#$

ClipDIC English, NYELVTANKÖNYV

__________________________________________________
TARTALOM
as/like
be able to
can
Causative
could
Comparatives and Superlatives
Conditional
Countables and Uncountables
despite/(al)though
Determiners
either
Future Progressive
Future Simple
Gerund
going to
have/has (got) to
Imperative
may
might
must
need
ought to
Participles
Passive
Past Perfect
Past Perfect Progressive
Past Progressive
Past Simple
Present Perfect
Present Perfect Progressive
Present Progressive
Present Simple
Relative Clauses
Reported Speech
should
there is/are
To+Infinitive
to be to
used to
#
$

main_index
Tartalom

would
would like to

#$K

ClipDIC English, NYELVTANKÖNYV

Passive
__________________________________________________
A Passive Voice-ot (szenvedő szerkezetet) a következő esetekben
használjuk:
a. ha a cselekvést végző személy vagy dolog határozatlan:
pl.
A lot of tea is drunk in England.
Football is played everywhere in
the world.

Sok teát isznak Angliában.
A világon mindenhol játszanak
futballt.

b. ha a cselekvés végrehajtója ismeretlen:
pl.
My car has been stolen.
The plane was hijacked in Africa

Ellopták az autómat.
A gépet Afrikában térítették el.

c. ha a cselekvést végző személy vagy dolog megnevezését
szükségtelennek tartjuk.
pl.
The child was left at home.
He was given a pay rise.

A gyereket otthon hagyták.
Fizetésemelést adtak neki.

A passzív igealakok a 'to be' különböző igeidejű alakjaiból és a past
participle-ből (az
ige 3. alakja) állnak.
Present Simple:
Present Progressive:
Past Simple:
Past Progressive:
Present Perfect:
Present Perfect
Progressive:
Past Perfect:
Past Perfect Progressive:
Future Simple:
Future Progressive:
Future Perfect:
Future Perfect
#
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English IS SPOKEN here.
Our house IS BEING PAINTED today.
I WAS INVITED but I can't go.
I felt as if I WAS BEING WATCHED.
HAS Mary BEEN TOLD?
The research HAS BEEN BEING DONE
for years.
I didn't know why I HAD BEEN CHOSEN.
I wondered how long I HAD BEEN
BEING FOLLOWED.
You WILL BE TOLD in time.
You WILL BE BEING TOLD in time.
Everything WILL HAVE BEEN DONE by
December 26th.
By next Christmas, that bridge WILL

Progressive:
Going to:
Módbeli segédigékkel:

HAVE BEEN BEING BUILT for three
years.
Who IS GOING TO BE INVITED?
This MUST BE DONE BY Friday.
He MIGHT HAVE BEEN HURT.

A szenvedő mondatokban a cselekvőt csak akkor nevezzük meg, ha az
személy vagy
más lényeges dolog. A legtöbb szenvedő mondatban nincs cselekvő.
pl.
This play was probably written BY Marlowe.
I was annoyed BY Mary's behaviour.
One of our windows has been broken BY your little son.
Találkozhatunk olyan esetekkel, amikor a létige - vagyis a to be - helyén
találjuk a get
igét találjuk. Ilyenkor a get a to be-hez hasonlóan viselkedik.. Ez főleg
akkor gyakori,
ha valami hirtelen, váratlanul vagy véletlenül történik, ill. akkor ha valamit
"magunkkal
csinálunk" (pl. getting dressed). Fontos azonban, hogy nem minden
szenvedő
mondatban helyettesíthető a to be a get-tel.
pl.
The cupboards got damaged when we
moved.
I got hit on the head by a ball.
We are getting caught by storms
when we have a picnic.
She always gets stuck in the
bathroom.

Megsérült a szekrény, amikor
költözködtünk.
Fejbe ütött egy labda.
Mindig elkap minket a vihar,amikor
piknikelünk.
Állandóan beszorul a fürdőszobába.
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Present Perfect
__________________________________________________
Képzése: 'have' vagy 'has' segédige és az ige 3. alakja (Past Participle)
Használata:
a. A Present Perfect kifejezi a múltban végbement cselekvésnek a jelenben
is
meglevő eredményét, következményét:
pl.
I have opened the window.
I have seen this play.

Kinyitottam az ablakot.
(Most is nyitva van.)
Láttam ezt a darabot
(Tudom, miről szól.)

Az ilyen angol mondatokat múlt idővel fordítjuk magyarra. Ezekben a
mondatokban
nincs időhatározó, hiszen nem az időn, hanem a cselekvés eredményén
van
a
hangsúly.
Gyakran nem az eredmény, hanem egy le nem zárt időszakra utaló
határozó
kapcsolja a (magyarban múlt idejű) cselekvést a jelenhez:
just, yet, not yet, ever, never, already, this morning ( afternoon, week,
year, etc.),
today, always, often
pl.
He has just gone out.
Have you seen this film yet?
I haven't read his book yet.
Have you ever been to England?
I have never met him.
He has already done his
homework.
I have been very busy this week.

Éppen most ment el.
Láttad már ezt a filmet?
Még nem olvastam a könyvét.
Voltál már Angliában?
Még sosem találkoztam vele.
Már megcsinálta a házi
feladatot.
Ezen a héten nagyon elfoglalt
voltam.

b. A Present Perfect kifejez olyan cselekvést is, amely a múltban kezdődött,
de még a
jelenben is tart. 'For' elöljárót használunk a cselekvés időtartamának,
'since' elöljárót a
cselekvés kezdőpontjának jelölésére. Az ilyen mondatokat magyarra jelen
#
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idővel
fordítjuk.
pl.
I have been here for two hours.
We have lived here since 1985.
I have known him for a long time.

Két órája vagyok itt.
1985 óta lakunk itt.
Régóta ismerem.
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Reported Speech
__________________________________________________
A Reported Speech magyarul függő beszédet jelent. Akkor használjuk,
amikor
valakinek a szavait nem szó szerint idézzük, hanem egy mellékmondat
formájában.
pl.
Direct Speech
"I'm glad you meet so often."
"Örülök, hogy ilyen gyakran
találkoztok."
"My father works here and I go to
school in this town.
"Édesapám itt dolgozik, és én
ebben a városban járok iskolába."

