg, hogy a teljesülés ideje elmúlt:

If more money had been spent on
public transport, city life would
have been much more pleasent.

Ha több pénzt adtak volna a tömegszállításra,
a városi élet sokkal kellemesebb lett volna.
Ha több pénzt adtak volna a tömegszállításra, a
városi élet sokkal kényelmesebb lenne.

Ha politikusok és várostervezők időben helyesen
If politicians and town planners
intézkedtek volna, a jelenlegi helyzet soha nem
had taken the right measures in
keletkezett volna.
time, the present situation would
never have arisen.
Ha politikusok és várostervezők időben helyesen
intézkedtek volna, a jelenlegi helyzet nem lenne.
Jegyzed meg, hogy a magyar kötőmódbeli volna úgy fölérendelt mondatban (lett volna,
keletkezett volna), mint az alárendelt mondatban használható. Az angolban feltételes mód
kívánatos a fölérendelt mondatban (would have been, would have arisen).
253
Semleges- és lehetséges körmondatok közti helyzet áll elő olyan mondatokban, ahol a beszélő
saját kétségét jelzi arról, hogy vajon a feltétel teljesült-e vagy teljesülni fog-e. Itt az angolban
egy kötő-jelző használatos, leggyakrabban should, mellékmondatban (lásd 196. pontot) A
magyarban feltételes módot alkalmazunk:
Ha jönne, kérlek, szólj nekem.
If he should come, please tell me.
If he should ask me, I might change
Ha megkérne, talán meggondolnám magam.
my mind.
A valószínűtlenség magas fokának kifejezésére a were to szerkezet szolgál a
mellékmondatban:

If the ship were to hit an iceberg,
it might possibly sink.

Ha a hajó jéghegynek ütközne, valószínűleg
elsüllyedne.
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A feltétel kérdő mondattal, felszólító mondattal vagy főnévi igenévvel fejeződik ki
Mindkét nyelvnél kérdés vagy felszólítás kifejezhet feltételt:
Wait, and you will see.
Should he come, please tell me.
Should he set foot here again
I shall not speak to him.
Had I know, I would have told you.

Várj, és majd meglátod.
Ha jönne, kérlek, szólj nekem.
Ha még egyszer ide teszi a lábát, én nem fogok
hozzászólni.
Ha tudtam volna, megmondtam volna neked.

Az angolban a feltétel főnévi igenévvel is kifejezhető:
To listen to him, one would think
Ráfigyelve (hallgatva őt) azt gondolhatnók, hogy övé az
he owned the place.
épület.
She would be a fool not to try.
Bolond lenne, ha nem próbálná meg.
Az angolban a kérdő-szerkezet főleg should és had segédigés-alakra korlátozódik. A
magyarban sokkal gyakrabban fordul elő kérdő-szerkezet. Egy ilyen mondat, mint Ha nincs
jegyed, akkor nem jöhetsz be az angolban If you haven’t got a ticket, we can’t let you in.
Feltétel általános vonatkozó-mondattal is kifejezhető. Ez a mondattípus formálisan szintén a
kérdő-mondathoz áll közel:
Whatever he says (may say),
he cannot deny my story
Whoever he is (may be),
he cannot break the law.
However rich he is (may be),
he cannot go on spending
money like that.

Akármit is mond (mondhat), nem tudja letagadni az én
történetemet.
Akárki is ő/legyen, nem szegheti meg a törvényt.
Akármilyen gazdag is ő/legyen, (úgy) nem folytathatja a
pénzköltést (pénzkiadást).

Mindegyik mondatban az általános vonatkozó-mondat hasonló értékű agy olyan mondattal,
melyet even if vezeti be (lásd lejjebb): Even if he says this, or that, or anything, he cannot
deny my story. (Még ha ezt, vagy azt, vagy akármit is mond, akkor sem tagadhatja a
történetemet.)

As if
Az összetett as if kötőszó, magyarban mintha, feltételes körmondatban használatos ott, ahol
egy rövidített összehasonlító-mellékmondat fölérendelt-mondata a feltételes-mondatnak. Tom
behaved as if he had not seen me (Tamás úgy viselkedett, mintha nem látott volna engem.) azt
tartalmazza, hogy Tom behaved as he would have behaved if he had not seen me (Tamás úgy
viselkedett, mintha úgy viselkedne, mintha ő nem látott volna engem.). Az as if-mondat ezért
ugyanazon igealakkal használatos, mint a többi feltételes mellékmondatokban. Ugyanez

érvényes a kevésbé szokásos as though (mintha) esetében. Az if és though közötti kapcsolatot
lásd lejjebb.

Ellentétes-mellékmondatok
Az ellentétes-mellékmondatok egy fajta tükörképe a feltételes-mellékmondatoknak. Az Even
if Tom is ill, he will go (Még ha beteg is Tamás, menni fog) körmondat ellent mond a If Tom
is ill, he will not go (Ha Tamás beteg, nem fog menni) feltételes körmondatnak. Az ellentétesmellékmondatot akkor használjuk, amikor az alárendelt feltételes körmondat által kifejezett
normális összefüggéssel szembeni ellentétet erősítjük meg. Ezért az természetes, hogy
hasonlóságokat találunk az ellentéte-mellékmondatok és feltételes-mellékmondatok között.
Azonban van egy fontos különbség. A feltételes mellékmondat soha nem alakítható ki úgy,
hogy abból az derüljön ki, a beszélő feltételezi, hogy a feltétel tényleg teljesült. A feltételes
alárendelt összetett mondat lehet semleges és lehet nem-valós. De soha nem lehet kifejezetten
valós. Auz ellentétes-mellékmondat ezzel ellentétben lehet valós. Tom went although he was
ill (Tamás elment, jóllehet, beteg volt.) azt tartalmazza, hogy a beszélő feltételezi, hogy
Tamás valóban beteg volt.
A valós ellentétes-mellékmondatokat although (’annak ellenére’, ’noha’, ’ámbár’, ’habár’)
vezeti be és mindkét nyelv kijelentő-módban áll. Egy semleges- és nem-valós ellentétesmellékmondatot ehelyett even if (’még … is’, ’még ha’) kötőszó vezeti be.
Típus

Ellentétes- mellékmondat

Valós

Semleges

Lehetséges
Nem-valós
Irreális

Alárendelt feltételes
összetétel

Tom works hard, although his
wages are low. (Tamás
keményen dolgozik, noha
bére alacsony.)
Tom works hard even if his If his wages are low, he does
wages are low. (Tamás még
not work hard. (Ha bére
akkor is keményen dolgozik,
alacsony, nem dolgozik
ha bére alacsony.)
keményen.)
Tom would work hard even if
If his wages were low, he
his wages were low. (Tamás
would not work hard. (Ha
akkor is keményen dolgozna,
bére alacsony lenne, nem
ha bére alacsony lenne.)
dolgozna keményen.)
Tom would have worked hard If his wages had been low,
even if his wages had been
he would not have worked
low. (Tamás akkor is
hard. (Ha bére alacsony lett
keményen dolgozott volna,
volna, nem dolgozott volna
ha bére alacsony lett volna.)
keményen.)

Időt kifejező mellékmondatok
Már tárgyaltuk a határozói hely-és időhatározói mellékmondatokat. Sok időhatározói
mellékmondat azonban inkább elbeszélőnek minősül és olyan elöljárók vezetik be, amelyek
kötőszavakként működnek. HASONLÍTSD ÖSSZE:
John arrived before Harry left. (Mielőtt Harry elment, megérkezett János.)
John arrived before Harry’s departure. (János Harry elindulása előtt megérkezett.)

John arrived after Harry left. (János megérkezett, miután Harry elment.)
John arrived after Harry’s departure. (János Harry megérkezése után indult el. )
John did not arrive until Harry left. (János nem érkezett meg, amíg Harry el nem ment.)
John did not arrive until Harry’s departure. (János nem érkezett meg Harry elmeneteléig.)
I haven’t seen him since hi left. (Nem láttam őt, amióta elment.)
I haven’t seen him since his departure. (Nem láttam őt elmenetele óta.)
A magyarban a legtöbb esetben különböző szavak használatosak elöljárók és kötőszavak
helyett: előtt/amíg, után/azután, amíg/ míg nem.
Az angol, a magyarral egyezően, időt kifejező mellékmondatokat jelen időben, és nem jövő
időben használja, még akkor sem, ha a kijelentés a jövőre utal (lásd 187. pontban):
Please tell me before you go.
Kérlek, értesíts, mielőtt elmégy (elutazol.)
I shall stay here until you leave.
Én itt maradok, amíg el nem indulsz.
When you have finished the
Amikor befejezted a takarítást, majd felmoshatsz.
cleaning, you can do the washing-up.
Állítmányi- és jelzői mondatok
Kötőmondatok névszói állítmányként állhatnak:
His excuse was that he had not
Az volt a kifogása, hogy nem lett tájékoztatva.
been informed.
The reason is that he does not know. Az oka az, hogy ő nem tudja.
The point is that he loves her.
A lényeg az, hogy szereti őt.
A nyelvek teljes egészében párhuzamosak. Még abban is teljesen megegyeznek, hogy az
állítmányi mondat saját névszójának jelzőjévé tehető: His excuse that he had not been
informed was not accepted. (Az a kifogása, hogy nem lett tájékoztatva, nem volt elfogadható.)
We were not aware of the fact that he had not been informed. (Nem szereztünk tudomást
arról a tényről, hogy ő nem volt tájékoztatva.) Lásd még 245. pontot.

Kérdő-mellékmondatok
Kérdő-mellékmondatok (interrogative) olyan kérdések, amelyek alárendelt mondatokként
állnak. Azokat szabály szerint olyan kifejezések irányítanak, amelyek kérést vagy
felvilágosítás szükségességét fejezik ki. A kérdő-mellékmondatok ugyanúgy feloszthatóak,
mint az ellentétes egyenes kérdések, ekképpen azon mondatrész után, amelyre a kérdés
irányul:
Kérdés-típus

igen- / nemkérdés

Mondatrész, melyre
a kérdés irányul

Egyenes kérdés

Kérdő mellékmondat

az egész állítmány

Did Mary see
Harry?
(Látta Mária
Harryt?)

if Mary saw Harry.
(hogy látta-e Mária Harryt. )

alany

tárgy
állítmány
Névszóikifejezésre
irányuló
kérdés
határozószó

Who saw Harry?
(Ki látta Harryt?)

who saw harry.
(hogy ki látta Harryt.)

who Mary saw.
Who did Mary see?
(hogy kit látott Mária.)
(Kit látott Mária?)
who Mary was.
Who is Mary?
(hogy ki volt Mária.)
(Kicsoda Mária?)
He asked
what Mary was.
What is Mary?
(Micsoda Mária?) (azt kérdezte,) (hogy mi volt Mária.)
why Mary went.
Why did Mary go?
(hogy miért ment el Mária.)
(Miért ment el
Mária?)
where Mary went.
Where did Mary go?
(hogy hová ment Mária.)
(Hová ment Mária?)
when Mary went.
When did Mary go?
(hogy mikor ment el Mária.)
(Mikor ment el
Mária?)
how Mary did it.
How did Mary do it?
(hogy
miként
tette azt Mária.)
(Miként tette
Mária?)

Függő igen / nem-kérdéseket if (’ha’, ’hogyha’) vagy whether (’vajon’) kötőszavak vezetik
be. Függő névszói kifejezésre vonatkozó kérdéseket kérdő névmásokkal (who, what stb,) vagy
kérdőszókkal (why, when stb.) vezetik be.
Az elbeszélő mondatoktól való megkülönböztetésre a kérdő-mellékmondatokat az angol
elöljárókkal irányítja:
I am not interested in whether he
Engem nem érdekel, hogy ő volt-e ott, vagy sem.
was there or not.
They knew nothing about who
Semmit nem tudtak arról, hogy kik voltak a férfiak.
the men were.
Amikor a kérdő-mellékmondatot névszó irányítja, azt gyakran as to (ami … illeti) elöljáróskifejezés vezeti be:
The question as to how long the
Ami annak kérdését illeti, milyen sokáig képesek a
strikers can hold out has not sztrájkolók kitartani, még nem lett megtárgyalva.
been discussed.
(Annak kérdését, hogy a sztrájkolók meddig tarthatnak
ki, nem tárgyalták meg.)
There have been endless discusVég nélküli tárgyalások folynak, vajon a sztrájk
sions as to whether the strike is
indokolt-e.
justified.
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A magyarban az-t be lehet toldani a kérdő-mellékmondatba, ha az az alanyra irányuló kérdés.
Ez az angolban nem lehetséges:
He asked who had seen Harry.
They wondered how many guests

Kérdezte, ki (az, aki) látta Harryt.
Azt szerették volna tudni, hány vendég fordulna meg.

would turn up.
(…, mennyi az a vendég, amely megfordulna.)
They could not tell us which
Nem tudták megmondani nekünk, az utasok melyike
of the passengers were missing.
hiányzik. (…, melyik utas az, aki hiányzik.)
They said they were absolutely un- Azt mondták, abszolút nem tudnak arról, mi történt.
aware of what had been going on. (…, mi az, ami történt.)
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A whether általában sokkal inkább írásos nyelv jellegű, mint az if. Whether, nem pedig az if,
azonban rendszerint használatos:
1. ha or követi, a whether mellé rendelten:
We wondered whether he
Kíváncsi volt, (hogy vajon) akar-e maradni vagy nem.
would stay or not.
2. ha kérdő-mellékmondatot névszó- vagy melléknév irányítja:
The question whether the
statement was true did not
bother him.
It is doubtful whether the
statement is true.

Az a kérdés, (hogy vajon) a vallomás igaz-e, nem
zavarta.
Kétséges, (hogy vajon) a vallomás igaz-e.

3. ha a kérdő-mellékmondatot elöljáró irányítja:
There was an argument
about whether he should
be allowed to stay.

Vita volt arról, (hogy vajon) kellene-e engedni, hogy
maradjon.

4. ha a kérdő-mellékmondat megelőzi a fölérendelt mondatot:
Whether he will really do
it remains to be seen.

Hogy (vajon) valóban megteszi-e, majd meglátjuk.

Főnévi igeneves elbeszélő mondatok
Hogy mit értünk személyragos valamint főnévi igeneves igealakok alatt, már tárgyaltuk az
Alaktanban.
A főnévi igeneves mondat rövidítési szándékkal használatos. Ezt ezért
mondatrövidítésnek is nevezzük. A magyarban csak egy főnévi igeneves alak fordul elő
mondatrövidítésekben, nevezetesen a főnévi igenév (infinitive) (pl. menni). Az angolban
ezzel szemben kettő van, a főnévi igenév (go) és gerundium (going).
Szokás szerint a főnévi igeneves mondat alanyát nem tesszük ki. Mindenek előtt
kihagyjuk azt, amikor a főnévi igeneves mondat alanya azonos a főmondatéval:
John wants to go.
John avoided going there.

János el kíván (akar) menni.
János kerülte az odamenetelt (hogy oda menjen).

(a főmondat alanya John alanya a főnévi igeneves mondat go valamint going állítmányi
igéinek is)

Hasonlóképpen lehet a főnévi igeneves mondat alanyát elhagyni, amikor annak nincs
semmilyen határozott irányulása:
It is difficult to swim.
Swimming is difficult.

Úszni nehéz.
Az úszás nehéz.

(a swim és swimming beleértett alanya nem egy határozott személy.)
Előfordulnak főnévi igeneves mondatok kitett „logikai” alannyal is:
I should like her to think so.
Szeretném, ha így gondolná.
John insisted on my comming. János ragaszkodott ahhoz, hogy eljöjjek
(…jövetelemhez).
For him to admit that is great Az ő esetében a megbocsátás egy óriási előrelépés.
step forward.
(her, my és him alanyként állnak a főnévi igeneves mondatban)
Ám szokásos esetekben előnyben részesítjük a személyragos mondatot, amikor az alanyt
ki kell tenni: John insisted /on it/ that I should go. (János ragaszkodott /ahhoz/, hogy
elmenjek.) It is a great step forward that he admits that. (Az egy óriási előrelépés, hogy ő
azt megbocsátja.)
Jegyezd meg, hogy az alany a főnévi igeneves mondatban, tárgyesetben- vagy birtokos
esetben áll.
A legtöbb főnévi igeneves mondat elbeszélő. Az személyragos elbeszélő mondatokhoz
hasonlóan ezek alanyként, tárgyként, határozóként, jelzőként és állítmányként működnek.
A tárgyas-mondatok és (a gerundiumok részéről) a határozói-mondatok a
legáltalánosabbak.

Főnévi igeneves alanyi-mellékmondatok
A főnévi igeneves mondat önmaga alanyként állhat. Az alanyt benne szokásosan nem
teszi ki, különösen nem általános kijelentésekben:
To do that is impossible.
Azt lehetetlen megtenni. (Megtétele lehetetlen.)
Writing such articles demands Ilyen cikkek írása bátorságot igényel.
courage.
(a to do that és writing such articles főnévi igeneves mondatok impossible, valamint
demands courage alanyaként állnak.)
E mondatokban, mint látjuk, úgy a főnévi igenév, mint a gerundivum használt.
Bizonyos irányzat van a főnévi igenév használatában, amikor a kijelentés valamely
esetlegességet fejez ki, gerundivumot, amikor a kijelentés sokkal általánosabb értelmű:
To catch that fish was difficult. Annak a halnak a kifogása nehéz volt.
Fishing is great fun.
A horgászat nagy szórakozás. (A horgászat
szórakoztató.)
Az angolban a magyarhoz hasonlóan szokásos alanynak a főnévi igeneves mondattal
történő alaki használata (extraponálás, ld. előbb).

It is impossible to do that.
Lehetetlen a megtétele.
It was difficult to catch that fish. Nehéz volt annak a halnak a megfogása.
It is good for him to meet other people. Más emberekkel való találkozás jó az ő számára.
A szerkezet olykor gerundivummal is előfordul:
It is no use trying.

Nem érdemes megpróbálni. (A próbálkozás
értelmetlen.)

A magyarhoz hasonlóan bizonyos esetekben a főnévi igenév tárgya alanyként szerepel
főmondatban:
That fish was difficult to catch.
Az a hal nehezen volt kifogható.
Hasonló típusa fordul elő az alanyi mondatnak olyan igéknél, mint seem és appear, a
magyarban ennek megfelelő látszik, tűnik, feltűnik, megjelenik, mutatkozik, előfordul
esetében:
He seem to like girls.
Úgy látszik, kedveli a lányokat.
She appear to have forgotten.
Előfordul, hogy elfelejtette.
E mondatokban a he és she a seems valamint appears alanyai. De ha kicseréljük a to like
girls és to have forgotten főnévi igeneves mondatokat személyragos mondatokra, azt
találjuk, hogy he és she önmagában a like valamint forget alanyai:
He seems to like girls = It seems /to me/ that he likes girls.
She appears to have forgotten = It appears that she has forgotten.
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Ugyanazon szerkezet van meg a angolban a likely, sure, certain mellékneveknél, de a
magyarban nincs megfelelő jelentése:
He is likely to win.
nyer.)
He is sure (certain) to win.

Valószínű, hogy nyer. (Valószínűleg nyer. Úgy tetszik,
Biztos, hogy nyer. (Biztosan nyer. Bizony nyer.)

He ezekben a mondatokban a likely valamint certain alanyai de valójában a win alanyai: It
is likely (certain) that he will win.
Amikor a főnévi igeneves mondatokban néha kitesszük az alanyt, az a geruindívumos
mondatokban rendszerint birtokos esetben áll, míg főnévi igeneves mondatokban for
elöljáró irányítja:
Your saying so will hardly
(Az a körülmény), hogy ezt mondod, aligha fogja
convince him.
meggyőzni.
For Tom to say no may lead
to trouble.

Bajhoz vezethet, ha Tamás nemet mond.

Bizonyos esetekben vitás, hogy vajon a for által megelőzött szót a főnévi igeneves mondat
alanyául kell-e számolni, vagy a főmondat határozójául:

It is not usual for teenagers to
marry these days.

A tizenévesek között nem szokás manapság
házasodni.

It was difficult for me to catch
that fish.

Nekem nehéz volt megfogni azt a halat.

Az utolsó mondatot körülírhatjuk így For me to catch that fish was difficult, a me , mint
alany segítségével, illetve így To catch that fish was difficult for me, a for me segítségével,
mint határozószóval.

Főnévi igeneves tárgyi mondatok
A tárgyi-mellékmondat úgy az angol-, mint a magyarban a főnévi igeneves mondat
leggyakoribb típusa. Leggyakoribb a módbeli segédigés szerkezet. A főigét, amelyet a
módbeli segédige irányít, nevezetesen egy főnévi-igeneves mondat állítmányi-igéjének
tekinthetjük. Vagyis a John can come (János jöhet.) mondat tulajdonképpen két mondatból
áll, az egyik azt mondja, hogy János valamit tehet, és a másik pedig azt, hogy János jön. A
főnévi igeneves mondat alanya tehát itt azonos az irányított mondat alanyával. De a módbeli
segédige kérdésében a kibontakozás odáig ment, hogy azok soha nem szerkeszthetők másik
tárggyal, mint magával a főnévi igeneves mondattal, és a főnévi igenév igen közel áll a
segédigével, amely többek között abból derül ki, hogy azt nem jelöli főnévi igeneves jelzés.
Ezért a módbeli segédigéket itt nem kell tárgyalnunk, hanem azokat lásd a 199. ponttól
kezdődően.
Annak ellenére, hogy a főnévi igeneves mondatok logikusan hasonlóak a személyragosokhoz,
nem mindig lehet őket egymással helyettesíteni. Természetesen mondhatjuk, hogy John
promised to meet Mary (János megígérte, hogy találkozik Máriával) és hogy John promised
that he would meet Mary (János megígérte, hogy találkozni akar Máriával); hogy John denied
that he knew Mary (János tagadta, hogy ismeri Máriát) és hogy John denied knowing Mary
(János tagadta, hogy ismeri Máriát). De gyakoribban csak a szerkezetek egyike lehetséges.
Egy olyan ige, mint pl. refuse (visszautasít) nem vehet fel személyragos mondatot, hanem
főnévi igenévvel kell szerkeszteni: John refused to do it. (János visszautasította, hogy
megtegye.)
Már rámutattunk arra, hogy a főnévi igeneves mondatok alanyát elhagyjuk, ha az azonosa a
főmondattal (lásd előbb):
John wants to come.
John avoided going there.

János szeretne eljönni.
János kerülte az odamenetelt. (…hogy oda manjen.)

(a főmondat alanya John a főnévi igeneves tárgyi mondat állítmányi igéjének, to come-nak és
a going-nak is alanya.)
Amikor a főnévi igeneves tárgyi mondat alanya nem azonos a főmondatéval, az rendszerint a
főmondat tárgyává lép elő. Ez a szerkezet két különböző módon keletkezhet, attól függően,
hogy az irányító ige szabályosan szerkeszthető-e egy vagy két tárggyal; az expect something
valamint tell somebody something típusú:
John expected Mary to come. (János remélte, hogy Mária eljön.)

(a fölérendelt mondat expect igéjének tulajdonképpen csak egy tárgya van, nevezetesen az
egész Mary to come főnévi igeneves mondat. Mary ugyanakkor mégis úgy működik, mint az
expext tárgya és mint come alanya.)
John told Mary to come. (János mondta Máriának, hogy jöjjön el.)
(a fölérendelt mondat tell igéjének ár kezdettől fogva két tárgya van, nevezetesen Mary és to
come. A fölrendelt mondat személyi tárgya, Mary, ugyanakkor a to come tárgyaként
működik.)
Annak ellenére, hogy a két kategóriát különbözően kell elemezni, a végeredmény ugyanaz
lesz: egy irányító ige egy tárgy- és egy főnévi igenév előtt. A következő kifejtésben ezért e
szerkezeteket együtt kell kezelnünk. Ekképpen nem használunk elhagyott tárgy-jelzést (John
told Mary to come-ban) vagy kitett alanyt (John expected Mary to come-ban) felosztási
alapként.
Személyragos- és főnévi igeneves szerkezet közötti választás nagymértékben az irányító ige
jelentéstartalmán múlik. Szerencsére a közös szabályok azonosak mindkét nyelvnél.
Ekképpen ugyanúgy tiltja a magyar, mint az angol az elhagyott alanyú főnévi igeneves
szerkezetet, figyelmet felhívó ige után és olyan elképzelést- valamint idézést jelentő igéknél,
amelyek nem fejeznek ki akaratot vagy hozzáállást (lásd előbb). Hasonlóképpen érvényes
mindkét nyelvnél, hogy azok, éppen sok ilyen igénél engedélyeznek főnévi igeneves
szerkezetet kitett alannyal (lásd később). Itt igen csak visszanyúlhatunk a magyar
nyelvérzékhez. Ezzel szemben a magyar nyelv nem nyújt támpontot a főnévi igenév és
gerundivumos-mondat közötti választás terén. Természetesen megkülönböztethetünk
bizonyos igetípusokat, amint az az alábbi összeállításokból kitűnik. De egészében véve arról
van szó, hogy megtanuljuk, hogy minden egyes ige miként szerkesztődik. Ezért adtunk elég
gazdag példagyűjteményt.
Az angolban, sok esetben a főnévi igeneves mondatok úgy lerövidülnek, hogy egyedül to
marad hátra. A magyar megfelelője ennek a tesz, csinál, történik -tartalmú mondat:
She asked him to leave
the room but he refused to.

Kérte, hogy hagyja el a szobát, de ő megtagadta annak
megtételét (… hogy megtegye).

I would like to take a week

Szeretnék egy hét szabadságot kivenni, de nem
engedhetem
meg magamnak, hogy megtegyem.

off but I cannot afford to.
She has not turned up yet and
we no longer expect her to.

Ő még mindig nem került elő és már tovább nem is
reméljük,
hogy az megtörténik.

Lásd még 96. pontban is.
A tárgyas mondat alanya azonos a főmondat alanyával
Azokban az esetekben, amikor a tárgyas mondat alanya azonos a főmondatéval, bizonyos
egyes igéknek személyragos mondatra- (pl. say, see, know – lásd előbb), másoknak főnévi
igeneves mondatokra- (pl. refuse), és megint másoknak úgy személyragos-, mint főnévi
igeneves mondatra lehet szüksége (pl. promise). A megfelelő magyar igéket hasonlóképpen
szerkesztjük.