Reported Speech
He says (that) he's glad we meet
so often.
Azt mondja, hogy örül, hogy
ilyen gyakran találkozunk.
He wrote (that) his father
worked there and he went to
school in that town.
Azt írta, hogy az apja ott
dolgozik, és ő abban a városban
jár iskolába.

Függő beszédben értelemszerűen megváltozik az alany személye,
megváltoznak a
névmások és a határozók.
Direct Speech

Reported Speech

this (these)
here
yesterday
tomorrow
next week, etc.
... ago

that (those)
there
the day before
the next day
the following week, etc.
... before

Ha a főmondatban múlt idő van, akkor figyelembe kell venni az igeidők
egyeztetésének szabályait is. A mellékmondat állítmányának az ideje függ
a főmondat
állítmányának idejétől.
Ha a főmondat állítmányának ideje Present Tense (vagy Present Perfect,
Future
Tense, Future Perfect), akkor a mellékmondat állítmánya bármilyen
igeidőben állhat.
#
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pl.
He says (that) he is ill.
He says (that) he was ill.
He says (that) he will be ill.

Azt mondja, hogy beteg.
Azt mondja, hogy beteg volt.
Azt mondja, hogy beteg lesz.

Ha a főmondat állítmánya Past Tense-ben áll, akkor a mellékmondat
állítmányának
igeideje módosul:
Present Simple
Present Progressive
Present Perfect
Past Simple
Past Progressive
Future Simple
Future Progressive
Future Perfect
Future Perfect Progressive

Past Simple
Past Progressive
Past Perfect
Past Perfect
Past Perfect Progressive
Future-in-the-Past
Future Progressive-in-the-Past
Future Perfect-in-the-Past
Future Perfect Progressive-inthe-Past

(Future-in-the-Past=would+ige, Future Progressive-in-the-Past=would be+ing, Future
Perfect-in-the-Past=would have+Past Participle, Future Perfect Progressivein-thePast=would have been+-ing)
pl.
"I work for a big firm."
"I worked for a big firm."
"I'll work for a big firm."

He said he worked for a big
firm.
He said he had worked for a big
firm.
He said he would work for a big
firm. etc.

Ha felszólítást vagy parancsot alakítunk át függő beszéddé, a 'tell', 'ask',
'order', stb.
igék után a To+Infinitive alakot használjuk:
pl.
He said to his son, "Speak quietly."
John said to his sister, "Don't play
tricks on me."

He asked his son to speak
quietly.
John told his sister not to play
tricks on him.

Ha kérdést idézünk, akkor több dolog változik:
a. A függő kérdés formailag kijelentő mondat, tehát nem használjuk pl. a
'do'
segédigét, és a mondat végén nincs kérdőjel.

b. Az eldöntendő kérdés 'if' vagy 'whether' kötőszóval, a kiegészítendő
kérdés
kérdőszóval kezdődik. (A 'that' (hogy) kötőszót nem használjuk.)
c. A függő beszéd mondataihoz hasonlóan megváltozik az alany személye,
megváltoznak a névmások és a határozók, és figyelembe kell venni az
igeidők
egyeztetésének szabályait is.
pl.
"Have you done your homework?"
"Where will you go next summer?

The teacher asked me
if/whether I had done my
homework.
He asked me where I would go
the following summer.
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Past Simple
__________________________________________________
Használata:
a. A múlt egy adott időpontjában lezajlott, befejezett cselekvésekre. Ebben
az esetben
az időpont megjelölése fontos.
pl.
They arrived yesterday afternoon.
I saw the moon last night.
I didn't meet him last week.
She was on TV two hours ago.
Churchill died in 1965.

Tegnap délután érkeztek meg.
Láttam a Holdat tegnap éjjel.
Nem találkoztam vele a múlt
héten.
Két órával ezelőtt volt a tévében.
Churchill 1965-ben halt meg.

Jellemző időhatározók:
yesterday
last week, last year, etc.
two days ago, three weeks ago, a minute ago, etc.
when I was a boy, when I was at school, etc.
b. A múlt egy adott időszakában végbement, befejezett cselekvésekre. Itt
is fontos az
időszak megjelölése.
pl.
Tom lived in Africa from 1985 to 1990. Tom 1985-től 1990-ig Afrikában
élt.
He lived in Africa for five years.
Öt évig élt Afrikában.
At that time he worked at a factory.
Abban az időben egy gyárban
dolgozott.
c. Múltbeli szokásos cselekvésekre.
pl.
He always carried an umbrella.
They never drank wine.
Képzése:
A szabályos igék -ed végződést kapnak.
pl.
#
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Mindig hordott magával esernyőt.
Soha nem ittak bort.

work - worked,
want - wanted,

arrive - arrived,
travel - travelled,

live - lived,
stop - stopped,

mix - mixed,
etc.

A rendhagyó igék saját múlt idejű alakkal rendelkeznek.
pl.
come - came,
put - put,
Segédigéje: did

go - went,
drink - drank,

eat - ate,
seal - stole,

think - thought,
shoot - shot,
etc.
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Present Simple
__________________________________________________
Ezt az igeidőt a következő esetekben használhatjuk:
a. A jelenben szokásos vagy ismétlődő cselekvések kifejezésére.
pl.
I get up very early.
He doesn't drink fruit juice.
He teaches English in a secondary
school.

Korán szoktam kelni.
Nem szokott gyümölcslevet inni.
Angolt tanít egy középiskolában.

Ilyen mondatokban gyakran szerepel valamilyen időhatározó, mely az
állítmány elé
kerül:
always, regularly, usually, normally, often, sometimes, occasionally,
seldom, rarely,
hardly ever, never, every day (morning, afternoon, evening, week, month,
year), once
(twice, three...times,etc.) an hour (a day, a week, a month, a year)
pl.
He often helps me.
Paul normally wears strong glasses.
I go to see my grandmother every
day.
We meet twice a week.
How often do you go to the dentist?

Gyakran segít nekem.
Paul általában erős szemüveget
visel.
Minden nap meglátogatom a
nagymamám.
Hetente kétszer találkozunk.
Milyen gyakran mész fogorvoshoz?

b. Az alanyra általában jellemző cselekvések kifejezésére:
pl.
He speaks English very well.
I like poems very much.

Nagyon jól beszél angolul.
Nagyon szeretem a verseket.

c. Általános igazságok kifejezésére:
pl.
The sun rises in the east.
Cats drink milk.

A Nap keleten kel.
A macskák tejet isznak.

d. Valamilyen történet vagy esemény elmesélésére:

#
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pl.
He comes in, takes his gun and goes
out again.

Bejött, megfogta a fegyverét, és
újra elment.

Képzése: Az igék 'to' nélküli főnévi igenév alakját kell használnunk, kivéve
egyes
szám 3. személyben, ahol ez az alak -s ragot kap.
pl.
work-works,

play-plays,

live-lives,

get up-gets
up,

go-goes

Olyan igéknél, amelyek s, sz, z, cs, dzs hangra végződnek, egy -ekötőhangot is
betoldunk.
pl.
watch-watches,

change-changes,

close-closes,

teach-teaches

Azoknál az igéknél, amelyek utolsó betűje 'y' és azt i-nek ejtjük, az egyes
szám
harmadik személyben az 'y' írásban ie-vé alakul, és ez után illesztjük az -s
ragot.
pl.
study-studies,

carry-carries

Segédigéje: do, does (egyes szám 3. személy)
Ha állító mondatban segédigével együtt használunk egy igét
(természetesen
egyes
szám 3.személyben az -s rag nélkül), akkor a mondandónknak nyomatékot
adhatunk
ezen a módon. Beszédben ilyenkor a segédigét - do, does - erősen
hangsúlyozzuk.
pl.
I do remember where I put it.
He does expect you to be there in
time.

Igenis emlékszem hova raktam.
Elvárja, hogy ott légy időben.
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Gerund
__________________________________________________
A gerund az igék '-ing'-es alakja. Pl. clean-cleaning, watch-watching. Ez az
igealak
többféle funkciót is elláthat.
a. A gerund, mint a mondat alanya
pl.
Sleeping makes you look younger.
Cleaning is boring.
Cycling is a good sport.

Az alvás fiatalít.
Takarítani unalmas.
A kerékpározás jó sport.

Létezik negatív gerund is.
pl.
Not understanding teenagers is the
first sign of middle age.

A tizenévesek meg nem értése a
középkorúság első jele.

b. A gerund, mint a mondat tárgya.
Bizonyos igék, kifejezések után az odakerülő újabb igének ebben az
alakban kell
állnia. Ezekről az igékről, kifejezésekről tudni kell, hogy ezt az igealakot
vonzzák-e
vagy sem.
pl.
avoid, consider, deny, dislike, enjoy, fancy, feel like, finish, can't help, can't
stand,
postpone, suggest, understand, etc.
pl.
The government postponed deciding
the matter.
I finished working at five o'clock.
She denied killing her neighbour.
I can't stand waiting.

A kormány elhalasztotta az ügy
eldöntését.
Öt órakor fejeztem be a munkát.
Tagadta, hogy megölte a
szomszédját.
Ki nem állhatom a várakozást.

Biztos, hogy gerund-ot kell használnunk, ha az ige valamilyen elöljárószót
követ, ez
akár önállóan áll, akár egyéb kifejezés része.
pl.
#
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I'm thinking of moving to another
town.
He was responsible for losing the
match.
John is good at playing tennis.
By coming early she got the best seat.

Azon gondolkodom, hogy más
városba költözöm.
Ő volt a felelős a meccs
elvesztéséért.
John jól tud teniszezni.
Mivel korán érkezett, neki jutott a
legjobb hely.

c. Ha az igét vagy az elöljáróval kiegészülő igét közvetlenül a gerund
követi, akkor a
gerund a mondat alanyára vonatkozik. Előfordulhat olyan eset, amikor a
gerund egy
másik személyre utal. Ilyenkor a gerund előtt birtokos- vagy tárgyesetű
személyes
névmást, ill. a személy nevét kell használnunk.
pl.
He insisted on my/me reading it.
Brian dislikes his wife working

late.
I remember his/him telling me about
it.

Ragaszkodott ahhoz, hogy
elolvassam.
Nem tetszik Briannek, hogy a
felesége sokáig dolgozik.
Emlékszem, hogy mondta nekem.

d. A perfect gerund-ot a jelen idejű alak helyett használjuk akkor, ha
valamilyen múlt
idejű cselekvésre utalunk. Ezt az alakot a have ige gerund-jából (having) és
az ige
past participle alakjából képezzük: having spoken, having watched, having
been, etc.
pl.
He was accused of having deserted
his ship.

Azzal vádolták, hogy elhagyta a
hajóját.

e. A gerund-nak természetesen létezik passzív alakja is, akár a jelenre,
akár a múltra
vonatkozik.
jelen: being+past participle,
pl. being told, being sent
múlt: having been+past participle,
pl. having been seen, having been understood
pl.
I remember being taken to Paris as a
small child.
The safe showed no sign of having
been touched.

Emlékszem, hogy gyerekkoromban
elvittek Párizsba.
Nem látszott, hogy hozzányúltak
volna a széfhez.
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Comparatives and Superlatives
__________________________________________________
A melléknevek fokozása
Ha egy melléknév rövid (egy- vagy kétszótagos), akkor az esetek
többségében
toldalékkal képezzük a közép- és felsőfokát. Ezek a toldalékok az -er
(középfok), és est (felsőfok). Felsőfokban a toldalékkal ellátott melléknév elé legtöbbször
kitesszük a
'the' határozott névelőt.
pl.
small
short
quick
large
heavy

smaller
shorter
quicker
larger
heavier

(the)
(the)
(the)
(the)
(the)

smallest
shortest
quickest
largest
heaviest

Néhány rövid melléknév fokozása teljesen eltér ettől a mintától. Ezek a
következők:
good
better
(the) best
bad
worse
(the) worst
far
further/farther
(the) furthest/farthest
little
less
(the) least
much/many
more
(the) most
Az 'old' felvehet rendhagyó közép- és felsőfokú alakot is, ha családon belül
hasonlítunk
össze: old - elder- (the) eldest
pl.
She is my elder sister.
My eldest brother is Jonathan.