Egyes igéknek ugyanannak az alanynak k e l l lenni a tárgyas mondatban is, mint a
főmondatban (pl. refuse, try, begin, start). Ezek az igék mindig főnévi igeneves tárgyas
mondattal állnak, nem személyragossal. Más igéknek l e h e t különböző alanya a
főmondatban és a tárgyas mondatban (pl. want, promise, prefer). Sok ilyen igénél előfordul
úgy személyragos-, mint főnévi igeneves tárgyas mondat.
Bizonyos igék, amelyek elöljárót kívánnak a főnévi alany elé (pl. hesitate about something,
fail in something), elhagyják az elöljárót, amikor főnévi igeneves mondatot kapnak tárgyként:
hesitate to do something, fail to do seomething.
Jegyezd meg, hogy a magyar gyakran elhagyhatja a főnévi igeneves szerkezetet. Az angolban
ez csaknem soha nem megy.
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Egyedül főnévi igenév
PÉLDA: learn,

amnage, fail, seek, offer, refuse, choose, had better, want, promise, swear,
undertake, decide, hope, expect.
She learnt to drive in three weeks.
Három hét alatt tanult meg vezetni.
He managed to push the door open.
Sikerült neki kinyitni az ajtót.
They failed to see my point.
Nem értették meg, mit gondoltam.
She offered to lend me a fiver.
Felajánlotta nekem, hogy kölcsönad egy ötöst.
She chose to stay at home.
Azt választotta, hogy otthon marad.
You had better go to bed now.
Jobb, ha most lefekszel.
He did not want to go to bed.
Nem akart lefeküdni.
He promised to do his best.
Megígérte, hogy a tőle telhető legjobbat teszi.
She swore to tell the truth.
Megesküdött, hogy az igazat mondja.
I hope to see you soon.
Remélem, hamarosan látlak.
I expect to be back at ten.
Azzal számolok, hogy tízre visszaérek.
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Szokás szerint főnévi igenév, sokkal ritkábban gerundivum
PÉLDA: try,

attempt, decline, omit; like, love, hate, afford, intend, plan, propose, prefer,
regret, dread, fear.
We tried (attempted) to catch the thief.
Megpróbáltuk (megkíséreltük) elfogni a tolvajt.
Why don’t you try talking to him?
Miért nem próbálsz meg beszélni vele?
The Minister declined to make
A miniszter elhárította a nyilatkozattételt.
(declined making) a statement.
He had omitted to get (omitted getting)
Elmulasztotta a nagykövetséggel való
in contact with the Embassy.
kapcsolatfelvételt.
I like driving but I wouldn’t like to
Én szeretek (autót) vezetni, de nem szeretnék
ebben
drive in this weather.
az időben vezetni.
I hate to trouble you about it.
Sajnálom, hogy ezzel zavarlak.
I hate asking favours.
Én útálok szívességet kérni.
They cannot afford to go abroad.
Nem engedhetik meg maguknak a külföldi
utazást.

You needn’t call a taxi. I prefer to
walk home.
I prefer going by train to driving.
I regret to disappoint you but I’m
afraid I must.

Nem szükséges taxit hívnod. Én jobban szeretek
haza sétálni.
Én jobban szeretem a vonatozást a(z
autó)vezetésnél.
Nem akarlak kiábrándítani, de sajnos muszáj.

Amint a példákból kiderül, a célzat, hogy akkor használjuk a főnévi igenevet, amikor a
kijelentés esetleges, gerundivumot pedig akkor, amikor a kijelentés sokkal általánosabb.
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Egyedül gerundivum
PÉLDA: stop,

finish, give up, leave off, keep /on/, avoid, escape, delay, postpone, put off,
consider, risk, cannot help; enjoy, fancy, mind, dislike, detest, deny.
They immediately stopped talking Azonnal abbahagyták a beszélgetést, amikor az
when the headmaster entered.
Iskolaigazgató belépett.
It had left off raining when we
Elállt az eső, amikor megérkeztünk.
arrived.
My shoe-lace keeps coming undone. Kibomlott a cipőfűzőm.
He was so close that he could not Olyan közel volt, hogy nem tudta elkerülni az előtte
avoid bumping into the car in front. lévő autóba történő beleütközést.
He always delays paying his bills Mindig az utolsó napokra hagyja a számlafizetést.
till the last day.
He postponed writing to her till it Addig halasztotta az írást neki, amíg késő nem volt.
was to late.
He had considered buying some
Gondolkodott a részvényvásárlás felől, de nem tette,
shares but didn’t as he would not mert nem akarta kockáztatni a pénz elveszítését.
risk losing his money.
She could not help laughing.
Nem tudta visszatartani a nevetést.
I enjoyed driving on the motorway Élveztem az autópályán történő vezetést, de
but I detest being stuck on the city utáltam a városi forgalomban való elakadást.
traffic.
I don’t fancy going to the party but Nincs kedvem elmenni a vendégségbe, de
I wouldn’t mind going out with you nincs az ellen kifogásom, hogy veled egyedül
alone.
legyek.
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Gerundivum vagy főnévi igenév
PÉLDA:

begin, start, commence, continue, cease.

He began (started) walking
(to walk) up and down the room.
He continued singing (to sing)
although the audience started
shouting (to shout) words of

Elkezdett sétálni le és fel a szobában.
Folytatta az éneklést, noha a hallgatóság
gyalázó szavakat kezdett el rá kiabálni.

abuse at him.
All troops on both sides ceased
firing at midnight.

Mindkét oldalon álló valamennyi csapat
beszüntette a tüzelést éjfélkor.
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Forget és remember
A forget és remember igék főnévi igenévvel és gerundivummal egyaránt szerkesztődnek, de
különböző jelentéssel. John forgot leaving the key under the door-mat azt jelenti, hogy János
elfelejtette a kulcsot a lábtörlő alatt hagyni. John forgot to leave the key azt tartalmazza, hogy
elfelejtette azt odatenni. Ellentéte a remember. HASONLÍTSD ÖSSZE: He remembered bringing
her flowers that first night (’Emlékezett arra, hogy virágokat vitt neki az első este) és For
once he remembered to bring her flowers (’Most az egyszer jutott eszébe virágokat vinni
neki’).
Jegyezd meg, hogy a magyar itt főnévi igenevet használhat akkor, amikor az angolban főnévi
igenév van, de személyragos kötőmondatot használ, amikor az angol gerundivumot.
Tárgyas mondat alanya azonos a fölérendelt mondat tárgyával.
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Akaratot kifejező igével és hozzáállást kifejező igével
PÉLDA: want,

expect, like, prefer, cause, make, let.

She wanted him to leave her alone.
We didn’t expect her to return so soon.
We would like you to be as quick
as you can.
What caused him to change his mind?
The made her confess.
I would never let my dog run about
loose.

Azt akarta, hogy hagyja őt békén.
Nem vártuk, hogy olyan hamar visszajön.
Azt szeretnénk, hogy olyan gyors légy,
amilyen lehetsz. (…siess.)
Mitől változott meg a véleménye?
Elismertették vele. (Bevallatták vele.)
Soha nem hagynám a kutyámat
szabadon szaladgálni.

Ezek közül az igék közül a make és let a többitől azáltal különülnek el, hogy annak a főnévi
igenévnek, amelyet azok irányítanak, hiányzik a to-ja. Make azonban megkívánja a to-t,
amikor szenvedővé válik: She was made to confess. (Elismertették vele (Bevallatták vele)).
Az e csoportban lévő igék csaknem általánosan kerülik a személyragos mondatszerkezetet.
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Ehhez a csoporthoz számíthatunk e rész állásponti igét, amelyek tárgyát elöljáró irányítja: rely
on, depend on, count on:
We rely on our M.P. to bring the
matter up in the House of Commons.

Megbízunk parlamenti képviselőnkben, hogy az
ügyet az alsóház elé viszi.

He had always counted on his father
to get him out of trouble.

Minidig számított arra, hogy apja kisegíti őt a
bajból.

You cannot always depend on your
parents to keep you out of trouble.

Nem mindig számíthatsz arra, hogy szüleid
kisegítsenek a bajból.

Ezek az igék állhatnak gerundivummal is főnévi igeneves mondat helyett:
She relies on his helping her.
Megbízik abban, hogy segít rajta (neki).
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Ehhez a jelentés-csoporthoz tartoznak még: ask, order, command, force, compel, persuade,
amelyek mindegyikének jelentéstartalma ’késztet valakit, hogy tegyen valamit’. Más igék pl.
teach, allow, warn. Valamennyi személyes tárggyal- és főnévi igenévvel szerkesztődik ask
somebody to do something (kér valakit, hogy tegyen valamit) -mintájára. A magyar hasonló
szerkezetet használ:
The policeman told me to turn off
the headlights.
His doctor has ordered him to stop
smoking.
The colonel commanded his
regiment to attack at dawn.
They forced him to confess.
His sense of duty compelled
him to desert.
They persuaded him to join
the Army.
He taught me to swim.
She reminded him to wash up.
I warned him not to do it.

A rendőr azt mondta, hogy kapcsoljam le a fényszórót.
Orvosa elrendelte, hogy hagyja abba a dohányzást.
Az ezredes megparancsolta ezredének, hogy
hajnalban támadjon.
Kényszerítették rá, hogy vallja be.
Kötelességérzéke kényszerítette a megszökésre.
Meggyőzték arra, hogy lépjen be a seregbe.
Ő tanított meg engem úszni.
Emlékeztette (eszébe juttatta), hogy mosogasson (el).
Figyelmeztettem őt arra, hogy (azt) ne tegye.

Jegyezd meg, hogy olyan ige, mint promise nem tartozik ehhez a csoporthoz. Ez úgy egy,
mint két tárggyal szerkesztődik: I promised to do it (Megígértem neki, hogy megteszem).
Mindkét esetben a főnévi igeneves alany azonos a főmondat alanyával, nem annak tárgyával.
Ugyanez érvényes a magyarban is.
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A declare, know, believe, suppose, imagine és consider igéknél tárgy főnévi igenévvel főleg
be igével fordul elő. A know még más igével is előfordul, mint be-vel:
The jury declared the accused to
be innocent.
We believe this to be correct.
I had imagined him to be much
younger.
I have never known him to be
dishonest.
I have never known him to behave
like that.
I consider him to be a great
scientist.

Az esküdtszék a vádlottat ártatlannak mondta ki.
Úgy gondoljuk, hogy ez helyes.
Őt sokkal fiatalabbnak képzeltem.
Én őt soha nem ismertem becstelennek.
Én őt soha nem ismertem így viselkedni. (Ahogy én
ismerem, ő soha nem viselkedett így.)
Én őt nagy tudósnak tartom.

Amikor az igék szenvedővé válnak, a tárgy alannyá válik:
He is known to be dishonest.
He is considered to be a great
scientist.
You are not supposed to be here
today.

Ismert, hogy ő becstelen.
Őt nagy tudósnak tartják.
Nem a te dolgod, hogy ma itt legyél. (Ma nem kellene
itt lenned.)

Jegyezd meg, hogy szenvedőben a szerkezet még say igével is előfordul:
Dr. Simmons is said to have gone
abroad.
He is said to be rich.

Azt mondják, hogy dr. Simmons külföldre ment.
Azt mondják róla, hogy gazdag.
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Észlelést kifejező igével
PÉLDA: see,

hear, feel.

John heard Mary sing.
énekel.)
Mary saw John leave.

János hallotta énekelni Máriát. (János hallotta, hogy Mária
Mária látta elmenni Jánost. (Mária látta, hogy János elmegy.)

A főnévi igeneves mondat alanya itt ugyanakkor tárgyként is működik a fölérendelt
mondatban. Mint olyan, ezt alanyként tehetjük, ha a fölérendelt mondatot szenvedő
szerkezetűvé tesszük:
Mary was heard to sing.
John was seen to leave
the house.

Máriát hallották énekelni. (Hallották, hogy Mária énekel.)
Látták, hogy János elhagyta a házat.

Míg a cselekvő mondatnak ezekkel az igékkel to nélküli főnévi igeneve van, amint látjuk, a
szenvedő mondat to-s főnévi igenevet igényel.
Főnévi igenév helyett folyamatos igeidő alak (progressive) is használható: I heard a car
coming (Hallottam jönni egy autót.) = I heard that a car was coming. (Hallottam, hogy egy
autó jött.)
Ez a folyamatos alak szoksá szerint folyamatban lévő (nem befejezett) cselekvést jelöl.
HASONLÍTSD ÖSSZE:

I saw the boy swim across the river. (Láttam a fiút a folyón átúszni. Láttam, hogy a fiú
átúszta a folyót.) (elérte a túloldali partot)
I saw the boy swimming across the river. (Láttam a fiút, hogy éppen átússza a folyót.) (útba
volt a túloldali part felé)
Néha múlt idejű (befejezett) melléknévi igenév is előfordulhat:
I have heard that story told before. (Hallottam, hogy azt a történetet már mondták azelőtt.)
We saw him killed.
(Mi láttuk, hogy megölték.)
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Gerundivumos tárgyas mondatok kitett alannyal
Többek között stop, mind, excuse és forgive igékkel fordul elő gerundivumos főnévi igeneves
mondat kitett alannyal:
Excuse my troubling you.
Bocsáss meg, hogy zavarlak.
Nothing could stop him doing it.
Semmi nem tudta megállítani (megakadályozni), hogy ne
tegye.
Please forgive my interrupting you. Elnézésedet kérem a zavarásért. (Elnézést kérek, hogy
zavarlak. Elnézést a zavarásért.)
If you don’t mind my saying so.
Ha nincs ellene kifogásod, hogy ezt mondom.
Főnévi igeneves mondat alanya határozatlan
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Határozatlan alannyal bíró személyragos mondatoknak gyakran szenvedő alakot adunk (lásd
241. pontban). Az angolban a want, require és need igéket a ’szüksége van’ –jelentésben
cselekvő olyan gerundivumos mondattal szerkesztünk, amelynek alanya nincs meghatározva.
Az ennek megfelelő magyar szerkezet szenvedő főnévi igeneves mondat. Ez a szerkezet az
angolban is lehetséges, a want kivételével:
The door need oiling (to be oiled). Az ajtónak olajozásra van szüksége. (Az ajtót meg kell
olajozni.(…, hogy olajozzák.)
The cottage requires painting
A nyaralónak festésre van szüksége. (A nyaralót festeni
(to be painted).
kell. (… ki kell, hogy fessék.)
The car wants checking over.

Az autónak felülvizsgálásra van szüksége. (Az autót felül
kell vizsgálni. (…, hogy vizsgálják.)

Főnévi igeneves határozói mondatok
A személyragos elbeszélő mondatokhoz (lásd előbb) hasonlóan még a főnévi igenevesek is
határozóként működhetnek:
I am looking forward to visiting America = I am looking forward to my visit to America.
Előre örülök (örömmel várom) amerikai látogatásomnak (Amerikába teendő látogatásomat.)
Az angolban – amint már láttuk – az elöljáró rendszerint nem irányíthat személyragos
elbeszélő mondatot, azaz that-mondatot (lásd 244. pontot). Rendszerint főnévi igenév előtt
sem állhat elöljáró. A főnévi igenevet e helyett gerundivum helyettesíti:
He is afraid of drowning.

Fél a fulladástól. (Fél, hogy megfullad.)

A kötőmondat- vagy főnévi igenév előtti elöljáró-használat kérdése lényeges a magyar és
angol egymástól való különbözőségében.
Végül vegyük észre, hogy a példában felhozott elöljáróval irányított mondatokat sok esetben
tárgyas- illetve határozói-mondatokként mondhatjuk (lásd előbbiekben).

Főnévi igeneves határozói mondatok elhagyott alannyal

Főnévi igenév
A legfontosabb főnévi igeneves határozói mondatok azok, amelyek szándékot fejeznek ki. A
magyarban ennél mi az azért, hogy kötőszót használjuk (az angolban lévő elöljárós szerkezet
helyettesítésére). Az angolban a szándékot szabályosan egyedül to főnévi igenévvel fejezzük
ki:
He went to Paris to improve
Párizsba ment, hogy tökéletesítse francia tudását.
his French.
John stopped to help the old
János megállt, hogy segítsen az öreg úrnak.
gentleman.
Lehet az in order to kifejezést is használni:: He went to Paris in order to improve his French.
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Az egyedüli elöljárók, amelyek az angolban irányíthatnak egy főnévi igeneves mondatot, az
except, but és save (valamennyi jelentése: ’kivéve’, ’kivételével’). Ugyanez érvényes, mint
láttuk, személyragos mondatokra (lásd előbb):
Nem tudott mást tenni, kivéve, hogy várjon. (A
várakozáson kívül nem tudott mást tenni.)
Nem tett semmit, kivéve panaszkodást. (A
panaszkodáson kívül nem tett egyebet. Csak
panaszkodott.)
Főnévi igeneves határozói mondatok a személyragosakhoz hasonlóan kifejezhetnek
következményt, okozatot és feltételt:
He is too young to marry.
Ő túl fiatal ahhoz, hogy házasodjon.
She is old enough to decide
Ő elég öreg ahhoz, hogy önmaga döntsön.
for herself.
How can you be so stupid as
Hogyan lehetsz olyan hülye, hogy elhiszed neki,
to believe what he says?
amit mond?
I am happy to see you.
Boldog vagyok, hogy látlak.
I am sorry to trouble you.
Sajnálom, hogy zaklatlak.
He was afraid to go there.
Félt odamenni.
She made a note of it so as
Feljegyzést készített róla, hogy biztosan emlékezzen.
to be sure to remember.
He would be a fool not to go
Bolond lenne nem elmenni oda.
there.

He had nothing to do except
to wait.
He did nothing but complain.

Jegyezd meg, hogy egyik fenti főnévi igeneves mondatot nem irányítja elöljárószó (lásd 246.
pontot), annak ellenére, hogy a kifejezések gyakran megkívánják a névszó előtti elöljárókat (I
am happy about your success. (Boldog vagyok a sikered miatt.) He was afraid of the dog.
(Félt a kutyától.)
271
Gerundivum
A gerundivumos főnévi igeneves mondatok igen szokásosak elöljárók után:

Her daughter is very keen on riding. Lánya nagyon odavan a lovaglásért.
We were tired of waiting.
Belefáradtunk a várakozásba.
Father was tired from working
Apa fáradt volt az egész napos mezei munkától.
in the fields all day.
John had left the house without
János a nélkül hagyta el a házat, hogy bezárta volna az
ajtót
locking the door.
I had counted on staying a bit
Számítottam arra, hogy egy kicsit tovább maradok.
longer.
We are looking forward to
Előre örülünk (örömmel várjuk), hogy találkozzunk
veled.
meeting you.
There is no point of refusing.
Nincs értelme a visszautasításnak.
I have nothing against working
Nincs ellene semmi kifogásom, hogy kézzel dolgozzam.
with my hands.
His ill health prevented (stopped) Betegsége megakadályozta abban, hogy elfogadja a
him from accepting the post.
beosztást.
A magyar megfelelőség, mint látható, zömében, a hogy kezdetű mellékmondatos szerkezet.
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Gerundivumos határozói mondat előfordul worth (érdemes, ér valamennyit, valamennyit érő),
near (közelít, közeledik, közelről érint) és like (szeret, kedvel, tetszik, akar, óhajt, kíván)
igékkel is:
It is worth trying.
He was near drowing.
There is nothing like swimming.

Érdemes megpróbálni.
Közel volt a fulladáshoz. (Majdnem megfulladt.)
Semmi nem ér fel az úszással. (Semmi nem veszi fel a
versenyt az úszással. Nincs jobb az úszásnál.)

A busy utáni ing-es alakot is folyamatosnak tekintünk:
He is busy writing letters.

Levélírással van elfoglalva. Levélírás foglalja le.

Főnévi igeneves határozói mondatok elhagyott alannyal
Főnévi igenév
Miközben az elhagyott alanyú főnévi igeneves határozói mondatot nem irányíthatunk
elöljáróval, hasonló mondatokat, kitett alannyal, néha for elöljáró előzheti meg. Ez
történik, pl. az alábbi esetekben:
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A wait, long igékkel, és az anxious határozószóval
We were all waiting for the plane
to start.

Mindnyájan arra vártunk, hogy a repülő
elinduljon.

The pupils were longing for school
to break up.
We were anxious for him to succeed.

A tanulók arra vártak, hogy vége legyen az
iskolának.
Sóvárogtunk arra, hogy boldoguljon.

Ezt a szerkezetet is kitett alanyú elöljárós tárgyi mondatnak tekintjük (lásd 263. pontot).
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A too-val és enough-fal
He drove too fast for the police
to catch him.
She did not speak loud enough for
hallhassuk.
us to hear.
There were too many cars for me
megszámolhassam
to count.

Túl gyorsan hajtott, mert a rendőrség el akarta
őt fogni.
Nem beszélt elég hangosan ahhoz, hogy
Túl sok volt az autó ahhoz, hogy
őket.
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Egyéb esetek
My secretary had arranged for a taxi
to meet me at the airport.
He found no solution except for Harry
to leave.
You only have to press this button for
the machine to stop.

A titkárom intézkedett, hogy egy taxi várjon rám
a repülőtéren.
Nem talált más megoldást, mint hogy Harry
eltávozzon.
Csak ezt a gombot kell megnyomnod, hogy a
gép leálljon.

Gerundivum
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A gerundivumos határozószói mondat kitette alannyal főleg a nehezebb stílushoz tartozó. Az
alany tárgyi alakban állhat vagy birtokos esetben. A birtokos eset előnyben részesül az
írásbeliségben, ha az alany személyes névmás:
They didn’t object to my (me)
Nem volt az ellen kifogásuk (ellenvetésük), hogy
coming along.
velük menjek.
I have nothing against your (you)
Nem vagyok ellene, hogy csatlakozz hozzánk
joining us. (…
velünk gyere).
I did it without his noticing it.
Úgy csináltam, hogy észre vette volna.
John relied on Harry/’s/ doing his best.
János bízott abban, hogy Harry a tőle telhető
legjobbat teszi.
John was looking forward to his father/’s/ János előre örült (örömmel várta), hogy apja
taking him to the circus.
elviszi őt a cirkuszba.
She was used to her husband/’s/ being
Hozzá volt szokva, hogy férje későn jön
late for dinner.
haza ebédelni.

A magyar jelentés itt általában személyragos kötőmondat: vki/vmi …, hogy vki/vmi …mintára.
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Egyedül álló főnévi igeneves határozószói mondatok
Néha, főleg irodalmi stílusnál, előfordulnak olyan határozói mondatok, amelyek sokkal
kevésbé kötődnek fölérendelt mondataikhoz. Ezek a határozói mondatok gyakran időpontot
vagy okot jelölnek (be-vel mindig okot), és gyakran gerundivumos alakban állnak. A
legtöbbjüknek alanya elhagyott: Being in a hurry, I had to take a taxi = As I was in a hurry, I
had to take a taxi (Mivel siettem, taxiba kellett szállnom.) Egyes gerundivumos határozószói
mondatokat elhagyott alannyal gyakran kötőszó vagy elöljárószó előzi meg: While waiting for
the bus, I read the paper. (Amíg a buszra vártam, olvastam az újságot.) Before leaving, you
must go and see her. (Mielőtt elmégy, meg kell látogatnod őt.)
Knowing Tom, I was not surprised.
Being unable to find his key, he
went back to his friend.
Having found the key, returned
to his flat.
When opening the door, he
noticed that it was unlocked.
After drinking a few beers, he
went to bed.
On waking up the next morning,
he had a hangover.

Tamást ismervén, nem voltam meglepődve.
Mivel képtelen volt megtalálni a kulcsát, visszament
barátjához.
A kulcsot megtalálván, visszatért lakásába.
Az ajtót nyitván, úgy lelte, hogy az nem volt bezárva.
Hogy egy kevés sört ívott, elment lefeküdni.
Másnap reggelre másnaposan ébredt.

Néha előfordulnak olyan egyedül álló főnévi igeneves mondatok, amelyek tulajdonképpen
feltételes jelentésűek: To see him, you might think he owned the place =If (When) you see
him, you might think he owned the place. (Amikor őt látod, azt hihetnéd, hogy övé a lakás.)
Olykor a mondatnak van kitett alanya: The war having started (= Since the war had started),
the town was evacuated. (Mivel a háború elkezdődött, a várost kiürítették). Weather
permitting (= If the weather permits), we shall start tomorrow. (Ha az időjárás engedi, holnap
elkezdjük.)
A have és be ige gerundivumos alakjait néha elhagyjuk, és akkor melléknévi igenevesszerkezetet kapunk: The money gone, we could not continue our journey = The money having
(being) gone, we could not continue our journey. (Mivel a pénz elfogyott, nem tudtuk
utazásunkat folytatni.) Az olyan mondatok, ahol a segédigét kihagyjuk, és csak a múlt idejű
melléknévi igenév marad meg, szintén előfordulnak kitett kötőszóval:
Though bitterly attacked, he would
Noha rettenetesen támadták, nem akarta felvenni
not take up the fight.
a harcot.
If pressed, he will probably accept.
Nyomásra talán elfogadja.
Minden itt tárgyalt szerkezet szokatlan illetve nem igen használatos a mindennapi beszédben.
Ugyanez érvényes a megfelelő magyar szerkezetekre is, amennyiben előfordulnak.

Főnévi igeneves állítmányi mondatok

Főnévi igeneves mondatok állítmányként állhatnak:
His first thought was to run away. Első gondolata az volt, hogy elmeneküljön.
„Seeing is believing.”
”Hiszem, ha látom.”
„To see is to believe”
”Hiszem, ha látom.”
Amikor az alany ki van téve, azt for követi:
My suggestion is for you
Javaslatom az, hogy add el az autót.
to sell the car.
Főnévi igeneves jelzői mondatok
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Főnévi igeneves jelzői mondatok elég gyakoriak. Azok általánosságban
g e r u n d i v u m o s a k és akkor szokás szerint of elöljáró segítéségével kötődnek
névszóikhoz:
The idea of phoning her up
Az a gondolat, hogy telefonál neki, felötlött benne
(eszébe occured to him.
jutott).
The possibility of phoning her up Annak lehetősége, hogy telefonáljon neki, nem ötlött fel
had not occured to him
benne (nem jutott eszébe).
The habit of smoking is difficult
A dohányzás szokását nehéz megváltoztatni (letörni).
to break.
Ha a gerundivumos mondat alanya ki van téve, annak tárgyesetben vagy birtokos esetben kell
állnia: The idea of John/’/ going there is ridiculuous. (János ötlete, hogy odamenjen,
nevetséges). The possibility of his (him) going there does not exist any more. (Annak
lehetősége, hogy oda elmenjen, már többé nem létezik).
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F ő n é v i i g e n e v e s jelzői mondat egyedül bizonyos névszókkal használatos. Ez szabály
szerint olyan cselekményt jelöl meg, amely az időben előre fekszik:
I have the (a) right to know where
Jogomban áll (van) tudni, hol vagy.
you have been.
I hope we’ll get an oppurtinity to
Remélem, lesz lehetőségünk később
discuss the matter later.
megbeszélni a dolgot (ügyet).
The order to attack was given straight
A támadási parancs azonnal ki lett adva.
away.
He gave them no chance to defend
Nem adott nekik esélyt arra, hogy megvédjék
themselves.
magukat.
I haven’t got /the/ time to look at
Nem volt időm, hogy most ránézzek. (Nem értem
most ránézni.)
rá that now.
She didn’t have the strength to go
Nem volt ereje arra, hogy egy válóperen menjen
át.
through a divorce.
Még ezeknek a mondatoknak is lehet kitett alanyuk. Az alanyt akkor a for elöljáró előzi meg:
They discussed the possibility for the war to end. Megtárgyalták annak lehetőségét, hogy a
háború befejeződjön.

Főnévi igeneves kérdő-mellékmondatok és vonatkozó mondatok
Kérdő mondatok
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Főnévi igeneves kérdő-mellékmondatokban az angolban csak főnévi igenév lehetséges. Az
alany mindig el van hagyva. A szerkezet nem fordul elő a magyarban:
You must tell me what to do.
Meg kell mondanod nekem, hogy mit csináljak.
He could not make up his mind
Nem tudta eldönteni, melyik cipőt vegye meg.
which shoes to buy.
He did not know who to ask.
Nem tudta, kit kérdezzen (meg).
The question is how to come to
A kérdés az, hogy miként jussanak egyezségre.
an agreement.
Tell me when to turn it off.
Mondjad meg nekem, mikor zárjam el.
I had no idea where to find her.
Nem volt ötletem, hol találom majd őt meg.
Egy főnévi igeneves igen- / nem- kérdést whether kell, hogy bevezesse, nem pedig if:
I was beginning to wonder
menjek.
whether to stay or leave.
I can’t decide which worm to
horogra.
put on my hook.

Azon kezdtem el tűnődni, vajon maradjak-e vagy
Nem tudom eldönteni, melyik kukacot tegyem a

Vonatkozó mondatok
Főnévi igeneves vonatkozó mondatok az angolban fordulnak elő. Itt nem csak az alany,
hanem még általában a vonatkozószó is hiányzik:
Neil Armstrong was the first man
to set foot on the moon.
I have found a girls to look after
my children.
He is the man to do it.
He needs someone to discuss
his problems with.
He had no place to hide in.

Neil Armstrong volt az első ember, aki a holdra szállt.
Találtam egy lányt, aki felügyel gyerekeimre.
Ő az az ember, aki azt megteszi.
Szüksége van valakire, akivel megbeszéli gondjait.
Nem volt búvóhelye.

Lehetséges, de kevésbé szokásos, hogy a vonatkozó névmást kitegye az angol, ha azt elöljáró
előzi meg. Mivel elöljárós szerkezet nem fordul elő a magyarban, e helyett személyragos
mondatot kell használnia:
He needed someone with whom to
discuss his problems.
He had no place in which (where)
to hide.

Melléknévi igeneves mondatok

Szüksége volt valakire, akivel megbeszéli gondjait.
Nem volt hely, amelyben (ahol) elbújhatott volna.
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Úgy az angolban, mint a magyarban előfordul nehezebb írásos nyelvben melléknévi igeneves
főmondatbeli jelző. A melléknévi igenév lehet jelen idejű vagy múlt idejű. Ezeknek a
szerkezeteknek, miként egyéb jelzőknek, a vonatkozó-mondatokkal azonos funkciójuk van:
In the garden they had a flag-pole Kertjükben volt egy negyvenöt láb (15 m) magas
measuring forty-five feet.
zászlórúd.
She gave birth to a boy weighing
Szült egy kilenc font (3.6 kg)súlyú fiút.
eight pounds.
The letter sent last week had not
A múlt héten elküldött levél még nem érkezett meg.
yet arrived.
Jegyezd meg, hogy a magyar a melléknévi igenevet a főmondat elé helyezi: a tegnap elküldött
levél. Az angol a melléknévi igenevet mindig utána teszi: The letter sent yesterday. (A tegnap
elküldött levél).
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Az ing-alakú mondatrövidítéseket nem kell mindig melléknéviként tolmácsolni. Ezek
folyamatos alakot tartalmazhatnak elhagyott be-vel. Gyakran ezeket a mondatokat rövidített
vonatkozó mondatoknak vesszük:
I met a man carrying (= who
Találkoztam egy golfzsákot vivő emberrel. (…egy
was carrying) a golf bag.
emberrel, aki golfzsákot vitt.)
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Egyéb esetekben a jelentés inkább egy időpontot kifejező mellékmondat. A folyamatos alak
az egyidejűséget jelöli:
„Give me that money”, said
„Add ide azt a pénzt” – mondta a férfi, egy puskát
the man, pointing (= while he
fogva rám. (…miközben/mialatt egy puskát fogott
was pointing) a gun at me.
rám).
Mindkét szerkezet úgy a társalgási-, mint az írott nyelvben általános.

5| Szóképzéstan
Egy nyelv szavait két főtípusra oszthatjuk: olyanokra, amelyek csak egy jelentéshordozóegységből állnak, és olyanokra, amelyek többől. Az első csoportra példa az angol stone (kő,
mag), wise (bölcs, okos) és mahogany (mahagóni). Példa a második típusra az angol stony
(köves érzéketlen, kemény, rideg) és unwise (esztelen, nem okos, oktalan).
A legkisebb jelentéshordozó egység neve morfém. Morfémet, amely maga képes új szóban
magot képezni, bázis-morfémnek nevezzük. Példánkban stone, wise és mahogany bázismorfémek. Morfémet, amely nem bázis-morfém, ragnak, képzőnek, toldaléknak (affix)
nevezzük Példánkban az -y a stony-ban és un- az unwise-ban ilyenek. Olyan ragokat,
képzőket, toldalékokat, amelyeket a bázis-morfém után azokhoz teszünk, utóképzőnek
(suffix)-, az olyat, amelyet utána teszünk előképzőnek (prefix) hívjuk. A stony szóban –y
utóképző, az unwise szóban az un- előképző.

Egyes szavak több mint egy bázis-morfémet tartalmaznak. Az ilyen szavakat ö s s z e t e t t
s z a v a k nak hívjuk. Példa az angol sandstone (homokkő, kőpor). Összetett névszóban
mindig az utolsó tag a főtag. Homokkő egyfajta kő, nem egyfajta homok.
Az olyan szót, amely olyan ragot, képzőt, toldalékot tartalmaz, mint amilyenről beszéltünk,
származékszónak nevezzük. Azok saját bázis-morfémjeikből származnak. Ezért ekképpen
így nevezzük azokat a szavakat, amelyeknek van származék-végződésük (suffix), illetve
azokat a szavakat, amelyeknek előképzőjük (prefix) van. A stony a stone leszármazottja,
unwise a wise szóból származik.
A rag, képző, toldalék (affix) különleges osztálya a ragvégződések. Példa az -s többes számúmorfém a hats (kalapok, sapkák) szóban, az –ed múlt idejű-morfém a peeled (hámozott,
lehámlott, levetkőzött) szóban, az –er középfok-morfémet az older (idősebb, öregebb) szóban.
A ragvégződéseknek más szerepük van, mint a származéki végződéseknek. Hats és peeled
nem tekinthetők származékszavaknak. A különbségeket a két rag-, képző-, toldalék-típus
között azonban néha nehéz meghatározni.
Bizonyos esetekben a ragozási alakok származékokhoz hasonlóan nem külön rag, képző,
toldalék révén képződnek, hanem az bázis-morfém megváltozása folytán. Az angol erős igék
példái a magánhangzó változásos ragozásnak: write - wrote (ír, írt). Példa a magánhangzó
változásos származékra a sing (cseng, dalol, énekel) ige a song (dal, ének, éneklés,
költemény) névszó által, a rise (abbahagy, előlép, emelkedik) ige a raise (előléptet, emel,
épít) ige által. Egy sor nyelvben, pl. arabban a magánhangzóváltás a leggyakoribb származásialak.
További típus a származéknak a r ö v i d í t é s . Egy példa az angol pub (kocsma, vendéglő),
amely a public house (nyilvános ház, vendégfogadó ház) szóból származik, de ilyen a magyar
autó szó is, amely az automobil szóból származik. Speciális alak a kezdőbetű-rövidítés, mint
pl. NATO a North Atlantic Treaty Organization (Észak Atlanti Szerződés Szervezete), vagy a
VIP a very important person (nagyon fontos személy) számára. Vannak továbbá teleszkópszavak, mint motel a motor hotel (autós szálló, szálloda autóval utazóknak) és mascon a mass
concentration (tömegsűrítés) számára.
Annak köszönhetően, hogy egy csomó különféle módon lehet származékokat és
összetételeket képezni, nem adható meg, mennyi szó található egy nyelvben. Egy szótár,
akármekkora is legyen az, csak azokat a szavakat tartalmazza, amelyek a szóban forgó
nyelvben használatosak, de nem valamennyi olyan szót, amelyet használni lehetne. Naponta
történik, hogy egy beszélő vagy író összetesz egy szót, amelyet még korábban nem
használtunk, de amelyet végül senki nem nyilvánít újnak vagy ismeretlennek, mert az
szokásos származtatási szabályok szerint képződött.
Egy másik forrása az új szavaknak a más nyelvekből származó kölcsönszó. A kölcsönszavak
igen számosak az angolban, akárcsak a magyarban. Ezzel szemben minden nyelvben igen
szokatlan, hogy új szavak, hogy úgy mondjuk, szabadon létezzenek, hanem a már létező saját
vagy idegen nyelvhez történő hozzákapcsolás révén képződnek. Ezen új szóképzésnek
legközelebbi típusai bizonyos kereskedelmi árunevek és árumárkák.
A szóképzést a nyelvtanban akként tekintjük, mint olyat, amely valamelyest más általános
szabályokat követ. A szóképzés azt a részét, amelyet alaktannak nevezünk, természetesen
mindig a nyelvtan részének tekintjük – éppenséggel a központi részének. Hogy szintén van
összefüggés a szóképzés és a mondattan (syntax) között, az a következő példákból derül ki:
The execution of the prisoner took place at midnight. The prisoner was executed at midnight.
(A rab kivégzése éjfélkor történt.(A rabot éjfélkor végezték ki.)
This coat is waterproof. This coat is proof against water. (E kabát vízhatlan. E kabát a víznek
ellenálló.)

a cloudy sky – a sky full of clouds (felhős ég – felhőkkel teli ég)
The loudness of his voice was remarkable. His voice was remarkably loud. (Hangjának
feltűnősége figyelemre méltó volt. Hangja rendkívül feltűnő volt.)
a standardized pattern – a pattern which meets a certain standard (szabványosított módszer –
módszer, amely eleget tesz egy bizonyos szabványnak)
A baloldali kifejezés itt körülbelül azonos a megfelelő jobboldalival. De a jelentést különböző
módon fejezi ki. A különbség nagyjából abban áll, hogy ugyanazon bázis-morfém tartozik a
különböző szó-osztályok szavaiba. A cloud névszó kicserélődik a cloudy melléknévvel, a
loud melléknév a loudness névszóval, execute ige executione igére, stb. Ugyanakkor továbbá
a mondatösszetételek is változnak. A szóképzés fentiekben példázott típusát mondattani- vagy
szintaktikus szóképzésnek nevezzük. Legfontosabb feladata az, hogy megadja egy mondatban
lévő szónak a szükséges szóosztályát. Ez szokás szerint származék-végződés segítségével
(suffix) történik.
Az olyan szóképzést, amely révén új jelentési elem tevődik a bázis-szóhoz, jelentéstani- vagy
szemantikus szóképzésnek nevezzük. Az leggyakrabban nem szófajváltozást jelent, hanem
ugyanazon szóosztályon belüli jelentésváltozást. Ez az angolban a magyarhoz hasonlóan
előképző révén (prefix) történik. Például wise – unwise, communist – anti-communist, write –
rewrite, like- dislike. Előfordul ugyanakkor, hogy a származék-végződésnek főleg jelentéstani
feladata van: grey (szürke) – greyish (szürkés), nun (apáca) – nunnery (apácazárda). A
legtöbb rag-végződésnek természetes jelentéstani feladata is van.

Mondattani (szintaktikus) szóképzés
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A mondattani szóképzés az angolban, miként a magyarban főleg utóképzős származtatással
történik. De különösen az angolban ezen kívül gyakran lehetséges, hogy egy szó-osztályból
átvigyünk egy szót egy másikba, a szókép legcsekélyebb megváltozása nélkül. Ekképpen
névszót használhatunk igeként: hammer (kalapács) – hammer (kalapál, kovácsol), shoulder
(váll) – shoulder (vállal lök). Sok esetben ugyanaz a szó különböző szóosztályokban szerepel
anélkül, hogy az egyik kiindulópontja lenne a másiknak: love (szeret, élvezetet talál) – love
(szerelem, szeretet), cool (barátságtalan, hűvös) – cool (lehűt, hűsít), cold (hideg,
barátságtalan). A magyarban a különbség a szó-osztályok közötti különbség gyakorta
világosan jelölődik a szóképben.
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Továbbá a szóképzés egy típusa, amely meglehetősen szokásos az angolban, h a n g s ú l y e l t o l á s révén történik. Van több példa, ahol egy ige azáltal különül el egy megfelelő
névszótól, hogy a véghangzó hangsúlyt kap:
[’- -]
increase [s] növekedés
progress előrelépés
export export
insult sértés

[-’-]
increase növel
progress előrelép
export exportál
insult megsért

permit engedély
present ajándék, bemutatás
produce termék
protest tiltakozás
record feljegyzés, hangfelvétel
refuse [s] hulladék, szemét

permit enged
present ajándékoz, bemutat
produce termel
protest tiltakozik
record feljegyez, hangfelvételt készít
refuse megtagad, visszautasít
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Néhány esetben egy ige a megfelelő névszótól azáltal különbözik, hogy z ö n g é s hangja van
zöngétlen helyett:
[s] [f]
[z] [v]
use alkalmazás, felhasználás
use alkalmaz, felhasznál
excuse mentség
excuse menteget
house ház
house házal
grief bánat
grief bánatos
relief enyhítés, könnyítés
relief enyhít, könnyít
proof bizonyíték
proof bizonyít
advice tanácsadás
advice tanácsol
Ez a szóképzés aligha produktív, azaz új szó e minta szerint már tovább nem képződik.
A mondattani szóképzés ilyenképpen úgy az angolban, mint a magyarban is utótag-származás
segítségével történik. Hogy különböző utóképző segítségével szó a három fő szófaj közül névszó, melléknév és ige - bármelyikből képezhető, kiindulási pontja a származékszavaknak,
amelyek ezen osztályok bármelyikéhez hozzátartozik. Ilyenképpen hat fő mondattani
szóképzési típust kapunk, az alábbi séma alapján:
Névszó
Névszó

cloud
standard
Kezdőpont
loud
loudness
Melléknév
soft
execute
execution
Ige
read

Végpont
Melléknév

Ige

cloudy

standardize

-

soften

readable

-

A fenti sémán kívül esik a határozószó képzése melléknévből. Mivel ez az angolban a
legproduktívabb szóképzési-minta, ezzel foglalkozunk elsőként.

Melléknév határozószóvá
A határozószói osztály az angolban a magyarhoz hasonlóan eléggé kicsit egységes. Tartalmaz
egy csomó igen mindennapos szót, amelyek csak bázis-morfémből állnak: here, there, now,
then, when, where, so, how, often, seldom, up, down, stb. Más határozók főtagként névszót
viselnek: yesterday, tomorrow, away, aboard, besides, otherwise, stb. Ez utóbbi határozó
nyilvánvalóan olyan kifejezésekhez kötődik, amelyek elöljáróval megelőzött névszóból vagy
más bővítményből állnak. Ilyen kifejezések használatosak az angolban a magyarhoz
hasonlóan általában határozószóként: last year (tavaly), next month (jövő hónap), in winter
(télen), on earth (a földön), by rail (vonaton), stb.
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Összehasonlíthatatlanul szokásos módja a határozószó képzésének leszármaztatás révén az,
hogy –-ly toldalékot egy melléknévhez tesszük. HASONLÍTSD ÖSSZE:
She gave a ready answer. She answered readily. (Gyors választ adott. Gyorsan válaszolt.)
The Minister promised his full support. The Minister promised to support fully. (A miniszter
teljes támogatását ígérte meg. A miniszter megígérte, hogy teljesen fog támogatni..)
John is a careless driver. John drives carelessly. (János gondatlan vezető. János gondatlanul
vezet.)
He is a man of unusual energy. He is an unusually energetic man. (Rendkívüli energiájú férfi.
Ő egy rendkívül tetterős férfi.)
Her acting was superb. She acted superbly. (Játéka remek volt. Remekül játszott.)
It is probable that she will come. She will probably come. (Valószínű, hogy eljön.
Valószínűleg eljön.)
I was saved by my former enemy. I was saved by the man who was formerly my enemy.
(Korábbi ellenségem védett meg engem. Az az ember védett meg engem, aki azelőtt az
ellenségem volt.)
A magyarban, ezekben az esetekben egész egyszerű melléknév használatos:
Gyors választ adott. Gyorsan válaszolt. János egy gondatlan vezető. János gondatlanul vezet.
A darab gondos fordítását végezte el. A darabot gondosan lefordította.
A mondat határozója egyes esetekben –an, -en végződésű a magyarban:
Vélhető, hogy eljön. Vélhetően eljön.
A melléknévi és határozói szerep közötti különbség nem mindig biztos. A melléknév jelzőjevagy állítmányi bővítménye egy névszónak vagy névszói kifejezésnek: a gyors válasz, a
válasz gyors, az valószínű, hogy eljön, az valószínű. A határozó ezzel szemben bővítménye az
igének, melléknévnek vagy más határozószónak: ő gyorsan válaszolt, János igen
rokonszenves, szokatlanul gyakran.
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Jegyezd meg a következő melléknévi kifejezéseket:
I shall do it as soon as possible. (A lehető leghamarabb megteszem.)
He came late as usual. (Szokás szerint késett.)
She did better than ususal. (A szokásosnál jobban csinálta.)
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Mondathatározóként hiányzik possibly, probably, naturally, usually in- vagy un- előképzőjű
tagadó alakja, annak ellenére, hogy a melléknévnek van ilyen előképzője, akárcsak a
megfelelő fokhatározónak is. HASONLÍTSD ÖSSZE:
FOKHATÁROZÓ
He is impossibly difficult.
(Ő lehetetlenül nehézkes.)
The trees are improbably high.
(A fák valószínűtlenül magasak.)

MONDATHATÁROZÓ
He cannot possibly come.
(Talán/lehet, hogy nem tud jönni.)
They are probably not very high.
(Azok valószínűleg nem nagyon magasak.)

They are unusually quiet.
(Szokatlanul csendesek.)

She was unnaturally pleased.
(Erőltetetten elégedett volt.)

They are not usually so quiet.
(Ők nem szoktak olyan csendesek lenni.)
(They are usually not so quiet.)
(Általában/többnyire nem olyan csendesek.)
She was naturally not very pleased.
(Természetesen nem volt nagyon elégedett.)

Más esetekben előfordul un- szóhatározó: luckily – unluckily, fotunately – unfortunately:
Fortunately /enough/ he soon recovered. Szerencsére hamar meggyógyult (talpra állt).
Unfortunately she was a bit late.
Sajnos egy kicsit elkésett.
290
Néhány esetben a magyar szívesebben használ határozószót ott, ahol az angol a melléknévi
állítmányt részesíti előnybe:
The steak smelt good.
A halszelet (hússzelet, marhahús) jó szagú volt.
The milk tasted sour.
A tej savanyú (ízű) volt.

Helyesírási- és kiejtési szabályok –ly végű határozóknál
291
A –le végű melléknév mássalhangzó után elveszíti ezt a –le-t a –ly előtt:
gentle – gently
De magánhangzó után: sole – solely [’sulli]
probable – probably
vile – vilely [’vailli]
possible – possibly
KIVÉTEL: whole – wholly [’h ulli]
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Az –ue végű melléknév elveszíti az e-t –ly előtt:
due – duly
true - truly
DE: vague – vaguely (az u itt nem ejtendő)
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Az –y végű melléknév mássalhangzó után az y-t i-re változtatja –ly előtt:
happy – happily
De magánhangzó után: coy – coyly
easy - easily
KIVÉTEL: gay- gaily
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Az –ed melléknévi igenévi végződés [id] kiejtésű –ly előtt, ha a szótag –ed előtt hangsúlyos:
marked – markedly [’m:kidli]; assured – assuredly [’uridli]
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Az –ic végű melléknév –al-t tesz a –ly elé. A határozószó ezért úgy néz ki, mintha -ical
melléknévből képződött volna. Amikor –al teljesen hangsúlytalan, az a kiejtésben nem

érződik. Egyes mellékneveknek van egy –ic és egy -ical alakjuk (előbbi főleg az amerikai
angol sajátsága):
electric
electrically
electrical
basic – basically
economic
economically
economical
Kivétel mindenek előtt a szokásos public – publicly.

Melléknévből képzett, –ly hozzátétele nélkül határozószó
Még az angolban is előfordul, hogy egy szót úgy melléknévként, mint határozószóként lehet
használni változtatás nélkül. Három esetet különböztethetünk meg:
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A határozószó olyan kifejezéshez tartozó, ahol az néha állítmányi melléknévként
tolmácsolható. Gyakran előfordul ezen kívül egy –ly alak, más összefüggésben és jelentéssel:
They sell cheap. (Olcsón árulnak/adnak.)
He lived very cheaply. (Ő igen olcsón élt.)
I bought it cheap. (Olcsón vettem.)
They stood close together. (Közel álltak egymáshoz.)
She is closely related to me. (Ő közeli rokonom.)
They studied it very closely. (Ők ezt nagyon részletesen tanulták.)
John works very hard. (János nagyon keményen dolgozik.)
I have hardly seen him. (Alig/aligha láttam őt.)
The balloon was high up in the air. (A ballon magasan fent volt a levegőben.)
We think very highly of him. (Mi őt nagyra becsüljük.)
Take it easy. (Nyugalom. Nyugi.)
He will solve the problem easily. (Ő könnyen meg fogja oldani a kérdést.)
She stood near to me. (Ő a közelemben áll.)
It was nearly ten o’clock. (Csaknem/majdnem tíz óra volt.)
He swore false. (Hamisan esküdött.)
He was falsely accused. (Hamisan megvádolták.)
She speaks loud. (Hangosan beszél.)
She complained loudly. (Hangosan panaszkodott.)

He read aloud. (Fennhangon/hangosan olvas.)
You guessed right, and she guessed wrong. (Te jól eltaláltad/kitaláltad, és ő nem találta
el/nem találta ki.)
You have got that wrong. (Elhibáztad. Rosszul értetted.)
Rightly or wrongly, she was accepted. (Helyesen vagy rosszul, őt fogadták el.)
He opened his eyes wide. (Tágra nyitotta a szemét.)
Our opinion differ widely. (Véleményünk erősen/nagyon különbözik. )
He arrived very late. (Nagyon későn érkezett meg.)
I haven’t seen him lately. (Az utóbbi időben nem láttam őt.)
This train goes fast. (Ez a vonat gyorsan megy.)
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A –ly végű melléknév, szokás szerint elkerüli a –ly határozó képzését. Ezen melléknevek egy
része határozószóként változatlanul használható:
MELLÉKNÉV

HATÁROZÓSZÓ

The Daily Telepgraph.
(A Daily Telegraph.)
The New Statesman is a weekly paper.
(A New Statesman egy heti újság.)
John came by an early train.
(János egy korai vonattal jött.)
He is not likely to come.
(Nem valószínű / várható, hogy ő jön.)

The paper is published daily.
(Az újságot naponta megjelentetik/kiadják.)
It appears veekly.
(Naponta jelentkezik / feltűnik / látszik.)
John came early.
(János korán jött.)
He most likely did not see you.
(A legnagyobb valószínűséggel nem látott meg.)

A legtöbb egyéb –ly végű melléknév nem használható változtatás nélkül határozószóként,
hanem körülíráshoz szoktunk folyamodni:
She gave me a friendly (kindly) smile.
She smiled in a friendly (kindly) manner.
(Barátságos / kedves mosolyt adott nekem.)
(Barátságosan / kedvesen mosolygott.)
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A –ly végű melléknevek egy része fokhatározóként használható –ly nélkül. Ugyanez érvényes
az –ing-es melléknévi igeneves alakokra:
He was deadly pale. (Halálsápadt volt.)
She was ghostly white. (Kísértetiesen fehér volt. Olyan fehér volt, mint egy kísértet.)
That is jolly good. (Ez nagyon jó / ragyogó.)
He was dripping wet. (Ő csuromvizes volt.)
He was raving mad. (Dühöngő őrült volt.)
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Kevésbé ápolt köznapi nyelvben a –ly kimarad egyéb esetekben is:

He hit me real hard. (Ő tényleg erősen megütött engem.) Ápolt beszédben: really
He sure understood me. (Biztosan megértett engem.)
surely
Do it quick! (Csináld gyorsan!)
quickly
That suits me fine. (Ez jól áll nekem / illik hozzám.)
He behaved friendly towards me. (Barátságosan viselkedett irántam.)
in a friendly
manner
He will do that easy. (Ő azt / az ilyet könnyen megteszi / csinálja.)
easily
Ezek a példák elsősorban amerikai köznapi beszédben fordulnak elő.

A határozószó fokozása
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Sok határozószó fokozható az angolban a magyarhoz hasonlóan. Azok a határozók, amelyek
melléknévből –ly segítségével képződnek a more és most segítségével fokozhatók: Can’t you
drive a bit more carefully? (Nem tudsz egy kicsit óvatosabban vezetni?) Egyéb határozó
ugyanazon szabályokat követi, mint a melléknév (lásd 11. pontot):
fast (gyorsan)
hard (keményen)
early (korán)
often (gyakran)
seldom (ritkán)
readily (szívesen)

faster (gyorsabban)
harder (keményebben)
earlier (korábban)
oftener (more often) (gyakrabban)
more seldom (ritkábban)
more readily (szívesebben)

fastest (leggyorsabban)
fastest (legkeményebben)
earliest (legkorábban)
most often (leggyakrabban)
most seldom (legritkábban)
most readily (legszívesebben)

Jegyezd meg, hogy a –ly szóvégződés az early szóban a tőhöz tartozik: nincs *ear melléknév.
You must work harder. (Keményebben kell dolgoznod.)
He ran fastest of all. (Mindenkinél gyorsabban futott.)
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A következő határozószók szabálytalanul fokozódnak:
well (jól)
better (jobban)
best (legjobban)
badly
(rosszul) worse (rosszabbul)
worst (legrosszabbul)
ill
little (kissé)
less (kevésbé)
least (legkevésbé)
much (sokszor)
more (többet, inkább, sokkal)
most (legtöbbet, leginkább)
far (távol)
farther (further) (távolabb) farthes (furthest) (legtávolabb)
near (közel)
nearer (közelebb)
nearest (next) (legközelebb)
later (később)
latest (last)(legkésőbb)
late (későn)
A further és furthest alakok többnyire átvitt jelölésben (’további’, újabb’, ’más’, legfeljebb’)
használatosak; next (azután) és last (utoljára) sorrendet jelölnek. Lásd fentebb 12. pontot.
That is less important.
He came last.

Az kevésbé fontos.
Ő utoljára jött meg.