Ő a nővérem.
A legidősebb bátyám, Jonathan.

A hosszabb (három- vagy többszótagos) mellékneveket körülírással
fokozzuk. Ehhez
középfokban a 'more', felsőfokban a '(the) most' szavakat használjuk.
pl.
beautiful
comfortable

more beautiful
more comfortable

interesting

more interesting

#
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(the) most beautiful
(the) most
comfortable
(the) most interesting

A legtöbb kétszótagú melléknév is körülírással fokozandó. Ezek esetében a
végződéseik adhatnak némi segítséget. Ilyen végződések pl. -ed, -ful, -ic,
-ing, -ous,
etc.
pl.
tired
careful
tragic
tiring
famous

more
more
more
more
more

tired
careful
tragic
tiring
famous

(the)
(the)
(the)
(the)
(the)

most
most
most
most
most

tired
careful
tragic
tiring
famous

Néhány kétszótagú melléknév mindkét módon fokozható.
pl.
clever
common
gentle

cleverer/more clever
commoner/more
common
gentler/more gentle

(the) cleverest/most
clever
(the)
commonest/most
common
(the) genlest/most
gentle, etc.

Összehasonlítás
Alapfokon az 'as' szó segítségével hasonlíthatunk össze dolgokat,
embereket
és fogalmakat.
pl.
I am as tall as my father.
These sports shoes are as expensive
as the others in the shop.

Olyan magas vagyok, mint az
édesapám.
Ezek a sportcipők olyan drágák,
mint a többi az üzletben.

Tagadásban és kérdésben a melléknév előtti 'as' helyett állhat 'so' is.
pl.
His sister is not so clever as he is.
Are you so slim as you were 20 years
ago?

A nővére nem olyan okos, mint ő.
Olyan karcsú vagy, mint húsz évvel
ezelőtt?

Középfokon a 'than' segítségével tehetjük mindezt.
pl.
Mary is nicer than her three sisters.
My father drives faster than I do.
His new book is much more
interesting than his last.
This film was more exciting than I

Mary szebb, mint a három huga.
Édesapám gyorsabban vezet, mint
én.
Ez a könyve sokkal érdekesebb,
mint az előző.
Ez a film izgalmasabb volt, mint

thought.

gondoltam.

Összehasonlítani felsőfokban is lehet.
I'm the youngest in my family.
Mont Blanc is the highest peak in the
Alps.
It's the best book I've ever read.

Én vagyok a legfiatalabb a
családban.
A Mont Blanc a legmagasabb csúcs
az Alpokban.
Ez a legjobb könyv, amit valaha
olvastam.
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Conditional
__________________________________________________
Három típusú feltételes mondatot különböztethetünk meg: a jövő idejűt, a
lehetségest
és a lehetetlent.
Jövő idejű feltétel (conditional type I) esetén 'if' (ha) után kizárólag
valamilyen jelen
időt kell használni, a másik tagmondatban pedig jövő időt. 'If' helyett más
ilyen jellegű
kötőszó is használható, pl. unless (=if...not), in case, as/so long as,
supposing,
provided that.
Mintamondat: If X happens, (then) Y will happen.
pl.
If it rains, I will get wet.
If there is a good film on, we'll go to
the cinema.
She'll lend me the book if she has
read it.
You will have to work harder unless
you want to fail the test.
I'll take an umbrella in case it rains.

Ha esik, megázom.
Ha jó film lesz a moziban,
elmegyünk.
Kölcsönadja majd a könyvet, ha
elolvasta.
Keményebben kell dolgoznod, ha
nem akarsz megbukni a vizsgán.
Viszek ernyőt, hátha esik.

A tagmondatokat felcserélhetjük, de csak akkor kell vesszőt tennünk
közéjük, ha az ifes tagmondat áll elöl.
Lehetséges feltétel (conditional type II) esetén 'if' után Past Simple-t, a
másik tagmondatban would/'d+'to' nélküli főnévi igenevet használunk.
Mintamondat: If
X happened, (then) Y would/'d happen.
pl.
If I lived in the country, I would grow
all my own vegetables.
If I were the Prime Minister, I'd reduce
taxes.
If the weather was fine, we'd go for a
walk in the forest.
What would you do if you were in my
place?
#

Conditional
Conditional
K Conditional
$

Ha vidéken élnék, én
termeszteném a zöldségemet.
Ha én lennék a miniszterelnök,
csökkenteném az adókat.
Ha jó lenne az idő, elmennénk
sétálni az erdőbe.
Mi csinálnál, ha a helyemben
lennél?

Lehetetlen feltétel (conditional type III) esetén 'if' után Past Perfect-et, a
másik tagmondatban would/'d have+Past Participle-t használunk.
Mintamondat: If X had/'d happened, (then) Y would/'d have happened.
pl.
If you had run faster, you would have
won.
If he hadn't found water, he would
have died.
We wouldn't have come late if our car
hadn't broken down.

Ha gyorsabban futottál volna,
nyertél volna.
He nem talált volna vizet, meghalt
volna.
Nem jöttünk volna későn, ha nem
robbant volna le az autónk.

Ezeket a típusokat lehet keverni is.
pl.
Would you stay if he hadn't hurt you?
If you ask him, he would come.

Maradnál, ha nem sértett volna
meg?
Ha megkéred, eljönne.

Végül néhány megjegyzés az 'if'-fel kapcsolatban. Ha a 'ha ..., ha nem...'
kifejezést
szeretnénk átültetni angolra, akkor az 'if' helyett a 'whether... or...'
szavakat kell
használnunk.
pl.
You have to do it whether you want or
not.
Whether you stay here or go out they
will find you.

Meg kell csinálnod, ha akarod, ha
nem.
Ha itt maradsz, ha elmész, meg
fognak találni.

Az 'even' szóval nyomatékot adhatunk, ha az 'if' elé tesszük. Jelentése:
még ha.
pl.
Even if I become a millionaire, I'll
work.

Még ha milliomos leszek is,
dolgozni fogok.
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Future Simple
__________________________________________________
A következő estekben használjuk:
a. Kifejezhetjük vele hajlandóságunkat arra, hogy valamit megteszünk
majd a jövőben.
Gyakran itt segítő szándék nyilvánul meg.
pl.
I'll give you a lift to the party.
I'll wash the windows for you.