Nyomatékhatározó
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Nyomatékhatározóként használatos a very (nagyon, igen, sokkal) melléknév és határozószó
előtt kijelentőmódban, a much (very much) (nagyon, igen nagyon, rendkívül) melléknév és
határozószó előtt fokozásnál. Much (very much) bővítményként is használatos igei és elöljárós
kifejezésben, valamint az afraid, alive és alike állítmányi melléknevek előtt:
John is very clever. (János nagyon (igen) okos.)
Ann is much cleverer. (Anna sokkal okosabb.)
Mary walked very fast. (Mária nagyon (igen) gyorsan járt.)
John walked /very/ much faster. (János sokkal gyorsabban (rendkívül gyorsan) járt.)
That’s very interesting. (Az nagyon érdekes.)
That novel was /very/ much read at the time. (Az a regény rendkívül olvasott volt abban az
időben.)
Peter was /very/ much against my seeing Mary. (Péter igen nagyon ellene volt (annak), hogy
meglátogassam Máriát.)
I do not very much care for it. (Én nem nagyon törődöm vele.)
I am very much afraid I cannot do it. (Attól félek nagyon, hogy nem tudom megtenni.)

Névszó melléknévvé
Honi utóképző
-ish: book (könyv) – bookish (könyvszagú, elméleti, tudálékos)
bookish expression ((könyvszagú, elméleti, tudálékos kifejezés) (a kifejezés könyvre jellemző
és nem természetes beszédre)
a boyish face (fiús arc)(egy arc, amely fiúéra hasonlít)
Ennek az utóképzőnek szokás szerint enyhén lebecsülő jelentése van.
ly:- friend (bartá) – friendly (barátságos)
His behaviour was fridendly. (Viselkedése barátságos volt.) (barátként viselkedett)
a heavenly smile (egy mennyei mosoly) (a mennyben lévőkről feltételezett mosoly)
a scholarly book (egy tudományos könyv) (egy könyv, melyet tudósok vagy azok részére
írtak)
-y: cloud (felhő) – cloudy (felhős)
The sky is cloudy. (Az ég felhős.) (az ég tele van felhőkkel)
It is a sandy beach. (Ez egy homokos tengerpart.) (ez egy tengerpart, ahol a talaj homokból
áll)
The boy is hungry. (A fiú éhes.) (a fiú éhséget érez)
He has that horsy look. (Neki olyan lovas külseje van.) (ő úgy néz ki, mint az, akinek fő
érdeklődése a ló)

John is nosy. (János kíváncsi(skodó.)) (János beleüti az orrát más emberek ügyeibe)

Latin utóképző
-al: continent (szárazföld, világrész) – continental (szárazföldi, világrészhez tartozó)
the continental nations (a szárazföldi nemzetek, a világrésznépei)(a földrészen lévő
népcsoportok)
cultural differences (kulturális különbségek) (kultúrában megmutatkozó különbségek)
dictatorial powers (erőszakos / parancsoló / parancsuralmi erők / képességek) (egy diktátor
képességei)
substantial gains (anyagi haszon)(valamely anyag / birtok / vagyon hasznai)
presidential candidates (elnöki / elnökségre jelöltek /pályázók)(elnöki posztra jelöltek)
Névszók, amelyek –ance, ence és –ency végződésűek mindig-, névszók, amelyek –or végűek
leggyakrabban-, -ial utóképzősek. Az –ical utóképzőről lásd később.
-an: America (Amerika) – American (amerikai)
the American states (az amerikai államok)(Amerikai államai)
Shakespearian plays (shakespeari színművek) (Shakespeare által írt színművek)
Freudian theories (Freud elméletei)(Freud által kifejtett vélemények)
Ezek a melléknevek többnyire személyi nevekből származnak. Az –ian (-ean) alak gyakoribb,
amikor az alapszó egy személy neve, -an gyakoribb, ha az alapszó földrajzi név.
-ary: revolution (forradalom) – revolutionary (forradalmi)
revolutionary changes (forradalmi változások) (változások, melyek forradalmi jellegűek)
documentary evidence (hiteles /okirati bizonyítás /bizonyíték)
elementary mistakes (elemi tévedések / hibák) (tévedések /hibák, melyek az alany elemeire
irányulnak)
-ic, -ical: atom (atom) – atomic (atomi, atommal kapcsolatos)
atomic energy (atomenergia) (atomból származó energia)
photographic documentation (fényképes okirat) (fényképfelvételek révén előálló okirat)
democratic institutions (demokratikus intézmények) (demokráciára jellemző intézmények)
a dramatic course of events (az események drámai lefolyása) (az események olyan történése,
amelyeknek drámai jellege van)
the basic facts (az alapvető cselekedetek) (cselekedetek, melyek az alapot képezik)
He is economical. (Ő takarékos.) (Ő megpróbál takarékoskodni.)
This is an economic problem. (Ez egy gazdasági kérdés.) (ez egy kérdés, amellyel a
gazdaságtudósok foglalkoznak.)
a historic event (egy történelmi esemény) (egy esemény, amely a történelemben jelentős)
a historical course (egy történelmi tanfolyam) (a történelemmel foglalkozó tanfolyam)
Az –ic utóképző eredetileg görög, és továbbra is többnyire olyan szavakkal használatos,
amelyek görög eredetűek. Jegyezd meg, hogy az –ic előtti szótag jóformán mindig rövid
magánhangzó és erősen hangsúlyos (KIVÉTELEK: Catholic, politic és még néhány.)

Az –ic és az –ical közötti választás általános szabályokba nem foglalható. Mindegyik szónak
megvan a saját tulajdonsága.
Jegyezd meg, hogy a bázis-morfém végződése az –ic előtt gyakran megváltozik. Ez többnyire
a görög szótani szabályokon múlik. Ekképpen az –em, -eme végződés –atic végződést kap:
problem (probléma, feladata) – problematic (problémás, feladattal kapcsolatos), scheme
(terv, vázlat) – schematic (tervvel kapcsolatos, vázlatos). A –sis –tic végződést kap: psychosis
(pszichózis) – psychotic (pszichotikus), emphasis (nyomaték, hangsúly) – emphatic
(nyomatékos, hangsúlyos). Hasonlítsd össze energy (energia) – energetic (energikus), crisis
(krízis, válság) – critical (kritikus, válságos, bíráló) szavakat is egymással. DE: basis (bázis,
alap, alapzat, kiindulási pont, lúg) - basic (alaphoz tartozó, alapvető, bázisos, bázikus, lúgos).
-ous: danger (veszély) – dangerous (veszélyes)
a dangerous job (egy veszélyes munka) (egy olyan munka, amely veszéllyel jár)
a famous town (egy híres város) (nagy hírnevű város)
a courageous decision (egy bátor döntés / elhatározás) (egy elhatározás, amely sok bátorságot
igényel)
John is industrious. (János iparkodó / szorgalmas.) (János nagy szorgalommal dolgozik.)
Amikor a végződés –eous, -ious, a megelőző szótag mindig hangsúlyos és gyakran hosszú
magánhangzó. Hasonlíts össze –ic-kel, amely e helyett rövid magánhangzóhoz vezet a
megelőző szótagnál.

Névszó igévé
Az angolban sok névszó használható származék-utóképző nélküli igeként (lásd 286. pontot).
Az egyedüli honos ige-utóképzője a névszói alapoknak az –en: strength (erő) – strengthen
(erősödik). Bizonyos fokig a be- előképző szintén e szerepben segít: behead (lefejez),
befriend (barátságosan bánik vkivel, segítségére van, támogat). A minta azonban legkevésbé
produktív.

Latin utóképzők
-ate: vaccine (vakcina, oltóanyag, védőoltás) – vaccinate (vakcináz, beolt, védőoltást ad)
The doctor vaccinated the children. (Az orvos védőoltást adott a gyerekeknek.) (Az orvos
oltóanyaggal kezelte a gyermekeket.)
The water was chlorinated. (A víz klórozott volt.) (Klórt adtak a vízhez.)
The king was assassinated. (A királyt meggyilkolták.) (A királyt orgyilkos ölte meg.)
Az –ate utóképző nem különösen gyakori névszó építésére, de igen gyakran önmaga
kiindulópontja az –ation névszavaknak. Léd lejjebb is.
-ify: gas (gáz, benzin) – gasify (gázosít, gázt fejleszt, elgázosodik, gázzá válik)
The liquid was gasified. (A folyadék elgázosodott / gázzá vált.) (A folyadék gázzá alakult át. )
John was terrified. (Jánost megfélemlítették.) (János félelem fogta el.)
Az –ify utóképző gyakoribb melléknév-alapszóként.

-ize: standard (szabvány) – standardize (szabványosít)
We have standardized our products. (Termékeinket szabványosítottuk.) (Termékeinkkel
alkalmazkodtuk egy szabványhoz.)
This idea is symbolized by X. (Ezt a tervet X szimbolizálja.) (X a jelképe ennek a tervnek.)
Tom monopolized the duscussion. (Tamás kisajátította a vitát.) (Tamás a vitát lefoglalta
magának.)
Az –ize is gyakoribb melléknév-alapszóként.

Melléknév névszóvá
Honos utóképzők
-hood: likely (hihető, valószínű) – likelihood (látszat, valószínűség)
The likelihood is not very great. (A valószínűsége nem igen nagy.) (Nem nagyon valószínű.)
A –hood utóképző gyakoribb névszóval, mint kiindulóponttal: motherhood (anyaság),
brotherhood (testvériség, társulat), childhood (gyeekkor, gyermekkor). Itt a szófajátmenet
nélküli mondattani szóképzésre van példánk.
-ness: thick (vastag, sűrű) – thickness (vastagság, sűrűség)
The thickness of the ice is sufficient. (A jég vastagsága megfelelő.) (A jég eléggé vastag.)
He must be treated with firmness. (Őt határozottsággal kell kezelni.) (Őt határozottan kell
kezelni.)
His readiness to do it was remarkable. (Abbéli igyekezete, hogy megteszi, figyelemreméltó
volt.) (Figyelemre méltón készséges volt megtenni.)

Latin utóképzők
-ancy, -ency: decent (illedelmes, illendő, tisztességtudó) – decency (illem, illendőség,
tisztességtudás)
He had the decency to help her. (Meg volt benne a tisztességtudás, hogy segítsen neki.) (Elég
tisztességtudó volt ahhoz, hogy segítsen neki.)
His efficiency is obvious. (Eredményessége / hatásossága nyilvánvaló.) (Nyilvánvalóan
eredményes / hatásos.)
A vacancy arose. (Egy üres állás / üresedés / szabad szoba keletkezett.) (Egy állás / szoba
szabaddá vált. )
Gyakran előfordulnak –ance, -ence az –ancy, -ency helyett: patient (türelmes) – patience
(türelem), important (fontos) – importance (fontosság), innocent (ártatlan, ártalmatlan) –
innocence (ártatlanság, ártalmatlanság), stb. Lásd még lejjebb.
-ity: pure (egyszerű, tiszta) – purity (egyszerűség, tisztaság)
gold of great purity (nagy tisztaságú aranya) (arany, amely igen tiszta)

He thanked us with great sincerity. (Nagy őszinteséggel köszönte meg nekünk.)(Köszönete
nagyon őszinte volt.)
His eccentricity is striking. (Bogarassága / különcsége /szeszélyessége feltűnő /meglepő.) (Ő
nagyon bogaras/ különc/ szeszélyes.)
At –ity előtti szótag mindig hangsúlyos. Jegyezd meg, hogy az –able, -ible melléknév névszót
-abiltiy,- ibility segítségével képez: capable (képes) – capability (képesség), convertible
(átváltható, átalakítható, beváltható) – convertibility (átválthatóság, átalakíthatóság,
beválthatóság).

Melléknév igévé
Honos utóképzők
-en: soft (enyhe, finom, lágy) – soften (enyhít, finomít, lágyít)
to soften the shock (enyhíteni a megrendülést) (a megrendülést enyhébbé tenni)
to lighten the burden (könnyíteni a terhet) (a terhet könnyebbé tenni)
a maddening thought (egy őrjítő gondolat) (egy gondolat, amely megőrjít)
Things were quietening down. (Az ügyek megnyugtatóak voltak.) (Az ügyek nyugodtabbá
váltak.)

Latin utóképzők
-ify: pure (tiszta) – purify (tisztít)
purify the air (tisztítja a levegőt) (a levegőt tisztává teszi)
He clarified the problem. (Tisztázta a kérdést.)(A kérdést tisztává tette.)
She intensified her efforts. (Erőfeszítéseit fokozta.) (Erőfeszítéseit még fokozottabbá tette.)
-ize: American (amerikai) – Americanize (elAmerikásodik)
Europe is getting Americanized. (Európa elAmerikásodik.) (Európa amerikaibbá válik.)
They rationalized the production. (Ésszerűsítették a termelést.) (A termelést ésszerűbbé
tették.)
The coal mines were nationalized. (A szénbányákat államosították.) (A szénbányákat állami
tulajdonná tették.)
Prices were stabilized. (Az árakat rögzítették.) (Az árakat rögzítetté tették.)

Ige névszóvá
Honi utóképzők
-er: paint – painter
He is a great hunter. (Ő egy nagy vadász).(Ő szeret vadászni.)
He is a heavy drinker. (Ő egy nagyivó.) (Sokat iszik.)
Who is the speaker? (Ki a szónok?) (Ki fog szónokolni?)

Az –er utóképző a cselekvő személyt adja meg – „ágens-névszó”. A latin eredetű ige gyakran
kap –or végződést e helyett: conquer (hódít, győz)– conqueror (hódító, győző), translate
(értelmez, fordít) – translator (értelmező, fordító), stb.
-ing: paint (fest) – painting (festés, festmény)
The painting of a house is costly. (Egy ház kifestése drága /költséges.) (Egy ház kifestése
sokba kerül.)
I bought a painting by Picasso. (Vettem egy Picasso-festményt.) (Vettem egy Picasso által
festett képet.)
Az –ing utóképzőnek más szerepei is vannak: folyamatos John is painting his house (János
éppen a házát festi) mondatban, gerundivum a John is fond of paintig pictures (János szeret
képeket festeni) mondatban, jelen idejű melléknévi igenév a Gogo was called the painting
chimpanzee. (A festő csimpánzt Gogonak hívták.) mondatban. Mint névszói-utóképző maga
szabály szerint mindig az igei cselekményt vagy a folyamatot jelöli (the painting of the house
was time-consuming: a ház kifestése időigényes volt), sok esetben a cselekmény eredményét
is kifejezheti (the painting that Picasso made: a Picasso által készített festmény).

Latin utóképzők
-/at/ion: observe (megfigyel) – observation (megfigyelés)
reflect (visszatükröz) – reflection (visszatükröződés)
He was under observation. (Ő megfigyelés alatt állt.) (Őt megfigyelték.)
The creation of such conditions is essential. (Ilyen feltételek létrehozása fontos.) (Fontos ilyen
feltételeket létrehozni.)
We heard the explosion of the bomb. (Hallottuk a bomba robbanását.) (Hallottuk felrobbanni a
bombát.)
Amint a példák mutatják, valamennyi névszó –ion végződésű, de amikor az ige maga nem –
t/e/ bagy –s/e/ végződésű, az utóképző –tion, -ation vagy –sion lesz. Ez a latin nyelvi
szabályoktól függ.
Jegyezd meg, hogy az az ige, amely –ion névszót képez, kerüli az –ing névszót. Ezek az
utóképzők eképen egymással versengenek.
-ment: appoint (kinevez) - appointment (kinevezés)
on his appointment as minister (miniszterré történő kinevezésekor) (amikor miniszterré
nevezték ki)
His embarrassment was great. (Anyagi szorultsága óriási volt.) (Anyagilag nagyon meg volt
szorulva.)
We are in complete agreement. (Tökéletes egyezésben állunk.) (Tökéletesen megegyezünk.)
The arrangement was approved. (Az intézkedéseket jóváhagyták.) (Jóváhagyták annak a
módját, hogyan rendezzük el dolgainkat.)
-ance, -ence: resist (ellenáll, ellenkezik) – resistance (ellenállás, ellenkezés)
John put up a resistance. (János ellenállt.) (János ellenállást fejtett ki.)

His acceptance surprised us. (Helyeslése meglepett bennünket.) (Meglepett minket, hogy
helyeselt.)
They showed no repentance. (Nem mutattak semmilyen megbánást.) (Hogy megbánták volna,
nem mutatták ki.)
The emergence of these problems disturbed us. (Ezeknek a gondoknak a jelentkezése zavart
minket.) (Zavarba voltunk, amikor azek a gondok jelentkeztek.)
Lásd még –ancy, -ency feljebb a melléknév névszóvá részben.

Ige melléknévvé
Honi utóképzők
-ed, -en: bake (süt) – baked (sült, sütött)
write (ír, megír) – written (írt, írott, megírt)
baked potatoes (sült krumplik) (krumplik, amelyeket megsütöttek)
a written statement (egy írott vallomás)
Ezeket az alakokat m ú l t i d e j ű m e l l é k n é v i i g e n e v e k n e k hívjuk és szabály szerint
szenvedő jelentésűek, amikor melléknévként használatosak.
Az –ed utóképzőt szintén használhatjuk névszóval alapként, és akkor jelentése ’valamivel
ellátott’.
the landed gentry (a földbirtokos köznemesség)(olyan köznemesség, melynek földbirtoka
van)
the ringed dove (a meggyűrűzött galamb) (gyűrűvel ellátott galamb)
an ill-mannered person (egy modortalan / rossz modorú személy) (rossz modorral ellátott
személy)
a three-cornered hat (egy háromszögletű kalap) (egy három szöglettel ellátott kalap)
a cone-shaped hat (egy kúpalakú kalap) (egy olyan kalap, amelynek alakja a kúp)
-ing: talk (beszédtárgy) – talking (beszélő)
a talking parrot (egy beszélő papagáj) (egy papagáj, amely beszél)
running water (folyóvíz) (víz, amely folyik)
Ezeket a mellékneveket j e l e n i d e j ű m e l l é k n é v i i g e n e v e k n e k hívjuk, és el kell
őket különíteni más alakoktól, amelyek egy –ing- utóképzőt tartalmaznak (lásd előbb).

Latin utóképzők
-able: desire (kíván) – desirable (kívánatos)
This is desirable. (Ez kívánatos.) (Ez kívánt.)
His answer was acceptable. (Válasza elfogadható volt.) (Válaszát el lehetett fogadni.)
Her sufferings were unspeakable. (Szenvedései / fájdalmai kimondhatatlanok voltak.)
(Szenvedéseit / fájdalmait nem lehetett elmondani.)
This is understandable. (Ez érthető.) (Ezt meg lehet érteni.)
Amint a példák mutatják, a jelentés gyakran szenvedő. Az utóképző úgy honi-, mint latin
alapokkal használatos.

Jelentéstani szóképzés
Szóösszetétel
Az összetett szavak jelentősen kevésbé gyakoriak, mint a magyarban. Különösen érvényes ez
az összetétel két névszói alapnál. A típusnak természetesen meglehetősen számos képviselője
van: sandstone (homokkő), steamship (gőzhajó), railway (vasút). De ez egyáltalán nem
annyira produktív, mint a magyar nyelvben. Az angol legproduktívabb mintái ezzel szemben
alábbiak:
stone bridge
cotton dress
fountain pen
railway carriage

kőhíd
gyapot ruha
töltőtoll
vasúti kocsi

Az első névszó tehát egyedülálló jelzőként áll a másik bővítményeként, míg a magyarban
egyedülálló vagy összetett.
Amikor egy angol összetett szót egyedüliként írunk, abból indulhatunk ki, hogy a szót
egyedüli szóként ejtjük, de hangsúllyal az első összetételi tagon: sandstone [’sændstun]. Az
ilyen szavakat szilárd összetételeknek hívjuk.
A fordítottja azonban nem érvényes. Összetételek, amelyeket két szóval írunk nem mindig
ejtődnek kettőnek, mindkét tagon történő hangsúlyozással. Sok esetben a szóhasználat
ingadozó úgy a kiejtés, mint a helyesírás körül. A [’ti:pt] szót írhatjuk teapot-nak, tea-potnak
és tea pot-nak (teás csésze).
A legtöbb angol összetétel laza, azaz mindegyikőjük két szónak íródik és ejtődik. De minél
általánosabbá válik egy összetétel, és minél specializáltabb lesz jelentése, annál erősebb lesz
a irányzat, hogy egy szókét íródjon és ejtődjön, de főhangsúllyal az első tagon. Jegyezd meg
azonban, hogy összetétel, ahol az előtag anyagot jelöl meg, mindig lazák az angolban: gold
watch (aranyóra), iron ship (vashajó).
Egy másik típusa a laza összetételnek, amikor az angol a magyartól különbözik, a következő:
washing machine
mosógép
writing table
íróasztal
drinkig water
ivóvíz
sewing machine
varrógép
walking stick
sétapálca
riding horse
hátasló
Az angolban itt laza összetétel található az ige gerundivumos-alakjával, melyet a névszó
követ, míg a magyarban szilárdan összetartozik az igető és a névszó. A magyar típus
szokatlan az angolban, de jelen van: push-button ’nyomógomb’, push-cart ’kézi targonca’.

Előképző
Az utóképző az angolban, miként a magyarban is, főleg mondattani szerepet tölt be,
nevezetesen azt, hogy egy szót egy bizonyos határozott szóosztályba helyezzen. Az
előképzőnek ezzel szemben szabály szerint egy jelentéstani feladata van, nevezetesen, hogy
egy új jelentési-elemet vezessen be.

A legtöbb előképző az angolban laton- vagy görög eredetű. Amikor a görög előképzőket a
latin révén bevitték az angolba, az egész csoportot l a t i n e l ő k é p z ő n e k neveztük. Az
alábbi összeállításban csak a leggyakoribb és legproduktívabb valamint egységes előképzők
kerülnek megtárgyalásra. Egy későbbi fejezetben sokkal részletesebben fogjuk majd tárgyalni
a latin előképzőket, amelyek az angolban kölcsönszavakként a nélkül kerültek be, hogy a honi
szóképzés produktív elemeit képeznék.

Honi előképzők
Un-: clear (világos, tiszta) – unclear (sötét, zavaros, nem tiszta)
That expression is unclear. (Az a kifejezés nem tiszta.) (Az a kifejezés a tiszta ellentéte.)
The book is uninteresting. (A könyv érdektelen.) (A könyv nem érdekes.)
Az un- előképzőt melléknévvel használjuk, és ellentétet jelöl. Használatának magyar
megfelelője vagy a nem tagadószavas állítmány, vagy a –t(a)lan, -t(e)len fosztóképzővel
ellátott szó, illetve sajátos szóalkotás. A bad, light, broad, narrow, thin illetve a színt kifejező
melléknevek soha nem kapnak un- elképzőt.
un-: dress (öltözik, öltöztet) – undress (vetkőzik, vetkőztet)
He started to undress. (Elkezdett levetkőzni.)
They unrolled the carpet. (Kigöngyölték / kibontották /kiterítették a szőnyeget.)
She unscrewed the lamp. (Kicsavarta a lámpát.)
We unclocked the door. (Kinyitottuk az ajtót.)
He undid everything we had done. (Ő mindent tönkretett, amit mi csináltunk.)
Egy un-nal bevezetett ige annak ellenkezőjét vagy fordítottját jelenti, mint amit az ige jelent.
A magyarban gyakorta a ki-, el-, le-, stb. vezeti be a megfelelő igéket.

Latin előképzők
Azokat a latin előképzőket tárgyaljuk itt, amelyek egy bizonyos szabadsággal kombinálhatóak
az angolban egyes önálló szavakkal. A többi latin előképzőt lásd később.
anti-: communist (kommunista) – anti-communist (antikommunista, kommunista-ellenes)
He is an anti-communist. (Ő egy antikommunista (kommunista-ellenes).) (Ő a kommunizmus
erős ellenzője.)
Anti-Semitism existed for centuries. (Antiszemitizmus évszázadok óta létezett.) (A zsidók
elleni erős érzések több évszázada óta létezik.)
His views are said to be anti-American. (Nézetei Amerika-ellenesnek mondhatók.) (Azt
mondják, hogy ő kritikus Amerikával szemben.)
The anti-immigration laws were repealed. (A bevándorlást ellenző törvényeket
felfüggesztették.) (A bevándorlás ellen hozott törvényeket hatálytalanították.)
de-: centralize (centralizál, központosít) –decentralize (decentralizál, központtól függetlenít)
They are trying to decentralize the (Megpróbálják a szervezetet decentralizálni.)
organization.
(Megpróbálják, hogy a szervezet kevésbé legyen
központosított.)

The school are being desegregated. (Az iskolákban megszüntették a faji megkülönböztetést.)
(Véget vetettek az iskolákban folyó faji megkülönböztetésnek.)
The industry has been denationalized. (Az ipart visszaadták.) (Az államosított ipar
visszakerült privát tulajdonba.)
A de- előképzőnek hasonló a jelentése ige előtt, mint a honi un-nak. Ezt ritkán használjuk
honi bázisszavakkal, még akkor sem, ha olyan szavak elő is fordulnak, mint defrost (felenged,
felpuhulni hagy, kiolvaszt, leolvaszt, kiolvad, leolvad), de-louse (tetvetlenít, tetűirtást végez),
ahol a kiindulási pont nem az ige, hanem a névszó. A de- előképző kissé más jelentésben egy
csomó olyan latin kölcsönszóban is, amelyeknek bázisa nem viselkedik önálló igeként. Lásd
lejjebb.
dis-: agree (egyezik) – disagree (ellenkezik)
Peter disagreed. (Péter ellenkezett.) (Péter nem egyezett meg.)
The series was discontinued. (A sorozat nem folytatódott.) (Egy ideig történő folytatás után a
sorozatot abbahagyták.)
The soldiers were disarmed. (A katonákat lefegyverezték.) (A fegyvereket elvették a
katonáktól.)
Mary was not discouraged. (Mária nem kedvetlenült el.) (Mária nem veszítette el a kedvét.)
Még a dis- előképző is létrehoz néha névszóval, mint kiindulási ponttal, igét: discourage. A
jelentés, amint az a példából kitűnik, nem teljesen egységes. A dis- előképzőről a latin
kölcsönszavaknál, melynek bázisa önállóigeként tűnik fel, lásd lejjebb.
in:- tolerable (tűrhető) – intolerable (tűrhetetlen)
The situation is intolerable. (A helyzet tűrhetetlen.)
It is not tolerable. (Ez nem tűrhető.)
It is impossible. (Ez lehetetlen.)
It is not possible. (Ez nem lehetséges.)
It is perhaps inconvenient. (Ez talán terhes.)
It is perhaps not convenient. (Ez talán nem megfelelő.)
Az in- előképzőnek ugyanaz a jelentése, mint az un-nak. Ezt csak latin vagy román
kölcsönszavakkal használjuk (lásd lejjebb). Egy jó néhány szóban az in- verseng az un-nal.
Néha a jelentés különbözik. Ekképpen inhuman jelentése ’embertelen’, ’kegyetlen’,
’kíméletlen’, míg az unhuman ’nem emberi’jelentésű. Jegyezd meg, hogy az in-alakoknak a
latin kölcsönszavakban lehet elöljárói jelentése is (l. később).
pro-: British (brit) – pro-British (angolbarát)
The King of Balanda is very proBritish. (Balanda királya nagyon angolbarát.) (Ő nagyon
szívélyes az angolok iránt.)
They are pro-Catholic. (Ők katolikusok.) (Ők a katolikusok oldalán állnak.)
A pro- előképző ellentéte az anti-nak és hasonlóképpen alkalmazható.
re-: read (olvas) – re-read (újraolvas)
I have re-read the book. (Ismét elolvastam a könyvet.) (Újra elolvastam a könyvet.)

The rocket has re-entered the atmosphere. (A rakéta visszalépett a légkörbe.) (A rakéta
visszajött a légkörbe.)
Pleas refill the tank! (Kérem, töltsön utána a tanknak!) (Töltse fel a tankot, kérem!)
The article had to be rewritten. (A cikket újra kellett írni.) (A cikket megint meg kellett írni.)
The President was re-elected. (Az elnök újra lett választva.) (Az elnököt ismét
megválasztották.)
A produktív re- előképző igei összetételekben mellékhangsúlyos. Bizonyos névszókban
főhangsúlyos: refill., refund, recount. Azok használatáról latin kölcsönszavakban több
határozatlan jelentéssel lásd lejjebb.
sub-: normal (normál, rendes, szabályos) – subnormal (szabályosnál csekélyebb, nem elég
rendes)
The quality is subnormal. (A minőség szabályosnál csekélyebb.) (A rendes szabvány alatti a
minősége.)
The film had sub-titles. (A film feliratos volt.) (A film képe alatt szövegsávok jelentették a
szereplő mondanivalóját.)
The parish is a subdivision of a country. (A közigazgatási egység egy vidék alosztálya.) (A
közigazgatási egység a vidéknek egy része.)
A sub- előképző jelentése ’al-, alatti, alá-’ és többnyire tudományos- és adminisztrációs
nyelvben használatos. A latin kölcsönszavakban történő használatáról lásd alább.
super-: man (ember) – superman (felsőbbrendű ember)
The professor is a kind of superman. (Az egyetemi tanár egyfajta felsőbbrendű ember.) (Ő az
átlagos emberek feletti és azoknál több.)
His daughter is super intelligent. (Leánya csodás értelmű. ) (Leánya értelemben az átlagnál
magasabb.)
Jesus Christ Superstar. (Jézus Krisztus Szupersztár.) (Jézus Krisztus átlagon felüli
főszereplő.)
A super- előképző nem különösen produktív, de sok latin kölcsönszóban előfordul. Egy nemproduktív változata a sur- pl. surpass ’felülmúl, meghalad vmit, túltesz vmin’. Bizonyos
szavakban verseng a latin super- a görög hyper- megfelelőjével.

Latin előképzők latinul képzett szavakban
Azok az előképzők, amelyeket eddig tárgyaltunk, valamennyien produktívak az angolban
olyan módon, hogy azok követik az angol szóképzési szabályokat és kölcsönszavakként,
valamint honi szavakként is használhatók. Az angolnak azonban mind emellett van egy igen
nagy, latinból kölcsönzött szókészlete. A fentiekben tárgyalt előképzők közül sok
megtalálható ebben a kölcsönszó-készletben, néha más jelentéssel. Ezen kívül ebben a
szókészletben további olyan latin előképzők is találhatóak, amelyek nem mondhatók
szabadon produktívnak az angolban. Közülük sok abban különböznek a produktív
előképzőktől, hogy azok a latin nyelvi szabályokkal történő megegyezés tekintetében
változásokon mennek át.

E helyen szemléltetjük majd, hogy a leggyakoribb latin előképzők miként jelennek meg az
angol szókészletben. Keresd a szavak etimológiai jelentésének megadását ¤ jelöléssel azokban
az esetekben, amikor az érvényes jelentés nem utal világosan az etimológiaira.

ab- -tól, -től
abductelrabol, elszöktet, megszöktet
abject nyomorult, ¤ alávaló
A v előtt a- alak lesz:
avert elfordít, elhárít
A t és c előtt abs- alak lesz:
abstract elvont, kivonat, kivon, összefoglal, összegez, tartalmi kivonat
abscission elvágás, levágás, lemetszés, csonkolás, amputálás

ad- -hoz, -hez, -höz, -ig, -nál, -nél
adduce felhoz, előhoz, hivatkozik, idéz
adjective melléknév, eredetileg a főnévhez járuló szó
advertize hirdet ¤ reklámoz
admit beenged, bebocsát, felvesz ¤ megenged, bevall
A p t c b d g s f előtt a d az id-ben eltűnik. Helyette az utána következő mássalhangzó
megkettőződik:
acclaim hangosan üdvözöl /helyesel, vminek kikiált
accept elfogad, átvesz
accede beleegyezik, hozzájárul, vmbe lép
affix rag, képző, toldalék ¤ hozzáerősített, hozzátett
aggression támadás ¤ odalépés
apposition értelmező, értelmezés ¤ vmi mellé állás, állásfoglalás
aspect tekintet, arckifejezés, külső, megjelenés ¤ oldal, nézőpont, szempont, szemlélet,
szemszög, megvilágítás, fekvés, igeszemlélet
ascribe vknek / vmnek tulajdonít
attract vonz, vonzást gyakorol, magár von, felkelt
attend részt vesz, jelen van ¤ figyel(met fordít) vmre /vkre

con- -val, -vel,- … együtt, együtt-, teljesen…
concept fogalom, ¤ összetétel, összetevés
concede beleegyezik, megenged, enged, megad ¤ belemegy
confer adományoz, átruház, tanácskozik, tárgyal ¤ összehoz, összeállít, összehord
conscript besoroz, besorozás, besorozott katona ¤ összeírt
contract összehúz, összevon
convert megtér, áttér ¤ átvált, átváltoztat
Az m b p előtt a con- átváltozik com-má:
commit elkövet, rábíz ¤ küld vele

commotion nyugtalanság, izgatottság, zűrzavar, felkelés
compose alkot, képez, szerez, költ, ír
compel kényszerít ¤ erősen hajt
Az l r előtt con- valamint col-, cor- lesz:
collect összeszed, összegyüjt
correct helyesbít, kijavít
Magánhangzó előtt a con- átváltozik co-vá:
co-operate együttműködik, összedolgozik
co-ordinate összerendez, irányít

de- -ból, -ből, -tól, -től, kideceptive megtévesztő ¤ elraboló, elvonó
decease halál, meghal ¤ elmegy
deduce következtet, leszármaztat ¤ levezet
defer elhalaszt, halogat, késleltet ¤ elvisz
depose letesz, lemondat, tanúskodik
deject lehangol, elkedvetlenít ¤ eldob
describe leír, ecsetel ¤ töröl
detract levon, csökkent, leértékel

dis- szét-, eldisclaim nem ismer el, tagad, lemond, elhárít ¤ nem kiált rá, nem szólít
dispose elrendez, elintéz ¤ külön tesz, szétvesz
dispel elűz, eloszlat ¤ szétkerget
distract eltérít, elvon, megzavar, nyugtalanít, megőrjít ¤ széthúz, szétvon
distend felfúj, felfúvódik, feszül, szétterül
distort eltorzít, elferdít, kiforgat ¤ elcsavar, szétcsavar
Az f előtt a dis- megváltozik dif-fé:
differ különbözik, elkülönül ¤ szétvesz, szétvisz
Hangsúlyos mássalhangzó előtt a dis- gyakran di- lesz:
divert eltérít, elvezet, elterel, mulattat, szórakoztat ¤ elvon (figyelmet)
diminish csökkent, kisebbít
digress elkalandozik ¤ kilép

ex- el-, kiexclaim kiált, felkiált
except kivesz, kivételt tesz, kivételez
exceed felülmúl, meghalad, túltesz ¤ vmi elé megy
expose kitesz vminek, megvilágít, leleplez, felfed, kiállít, közszemlére tesz

expel elahjt, kihajt, kiűz, elűz
extract kivon, kivesz vmből vmt
extend meghosszabbít, kiterjeszt, kinyújt
Hangsúlyos mássalhangzó előtt az ex- gyakran e-:
educate oktat, iskoláztat, kiművel ¤ kivezet
eject kidob, kivet, kilövell
emit kiküld, kibocsát
emotion érzelem, indulat ¤ kimozdulás
emigrant kivándorló

in- -ba, -be, -ban, -ben, bele-, benne-, bent, benn
inject bedob, befecskendez
inscribe beír
inspect felügyel ¤ belenéz, benéz
invert fordít, felcserél ¤ befordul
intend szándékozik, akar, óhajt ¤ beterjed, behúzódik
infer következtet, magával von ¤ bevisz, bevesz, beolvas
induce rávesz, gerjeszt ¤ bevezet
A b m előtt az in- megváltozik im-mé:
impose rákényszerít, kivet ¤ beletesz, bele helyez
impel ösztökél, hajt, űz ¤ belehajt
immigrant bevándorló
Az l r előtt az in- valamint il- és ir- lesz:
illuminate felvilágosít ¤ bevilágít
irrigate öntöz ¤ bevezet

in- nem …, -tatlan, -tetlen
invisible láthatatlan, nem látható
incredible hihetetlen, nem hihető
A tagadó in- előképző im-, il-, ir- lesz ugyanazon szabályok szerint, mint az in- elöljáró
esetében föntebb:
impossible lehetetlen
immoral erkölcstelen
illegible olvashatatlan
irresponsible felelőtlen., felelőssé nem tehető

inter- között, közt
intercede közbenjár
intercept feltartóztat, elfog, elkoboz ¤ egy csoportból kivesz

interfere beavatkozik, gátol, akadályoz, zavar ¤ közbevisz
interjection indulatszó ¤ közbevetés
interpose közbevet, közbeszól közbelép
intermittent visszatérő, visszajövő, újra jelentkező ¤ közbeküldött

post- után, utáni
postpone elhalasz, kitol, utána tesz ¤ utána tesz
postscript utóirat, utószó

pre- előtt, elé
precept tan, szabály, hivatali utasítás ¤ magatartás
precede megelőz, előtte megy
prefer jobban szeret, előnyben részesít ¤ elé tesz
prefix előképző ¤ eléerősített
preposition elöljáró ¤ előtét, eléhelyezés
prescribe előír
pretend tettet, színlel ¤ előtte tart, elé tesz, eléhúz

pro- -ra, -re, -ért, elő
proclaim kihirdet, kikiált, kinyilvánít ¤ előkiált
proceed folytat ¤ tovább megy
produce terem, szül, előállít
progress haladás, előremenetel
project kirepít, kilő, kigondol
promote előmozdít ¤ előre mozog
propose javasol ¤ elővesz
propel előrehajt, mozgat
prospect kilátás, jövőbeli távlat ¤ előre látás, előtte látás
protract kihúz, elnyújt, késleltet ¤ előhúz

re- ismét, újra, megint, vissza
reclaim visszakövetel
reception felvétel, fogadás
recede visszalép, hátrál
reduce csökkent, mérsékel ¤ vissza vezet
refer hivatkozik ¤ visszavisz
regress visszafejlődés
reject elvet, kivet, visszautasít ¤ vissza dob
remit visszaküld, elküld
repel visszaűz, visszautasít
respect figyelembevétel, tekintetbevétel ¤ visszanézés
retract visszavon, visszahúz
revert visszatér, visszaüt

se- el-, szét, külön, ki-

secede elszakad, kiválik, kilép
seduce eltérít, elcsábít ¤ elvezet
segregate kiválik, elkülönül, külön válik
select válogat ¤ kiszed

sub- alá, alatt, alatti
subject legyőz, leigáz
submit alávet, meghódol, engedelmeskedik
subtract kivon, levon, leszámít
subvert felforgat
suppose feltesz, feltételez ¤ alátesz
suppress elnyom
suffix utóképző, valami után helyezett

trans- át, másik, le
transfer átvisz
transmit átküld
transpose áttesz, áthelyez, felcserél
transcribe átír ¤ fölülír
transverse átlós ¤ másik oldalra forduló
translate lefordít, átvisz
ÖSSZEÁLLÍTÁS NÉHÁNY, AZ ANGOLBAN SZOKÁSOS ELŐKÉPZŐRŐL ÉS BÁZISSZÓRÓL
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A névszói kifejezés
Határozott névelő

Főszabály: Határozott névelő az angolban és a magyarban nagyjából hasonlóképen
használatos, nevezetesen részint hogy valamely korábban megnevezettet vagy előzetesen
ismeretesnek feltételezettet (ismeretségi-funkció), részint hogy valaminek jellemző
képviselőjét (általánosítási-funkció) jelölje meg.

Ismeretségi-funkció
1. Bizonyos bővítményi-szavaknál, pl. ugyanaz, helyes, rossz hiányzik a magyarban a
névelő a főszabállyal szemben, míg az angolban a főszabály szerint névelőt
használunk:
He told us the same old story. (Ugyanazt a régi történetet mondta el nekünk)
He put his money on the wrong horse. (Rossz lóra tette fel a pénzét.)
2. A last és next, ’előző’, ’következő’- jelentésű szavaknál időt jelölő kifejezésekben,
valamint most-nál az angolban a főszabállyal szemben hiányzik a névelő:
Henry left last week. (Henrik elutazott a múlt héten.)
Most people think so. (A legtöbb ember így gondolja.)
3. Néhány közös jelentésű névszó, valamint a church, college és school a főszabállyal
szemben névelő nélkül állhatnak az angolban:
Has mankind future?
(Van az emberiségnek jövője?)
Society and the Individual.
(A társadalom és az egyén.)
We met them after church.
(Templom után találkoztam velük.)
School starts again in September. (Az iskola újra kezdődik szeptemberben.)
4. Névszó, amely tulajdonnévként működik, névelő nélkül állhat:
Fate had decided otherwise. (A sors másként határozott.)
Father was angry. (Apa mérges volt.)
Spring did not come until May. (A tavasz nem jött meg májusig.)
5. Tulajdonnevek mindkét nyelvben névelő nélkül állnak, de bizonyos esetekben
állhatnak vele:
5.1. Szálloda és hajó nevei névelővel állnak az angolban, a nélkül állhatnak a magyarban:
He stayed at the Cecil. (Ő a Cecilben lakott.)
We sailed on the Saga. ((A) Sagán utaztunk/hajóztunk.)
5.2. Névelő nélkül az angolban, névelővel a magyarban:
Oxford Street
Buckingham Palace

(utcák)
(épületek tulajdonnév-előtaggal)

Lake Victoria
Mount Everest

(tavak)
(hegyek)

5.3. Mindkét nyelvben névelővel:
The Thames
(folyók)
The Daily Telegraph (újságok, hírlapok)
The Stuarts
(tulajdonnevek többes számban, családnevek)
The Carpathians
(hegyláncok)
The Europe that he knew (tulajdonnevek restriktív határozottsággal)

Általánosítási-funkció
1. Az angolban megszámlálható egyes számú szavak esetében használható az
általánosítási-funkcióban névelő:
The car is a dangerous toy. (Az autó veszélyes játékszer.)
2. A magyarban, miként az angolban nem, használható megszámlálhatatlan szavaknál és
többes számban is:
Foxes are clever animals. (A rókák okos állatok.)
Water is heavier than oil. (A víz nehezebb, mint az olaj.)
Life after death. (Élet a halál után.)
Jegyezd meg, hogy az angolnak általánosítási-funkcióval akkor kell használnia névelőt,
amikor főszóként melléknév áll: The Naked and the Dead. (A mezítelen és a halál.)

Határozatlan névelő
1. Határozatlan névelő mindkét nyelvben csak egyes számban található, és csak
megszámlálható szavaknál fordul elő. Arra használatos, hogy olyat jelöljünk, amelyet
korábban még nem neveztünk meg, vagy amely nem tételeztük fel ismeretesnek. Ha pl. valaki
ezt mondja There is a man at the door. (Ott van egy ember az ajtónál.), azt gondolja, hogy
egy számára ismeretlen ember áll az ajtónál. Az angol gyakran sokkal következetesebb a
magyarnál ezen általános szabálynak alkalmazásában. HASONLÍTSD ÖSSZE:
Fred is a doctor. (Frigyes orvos.)
Have you got a car? (Van autód?)
I have a headache. (Fáj a fejem.)
I saw her at a distance. (Távolból láttam őt.)
1. Bizonyos szavak, amelyek a magyarban megszámlálhatóak, az angolban
megszámlálhatatlan szavaknak felelnek meg, és ezért határozatlan névelő nem előzi meg:
bread – a slice of bread
chalk – a piece of chalk
soap – a cake of soap

(kenyér – egy szelet kenyér)
(kréta – egy darab kréta)
(szappan – egy darab szappan)

A magyarral ellentétben, az angolban what áll felkiáltásban és how + melléknév és however +
melléknév után. Ez természetesen csak megszámlálható szavaknál érvényes:
What a shame! (Milyen szégyen!)
How large a profit did you make! (Milyen nagy nyereséget csináltál!)
However good a boxer he is, he can’t beat me. (Bármilyen jó ökölvívó is ő, engem nem győz
le.)
De megszámlálhatatlan szavakkal:
What weather! (Milyen időjárás!)
What bad luck! (Milyen balszerencse!)
Határozatlan névelő használatos az angolban megoszlásnál:
He plays tennis several times a week. (Ő egy héten többször teniszezik.)
The steamer arrives twice a month. (A gőzhajó havonta kétszer érkezik.)
A határozatlan névelő helye szabály szerint mindkét nyelvben ugyanaz. Az angolban azonban
azt a half, such és az éppen említett kifejezésekben lévő what, how és however szavak után
tesszük:
I’ll see you in half an hour. (Fél óra múlva találkozunk.)
I had never seen such a beautiful woman. (Én még soha nem láttam ilyen gyönyörű nőt.)
What a fuss! (Milyen fakszni / hűhó!)

Személyes névmások
A személyes névmások alakjairól áttekintést lásd a 93. pontban.

A birtokos alakok
A birtokos alakok a személyes névmások birtokos alakjai. Azok tehát egy tulajdont- vagy
birtokviszonyt fejeznek ki. Ebben az angol és a magyar nem mutat különbséget:
Az angol egyesített (melléknévi) és az önálló (névszói) birtokos-alakokat különböztet meg.
Az egyesített alak egy névszó előtt használatos: This is my car. (Ez az én autóm.) That is her
car. (Az az ő autója.) Az önálló alak akkor használatos, amikor a névmást nem követi
névszó: This is mine. (Ez az enyém.) That is hers. (Az az övé.) Lásd a 93. pontban lévő
táblázatban.
Ami a birtokos alakok használatát illeti, jegyezzük meg, hogy a magyar gyakran előnyben
részesít határozott névelőt ott, ahol az angolnak birtokos alakot kell használnia a
birtokviszony jelölésére. HASONLÍTSD ÖSSZE:
Tom got a stain on his blazer. (Tamásnak foltos lett a sportkabátja.)
We washed our hands. (Mostuk kezeinket.)
They all had scars on their faces. (Mindnyájuknak sebhelyes volt az arca.)

A visszaható alakok
A személyes névmások visszaható alakjai s mondat alanyára utalnak vissza: She made herself
pretty. (Kicsinosította magát.) Herself visszautal a she alanyra.
Az angolnak külön visszaható tárgyi alakjai (-self, -selves) vannak valamennyi személyben, a
magyarban úgyszintén:
I hurt myself.
I hope you didn’t hurt yourselves.
He hurt himself.
She hurt herself.
The child hurt itself.
They hurt themselves.

(Kárt okoztam magamnak)
(Remélem, ti nem okoztatok magatoknak kárt.)
(Ő kárt okozott magának.)
(Ő kárt okozott magának.)
(A gyerek kárt okozott magának.)
(Ők kárt okoztak maguknak.)

Az angolban nincsenek külön birtokos visszaható alakok. A magyarban ilyenek mindkét szám
minden személyében vannak (az én …, a te …, az ő … ja/je, a mi …nk, a ti ..-itek, az ő
…jük):
I saw my old car yesterday.
She met her husband at the airport.
They have sent their children abroad.

(Láttam az (én) öreg autómat tegnap.)
(Találkozott a férjével a repülőtéren.)
(Gyermekeiket elküldték külföldre.)

Egy fontos különbség a nyelvek között az is, hogy sok gyakori ige, amely a magyarban
visszaható, az angolban tárgyas (átható):
approach közeledik
lie down lefekszik
mutatkozik

imagine vélekedik behave viselkedik
marry megházasodik feel érzi magát

bend meghajlik
prove

A semleges személyes névmás
A magyar az használata sokkal szélesebb az angol it használatánál. Az az angol jelentései so,
there, he, she, they, vagy semmi lehet.
1. So az angolban, az a magyarban
1.1. Egy sor ige után, kötőmondat helyettesítéseként:
Will he come? – I

think
expect
suppose
believe
hope
fear
am afraid

so.

Eljön ő? - Én azt gondolom.
valószínűnek tartom.
feltételezem.
hiszem.
remélem.
Én attól félek.
Én attól tartok.

1.2 segédigével és do helyettesítő-igével., ha a so a mondat legelején helyeződik:

I was ill, and so was Peter.
John went to London, and
so did Peter.
He said he would help me,
and so he did.

Én beteg voltam, és Péter is (az volt).
János Londonba ment, és Péter is (azt tette).
Ő azt mondta, hogy segítene nekem, és
ő azt meg is tette.

2. There az angolban, a magyarban ezt nem fordítjuk
A mondat kifejezi, hogy valami van, található:
There is a man at the door. (Egy ember van (áll) az ajtónál.)
There are a number of good (Sok jó film megy ezen a héten.)
films on this week.
3. He, she, they az angolban, gyakran az, vagy személyes névmás a magyarban
Utalás a korábban említett személyre:
-

Do you know Captain Finch?
Yes, I certainly. He is one of my
best officers.
Have you met Mrs. Higgins?
Oh yes, she’s a very good friend of mine.
Who are those people?
They are friends of mine.

(Ismered Finch kapitányt?)
(Igen, hogyne. Az (ő) az egyik legjobb
tisztem.)
(Találkoztál Higginsnével?)
(Ó, igen, az (ő) egy jó barátom.)
(Kik azok az emberek?)
(Azok (ők) a barátaim.)

4. Nincs névmás az angolban, hangsúlytalan vagy hiányzó az a magyarban
4.1. Segédigével:
Do you speak English? – Yes, I do. (Beszélsz angolul. Igen.)
He wants to do it, and
(Ő meg akarja tenni, és biztos vagyok abban, hogy
I am sure he can.
meg is tudja tenni.)
They thought he was ill,
(Úgy gondolták, hogy ő beteg, és ő az is volt.)
and he was.
4.2. Sok kifejezésben:
Summer came.
The water is too cold.
Beer is good.

(Nyár lett.)
(Túl hideg a víz.)
(A sör jó.)

Mutató névmások

A mutató névmások vagy „rámutató” névmások: this, that, these és those. Azokat
melléknévileg (egyesítve) használjuk minden fajta névszóval: This man. (Ez a férfi.) Those
women. (Azok az asszonyok.)
Névszóilag (önállóan) használjuk azokat a legtöbb névszóra utalással. Korábban megnevezett
személyre utalással ugyanakkor személyes névmást használunk, nem mutatót::

She wanted to speak to the bishop, (A püspökkel akart beszélni, de ő ágyban fekvő
but he was ill in bed.
beteg volt.)
Jegyezd meg, hogy egy korábban megnevezett megszámlálható névszóra történő utalásánál
egyes számban one használata kötelező:
- Which shirt should I buy? (Melyik inget vegyem meg?)
- Well, this one is all right, (Nos, ez (az ing) megfelel, de én inkább azt (az inget)
venném.)
but I’d prefer that one.
De többes számban: Which flowers do you mean? These or those? (Melyik virágokat akarod?
Ezeket vagy azokat?)

Vonatkozó névmások

A vonatkozó névmások a mutató névmások sajátos típusa. Azok nem ismeretlenre utalnak,
hanem olyanokra, amelyeket, egy azokat követő vonatkozó mondat vagy elöljárós-jelző teszi
ismertté.
1. Melléknévi vonatkozó névmások
Melléknévi (egyesített) vonatkozó névmásként az angolban, miként a magyarban
egész egyszerűen a határozott névmás használatos:
Here is (are) the book (the books). (Itt van (vannak) az (azok) a könyv (könyvek),
you wanted.
amelyet (emelyeket) kívántál.)
2. Névszói (önálló) vonatkozó névmások határozói mondat előtt
Megszámlálhatatlan dolgokra történő utalásnál a that használatos:
This tea has quite a different flavour from that which we bought at Fortnum's.
(Ennek a teának egészen más íze van, mint amit a Fortnumnál vettünk.)
Megszámlálható dolgokra, személyekre vagy egyébre történő utalásnál egyes számban a the
one, többes számban the ones vagy többnyire those használatos:
He is not the one I meant. (Ő nem az, akire én gondoltam.)
Must you wear that dress? Can't you put on the one you bought yesterday instead? (Muszáj
neked ezt a ruhát hordani? Nem tudod felvenni helyette azt, amit tegnap vettél?)
The houses where we live are much nicer than the ones (those) they have built down by the
lake. (Azok a házak, ahol mi lakunk, sokkal szebbek, mint azok, amelyeket ők a tónál
építettek.) Those who refuse to obey orders will be shot. (Azokat, akik megtagadják a parancs
teljesítését, le lesznek lőve.)
Is the President to blame? Or is it perhaps the fault of those who elected him? (Az elnök a
hibás? Vagy talán a hiba azokban van, akik megválasztották őt?)
3. Névszói vonatkozó névmás of-os elöljárós jelző előtt
Itt that egyes számban használatos és those többes számban:
The density of the moon is only 60 per cent of that of the earth.

(A hold sűrűsége csupán 60 százaléka a földének.)
The cars of today are not much safer than those of yesterday.
(A ma autói nem sokkal biztonságosabbak a tegnapéinál.)

Kérdő névmások
Kérdő névmások (who?, what?, which?) kérdésekben használatosak.
1. Melléknévi kérdő névmások
Melléknévileg mindenféle névszó előtt használatos which, egyébként what:
- Have you seen the Colonel ['ka:nl]? (Láttad az ezredest?)
- What colonel? (Milyen ezredest?) (= Miféle ezredest?) - Which colonel? (Melyik ezredest?)
2. Névszói kérdő névmások
2.1. Személyeknék who használatos (birtokos esete whose) kivéve az of előtt:
Who won the match? (Ki nyerte meg a mérkőzést?)
Whose racket is this? (Kinek a teniszütője ez?)
2.2. Kiválasztásnál which használatos. Az of előtt which még személyek esetében is
szükséges:
Which do you prefer, beer or wine? (Melyiket szereted jobban, a sört vagy a bort?)
Which is the shortest way to the village? (Melyik a legrövidebb út a faluba?)
Which of them is your sister? (Közülük melyik a te nővéred?)
2.3. Általánosan semlegesen what használatos, mint a magyarban a mi, mit.
What can I do for you? (Mit tehetek érted? Mit segíthetek?)