Elviszlek a partira autóval.
Lemosom neked az ablakokat.

b. Valószínűség kifejezésére is használható, olyasmit mondhatunk el vele,
amiben
nem vagyunk biztosak.
pl.
He hopes he'll wake up in time.
I promise I won't forget you.

Reméli, időben felébred majd.
Megígérem, hogy nem foglak
elfelejteni.

c. Gyakran arra is használhatjuk, hogy kifejezzünk vele hirtelen
döntéseket.
pl.
What should we eat this evening? I
know, I'LL COOK spaghetti.
I don't know where to go this evening.
Oh!
I'LL RING Jim and invite him around.

Mit együnk ma este? Tudom, főzök
spagettit.
Nem tudom, hova menjek ma este.
Ó, telefonálok Jimnek és áthívom.

d. Természetesen kifejezhetünk elhatározott jövőbeli cselekvéseket ezzel a
jövő
idővel.
pl.
I'll see you at eight tomorrow.
The government will lower all taxes.
I'll leave England in June.

Találkozunk holnap nyolckor.
A kormány csökkenteni fog minden
adót.
Júniusban elutazom Angliából.

Jellemző időhatározók: tomorrow - holnap,
next week/month/year - jövő
héten/hónapban/jövőre
#

Future_Simple
Future Simple
K Future Simple
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Képzése:
Jövő idejű igealakot segédigével képzünk, akár állító, tagadó vagy
kérdőmondatról
van szó. Segédige lehet a 'shall' vagy a 'will'. Utánuk az ige 'to' nélküli
főnévi igenév
alakja áll. A 'shall'-t csak egyes- és többesszám első személyben
használhatjuk, bár
ez egyre ritkább, főleg a formális nyelvben van jelen. Így minden
személyben
használható a 'will'
segédige. Összevonás esetén mindkettő 'll, pl. I'll, you'll, they'll, John'll.
Tagadáskor a
'not'-tal összevont alakok: shan't ill. won't.
pl.
We shall have a party next week.
They will arrive at three tomorrow.
She'll meet you at the station.
I shan't cook tonight we'll go to a
restaurant.
You won't be late just hurry up.

Partit rendezünk jövő héten.
Holnap háromkor érkeznek.
Várni fog az állomáson.
Ma este nem fogok főzni,
étterembe megyünk.
Nem fogsz elkésni, csak siess.
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Relative Clauses
__________________________________________________
A vonatkozói mellékmondatoknak két fajtáját ismerjük:
I. Olyan mellékmondatok, amelyek egészen konkrétan meghatározzák a
jelzett szót.
Írásban nem határoljuk el vesszővel.
pl.
I gave him the novel that he asked for. Odaadtam neki azt a regényt, amit
kért.
I remember the house where I was
Emlékszem arra a házra, ahol
born.
születtem.
The man who told me this didn't give
A férfi, aki ezt elmesélte nekem,
his name.
nem mondta meg a nevét.
A következő vonatkozó névmásokat használhatjuk:
Személyekre
Élettelenekre

Alanyeset
who/that
which/that

Tárgyeset
who/whom/that
which/that

Birtokos eset
whose
whose/of
which

a. Alanyesetben a fent említett névmások közül tulajdonképpen tetszés
szerint
választhatunk, figyelembe véve azt, hogy írásban és formális beszédben
inkább
a
'who' ill. 'which' névmásokat használjuk, míg szóban, informális beszédben
természetesebb a 'that'.
pl.
The man who/that robbed you was
arrested.
Everybody who/that knew him liked
him.
The stairs which/that lead to the cellar
are quite slippery.
The book which/that is lying on the
table is mine.

A férfit, aki kirabolt, letartóztatták.
Mindenki, aki ismerte, szerette.
A lépcső, ami a pincébe vezet, elég
csúszós.
A könyv, ami az asztalon van, az
enyém.

b. Tárgyesetben is hasonló a helyzet, azzal a kiegészítéssel, hogy a 'whom'
egyértelműen formális megnyilvánulás. Ebben az esetben a vonatkozó
névmás
teljesen el is hagyható.
#

Relative_Clauses
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pl.
The boy (who/whom/that) we saw
yesterday was my boyfriend.
The girls (who/whom/that) he employs
always complain about their pay.
This is the best hotel (which/that) I
know.
Where is the newspaper (which/that)
you bought today?

A fiú, akit tegnap láttunk, a
barátom volt.
A lányok, akiket alkalmaz, mindig
panaszkodnak a fizetésük miatt.
Ez a legjobb hotel, amit ismerek.
Hol van az újság, amit ma vettél?

Ha a vonatkozó névmáshoz elöljáró is tartozik a mondat a
következőképpen
szerkeszthető meg. Formális helyzetben az elöljárót nem választjuk szét a
vonatkozó névmástól, ilyenkor azonban a 'that'-et nem használhatjuk, csak
a
'who'
(whom) ill. a 'which' lehetséges.
pl.
The man to who/whom I spoke is my
grandfather.
The ladder on which I was standing
began to slip.

A férfi, akivel beszéltem, a
nagyapám.
A létra, amin álltam, elkezdett
csúszni.

Az elöljárót a vonatkozói mellékmondat végére is tehetjük, ekkor már
használhatjuk a
'that' névmást is. Ez a mód informális.
pl.
The man who/whom/that I spoke to is
my grandfather.
The ladder which/that I was standing
on began to slip.

A férfi, akivel beszéltem, a
nagyapám.
A létra, amin álltam, elkezdett
csúszni.

c. Birtokos vonatkozói mellékmondatra
That woman whose bag was stolen
was taken to hospital.
The film is about a spy whose wife
betrays him.

néhány példa:
Azt a nőt, akinek a táskáját
ellopták, kórházba szállították.
A film egy kémről szól, akinek a
felesége elárulja őt.

d. Egyéb vonatkozó névmások: where, when, why.
pl.
The street where Joe lives is far away
from the centre.
It was ten o'clock when he finally
arrived.
The reason why he couldn't pay is that
he didn't have any money.