Határozói névmások
A határozói névmások: who, which, that, what és as. Ezek határozói mellékmondatokat
vezetnek be és névszóilag használatosak. Ezek szokás szerint visszautalnak az előző
mondatban lévő névszóra. Ezt a névszót a határozói tárgy viszonyszavának nevezzük.
Jegyezd meg, hogy a határozói tárgyat az angolban a magyarhoz hasonlóan gyakran
elhagyjuk, ha az nem áll alanyként.
1. Who
Személyeknél who alanyként használatos, a who/m/ tárgyként, a whose birtokosként:
The two gentlemen who came to
see you this morning will be back
tomorrow.

(Az a két úriember, aki ma reggel meglátogatott
téged, holnap visszajön.)

I was introduced to Mr. Harris,

(Bemutattak Harris úrnak, akivel azelőtt nem

whom I hadn’t met before.

találkoztam.)

The French Ambassador, whose (A francia nagykövet, akinek elrabolták a lányát,
daughter had been kidnapped,

5000 fontos jutalmat ajánlott fel.)

offered a reward of £5,000.
2. Which
Ha a viszonyszó nem jelöl személyt, akkor which használatos alanyként és tárgyként, of
which vagy whose birtokos esetként:
We were just in time to see him get

(Éppen jókor voltunk ott, hogy lássuk őt off

the Paris express, which had just

leszállni a párizsi expresszről, amely éppen

arrived.

megérkezett.)

He never returned the books which
(Soha nem addta vissza azokat a könyveket, he
had borrowed from me.
amelyeket tőlem vett kölcsön)
This was a discovery the value of
which (whose value) was not under-

(Ez egy olyan felfedezés volt, amelynek értékét
akkor még nem látták.)

stood at the time.
3. That
That egyedül szükséges vonatkozó mondatokban használatos. Ez mindenféle viszonyszóra
utal és inkább használatos, mint a who és a which, amikor a viszonyszót egy felsőfok
határozza mag, valamint litlle, much, all és a –thing végű névmások után:
She is the most intelligent woman

(Ő a legintelligensebb nő, akivel valaha

that I have ever met.

találkoztam.)

Have you got all that you need? (Meg van minden, amire szükséged van?)
He would give her anything that (Megadna neki mindent, amit csak kérne.)
she asked for.
4. What
What-nak, miként a magyar ami, amely-nek, nincs viszonyszava. Ugyanazt jelenti, mint a
kevésbé szokásos that which (az, amely):
What you say is not true. (Amit mondasz, nem igaz.)

5. As
Ha a viszonyszót same, such vagy as előzi meg, az as viszonyszóként használatos:
He came over by the same boat

(Ugyanazzal a hajóval jött át, mint én.)

as I did.
He uses such words as nobody

(Olyan szavakat használ, amelyeket senki nem ért.)

understads.

Határozatlan névelők
A legfontosabb határozatlan (indefinite) névelők és azok magyar megfelelőiről készített
áttekintő összeállítás a 124. pontban található. Itt csupán a két nyelvben mutatkozó néhány
fontos különbségre mutatunk rá.
1. Some és any és azok szóösszetételei
1.1. A magyar egy, egy bizonyos angol megfelelői a some és az any. A some és az any és
azok származékai közötti különbség a jelentésben áll. Some jelentése ’egy bizonyos’,
’valami’, ’néhány’, ’egy kevés’ egy bizonyos személy vagy dolog. Any jelentése
’akárki, bárki, akármi, bármi’. A következmény az lesz, hogy some és annak
származékai főként állító mondatokban használatosak, míg any gyakran tagadó,
kérdő és feltételes mondatokban.
Some fool must have pressed the button. (Egy bolond meg kellett, hogy nyomja a gombot.
Valami bolond nyomhatta meg a gombot.)
I couldn’t find any policeman to ask. (Nem tudtam egy rendőrt találni, akitől kérdezhettem
volna.)
He gave me some books he didn’t need. (Adott nekem néhány könyvet, amelyre nem volt
szüksége.)
We didn’t see any children on the beach. (Nem láttunk gyerekeket a tengerparton.)
Has she got any friends? (Vannak neki barátai?)
Would you like some coffe? (Akarsz egy kis kávét?)
Any oil will do. (Bármilyen olaj megfelel.)
Somebody (Someone) must have told him. (Valakinek meg kellett neki mondani.)
Something must be done about it. (Valamit kell tenni a miatt.)
Can anyone explain? (Meg tudja valaki magyarázni?)
Anybody can do that. (Azt bárki meg tudja tenni.)
I could do anything for her. (Bármit megtehetek érte.)

1.2. Figyeld meg, hogy a –body és –one származékai személyekre használatosak és csak
akkor, ha a választás nem kérdéses. Az of elöljáró előtt, azaz jelölt választási
jelentéssel, úgy személyre, mint dologra irányulóan használatos egyes számban az
one és többes számban a some. Az any egyes-és többes számban is használatos úgy
személyre, mint dologra irányulóan.
One of you will have to do it. (Egyikőtöknek meg kell majd tenni.)
Some of the guests left very early. (Néhány vendég nagyon korán elment.)
I don’t like any of his films. (Én egyik filmjét sem kedvelem.)
2.Every és each
Every jelentése ’minden’, ’az összes’, ’mindegyik’, ’minden lehetséges’ és az each
jelentése ’minden egyes’, ’egyes’, ’egyenként’:
Every passenger was searched. (Minden (az összes) utast átkutattak.)
Each passenger was allowed one bottle. (Minden (egyes) utasnak megengedtek egy
üveget.)
3. Either és neither
JEGYEZD MEG:

either = akármelyik, egyik (a kettő közül)

any of = közülük akármelyik, közülük az egyik (kettő vagy több)
neither = egyik sem (a kettő közül)
none of = közülük egyik sem (kettő vagy több közül)
4.None
None névszóilag használatos mindenféle névszóra irányulóan:
He wanted some tea but there was none. (Egy kis teát kívánt, de ott nem volt semennyi. )
I tried to phone some of my friends, (Próbáltam telefonálni néhány barátomnak, de
but none were at home.

egy(ik) sem volt otthon.)

Figyeld meg, hogy a nobody, no one és nothing származékokat nem követheti of. Ehelyett
none használatos:
None of the guests was (were) sober. (Egyik vendég sem volt józan.)
None of the gold was stolen. (Egyik aranyat sem lopták el.)

5.All
5.1 All melléknévileg (egyesítve) használatos minden fajta névszóval és maga után
határozott névelőt vesz:
You can’t fool all the people all the time. (A népet nem lehet folyton becsapni.)
5.2. Névszói all helyett everybody, everything vagy anything használatos:
Is everybody here? (Mindenki itt van?)
Have you got everything you need? (Van minden, amire szükséged van?)
6.Other
Melléknévileg minden fajta névszó előtt: other, another.
Egy korább megnevezett megszámlálható szóra irányulva a one használatos:
That typewriter is bad. Use the other one! (Az az írógép rossz. Használd a másikat!)
These chocolates are good. Have another one! (Ezek a csokoládék jók. Vegyél még
egyet!)
Another, mint látjuk, olyan jelentésben is használatos: ’még egy’. Jegyezd meg a the other
day = a napokban, a minap.
Névszói többes számú alakként others használatos:
Some like him, others don’t. (Egyesek kedvelik őt, mások nem.)
7.Else
Else, nem other, alábbi névszói alakokkal használatos:
Somebody
Anyone
Everything

all
else

much
little

what
else

else
who

Jelző
Egy névszói kifejezésben lévő főszói bővítményt jelzőnek nevezünk. A jelző mindkét
nyelvben lehet mondat : a house that is new (egy ház, amely új), egy melléknév: a new
house (egy új ház), egy birtokos eset: John’s house (János háza), vagy egy elöljárós
kifejezés: a house in town (egy városban lévő ház, egy városi ház). A jelző helye ugyanaz
az angolban és a magyarban is.

A nyelvek ugyanakkor egy sor különbséget mutatnak, ami a jelzőt illeti, speciálisan ami a
melléknévi jelzőt illeti.
Melléknévi-jelző
1. Névszó, mint jelző
Az angolban elég szabadon használhatunk névszót melléknév módjára. Ez a szerkezet a
magyarban nem található, amely szokás szerint összetett szót használ helyette:
a stone bridge

egy kőhíd

a gala performance

egy gálaelőadás

2. Melléknévi jelző főszóként
2.1. Az angol a magyarral ellentétben szabályosan nem hagyja el a főszót olyan névszói
kifejezésben, amelyhez melléknév járul:
Alan helped the blind man across the street. (Alan átsegítette a vakot az utcán.)
There are two deaf children in that group. (Van két siket abban a gyermek-csoportban.)
The main thing is to keep calm. (A legfontosabb, hogy őrizzük meg nyugalmunkat.)
2.2. Egyesül csak bizonyos esetekben hagyható el a főszó az angolban. Itt átugrunk e sor
speciális esetet, és csak olyan esetekkel foglalkozunk, ahol a főszó elhagyása általános
szabályt követ:
2.2.1. Egy egész csoport személyeit általános jelentésűnek tekintünk
There are special schools for the Vannak különleges iskolák a vakok számára.
blind.
The dead can’t speak.

A holtak nem beszélnek.

De ha egy-egyedet tekintünk:
a dead man

egy halott ember

the dead woman

a halott nő

Ide tartozik bizonyos nemzetiségeket jelölő melléknevek használata egész nemzetiség
gyanánt:
the British

a brit

the Dutch

a holland

the English

az angol

the French

a francia

the Irish

az ír

the Welsh

a walesi

the Hungarian

a magyar

De korlátolt jelentésben:
an English lady I know

egy angol hölgyet ismerek

the Englishmen we met

az angolokkal, akikkel találkoztunk

2.2.2. Semleges fogalmat általános jelentésűnek tekintünk
(Mindig próbálnunk kell összekötni a hasznosat
az élvezettel.)

One should always try to combine
the useful with the agreeable.
De korlátolt jelentésben:
the most important thing

a legfontosabb

3. Melléknévi jelző névszó-helyettesítő one, ones-zal
Azokban az esetekben, amikor egy melléknévi jelző főszavát már korábban megneveztük,
és ekképpen a szövegösszefüggésből világosan kiderül, az angol ugyanazon névszó
ismétlését azáltal kerüli el, hogy a névszó-helyettesítő one-t kiteszi. One csak akkor
használható, ha a burkolt főszó megszámlálható. A magyarban a főszót egész egyszerűen
elhagyjuk:
She tried several skirts and finally
vett meg.)

(Felpróbált több szoknyát és végül egy barnát

she bought a brown one.
If you like sweet raisins, buy

(Ha szereted az édes mazsolát, törököt vegyél.)

Turkish ones.
De ha a főszó megszámlálhatatlan:
I prefer cold cocoa to hot.

(Én jobban szeretem a hideg kakaót a forrónál.)

4. Melléknév, mely jelzőileg nem használható
Egy sor angol melléknév nem állhat jelzőileg, hanem csak állítmányilag. Állítmányi
minőségben e helyett egyéb melléknév használatos:
ÁLLÍTMÁNYI

JELZŐI

glad: I am so glad. (Olyan boldog vagyok.) cheerful: He is a cheerful boy. (Ő egy víg fiú.)
ill: He is ill. (Ő beteg.)

sick: He is a sick man. (Ő egy beteg ember.)

well: She is not well. (Ő nincs jól.)

healthy: She is a healthy old lady. (Ő egy
egészséges idős hölgy.)

afraid: I am afraid so. (Én úgy félek.)

frightened: The frightened thief ran away. (Az
ijedt tolvaj elszaladt.)

alike: They are very much alike. (Ők nagyon hasonlóak.)
similar: I have heard a similar story. (Hallottam
egy hasonló történetet.)
alone:
él.)

She has been alone for ten years. (Tíz év óta egyedül van.)
lonely: She leads a lonely life. (Magányos életet

asleep: The princess was asleep. (A hercegnő aludt.)
sleeping: The prince kissed the sleeping beauty.
(A herceg megcsókolta az alvó szépséget.)
5. A jelző közép- és felsőfokai
5.1. A középfok
Kettő közötti összehasonlításkor az angol sokkal következetesebben alkalmaz középfokot,
mint a felsőfok:
John is taller of the two boys. (János a két fiú közül a legmagasabb.)
Az angolban, a magyarral ellentétben, nincs tökéletes középfok (azaz középfok
tulajdonképpeni összehasonlítás nélkül):
egy idősebb nő

an elderly woman
a rather small house

egy meglehetősen kis ház

a used car in good condition

egy jó állapotban lévő használt autó

5.2. A felsőfok
Jegyezd meg a felsőfok előtti határozott névelőt az angolban:
He paid the lowest price.

A legalacsonyabb árat fizette.

She is the tallest.

Ő a legmagasabb.

Tökéletes felsőfokot (azaz felsőfokot közvetlen összehasonlítás nélkül) a most határozószó
segítségével képezi, határozott névelő nélkül:
Ő volt a legsegítőkészebb.

He was most helpful.

Birtokos-jelző és elöljárós-jelző
Birtokos képzés –s segítségével az angolban nagyjából arra az esetre korlátozódik, ahol a
birtokos magasabb szintű lényeket jelöl, mindenek előtt személyeket:
John’s house

(János háza) (ember)

England’s victory Anglia győzelme (embercsoport)
The dog’s tail

(A kutya farka) (magasabb rendű állat)

Bizonyos esetekben a főszó burkolt lehet:
the butcher’s /shop/
the grocer’s /shop/

a hentes /üzlet/
a fűszeres-, a szatócs /bolt/

St. Paul’s /Cathedral/

Szent Pál /székesegyház/

St. James’s /Palace/

Szent Jakab /palota/

Amikor a tulajdonos nem személy, akkor of-os elöljárós-jelző használatos:
a ház teteje, a háztető

the roof of the house

Többes számban elöljárós-jelző gyakorta személyeknél is használatos, mivel a többes szám
már –s végű: the room of the two boys (a két fiú szobája) Ezzel szemben: the children’s
room (a gyerekszoba).
Egy pár különös eset:
1. Birtokos-jelző
A határozószavas birtokos időt- és mértéket kifejező mondatokban az egyedüli az
angolban, amely főleg személyt jelölő szavakra nem korlátozódik:
a day’s journey

= a journey of one day (egy egynapos utazás)

a couple of weeks’ rest

= a rest of a couple of weeks (két hetes pihenő)
= at a distance of one mile (egy mérföld távolságra)

at a mile’s distance
2. Elöljárós-jelző

2.1. Az angolban mennyiséget jelölő névszók után of-os elöljárós-jelző van:
a bottle of wine

egy palack bor

a box of matches

egy doboz gyufa

a bunch of flowers egy csokor virág

2.2.
Jegyezd meg az angol elöljárós-jelző használatát of-fal egy rész földrajzi jelöléseknél:
the town of Gothenburg

Göteborg városa

the city of London London belvárosa
the republic of France

a Francia Köztársaság

the county of Devon

a Devon grófság

the Isle of Wight

a Wight-sziget

2.2. Jegyezd meg végül az angolnál tipikus szerkezetet: of + s-birtokos vagy önálló
birtokos-alak:
I never read that poem of Milton’s.

Én soha nem olvastam Miltonnak azt a versét.

He is a friend of hers.

Ő egy jó barátja.

That father of yours is quite a

Az a ti apátok egy igazi jellem.

character.

Az igei kifejezés

Ige
Az ige legfontosabb ismertetőjelei az igeidő, igeszemlélet és igemód.
1. Igeidő a cselekményt az időben helyezi el. Három igeidő-alakot különböztetünk meg:
jelen idő (mostani idő), múlt idő (elmúlt idő) valamint jövő idő (jövendőbeli idő):

Tom sings. Tom sang. Tom will sing. (Tamás énekel. Tamás énekelt. Tamás énekelni
fog.)
2. Az angolnak két igeszemlélete van: folyamatos szemlélet, amely a be segédige
segítségével képződik és a befejezett szemlélet, amely a have segédige segítségével
képződik. A folyamatos igeszemlélet megadja, hogy az igei cselekmény egy bizonyos
körülmény közepette folyik (most, akkor vagy a jövőben): Ann is writing a letter. Ann
was writing a letter. Ann will be writing a letter. (Anna éppen levet írt. Anna éppen
levelet írt. Anna levelet fog éppen írni.) A befejezett igeszemlélet megadja, hogy a
cselekmény egy bizonyos időpontban befejeződött: Tom has read the book (a
cselekmény a jelenben fejeződött be: Tamás most olvasta el a könyvet). Tom had raed
the book (a cselekmény a múltban befejeződött: Tamás már elolvasta a könyvet). Tom
will have read the book (a cselekmény a jövőben fejeződött be: Tamás majd elolvasta
a könyvet.) A két igeszemlélet kombinálható egymással: Tom has been reading all
morning: Tamás olvasott minden reggel.
3. Igemód megadja, hogy a kijelentést miként fogjuk fel. Kijelentő mód azt adja meg,
amely tényszerű: Tom read a lot. (Tamás sokat szokott olvasni. = Tamás sokat olvas. )
Felszólító mód parancsot fejez ki: Read it! (Olvasd el!) Kötőmód megadja, hogy a
kijelentés inkább gondolt, mint tényszerű: Long live the King! (Sokáig éljen a király!)

Igeidő és igeszemlélet
Jelen idő
1. Egyszerű jelen idő az angolban és a magyarban azonos. Ez egy ismételt cselekményt,
képességet jelöl vagy megadja azt, amely minden pillanatban igaz:
He often comes here. (Ő gyakran jár ide.)
He writes well.

(Ő jól ír.)

Times flies.

(Repül az idő.)

2. Amikor a magyarban hiányzik a folyamatos igeszemlélet, ez annak használatában van,
amely a magyart nehézségek elé állítja. Bizonyos fokban a folyamatos igeszemléletet
a magyarban ilyen kifejezésekkel fejezzük ki: ’azzal van elfoglalva, hogy…’, ’állt
és…’ és hasonlókkal. Hasonlítsd össze az egyszerű jelen időt és folyamatos jelen időt:
He is reading a detective story. (Azzal van elfoglalva, hogy detektív-regényt olvas. Éppen
detektív-regényt olvas.)
He reads a lot. (Ő sokat szokott olvasni. Ő sokat olvas.)
He is writing a play at the moment. (Ő most éppen egy színdarabot ír.)
He writes one book a year. (Egy évben egy könyvet szokott írni. Évente egy könyvet ír
meg.)
A szokásos be folyamatos segédige helyett néha sit, stand és lie használatos:
He sat smoking.

(Ő ült és dohányzott. Ülve dohányzott.)

They stood drinking at the bar.

(A pultnál álltak és ittak. A pultnál állva ittak.)

We lay talking.

(Feküdtünk és beszélgettünk. Fekve beszélgettünk.)

A folyamatos alak egyedül olyan igékkel használatos, amely tevékenységet vagy
folyamatot fejez ki és ezért szokás szerint nem szokott előfordulni olyan igéknél, mint see,

hear, know,believe, like, want, belong, own, contain. Az ilyen igéknél a magyarban sem
adjuk meg a cselekményt folyamatban lévőnek. Nem mondhatjuk, hogy *Azzal vagyok
elfoglalva, hogy ismerem őt, hanem egyszerűen így mondjuk: Ismerem őt. (I know him.)
Amikor az igét más jelentésben használjuk, az természetes folyamatos alakban állhat.
HASONLÍTSD ÖSSZE:

He looks very healthy.

(Ő nagyon egészségesnek néz ki.)

He is looking at the girl.

(Ő éppen e lányt nézi.)

I think she is very pretty.

(Azt hiszem, ő nagyon csinos.)

I am thinking of Mary.

(Máriára gondolok éppen.)

I see the car but i cannot (Látom az autót, de senkit nem látok benne.)
see anyone in it.
The headmaster is seeing

(Az igazgató éppen most fogadja apámat.)

my father.
3. Jelen idejű befejezett azt adja meg, a cselekmény elvégződött és a jelennel van
kapcsolatban:
It’s the best book he has written. (Ez a legjobb könyv, amit megírt (eddig).)
A befejezett igeszemlélet kombinálható a folyamatossal. Akkor magát a cselekményt
hangsúlyozzuk és nem a cselekvés eredményét. HASONLÍTSD ÖSSZE:
He has been writing for ten years. (Ő tíz év óta foglalkozik írással.)
He has writen five novels. (Már öt regényt megírt.)
He has been drinking the whole

(Egész este iszik.)

evening.
He has drunk all my whisky.

(Megitta az összes whiskymet.)

Múlt idő
A múlt idő azt adja meg, hogy a cselekmény a beszéd időpontja előtt érvényes. A többi
igeidőhöz hasonlóan a folyamatos igeszemlélet folyamatban lévő cselekményt ad meg.
HASONLÍTSD ÖSSZE:

When Fred and I arrived at

(Amikor Frici és én megérkeztünk Wembleybe,

Wembley, the stadium was

a stadion már telve volt.)

already filling up.
While they were pouring in,

(Miközben beözönlöttek, a zenekar kivonult

the band marched out on a pályára.)
to the filed.
Befejezett múlt idő megadja, hogy az igei cselekmény egy elmúlt időpontban befejeződött:
The game had started. (A mérkőzés elkezdődött.)
A befejezett és a folyamatos igeszemlélet kombinálható:
Some of them had been queuing (Közülük néhányan már órák óta sorban álltak.)
up for hours.

Egyszerű múlt idő befejezett jelen idővel történő összehasonlítása
Ezeknek az igeidőknek használata mindkét nyelvben nagyjából egybeesik. Ha időpontmegjelölés található, amely a cselekményt a múltban helyezi el, mindkét nyelv múlt időt
használ:
I did a series of five programmes (Két évvel ezelőtt öt programból álló sorozatot
two years ago.

készítettem.)

Az angol múlt időt sokkal következetesebben használ, mint a magyar, amikor nincs
időpont-megjelölés:
Who wrote Tom Jones?

(Ki írta Tom Jonest?)

The ship was built in Malmö.

(A hajó Malmőben épült.)

I was born ins Stockholm. (Én Stockholmban születtem.)

Jövő idő
1. Jövőbeli cselekményt az angol szokás szerint a will segédigével fejezi ki. A magyar
ilyenkor gyakran jelen időt használ:
In the future lunar landings

(A jövőben a holdra szállás rutinná válik.)

will become a routine.
He will be seventy next month.

(Ő a övő hónapban tizenhét éves lesz.)

A jövőbeliség megjelölése will segítségével magától értetődően kombinálható folyamatos
és befejezett szemlélettel:
Astronauts will be travelling

(Űrhajósok fognak majd oda-vissza utazni.)

back and forth.
By the year 2000 man will (2000. évre ember már a Marsra is leszállt.)
have landed on Mars.
2. A jövő időt jelen idővel is kifejezhetjük, de sokkal korlátoltabb terjedelemben, mint a
magyarban. Főmondatokban előfordul jelen idő, ha időpont megjelölés ki van téve.
Feltételes- és időpontot jelölő mellékmondatokban mindig jelen idő áll:
The bus leaves at half past six.

(A busz fél hétkor fog elindulni. A busz fél hétkor indul.)

If you wait till Dad comes, he

(Ha vársz addig, amíg apa megjön, ő fog neked segíteni.)

will help you.
3. A folyamatos alak a közeli jövőt adhatja meg, különösen mozgást kifejező igével.
So Paul is coming too?

(Szóval, Pál is eljön?)

I’m meeting Paul in five minutes. (Pállal öt perc múlva találkozom.)
4. Szokásos módja a közeli jövő megadásának, gyakran a nézőpont mellék-jelentésével,
a be going to + a főige főnévi igeneve:
I’m going to see that film.
I think it is going to rain.

(Azt a filmet meg fogom nézni.)
(Azt hiszem, esni fog.)

Amit a jelen idejű jövőről mondtunk előbb, az a múlt idejű jövőre is érvényes, azaz jövő
idő a múltból történő kiindulási pontból:
He said that, in the future , lunar (Azt mondta, hogy a jövőben, a holdra szállások
landings would become a routine.

gyakorlattá válnak.)
(Azt mondta, hogy a busz fél hétkor indul.)

He said the bus left (would leave)
at half past six.
She asked whether Paul was coming.

(Azt kérdezte, hogy Pál eljön-e.)

She said that she was going to see

(Azt mondta, hogy megnézi azt a filmet.)

that film.

Igemód
Kijelentő mód és felszólító mód a magyarhoz hasonlóan használatos. Az alakokat illetően
lásd az Alaktanban.
A kötőmód az angolban a magyarhoz hasonlóan három különböző módon fejeződik ki:
1. külön kötőalak
2. múlt idős alak az elmúlt idő jelentése nélkül
3. módbeli segédige, szokás szerint would vagy should.

1. Külön kötőalak
Külön kötőalak a jelen időben, amely azonos a főnévi igenévvel, szokatlan az angolban. Ez
előfordul azonban olyan állandó kifejezésekben, mint God save the Qeen! (Isten óvja a
királynőt!), Long live the King! (Sokáig éljen a király!). Külön kötőalakja a múlt időben
egyedül a be igének van:
If I were you, I would do it.
I wish I were you.

(A te helyedben én megtenném.)

(Szeretnék a helyedben lenni.)

2. Múlt idős alak az elmúlt idő jelentése nélkül
Múlt idő az elmúlt idő jelentése nélkül kötőmondatokban használatos wish valamint
feltételes mellékmondatok után:
I wish I knew.

(Azt kívánom, hogy tudjam. Bárcsak tudnám.)

If he knew, he would tell us.

(Ha tudná, megmondaná nekünk.)

A knew múlt idős alak a jelenben érvényes, nem a múltban: I wish I knew (but I don’t).
(Azt kívánom, bárcsak tudnám (de nem tudom).) If he knew (but he doesn’t) (Ha tudná (de
nem tudja)).

3. Módbeli segédige, szokás szerint would vagy should
3.1. A főmondat feltételes mondatban: would
Az angolnak a főmondatban lévő kötőmódot egy feltételes összetétellel kell jelölnie a
would módbeli segédige segítségével, míg a magyar múlt időt használhat:

If he were here, everytjing would (Ha itt lenne (lett volna), minden rendben lenne (lett
volna).
be all right.
If he hadn’t given me a lift, .
I would have been late.

(Ha nem vett volna fel a kocsijára / nem hozott volna el a
kocsiján, elkéstem volna.)

Egyedül a módbeli segédigék maguk állhatnak múlt időben a kötőmód jelölésekor az ilyen
főmondatokban:
(Sokkal jobban megcsinálhattad volna, ha csak

You should do much better,
if you only tried.

megpróbáltad volna.)

A feltételes mellékmondat-összetételekről lásd 249. pontot.

3.2. Bizonyos mellékmondatok: should
3.2.1. Feltételes mellékmondatok
Feltételes mellékmondatokban akkor használatos a should, amikor a beszélő saját
bizonytalanságát akarja kifejezni arra nézve, hogy vajon a feltétel teljesül-e:
(Ha jönne, kérlek, szóljál nekem.)

If he should come, please tell me.

3.2.2. Kötőmondatok
Kötőmondatokban gyakorta használatos a should akarat vagy érzés kifejezése után:
He insists that Ann should go.

(Ragaszkodik ahhoz, hogy Anna menjen el.)

They suggested that I should tell (Azt javasolták, hogy mondjam meg neki.)
him.
It is surprising that a thing like

(Meglepő, hogy egy ilyen dolog megtörténhetett.)

that should have happened.

3.2.3. Szándékot kifejező mellékmondatok
Szándékot kifejező mellékmondatokban, ahol a főmondat igéje múlt időben áll, a should
váltakozva áll might-tal vagy would-dal:
They went to France in order that
gyermekeik)
their children should (might, would)

(Franciaországba mentek azért, hogy
megtanulják (megtanulhassák) a nyelvet.)

learn the language.
Amikor a főmondatban jelen idő van, may használatos: I send my children to France so
that they may learn French. (Elküldöm a gyerekeimet Franciaországba azért, hogy
megtanulhassák a franciát.)
Módbeli segédigék
A tulajdonképpeni módbeli segédigék csak jelen időben és múlt időben fordulnak elő.
Must és ought to mindezen igeidők számára egyedüli alakban létezik, míg a többinek van
egy jelen idejű- és egy múlt idejű alakja is: shall / should; will / would; can / could; may /
might. Mindegyik ige számára közös tehát az, hogy azoknak nincs igeneves alakjuk, azaz

főnévi igenév, múlt idejű melléknévi igenév és jelen idejű melléknévi igenév. Továbbá
azok a jelen idő egyes szám harmadik személyben nem vesznek fel –s végződést (She may
help you. Ő segíthet neked.), és azokat nem írjuk köürül do-val (Must you do it? Muszáj
neked azt tenni?). Végül a to főnévi igenév jelét nem tesszük ki módbeli segédige által
irányított igenév elé (He can swim. Ő tud úszni.)
A segédige és a főige közötti közteshelyzetet vesz vesz dare és need. Ezeknek van főnévi
igeneves alakjuk és még ezen kívül szokásos főige szerint szerkeszthetők (I did not dare to
ask her. Nem mertem őt megkérdezni.) Ugyanakkor még segédigés-szerkezetet is
kaphatnak, azaz utánuk álló to nélkül, -s nélkül a jelen idő egyes szám harmadik
személyben és do-val történő körülírás nélkül (Dare she try? Ő megmeri próbálni?)
Speciális ige a used to. Ez múlt időben áll és csaknem csupán állító mondatokban fordul
elő (We used to live here. Azelőtt / régen / valaha itt laktunk.)
1. Kötelesség, fenyegetés, feladat: shall / should; ought to
He shall not get away with it.

(Ő nem fogja megúszni.)

You should (ought to) go and see him.

(El kellene menned hozzá látogatóba.)

Shouldn’t the children go to bed?

(Nem kellene a gyerekeknek lefeküdni?)

2. Akarat, készség: will / would
John will (won’t) go to bed.

(János (nem) akar lefeküdni.)

John would not go to bed.

(János nem akart lefeküdni.)

- Will you talk to him?
- Yes, of course I will.

(-Akarsz beszélni vele?)
(- Igen, persze hogy akarok.)

Jegyezd meg, hogy a magyar akar ’készséget’ és ’kívánságot’ egyaránt kifejez. Az
angolnak a ’kívánságot’ a főigével, szokás szerint want-tal kell kifejeznie:
I want to go to be now.

(Én most le akarok feküdni.)

She wanted him to write to her

(Azt kívánta, hogy írjon neki egy héten egyszer.)

once a week.
3. Hajlam, szokás: will / would
Boys will be boys.
He will talk.
He would talk on the phone for hours.

(A fiúk már csak ilyenek.)
(Ő mindig csak beszél.)
(Órák hosszat szokott telefonálni.)

4. Képesség: can / could
John can swim.

(János tud úszni.)

I could do it a year ago, but /I/
most

(Meg tudtam volna tenni egy évvel ezelőtt, de

cannot do it now.

nem tudom megtenni.)

A helyettesítő-igére példa: be able to: She will certainly be able to swim next summer. (Ő
biztosan képes lesz úszni jövő nyáron. )
5. Megengedés: can; may

You can go now.

(Most el tudsz menni. Most elmehetsz.)

You may go now.

(Most el lehet menned. Most elmehetsz.)

6. Lehetőség: can / could; may /,might
He can come tomorrow.

(Ő holnap el tud jönni. Ő holnap eljöhet.)

She may come tomorrow.

(Ő talán holnap eljön. Ő holnap eljöhet. )

I could have helped you.

(Tudtam volna segíteni neked.)
(Ő talán segíthetett volna neked. )

He might have helped you.

Jegyezd meg, hogy can és may különböző fajtájú lehetőséget fejeznek ki. He can come
tomorrow azt tartalmazza, hogy van lehetősége arra, hogy holnap eljöjjön, míg, He may
come tomorrow azt fejezi ki, hogy lehetséges, hogy holnap eljön. Hasonlóképpen jegyezd
meg a jelentéskülönbséget, amikor tagadjuk a mondatot: He cannot come tomorrow =
’Nincs arra lehetősége, hogy holnap eljöjjön’, ezzel szemben He may not come tomorow =
’Az lehetséges, hogy ő holnap nem jön el’.
7. Szükségesség, kényszerűség: must / must
I must go now.

(Most el kell mennem.)

He said he must go.

(Azt mondta, hogy el kell mennie.)

You must walk on the path.

(Az ösvényen kell járnod.)

You must not walk on the grass.

(Nem szabad a füvön járnod. Fűre lépni tilos.)

You must see the film.

(Meg kell nézned a filmet.)

You must not miss it.

(Azt nem szabad kihagynod.)

A must múlt ideje valamint hiányzó igeneves alakjait szokás szerint have to helyettesíti:
She had to go to the hospital. (Neki kórházba kellett mennie.) The Minister will have to
resign. (A miniszternek le fog kelleni, mondani. A miniszternek le kell mondania.)

Tárgy
Ige egy tárggyal
Bizonyos igékkel az angolban to-s elöljárós tárgy jár együtt:
The book belongs to John.

(A könyv Jánosé.)

Nothing happened to her.

(Semmi nem történt ővele.)

That seems rather strange to me. (Az eléggé különösnek tűnik nekem.)

Ige két tárggyal
1.

Sok igének lehet két elöljáró nélküli tárgya. Az elsőt akkor részes eseti tárgynak
(személyi tárgynak), a másikat tárgyeseti tárgynak (dologi tárgynak) szokás
nevezni:

That saved her a lot of trouble.

(Az őt egy csomó bajtól mentette meg.)

John gave Peter a book.

(János adott Péternek egy könyvet.)

A legtöbb ilyen igénél a részes eseti tárgyat elöljárós-tárggyá lehet tenni to vagy for
segítségével. Akkor két kifejezési lehetőségünk lesz:

John gave Peter a book. – John gave a book to Peter.
(János adott Péternek egy könyvet.)
She wrote me a letter. – She wrote a letter to me.
(Ő írt nekem egy levelet.)
She bought him a nice tie. – She bought a nice tie for him.
(Vett neki egy szép nyakkendőt.)
2.

Egy sor igével (say, explain, describe, mention, stb.) mindig csak az egyik tárgya
elöljárós tárgy:
(Ő nem mondta meg nekem.)

He did not say it to me.

We explained the matter to them. (Megmagyaráztuk nekik az ügyet.)
3.

Egyes igék (pl. tell, thank, inform, assure) személyes tárgy kitételét követeli meg,
míg a magyar ige nélkülözheti azt:

I told her all about it.

(Mindent elmondtam neki (róla).)

We thanked them for their kindness.

(Köszöntük nekik a kedvességüket.)

Tárgyi állítmány
A magyarhoz hasonlóan az angolban egy tárgynak lehet állítmányi bővítménye. Amikor az
állítmány melléknév, a szerkezet mindkét nyelvben ugyanaz: That made me angry. (Az
engem bosszússá tett / felbosszantott.) Ha az állítmány névszó, leginkább nincs az
angolban elöljáró. Ez a call, elect, make, consider, appoint igékre érvényes:
We called him our brother.

(Mi őt testvérünknek hívtuk.)

They elected him President.

(Őt elnökké választották.)

They made her head of the

(Őt tanszékvezetővé tették.)

department.

A mondatrészek sorrendje
Általánosságban a mondatrészeknek mindkét nyelvben hasonló a sorrendje, nevezetesen
alany -személyragos ige – tárgy - határozó: John met Peter in Paris. (János találkozott
Péterrel Párizsban.) Mondatokat, melyekben az alany a személyragos ige előtt áll, egyenes
szórendűnek hívjuk. Ha a mondatot az alany helyett más mondatrész vezeti be, a szórend
fordított lesz, azaz a személyragos ige áll az alany előtt. Az angolban megtartják az
egyenes szórendet:
That film I haven’t seen.

(Azt a filmet én nem láttam.)

Yesterday I received your letter. (Tegnap kaptam meg a leveled.)
A bevezető mondatrész lehet mellékmondat is:
When the ambulance arrived, the (Amikor / mire a mentő kijött, a férfi (már) halott volt.)
man was dead.
Fordított szórend mindkét nyelvben

Az angolban előfordul fordított szórend bizonyos kijelentő mondatokban és egyenes kérdő
mondatokban. Még a magyarban is lehet ezekben az esetekben fordított szórend.
Kijelentő mondatok

1. Az alany egy névszó, a személyragos ige egy főige
1.1.

A szórend fordított, ha a mondatot határozószó vezeti be és az ige
tárgyatlan:

Here comes the bride.

(Itt jön a menyasszony.)

Here is the news.

(Itt vannak az újságok.)

Up went the flag.

(Felment a lobogó.)

1.2.

A szórend fordított, ha a mondatot közvetlen idézet vezeti be:

„Thats right,” said David.

(„Rendben van” – mondta Dávid.)

„At that time,” said Grandfather,

(„Akkor” – mondta nagyapa, „én nagyon

„I was very young.”

fiatal voltam.”)

2. Az alany egy névszó vagy egy névmás, a személyragos ige segédige
2.1. A mondatot tagadó- vagy korlátozó határozószó vezeti be, amely az alany
kivételével más mondatrészt határoz meg:
(Addig apám nem jön vissza.)

Not until then will my father return.
Only then did he return.

(Csak akkor jött vissza.)

Not even his brother did he trust.

(Még bátyjában sem bízott meg.)

Hardly had she opened the door

(Alig nyitotta ki az ajtót, amikor a telefon

when the telephone rang.

megszólalt.)

De ha a bevezető határozószó az alanyra irányul, a szórend mindkét nyelvben egyenes:
Not a single man returned.
Only she understood him.

(Nem egy egyedülálló ember jött meg.)
(Csak ő értette meg őt.)

2.2. A mondatot so vagy such vezeti be:
He can do it, and so can I.

(Ő meg tudja tenni, és én is.)

Such a sensation did this create

(Ez akkor szenzációt idézett elő, hogy az

that people could speak of nothing else. emberek semmi másról nem tudtak beszélni.)
Jegyezd meg különösen, hogy tagadó- vagy korlátozó határozószó után, valamint so vagy
such után do-val kell körülírnunk, ha más segédige hiányzik.
Közvetlen kérdő mondatok
Közvetlen kérdésekben a szórend fordított, azt kivéve, amikor maga a kérdőszó alany. Az
angolban egyedül segédige állhat az alany előtt. Ha más segédige hiányzik, akkor do-val
kell körülírást végezni:
Can you come?

(Tudsz jönni?)

Where will he go?

(Ő hová fog menni?)

What did he say?

(Mit mondott ő?)

A tárgy helye
A tárgy szabály szerint közvetlenül a főige után áll. Az angol ebben szigorúbb a
magyarnál: John has heard nothing (János nem hallott semmit vagy János semmit nem
hallott.)
Ha a tárgy erősen hangsúlyos, elsőnek tehetjük a mondatban: Oh, him you cannot trust. (Ó,
benne te nem bízhatsz meg.)
Amikor két elöljáró nélküli tárgy van, a részeshatározói tárgy a tárgyeseti tárgy elé
helyezendő: John gave Peter the book. (János Péternek adta a könyvet.) Ha a tárgy it, ez
mégis a részeshatározói tárgy elé helyezendő, ha ez hangsúlytalan személyes névmás: John
gave it me. (János nekem adta.) Ezt is mondhatjuk: John gave it to me. Hangsúlyozáskor a
to kitétele kötelező: He gave it to me, not to you. (Ő nekem adta, nem neked.)

A határozószó helye
A határozószók elhelyezésére két szabály érvényes:

1. A határozószónak ugyanaz a helye főmondatban és mellékmondatban
Az angolban a határozószónak ugyanaz a helye, akár főmondatban, akár mellékmondatban
van. A magyarban bizonyos „könnyű” határozókat a főmondatban és mellékmondatban
különböző helyre tesszünk:
She often goes abroad.
We know that she often goes

(Ő gyakran utazik külföldre.)
(Tudjuk, hogy ő gyakran utazik külföldre.)

abroad.
John could not come to the

(János nem tudott eljönni a zsúrra.)

party.
John said that he could not
zsúrra.)

(János azt mondta, hogy ő nem tudott eljönni a

come to the party.

2. A határozószónak különböző helye van segédigével és főigével
Az angolban különböző helyezése van a „könnyű” határozóknak attól függően, hogy a
mondat személyragos igéje segédige-e vagy főige. A magyarban ilyen különbséget nem
teszünk:
John never came.

(János soha nem jön el. János soha nem szokott
eljönni.)

John could never come.

(János soha nem volt képes eljönni.)

A szabály, amint látjuk, azt tartalmazza, hogy „könnyű” határozó az angolban a
személyragos segédige után, de a személyragos főige előtt helyeződik. „Könnyű” határozó
a mondat-határozó (pl. certainly), határozatlan időt kifejező határozószók (pl. seldom) és
fokhatározók (pl. quite).

2.1.Mondathatározó
PÉLDA: certainly,

obviously, probably, fortunately

David certainly played well this
morning.

(Dávid természetesen jól játszott ma reggel.)

He has obviously practised a lot. (Ő nyilvánvalóan sokat gyakorolt.)

2.2.Határozatlan időt kifejező határozó
PÉLDA:

seldom, always, already, never, soon.

They seldom go to the cinema.

(Ők ritkán mennek filmszínházba.)

They will soon be going to France.

(Ők hamarosan leutaznak Franciaországba.)

2.3.Fokhatározó
PÉLDA: quite,

nearly, hardly, almost, completely.

I do not think you quite understand.

(Nem hiszem, hogy igazán érted.)

I had almost forgotten.

(Csaknem elfelejtettem.)

2.4.Módhatározó is ezt a helyet kapja, ha az gyengén hangsúlyos:
Peter carefully explained the matter

(Péter gondosan elmagyarázta nekünk a

to us.

dolgot.)

Erősen hangsúlyos módhatározó hasonlóan a főige után helyeződik: I understand you
completely. (Én teljesen megértelek.)
A mondathatározó gyakran vagy elsőnek, vagy utolsónak helyeződik a mondatban:
Fortunately the weather changed. (Szerencsére az idő megváltozott.) He has got himself
into a difficult situation, apparently. (Állítólag nehéz helyzetbe hozta magát. )

3. „Nehezebb” határozó a magyarhoz hasonlóan nem helyezhető el mellékmondatban az
alany és az ige közé:
When, ten years later, she returned, (Amikor tíz évvel később ő visszatért, apja meghalt.)
her father had died.
A ’do’ segédige használata Lásd az összeállítást a 239. pontban.

Szenvedő szerkezet
1. Cselekvő és szenvedő közötti választás attól függ, hogy melyik mondatrészt akarjuk
kihangsúlyozni. Szokás szerint az a szó lesz kihangsúlyozva, amely alany: The dog
found the body. (A kutya megtalálta a testet.) Ha e helyett a tárgyat hangsúlyozzuk ki
ebben a mondatban, azt alannyá tehetjük azáltal, hogy szenvedővé tesszük: The body
was found by dog. (A testet a kutya találta meg). A cselekvő mondat alanyát a
szenvedő mondatban logikai alanyává tesszük, amelyet by előz meg. A szenvedő
szerkezet különösen szokásos akkor, amikor a logikai alanyt nem tudjuk, vagy nem
akarjuk megadni: She had been shot. (Meglőtték.) Egy szenvedő mondat logikai alany
nélkül gyakran megfelel a magyar cselekvő mondat többes szám harmadik
személyben általánosító, beleértett alanyának:
Her husband has not yet been

(A férjét még nem hallgatták ki.)

questioned.
No bruises could be found on the (Semmi ütés nyomot nem találtak a testen.)
body.

2. Szenvedő a magyarban kétféleképen képezhető: azáltal, hogy a főigét többes szám
harmadik személlyel általánosítjuk, illetve azáltal, hogy a lett szenvedő segédigét
használjuk a főige múlt idejű melléknévi igenevével együtt (ez utóbbi szerkezet a
magyarban kerülendő, mivel magyartalan): Megölték a nőt? vagy *Meg lett a nő
ölve? Az angolban a szenvedő egyedül egyféleképen képezhető, éspedig a be
szenvedő segédigével és a főige múlt idejű melléknévi igenevével: Was the woman
killed? Minden igeidő előfordul:
The woman was shot.

(A nőt lelőtték. *A nő le lett lőve.)

A doctor has been sent for.

(Egy orvosért küldtek. *Egy orvosért lett küldve.)

The body will be examined.

(A testet megvizsgálják. *A test meg lesz vizsgálva.)

The children had to be taken

(A gyerekről gondoskodniuk kellett.)

care of.
3. Az angol szenvedő főnévi igenevet használ a be, leave, remain igék után, valamint
allow, order, cause, command, let és permit után, amikor azok tárgyat követnek. A
magyarban gyakran más szerkezet van.
The key was not to be found.
megtalálható.)
She is not to be trusted.

(A kulcsot nem találták meg. *A kulcs nem volt

(Ő nem megbízható. Benne nem lehet megbízni.)

That remains to be seen. (Ezt még látni kell.)
The inspector has ordered

(A felügyelő elrendelte a test vizsgálatát.)

the body to be examined.
The major does not allow (Az őrnagy nem hagyja magát rászedni.)
himself to be cheated.

Mondattan
A mondatokat azok egymáshoz való viszonyulása szerint osztjuk fel főmondatokra és
mellékmondatokra. A Fred will do it if you ask him (Frici megteszi, ha megkéred rá.)
mondat egy főmondatot (Fred will do) és egy mellékmondatot (if you ask him) tartalmaz.
A mondatokat az állítmányi ige faja szerint személyragosokra és főnévi igenevesekre
osztjuk fel. A személyragos mondatok egy személyragos alakú állítmányi igét tartalmaz,
azaz jelen idejűt vagy múlt idejűt. A főnévi igeneves mondatok – amelyeket gyakran
mondatrövidítéseknek nevezünk – egy főnévi igeneves alakban lévő állítmányi igét
tartalmaz, azaz szokásosan főnévi igenevet vagy gerundiumot (-ing). Lásd 256. pontban.

Személyragos mellékmondatok
Háromféle személyragos mellékmondat van:
1. Vonatkozók
2. Elbeszélők, azaz kötőmondatok és egy sor egyéb kötőmódi mondat
3. Kérdők, azaz függő kérdő mondatok.
Itt csak egy sor kötőmondatot tárgyalunk, ahol az angol és a magyar különböznek
egymástól:
Elöljáró által irányított kötőmondatok

A magyarban nincsenek elöljárók. Az egyedüli elöljárók, amelyet az angolban that kötőszó
követ az except, a save (=’kivéve’) és az in (=’mihelyt’):
He remembered nothing, except (Semmire nem emlékezett, kivéve, hogy)
that there had been an explosion. ott egy robbanás volt.)
Más elöljárók után az angolban valamelyik alábbi szerkezethez kell folyamodni:
1. Beteszünk egy it-et az elöljáró és a that közé:
You must see to it that the dog gets
something to eat.

(Gondoskodnod kell arról, hogy a kutya kapjon

valamit enni.)

Ez a szerkezet csak néhány igével lehetséges.
2. Egy alkalmas névszót teszünk be az elöljáró és a that közé:
We talked about the possibility
that he might come.

(Beszéltünk annak lehetőségéről, hogy
ő eljöhet.)

The acident was due to the fact

(A baleset annak a ténynek volt köszönhető,

that the windscreen wipers did

hogy a szélvédő törlők nem működtek.)

not function.
3. Egész egyszerűen elhagyjuk az elöljárót:
He is sure that he will win.

(Biztos benne, hogy győzni fog.)

I was surprised that she said so. (Meglepett engem, hogy úgy mondta.)
Normálisan így mondjuk: be sure of something valamint be surprising at something, de
that előtt az of és at elmarad.
Ez a szerkezet bizonyos igék, és melléknevek után fordul elő, leggyakrabban olyanoknál,
amelyek érzelmet fejeznek ki.
4. Az elöljárót megtartjuk és a személyragos kötőmondatot főnévi igeneves
gerundiumos-mondatra, cseréljük fel (lásd később):
He is sure of winning.
I was surprised at her saying so.

(Ő biztos a győzelemben.)
(Meglepett, hogy így mondta.)

Igeneves mondatok
Az előzőkben már foglalkoztunk a személyragos igékkel, azaz jelen időben vagy múlt
időben lévő mondatokkal. Mindkét nyelvben előfordulnak ezen kívül főnévi igeneves
modatok vagy mondatrövidítések:
John wants to play.

(János játszani óhajt.)

John enjoys playing.

(János szeret játszani.)

Itt John wants és John enjoys személyragos főmondatok, míg to play és playing igeneves
mondatok. Az angolnak – mint látjuk – két igeneves alakja van: főnévi igeneves (play) és
gerundiumos (playing). A magyarban mindkét alak megfelelője fellelhető.

Tárgyi mondatok

Ha az igeneves mondatot ige irányítja, a főnévi igenév és a gerundium közötti választás az
irányító igén múlik. Egy sor igénél akármelyik választható: He began to walk (walking) up
and down the room. (Elkezdett le s fel járkálni a szobában.)
1. Főnévi igenevesek
1.1. A legtöbb igénél a magyarhoz hasonlóan a tárgyi mondat főnévi igenév. Figyeld meg,
hogy az angol csaknem mindig kiteszi a to-t a főnévi igenévnél:
(Három hét alatt megtanult vezetni.)

She learnt to drive in three weeks.
I hope to see you soon.

(Remélem, hamarosan találkozom velem.)

I told him to do it.

(Mondtam neki, hogy csinálja.)
(Kértem tőle, hogy jöjjön.)

I asked him to come.

1.2. A want, like és szokás szerint expect igéknél az angol főnévi igenevet kíván, míg a
magyarban ezeknél semélyragos igéket is használhatunk:
She wanted him to leave her alone.
We would like you to be as quick
as you can.
We didn’t expect her to return

(Azt kívánta, hogy hagyja békén / nyugton.)

(Azt szeretnénk, hogy legyen a lehető leggyorsabb /
igyekezzen, amennyire csak tud.)
(Nem vártuk, hogy olyan hamar visszatérjen.)

so soon.
2. Gerundiumosak
Bizonyos igéknél csupán gerundiumos alak fordul elő, pl. stop, give up, keep in, put off,
avoid, cannot help, enjoy, fancy, mind, detest:
They immediately stopped talking.

(Azonnal abbahagyták a beszédet.)

He gave up smoking long ago.

(Már (nagyon) régen abbahagyta a dohányzást /
felhagyott a dohányzással.)

He kept on writing to her.

(Folytatta az írást neki.)

He couldn’t avoid bumping

(Nem tudta elkerülni, hogy bele ne ütközzön az előtte

into the car in front.

lévő kocsiba.)

He put off writing to her till

(Elhalasztotta az írást neki, mivel túl késő volt.)

it was too late.
I enjoy driving on the motorway,
(Én élvezem az autópályán való hajtást, de utálok a
városi but I detest being stuck in the forgalomba beragadni.)
city traffic.
She could not help laughing.

(Nem tudta abbahagyni a nevetést.)

I don’t fancy going to the party,
(Én nem vágyom a zsúrra menni, de nincs ellene
kifogásom, but I wouldn’t mind going out hogy veled egyedül kimenjek.)
with you alone.

Határozós mondatok

Az igeneves mondatok, akár a személyragosak lehetnek határozósak. A határozószót
általánosságban elöljárószó előz meg. Elöljárószó ugyanakkor szabály szerint nem irányíthat
igenevet az angolban. Ezért a legtöbb igenenves határozói mondat gerundiumos.
1. Igenevesek
1.1. Elöljáró nélkül egy igeneves határozós mondat szokás szerint nézőpontot fejez ki:
(János megállt, hogy segítsen az öregúron.)

John stopped to help the old
genteleman.

1.2. Az egyedüli elöljárók, amelyek a főszabállyal szemben igenevet irányíthatnak,
except, but és save:
(Nem tudott mást tenni, mint várni.)

He had nothing to do except
to wait.
He did nothing but complain.

(Csak panaszkodott.)

1.3. Ha az igeneves mondat alanya ki van téve, azt for előzi meg. Ez a wait és long
igékkel, anxious melléknévvel és too, valamint enough határozókkal fordul elő:
We were all waiting for the

(Mindannyian arra vártunk, hogy a gép elinduljon.)

plane to start.
We were anxious for him to succeed. (Aggódtunk érte, hogy sikerrel járjon.)
He drove too fast for the police
(Túl gyorsan hajtott ahhoz, hogy a rendőrség el tudná to
catch him.
fogni.)
She didn’t speak loud enough

(Nem beszélt elég hangosan, hogy hallhattuk volna.)

for us to hear.
2. Gerundiumosak
2.1. Egy határozós mondat, amelyet elöljáró irányít, szabály szerint gerundiumos alakban
áll:
We were tired of waiting.

(Belefáradtunk a várakozásba.)

I had counted staying a bit longer. (Úgy számoltam, hogy egy kicsit tovább maradok.)
We were all looking forward to
meeting you.

(Már mindannyian nagyon várjuk, hogy találkozzunk
veled.)

2.2. Jegyezd meg a gerundiumot a worth, near, like és busy szavakkal is:
It is worth trying.

(Érdemes megpróbálni.)

He was near downing.

(Közel volt ahhoz, hogy megfulladjon.)

2.3. Amikor a gerundiumos határozós mondatnak van kitett alanya, akkor az birtokos
esetben vagy tárgyesetben áll. A szerkezethez főként nehezebb stílus tartozik:
She was used to her husband/’s/

(Hozzá szokott, hogy férje későn jön ebédre.)

being late for dinner.
I have nothing against your

(Nincs ellene kifogásom, hogy csatlakozz hozzánk.)

joining us.

Igeneves kérdő mellékmondatok

Igeneves kérdő mellékmondatokban egyedül főnévi igenév lehetséges. Az alany mindig
elmarad. A szerkezet nem fordul elő a magyarban:
You must tell me what to do.

(Beszélned kell arról, hogy mit tegyek.)