Az utca, ahol Joe lakik, messze van
a központtól.
Tíz óra volt, mikor végre
megérkezett.
Az ok, amiért nem fizetett az volt,
hogy nem volt nála pénz.

e. A 'what'-ról, mint vonatkozó névmásról külön kell szót ejtenünk. Ilyenkor
a magyar

megfelelője 'azt, amit', amelyet azonban ha le kell fordítanunk, legtöbbször
csak 'amit'tel tesszük.
pl.
He gave me what I wanted.
When she sees what you have done
she will be furious.

Odaadta (azt), amit akartam.
Amikor meglátja (azt, a)mit
csináltál, dühös lesz.

II. A második fajta vonatkozói mellékmondat nem határoz meg konkrétan
semmit,
hanem csak újabb információkat ad meg arról, amire vonatkozik. Ez a
szerkezet
eléggé formális, inkább az írott nyelvre jellemző. Ezt a mellékmondat típust
vesszővel
választjuk el a mondat többi részétől. A 'that', mint vonatkozó névmás itt
nem
lehetséges, egyébként a többi névmás ugyanúgy alkalmazandó.
pl.
My neighbour, who is very pessimistic, A szomszédom, aki nagyon
says there will be no apples this year. pesszimista, azt mondja, az idén
nem lesz alma.
Peter, who had been driving all day,
Péter, aki egész nap vezetett,
suggested stopping at the next town. javasolta, hogy álljunk meg a
következő városban.
She introduced me to her husband,
Bemutatott a férjének, akivel
whom I hadn't met before.
azelőtt nem találkoztam.
Harry, who I played tennis with, was
Harry, akivel teniszeztem,
fitter than me.
edzettebb volt nálam.
Ann, whose children are at school all
Ann, akinek a gyerekei egész nap
day, is trying to get a job.
iskolában vannak, megpróbál állást
szerezni.
The 8.15 train, which is usually on
A 8.15-ös vonat, ami általában
time, was late today.
pontos, ma késett.
These books, which you can get at any Ezek a könyvek, amelyeket
bookshop, will give you the necessary bármelyik könyvesboltban
information.
megvehetsz, megadják neked a
szükséges információt.
His house, for which he paid Ł10,000, A háza, amiért 10.000 fontot
is now worth Ł50,000.
fizetett, ma 50.000 fontot ér.
A vessző használatának fontosságát lássuk a következő példákon:
The boys who wanted to play football were disappointed when it started to
rain.
The boys, who wanted to play football, were disappointed when it started
to rain.
Az első mondat határozó jellegű mellékmondatot tartalmaz, amelyet a
vessző hiánya
jelöl. Ez a mondat a következőt jelenti: A fiúk (nem az összes, nem mind;

tehát szűkíti
a fiúk körét), akik focizni akartak, csalódtak, amikor elkezdett esni az eső.
A második mondatban van vessző, tehát csak újabb információt ad meg a
benne
szereplő fiúkról. Jelentése: A fiúk (az összes, mindegyik),akik focizni
akartak,
csalódtak, amikor elkezdett esni az eső.
Még két példa:
The travellers who knew about the floods took another road.
The travellers, who knew about the floods, took another road.
The wine which was in the cellar was ruined.
The wine, which was in the cellar, was ruined.
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to be to
__________________________________________________
a. Ezt a szerkezetet gyakran használhatjuk olyankor, ha valamilyen a
jövőre
vonatkozó, eltervezett cselekvést akarunk kifejezni.
pl.
The Queen is to visit Japan next week.
There's to be a rail strike on May 8th.

A királynő jövő héten ellátogat
Japánba.
Május 8-án vasutas sztrájk lesz.

Múlt időben is létezik ez a szerkezet és hasonlóan valamilyen tervezett
eseményt
közöl. Ha ez nem következett be, a perfect infinitive-t használhatjuk.
pl.
I felt nervous because I was to leave
for a round-the-world trip.
I was to have started work, but I
changed my mind.

Ideges voltam, mert indulóban
voltam egy földkörüli utazásra.
El akartam kezdeni a munkát, de
meggondoltam magam.

b. A fenti szerkezettel utasítást, parancsot is adhatunk.
pl.
You're to do your homework before
you watch TV.
Tell her she's to come home by 11.

Mielőtt tévét nézel, meg kell
csinálnod a házi feladatod.
Mondd meg neki, hogy 11-re kell
hazajönnie.

Szenvedő formában gyakran fordul elő feliratokon és utasításokban.
pl.
The form is to be filled in with capital
letters.
To be taken three times a day.

#

to_be_to
to be to
K to be to
$

Az űrlapot nyomtatott
nagybetűkkel kell kitölteni.
Naponta háromszor szedendő.
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would like to
__________________________________________________
Ez az alak a feltételes módból "kölcsönvett" forma, amelyet nagyon
gyakran
használhatunk 'want' (akar) értelemben, főleg udvarias kérésekben és
kínáláskor,
meghíváskor, stb. A 'would' szót össze is vonhatjuk az alannyal, ilyenkor
egy 'd' marad
belőle. Magyarra a szeretnék, szeretnél, stb. kifejezéssel fordítjuk.
pl.
Would you like to drink something?
I'd like to go home a little earlier.
Would you like to help me with the
cleaning?
How about playing tennis? - Yes, I'd
like to.

#
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would like to
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Szeretnél/-ne inni valamit?
Egy kicsit korábban szeretnék
hazamenni.
Segítenél nekem takarítani?
Akarsz teniszezni? - Igen.
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there is/are
__________________________________________________
Amikor valaminek a létezését ill. nem létét akarjuk kifejezni, akkor ezt a
szerkezetet
kell alkalmaznunk. Különböző igeidőkben is vannak alakjai, ahol lehet az
összevont
alakjait használjuk.
pl.
There's a hole in the saucepan.
There are some cats in our garden.
There isn't any cheese in the fridge.
Once upon a time there were three
princes.
There has been a statue there ever
since I was born.
There will be snow on high ground.

Van egy lyuk a láboson.
Van néhány macska a kertünkben.
Nincsen sajt a hűtőben.
Egyszer volt, hol nem volt, három
herceg.
Azóta van ott egy szobor, mióta
megszülettem.
Havazás lesz a magas fekvésű
helyeken.