He did not know who to ask.

(Nem tudta, kit kérdezzen meg.)

Határozószó
1. Határozó melléknévből képződik azáltal, hogy –ly végződést kap:
MELLÉKNÉV

HATÁROZÓSZÓ

She gave a ready answer.

She answered readily.

Készséges választ adott.

Készségesen válaszolt.

John is a careless driver.

John drives cerelessly.

János gondatlan vezető.

János gondatlanul vezet.

He is a man of unusual energy.

He is an unusually energetic man.

Ő egy ember rendkívüli energiával.

Ő egy rendkívüli energiájú ember.

2. Egy sor határozónak ugyanaz az alakja, mint a megfelelő melléknévnek. Gyakran
előfordul en –ly alak más összefüggésben és jelentésben:
They sell (buy) cheap.

(Ők olcsón árulnak (vesznek).)

He lived very chieply.

(Ő nagyon olcsón élt.)

John works very hard.

(János nagyopn keményen dolgozik.)

I have hardly seen him.

(Alig láttam őt.)

He arrived very late.
I haven’t seen him lately.
She stood near to me.
It was nearly ten o’clock.

(Ő nagyon későn érkezett.)
(Az utóbbi időben nem láttam őt.)
(Ő a közelemben állt.)
(Majdnem tíz óra volt.)

3. A –ly melléknév kerüli a –ly-vel történő határozóképzést: She smiled in a friendly way
(manner). (Ő barátságosan mosolygott.)
4. Egyes –ly melléknevekt változatlanul határozóként használunk:
The Daily Telepgraph

(napilap neve)

The paper is published daily.

(Az újságot naponta jelentetik meg.)

John came by an early train.

(János egy korai vonattal jött.)

John came early.

(János korán jött.)

5. Sok határozószó fokozódik. A –ly a more és most segítségével fokozódik: Can’t you
drive a bit more carefully? (Nem tudsz egy kicsit óvatosabban vezetni?) A többiek
ugyanazt a szabályt követik, mint a melléknév: You must work harder. (Keményen
kell dolgoznod.)
A szabálytalan fokozást lásd 301. pontban.
A very és much erősítő-határozót lásd 302. pontban.

Rendhagyó igék betűrendes jegyzéke
Az osztályozott összeállítás azt mutatja be, hogy a legtöbb szabálytalan igét egy korlátozott
számú típusba szortírozhatjuk, amely bizonyos mértékben megfelelnek egymásnak a
magyarban és azangolban. A típus-osztályozás bizonyos támaszpontot adhat a tanulásnál. De
ez nem eléggé külsőleges ahhoz, hogy szigorú szabályok, közé lehessen szorítani. Ezért
szükségszerű megtanulni, hogy mely igék szabálytalanok, és miként. Mindez inkább tartozik
a szóismerethez, mint a nyelvatnhoz. Az áttekinthetőség kedvéért ugyanakkor itt betűrendes
jegyzéket adunk minden olyan igéről, amely nem ragozódik szabályos végző-ragozás útján.
Megadjuk a kiejtést is, amikor az nem követi a szokásos szabályokat, és a legfontosabb
jelentéseket. Példákat csupán korlátolt számban adhatunk. Ezeknek az igéknek legtöbbje a
nyelv legmindennapibb tagja és, egy csomókülönböző szerkezethez tartoznak, amelyek
tökéletesebben szótárakban vannak megadva.
FŐNÉVI IGENÉV

abide [’baid]
eltűr, elvisel

MÚLT IDŐ
MÚLT IDEJŰ
MELLÉKNÉVI IGENÉV

abode

abode

Szoktalan átvitt jelentésen kívül:
abide by a promise, a lawabiding citizen (betartja igéretét;
egy törvénytisztelő polgár)

arise [’raiz]
arose
ered, felkel, felmerül

arisen [’rizn]

Főként átvitt jelentésben:
difficulties arose (nehézségek
merültek fel)

awake [’weik]
ráébred, felismer

awoke

awoke

bear [b]

bore [b:]

born (borne)

Többnyire átvitt jelentésben: he
awoke to his responsibilities
(ráébredt kötelezettségeire)
A be born alak ’született’
jelentésben: I was born in London.
(Londonban születtem.) Egyébként
borne: she has borne him a son
(szült neki egy fiút). He has borne
his
difficulties
without
complaining. (A nehézségeket
panasz nélkül tűrte.)

beat [bi:t]
beat
üt, ver, dobol, összetör

beaten

became
become [bi’km]
lesz, válik vmivé /vmilyenné

become

beget [bi’get]
szül, teremt

begot

begotten

begin [bi’gin]

began

begun

kezd(ődik), hozzáfog, megkezd
behold [bi’huld]
beheld
megpillant, észrevesz, meglát (Régies)

beheld

bend
bent
görbít, hajlít, kanyarodik

bent

bereave [bi’ri:v]
megfoszt (Régies)

bereft

bereft

beseech [bi’si:t]
besought
esdekel, kér, könyörög (Régies)

besought

bet
fogad vmben

bet

bet

bid
bid
megparancsol (Irodalmi)

bid

bid
bid
bid
ajánl, árajánlatot tesz, ígér, kíván, licitál (árverésen)
bind [baind]
bound
bound
beköt, bekötöz, köt, megkötöz, összekötöz
bite
csíp, harap, mar

bit

bitten (bit)

bleed
bled
vérzik, pumpol, megvág, pénzt kivasal

bled

blow [blu]
blew
fúj, felfúj, lehel,száll

blown

break [breik]
broke
betör, eltör, hasad, kitör, szakad, zúz

broken

breed
bred
előidéz, nevel, okoz, szaporodik, tenyészt

bred

bring
hoz, okoz, rávesz

brougth [br:t]

brought

build
épít, felerősödik

built

built

burn
burnt (burned)
csíp, ég, éget, megég, fénylik

well-bred (jólnevelt)

burnt (burned)

burst
burst
kidurran, kifakad, szétreped, szétszakad

burst

buy
vesz, vásárol

bought

bought [b:t]

cast
cast
cast
cast iron (öntöttvas)
alakít, dob, formáz (képletesen), irányít, önt, szerepet kioszt, vet
catch [kæt]
caught
caught
beakad, elér, elfog, elkap, fog, kap, megakad, megért, megfog, megragad, rajtakap, rászed
chide
korhol, pirongat

chid

chidden (chid)

choose [tu:z]
chose [tseuz]
chosen [’tseuzn]
dönt, elhatároz, kiválaszt, kiválogat, választ
cleave
hasít, szakít

cleft (cleaved, clove) cleft (cleaved, cloven)

cling
clung
ragad, tapad, ragaszkodik

clung

cling to (ragaszkodik
vmhez,
belekapaszkodik,
tapad vhová)

come [km]
came
come
előfordul, forgalomba kerül, jön, jut, lesz, megrkezik, sorrendben következik, származik,
történik
cost
cost
cost [kst]
kerül vmbe/vmennyibe, kikalkulál, megállapít
creep
crept
crept
borzong, csúszik, kúszik, lopódzik, lopódzkodik, mászik, megalázkodik
crow [kru]
crew [kru:] (crowed) crowed
károg, kárörvend, kukorékol (Irodalmilag)
cut [kt]
cut
cut
csökkent, elvág, emel, figyelmen kívül hagy, kihagy, kiszab, kivág, megvág, mellőz, metsz,
nyír, szab, szel, vág
deal
ad, kioszt, oszt

dealt

dealt

dig
dug
ás, felás, kiás, magol

dug

draw [dr:]

drawn

drew [dru:]

I cannot deal with it. (Nem tudok
foglalkozni vele.)

beszív, csalogat, döntetlent ér el, duzzad, előhajt, felvázol, felvesz, vételez, forgalmaz, húz,
húzódik, kidolgoz, kihúz, közeledik, lecsapol, megáll, megfogalmaz, megszövegez, merülése
van, nyel, nyúlik, odaáll, odahúz, von, vonz, rajzol, merít, nyer, hengerel, nyújt, megereszt,
intézvényez, kibelez, huzata van, szelel, fog,, döntetlenre végződik, döntetlent ér el
dream
dreamt [dremt]
ábrándozik, álmodik (dreamed)

dreamt
(dreamed)

drink
drank
iszik, részegeskedik, tivornyázik, vedel

drunk

drunken (berúgott, részeg, ittas)

drive
drove
driven [’drivn]
beüt, bever, elsodor, hajszol, hajt, kocsival elvisz, kocsizik, sodródik, ösztönöz
dwell
dwelt
lakik, marad, tartózkodik

dwelt

eat
ate [et, eit]
eszik, étkezik, mar, rág, szétrág

eaten

fall
fell
fallen
állapotba kerül, bukik, csökken, elbukik, elesik, esik, felborul, gyengül, hull, leesik,
megtörténik, ömlik, süllyed
feed
fed
fed
adagol, betölt, etet, táplál, tápot ad, tölt, töltöget
feel
felt
felt
érez, érint, érzékel, érzi magát, gondol, kitapogat, megérez, megtapint, tapint, tapogat,
tapogatva keres
fight
fought [f:t]
fought
harcol, küzd, leküzd, megharcol, verekedik
find [faind]
found
found
ellát, felszerel, keres, lel, megállapít, megtalál, rájön vmire, talál, tapasztal, vmilyennek talál
flee
fled
fled
elmenekül, menekül, elszökik, megfutamodik,

A flee alapalakot fly cserélheti fel,
amely
szintén
’elmenekül’
jelentésű.
De
’elmenekült’
jelentése mindig fled.

fling
flung
flung
dob, földhöz vág, hajít, lendít, leterít, rohan, rúgkapál, száguld, toporzékol, vet
fly
flew [flu:]
flown [flun]
elfut, elmenekül, lebeg, lobog, megszökik, repít, repül, repülőgépen szállít /visz, rohan, siet,
száguld, száll, száldos, szökik, vezet
forbear [f:b]
forbore [f:’b]
forborne
tartózkodik vmtől, kerül vmt, nem vesz igénybe, tűr (Irodalmilag)

forbid [f’bid]
forbade [f’bæd]
eltilt, kitilt, megakadályoz, megtilt, tilt,

forbidden

forget
forgot
forgotten
elfelejt, elhagy, megfeledkezik, nem emlékszik, nem jut eszébe, ottfelejt
forgive [f’giv]
forgave
elenged, megbocsát

forgiven

forsake [f’seik]
forsook
forsaken
cserbenhagy, elhagy, elpártol, lemond, magától megtagad (Irodalmilag)
freeze [fri:z]
froze
frozen
befagy, befagyaszt, fagy, fagyaszt, megdermed, megfagy, megfagyaszt, rögzít
get
got
got
Az ameriaki angolban előfordul a
beszerez, eljuttat, ért, hoz, jut, kap, kerül, megért, megvesz,
gotten melléknévi igenév
is.
nyer, rábír, rávesz, szerez, válik vmivé
gild
gilded
gilded (gilt) gilt edges (aranymetszés)
aranyoz, bearanyoz, díszít, elviselhetővé tesz, megszépít
gave
given [’givn]
give [giv]
ad, ajándékoz, átad, enged, hajlik, közöl, megad, megmond, megvetemedik, mond, nyújt,
nyúlik, okoz
go
went
gone [gn] jelen idő 3. személyben: he goes
(megy)
állapotban marad, állapotban van,elkel, jár, kapható, kelendő, lejátszódik, megszólal, megy,
működik, üt, bálik vmilyenné
grind [graind]
ground
ground
csikorog, darál, kszörül, nyikorog, őröl, porrá tör
grow [gru]
grew [gru:]
grown
fejlődik, halad, nagyobbodik, nő, nőni hagy, növekedik, növeszt, termeszt, válik vmilyenné
hang
hung (hanged)
hung (hanged)
akaszt, belekapaszkodik, felakaszt, felakaszt vmit, felakasztással kivégez, fennakad, függ,
függeszt, kiakad, lefagy, lehorgaszt, lóg, lógat, megkapaszkodik, vkit felkaszt
hear [hi]
heard [h:d]
heard
értesül, hall, meghall, kihallgat, megtárgyal
heave
heaved (hove)
heaved (hove)
dagad, dob, emel, emelkedik, fel-le hullámzik, felemel, hajlít, liheg, lök vhová, vonszol, zihál
hew [hju:]

hewed

hewn (hewed)

farag, fejt, kivág, kivés, levág, üt, vág, vagdal
hide
hid
hidden (hid)
beburkol, bújuk, elbújik, eldug, elpáhol, elrejt, elrejtőzik, eltakar, elver, rejt, rejteget, rejtőzik,
takar, titkol
hit
hit
hit
egyezik, elér, eltalál, érzékenyen érint, eszébe jut, hozzáütődik, igyekszik, illik, kitalál, lök,
megegyezik, megfelel, mesért, megy, nekiütközuk, nekiütődik
hold [huld]
held
held
állít, becsül, birtokol, elbír, erősködik, érvényben van, érvényes, feltart, fog, fogva tart,
gondol, igaznak bizonyul, ítél, kitart, kitart vmi mellett, leköt, megfog, megőríz, megtart,
megünnepel
hurt
hurt
hurt
árt, beüt, fáj, fájdalmat okoz, kárt okoz, megbánt, megkárosít, megsebesít, megsért
keep
kept
kept
ápol,eláll, eltart, fenntart, gondoz, marad, megtart, nem romlik meg, őríz, tart, tartózkodik,
teljesít, tenyészt, vezet
kneel
térdel, térdepel

knelt (kneeled)

knelt (kneeled)

knit
knitted (knit)
knitted (knit)
egyesít, egyesül, köt, összeforr, összefűz, összefűződik, összehúz, összehúzódik, tömörít,
tömörül
know [nu]
knew [nju:]
ért, ismer, járatos, tud

known heaved (hove)

lade
megrak, megterhel

laden

laded

lay
laid [leid]
laid
csillapít, elcsendesít, előad, előterjeszt, elrendez, fekszik, fektet, felterít, feltesz, fogad, helyez,
kidolgoz, kiró, kiszab, kiterít, kitervel, kivet, lefektet, lehelyez
lead
led
led
elől megy, elől van, elvezet, hív, oktat, ólmoz, ólommal fed / tölt /zár, rábír, rávesz
lean
leaned (leant) [lent] leaned (leant)
dől, ferdén áll, hajlik, hajol, nekidől, nekitámaszt, rézsútosan áll, támaszkodik, támaszt
leap
leapt (leaped) [lept] leapt (leaped)
átugrik, szökell, ugrik, ugrat
learn
értesül, megtanul,

learned
(learnt) [le:nt])

learned (learnt)

megtud, tanul
leave
left
left
elhagy, elmegy, eltávozik, elutazik, elmegy, hagy, hátrahagy, indul, magára hagy, meghagy,
otthagy, örökül hagy, rábíz, ráhagy, visszahagy
lend
lent
kölcsönad, kölcsönöz

lent

let
let
let
akadályoz, bérbe ad, enged, hagy, kiad, megakadályoz
lie
lay
lain
fekszik, hazudik, hever, horgonyoz,lefekszik, lehever, marad, tartózkodik, vesztegel
light
lighted (lit)
lighted (lit)
fénylik, kivilágít, kivilágosodik, lángra lobbant, meggyújt, meggyullad
lose [lu:z]
lost
lost
az elvesztését okozza, elfecsérel, elveszít, elveszteget, fecsérel, hátrányba kerül, lekésik,
lemarad, megkárosul, pazarol, rosszul jár, vereséget szenved, veszít
make
made
made
alkot, becsül, csinál, előállít, előidéz, eredményez, eredményül ad, felbecsül, gyárt, halad,
kényszerít, készít, kitesz vmlyen összeget, megy, okoz, rábír, teremt, tesz
mean
meant [ment]
meant
akar, céloz, ért, éetelme van, gondol, jelent, kifejez, komolyan gondol vmit, szándékozik
meet
met
met
akad, egyesül, eleget tesz, fedez, gyülekezik, kimegy vki elé, megegyezik, megismerkedik,
összecsap, összegyűlik, összeillik, összejön, összeméri az erejét, szembe találja magát vkvel,
talál, találkozik, társadalmilag érintkezik, vár vkit, visel
mow [mu]
mowed
füvet nyír, kaszál, lekaszál

mowed (mown)

new-mown hay
kaszált széna)

(frissen

put [put]
put
put
dob, feltesz, helyez, ír, kifejez, leír, rak, tesz, vet
read
read [red]
read
beolvas, egyetemen / főiskolán tanul, vmit vhogyan értelmez, hangzik, jelez, leolvas, mutat,
olvas, tanulmányoz
rend
rent
hasít, szakít, szaggat
rid
megszabadít

rid (ridded)

rent
rid (ridded) get ride of (megszabadul vkitől,
leráz a nyakáról)

ride
rode
ridden
kerékpározik, kormányoz, lovagol, motorozik, utazik, vezet
ring
rang
rung
bekarikáz, csendül, cseng, csenget, felhív, felhív telefonon, harangoz, harangozik, húz,
meggyűrűz, szól
rise
rose
risen [’rizn]
abbahagy, előlép, emelkedik, ered, erősödik, feláll, felemelkedik, felkel, fellázad, felszáll,
feltámad, fokozódik, kiemelkedik, megdagad, nagyobbodik, növekszik, származik
run
ran
run
elmúlik, elolvad, eltelik, elvisz, ereszt, folyat, folyik, forgalomban van, forog, fut, futtat,
genyned, hajt, izgat, iránít, irányul, jár, játsszák, jelöltként indul
saw
fűrészel

sawed

sawn [s:n] (sawed)

say
said
said
Egyes szám 3. személyben: he says
beszél, elmond, említ, jelöl, kifejez, kijelent,imond, mond, mutat
(mondja)
see
saw
seen
átél, belát, beszél, eldönt,elképzel, elkísér, ért, felfog, fogad, intézkedik, lát, megért,
meglátogat, megnéz, szemügyre vesz, utánanéz
seek
sought [s:t]
sought
keres, kutat, pozícionál, törekedik vmre, törekszik, utána jár (Irodalmilag)
sell
sold [suld]
árusít, becsap, elad, elárul, elárusít, elkel

sold

send
sent
sent
eljuttat, ellát, hajít, hajt, kerget, küld, repít, vet
set
set
set
áll, beállít, berak, díszít, felállít, foglal, fordul, gyökeret ver, helyez, igazít, illeszt, irányul
sew
varr

sewed

sewn [sun] (sewed)

shake
shook
shaken
didereg, ingat, megingat, megráz, megremegtet, megrendít, ráz, rázkódik, remeg, remegtet,
reng, reszket, rezegtet, tántorog
sheared
shear [i]
kopaszt, lenyar, megnyír, nyes, nyír

shorn [:n] (sheared)

shed
shed
shed
elejt, elhullat, elveszít, hullat, kiönt, ont, önt
hullatott)

shed blood (vért hullat); shed leaves
(leveleket

shine
shone [n]
shone
csillog, fénylik, jeleskedik, kifényesít, ragyog, világít
shoe [u:]
megpatkol

shod

shine (cipőt fényesít) szabályos
végződés ragozása van

shod

shoot
shot
shot
agyonlő, fáj, forgat, hajít, hajt, kilő, kilök, lő, meglő, nyilallik, rálő, repül, rohan, rúg, száguld,
szökell, tüzel, vadászik
show [u]
showed [ud]
shown [un] (showed)
bebizonyít, bemutat, felfed, igazol, játszik, kiállít, kifejt, kimutat, látszik, megjelenít,
meglátszik, megmagyaráz, mutat
shrink
shrank
shrunk
kicsinyít, meghátrál, összefonnyad, összemegym
visszahúzódik, visszariad, zsugorít, zsugorodik
shut
shut
bbecsuk, becsukódik, bezár, elzár, kizár

shut

sing
sang
cseng, dalol, énekel

sung

összezsugorít,

összezsugorodik,

sink
sank
sunk
apad, behatol, benyomul, bevés, csökkent, elsüllyed, elsüllyeszt, kiás, kiváj, kivés, leereeszt,
leesik, merít, merül, süllyed, süllyeszt, süpped, törleszt
sat
sat
sit
űl, időz, leültet, tartózkodik, ül, ülésezik, ülést tart
slay
slew [slu:]
agyonver, gyilkol, meggyilkol, öl

slain

sleep
slept
slept
alszik, alvóhelyet biztosít / nyújt, elszálásol, hál
slide
slid
slid (slided, slidden)
csökken, csúszik, csúszkál, csúsztat, oson, siklik, tol
sling
slung
dob, felakaszt, hajít, vállráa vet

slung

slink
slunk
lopakodik, lopódzik, oson

slunk

slit
slit
slit
felszakad, felvág, hasít, metsz, reped repeszt

smell
smelt (smelled)
smelt (smelled)
bűzlik, megszagol, szaga van, szagát érzi, szagol, szimatol, vmilyen szagot áraszt, vmilyen
szagot érez
smite
smote
smitten
megüt, rásújt, lecsap, sújt, legyőz, lever, csapást mér, elbűvöl, megigéz

sow
vet, elvet (magot)

sowed

sown (sowed)

speak
spoke
beszél, kifejez, kimond, mond, szól

spoken

speed
sped
(fel)gyorsul)
gyorsít, száguld (Irodalmilag)
ragozódik

sped

Speed

up
szabályos

((fel)gyorsít,
igevégződéssel

spell
spellt (spelled)
spellt (spelled)
betűz, szótagol, helyesen ír, vmilyen értelme van, vmilyen következménnyel jár, vmt jelent
spend
spent
ad, adományoz, kiönt, önt, tölt, vért ad

spent

spill
spilt (spilled)
spilt (spilled)
kiloccsan, kiloccsant, kilöttyen, kilöttyent, kiömlik, kiönt, ledob, özönlik
spin
spun (span)
spun
centrifugáz, fon, forgat, forog, gombolyít, pereg, pörget, sodor
spit
spat
kiköp, köp, leköp, dühösen kimond

spat

split
split
split
feloszt, hasít, kettéoszt, oszt, reped, repeszt, széthasít, szétrepeszt, szétszakad, szétválaszt,
szétválik
spoil
spoilt (spoiled)
spoilt (spoiled)
elkényeztet, elromlik,elront, megromlik, megront, rosszul nevel, tönkremegy
spread [spred]
spread [spred]
spread
befed, betakar, elken, eloszt, elszór, elszóródik, elterjed, elterjeszt, elterül, feloszt, ken,
kiömleszt, kiömlik, kiszór, kitár, kiterít, kiterjed, kiterjeszt
spring
sparang (sprung) sprung
beindul, előidéz, előkerül, ered, fakad, felrobbant, feltűnik, keletkezik, lövell, rugóval ellát,
rugóz, származik, szökell, ugrál, ugrik, visszaugrik, visszavág
stand

stood [stud]

stood

a költségét viseli, áll, állja, állít, elvisel, kiáll, megáll, megegyezik, nem téved, odatesz,
tartják, tartózkodik
steal
stole
stolen
eltulajdonít, lop, lopakodik, lopózik, oson
stick
stuck
stuck
becsap, beleszúr, döf, dug, elakad, elvisel, karóz, kibír, letesz, megakad, megcsal, megzavar,
ragad, ragaszt, szúr, tapad, tűz, zavarba ejt
sting
stung
csíp, fájdalmat okoz, szúr

stung

stink
büdös, bűzlik

stunk

stank (stunk)

strew [stru:]
strewed [stru:d]
beszór, hint, szór, terjeszt

strewed (strewn) [stru:n]

stride
strode
átlép, léked, nagyokat lép

stridden

strike
struck
struck
csap, elcsen, engedelmeséget megtagadja, hiretlen hatással van, hirtelen szert tesz, jelt ad,
megadja magát, megfeneklik, megtámad, megver, mér, nekiütődik, ráakad, rábukkan,
szembeötlik, sztrájkol, támad, üt, ver, vki eszébe ötlik, vmilyen benyomást kelt, vmilyen pózt
felvesz
strive
küszködik, küzd

strove

striven [’strivn]

swore [sw:]
sworn
swear [sw]
esküdözik, káromkodik, megesket, megesküszik, szitkozódik
sweep
swept
swept
eleseper, esldor, elsuhan, kotor, lépdel, seper, söpör, suhan, száguld, végigsöpör vhol,
végigszáguld
swell
swelled
swollen
dagad, duzzad, feldagaszt, felduzzaszt, felpuffaszt, felszaporodik, megdagad, nagyobbodik,
növekszik, növel, súlyosbít, szaporít, szétterjed
swim
swam [swæm]
swum
átúszik, fennmarad, forog, lebeg, összefolyik, szédül, úszik, úszkál, úsztat
swing
swung
swung
eredményesen elintéz, himbálózik, hintázik, hintáztat, hirtelen megfordul, ing, ingat, leng,
lenget, lóbál, odacsap, üt
take

took [tuk]

taken

bevesz, elfogad, elfoglal, elfogyaszt, elragad, eltűr, elvesz, elvisel, elvisz, felfog, felhasznál,
felszáll, fog, használ, hat, igénybe vesz, igényel, köt, következtet, levon, megered, megért,
megfog, megkap, megragad, megszerez, megy
teach
okít, oktat, tanít

taught [t:t]

taught

tear [teo]
tore [t:]
torn
elszaggat, elszakít, eltép, hasad, hasít, rohan, szaggat, száguld, szakad, szakít, tép
tell
told [tuld]
told
biztosít, elbeszél, elmond, eredménye van, értesít, felvilágosít, hatással van, közöl,
megkülönböztet, megmond, megparancsol, mond, tájékoztat, utasít
think
thought [:t]
thought
elképzel, gondol, gondolkodik, gondolkozik, hisz, ítél, képzel, kigondol, szándékozik, tekint,
töpreng
thrive
throve (thrived)
thriven [’ rivn] (thrived)
boldogul, fejlődik, gyarapodik, prosperál, tenyészik
throw [ru]
threw [ru:]
thrown [run]
dob, fiadzik, fial, hajít, hány, hullat, kölykezik, lefektet, önt, összezavar, vet, vetít
thrust
thrust
döf, lök, szúr, taszít, tol, tolakodik

thrust

tread [tred]
trod
trodden
jár, legázol, lép, lépked, letipor, rálép, tapos, tipor, végig megy vhol
wake
woke (waked)
waked (woken, woke)
ébred, ébren van, ébreszt, felébred, felébreszt, felkelt, felocsúdik, sarkall
wore [w:]
worn
wear [w]
elhasznál, elkopik, hord, kifáraszt, kimerít, kopik, koptat, lekopik, visel
weave
wove
cikázik, összefon, sző, szövődik

woven

weep
ont, sír, sirat

wept

wept

win
won [wn]
elér, győz, megnyer, nyer, szerez

won [wn]

wind [waind]
wound [waund]
wound
csavar, felhúz, fúj, gombolyít, kanyarít, kanyarog, kifullaszt, megszimatol, teker
wring [ri]
wrung
wrung
csavar, gyötör, kicsavar, kifacsar, kiteker, szorongat, teker

write
ír

wrote

Tárgymutató
A számok az oldalakat jelzik

wrote