Ha egy mondat alanya some, any, no, somebody, anybody, nobody,
something,
anything, nothing, akkor azt gyakran vezeti be a 'there is/are'.
pl.
There are some people outside.
There were no footprints.
Is there anybody at home?
There's something strange here.

Van kint néhány ember.
Nem voltak lábnyomok.
Van itthon valaki?
Van itt valami furcsa.

A szerkezet használható különböző segédigékkel is, valamint a seem és
appear
igékkel együtt. A segédigék után a létige a segédige vonzatának megfelelő
alakot
veszi
fel. A 'seem' és 'appear' után a 'to be' alak kötelező.
pl.
There
There
box.
There
here.
There

#

must be a letter forme.
should be some money in the

Biztos van levelem.
Kellene pénznek lennie a dobozban.

seems to be something wrong

Itt úgy látszik valami nem jó.

appeared to be a lot of those.

Úgy tűnt sok van belőlük.

there_is_are
there is/are
K there is/are
$
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Past Perfect
__________________________________________________
A Past Perfect igeidőt a következőképpen képezzük: had és az ige 3. alakja.
Pl. I had
met, she had taken, they had arrive, stb. A 'had' szócskát össze is
vonhatjuk az
alannyal, ekkor egy 'd' marad belőle.
Ezt az igeidőt kizárólag akkor használjuk, ha egy "második", korábbi múltra
utalunk.
Nem használható egy egyszerű múltbeli cselekvés leírására.
pl.
I told you that I had forgotten my
keys.
I could see from his face that he had
received bad news.
He recognized her although they had
met years ago.

Mondtam neked, hogy elfelejtettem
a kulcsaim.
Láttam az arcán, hogy rossz híreket
kapott.
Megismerte, habár évekkel azelőtt
találkoztak.

Sokszor fordul elő, hogy Past Perfect-et kell alkalmaznunk függő beszédben
said,
told, asked thought, explained, stb. igék után.
pl.
I thought I had written you about it.
Jim said he had done everything.

Azt gondoltam, írtam neked róla.
Jim azt mondta, mindent
megcsinált.

Gyakran használjuk ezt az igeidőt valamilyen időhatározót tartalmazó
mondatban.
Viszont elkerülhetjük a Past Perfect használatát, ha a korábbi cselekvés
rövid volt.
Ennek ellenére szerencsésebb a Past Perfect, ha a két tagmondat alanya
azonos.
pl.
When I'd done the washing up I wrote
some letters.
She didn't feel the same after her cat
had died.
When I had washed the cat, it ran off
into the bushes.
When I put the cat out, it ran off into
the bushes.
#
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Amikor elmosogattam, írtam
néhány levelet.
Már nem érzett ugyanúgy, miután
meghalt a macskája.
Mikor megmosdattam a macskát,
kiszaladt a bokorba.
Amikor kitettem a macskát,
elszaladt a bokorba.

When I had put the cat out, I locked
the door and went to bed.
He died before I had had a chance to
talk to him.

Mikor kitettem a macskát,
bezártam az ajtót és lefeküdtem.
Meghalt, mielőtt beszélhettem
volna vele.
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as/like
__________________________________________________
AS:
a. Ha egy tárgy vagy személy funkciójáról, használatáról, szerepéről,
munkájáról van
szó.
pl.
I used my shoe as a hammer.
He worked as a bus driver for six
months.
She went to the party dressed as a
queen.

Kalapácsnak használtam a cipőm.
Hat hónapig buszvezetőként
dolgozott.
Királynőnek öltözve ment a partira.

b. Ha valamilyen cselekvés vagy helyzet hasonlít egy másikra. Az 'as'
ilyenkor
kötőszó, tehát mellékmondat követi alannyal ill. igével. Elöljárós kifejezés
előtt is
állhat. Formális írott nyelvben az 'as utáni szórend lehet kérdő szórend is.
pl.
He ran away from home, as his
brother had the year before.
She's a fine singer, as her mother
used to be.
In Greece, as in Italy, they use a lot of
olive oil in cooking.

Elszökött otthonról, mint egy évvel
korábban a bátyja.
Jó énekes, mint amilyen az
édesanyja is volt.
Görögországban, ahogy
Olaszországban, sok oliva olajat
használnak főzéshez.

c. Létezik néhány kifejezés, amelyekben az as jelen van, némileg más
jelentéssel, és
ezekről szót kell ejtenünk. Egy ilyen az as if, vagy as though kifejezés,
melyek
mindketten azt jelentik, hogy mintha. Tehát ezek segítségével jelezhetjük
valaminek a
valószerűtlenségét, lehetetlenségét, vagy valamilyen kételyt. Az őket
követő ige, ha
mondandónk a jelenre vonatkozik, múlt időben van. Ha a múltról
beszélünk, az igének
Past Perfectben kell lennie.
pl.
He talks as if/though he was a king.
You order me as if /though I was your
#

as_like
as/like
K as/like
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Úgy beszél mintha király l lenne.
Úgy utasítgatsz engem, mintha a

servant.
He looks as if/though he had seen a
ghost.
She talked as if/though she had been
to Egypt.

szolgád volnék.
Úgy néz, mintha szellemet látott
volna.
Úgy beszélt, mintha járt volna
Egyiptomban.

Az 'as long as' kifejezés -jelentése: amíg, ameddig. A jövőre utal, de az
utána álló ige
csakis valamilyen jelen időben állhat. Hasonló határozók még: when, until,
after,
before, stb.
pl.
I'll stay with you as long as you work.

Itt maradok veled, amíg dolgozol.

LIKE:
Emberek, tárgyak, cselekvések, helyzetek összehasonlítására
használhatjuk a 'like'
szócskát is. Erről azonban tudnunk kell, hogy elöljáró, amelyet főnév vagy
névmás
követ.
pl.
I'm very like my father.
My brother isn't much like me.

Nagyon hasonlítok az apámra.
Az öcsém nem nagyon hasonlít rám.

Az amerikai angolban sokszor használják a 'like' szót 'as' helyett, amely a
brit
angolban is egyre gyakoribb, bár helytelennek tartott alak.
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should
__________________________________________________
a. Ezt a módbeli segédigét kötelesség, tanácsadás esetén használjuk, és
általában
olyankor, amikor azt szeretnénk kifejezni, hogy mit lenne jó, helyes
cselekedni. Van
egy nagyon közeli rokonértelmű segédige az 'ought to', ami hasonlót
jelent, némi
különbséggel. Ha a 'should'-ot használjuk, akkor a saját véleményünket
hangoztatjuk,
az 'ought to'-nak azonban objektív a kicsengése, inkább törvényekről,
szabályokról
beszélhetünk így. Időnként felcserélhetők egymással.
pl.
You should/ought to see 'Forrest
Gump' - it's a great film.
You should ring Mary.
People ought to vote even if they
don't like any of the candidates.

Látnod kell a Forrest Gumpot nagyszerű film.
Fel kellene hívnod Mary-t.
Szavazni kell, még akkor is ha
egyetlen jelölt sem nyeri meg a
tetszésünket.

Kifejezhetünk erős valószínűséget is a két segédigével, gyakran az 'if' ill. 'in
case' után. Ezek el is hagyhatók, de ekkor kérdő szórenddel kell
megszerkesztenünk a mondatot.
pl.
Ten bottles of coke should be enough.
If you should see Charlie, give him my
best wishes.
Should you see Charlie, give him my
best wishes.

Tíz üveg kóla valószínűleg elég
lesz.
Ha találkozol Charlie-val, add át
üdvözletem.
Ha találkozol Charlie-val, add át
üdvözletem.

Mindkét segédige esetében a múlt időt have+Past Participle (3. alak)
szerkeszthetjük meg. Természetesen ez már a 'should' ill. az 'ought to' után
áll.
pl.
They should have come earlier.
The shop ought to have opened at 9.

#
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K should
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Korábban kellett volna jönniük.
Az üzletnek 9-kor kellett volna
nyitnia.

b. A 'should' lehet a 'shall' segédige múlt idejű alakja is. Ez főleg a
függőbeszédben fordul elő.
pl.
"I shall be there at ten."
I said I should be there at ten.

"Tízkor ott leszek."
Azt mondtam, tízkor ott leszek.

c. Előfordulhat még egyes- és többesszám első személyben feltételes
igealakokban is.
pl.
I should be happy if I had nothing to
do.

Boldog lennék, ha nem lenne
semmi dolgom.

ClipDIC English, NYELVTANKÖNYV
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going to
__________________________________________________
A jövő kifejezésére több lehetőségünk van, ezek közül egy a 'be going to'
forma.
Két alapvető helyzetben használatos:
a. Már elhatározott, eldöntött jövőbeli cselekvéseket fejez ki, sőt erős
elhatározottságot is jelenthet.
pl.
We're going to travel to France next
summer.
Who's going to look after the baby?
I'm going to work this evening.
I'm going to get to the top even if I
die.

Jövő nyáron Franciaországba
utazunk.
Ki fog vigyázni a gyerekre?
Ma este dolgozni fogok.
Akkor is felmegyek a csúcsra, ha
belehalok.

b. Kifejezhet olyasmit, aminek a bekövetkezésében biztosak vagyunk,
tehát
tulajdonképpen jósolhatunk is a segítségével. Nagyon gyakran valamilyen
jelen idejű
jelből következtetünk ilyenkor.
pl.
Look - it's going to rain.
We're going to crash!
She's going to have a baby.
You're going to hate it, it's awful.

Nézd, esni fog.
Össze fogunk ütközni!
Gyereket vár./Gyereke lesz.
Nem fog tetszeni, borzalmas.

Múlt időben is használható. Ekkor gyakran valamilyen elhatározott
cselekvés be nem
következtét jelenti.
pl.
I was going to phone him, but I forgot
about it.
They were going to leave this
morning, but their car broke down.

Fel akartam hívni, de
megfeledkeztem róla.
Ma reggel akartak indulni, de
elromlott az autójuk.

Folyamatos alakja is létezik.
pl.
I'm going to be working all day so I
won't have time for buying presents.
#
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Holnap egész nap dolgozni fogok,
nem lesz időm ajándékokat

vásárolni.
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Future Progressive
__________________________________________________
A folyamatos jövő időt akkor használjuk, ha a jövő egy adott pillanatában
egy
cselekvés éppen folyamatban van, vagy valamilyen cselekvés már
eldöntött. Udvarias
kérdést is jelenthet valakinek a terveit firtatva.
pl.
This time tomorrow I'll be swimming in
the sea.
Phone me at 4 o'clock, I'll be working
at home.
He'll be going past the shops, he can
do your shopping as well.
Will you be using the car tomorrow?

#
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Holnap ilyenkor a tengerben fogok
úszni.
Hívjál 4 órakor, otthon fogok
dolgozni.
Az üzletek felé megy, bevásárolhat
neked is.
Kell neked holnap az autó?

ClipDIC English, NYELVTANKÖNYV
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have/has (got) to
__________________________________________________
A 'have/has (got) to' módbeli segédige, mely kötelességet fejez ki. A 'must',
mely
hasonló értelmű, annyiban különbözik tőle, hogy belső kényszert jelent, a
'have/has
(got) to' inkább külső kényszert. A 'got'-tal kiegészített alakot inkább
egyszeri
kötelesség esetén alkalmazzuk, 'got' nélkül pedig szokásos kötelességet
fejezünk ki.
Nézzük meg állító, tagadó és kérdő alakjait jelenben, múltban és jövőben.
Meg kell
még jegyeznünk, hogy a 'must' segédigének nincs önálló múlt- ill. jövő
idejű alakja,
ilyenkor a 'have/has (got) to' megfelelő alakjait veszi fel.
Jelen
have/has (got) to go

Múlt
had to go

Tagadá
s

don't/doesn't have to
go
haven't/hasn't got to
go

didn't have to go

Kérdés

do/does ... have to go
have/has ... got to go

did ... have to go

Állítás

Jövő
have/has (got) to go
shall/will have to go
don't/doesn't have to
go
haven't/hasn't got to
go
shan't/won't have to
go
do/does ... have to
go
have/has ... got to go
shall/will ... have to
go

Ha tanulmányozzuk a táblázatot, láthatjuk, hogy a 'have/has (got) to'
szerkezetet nem
használjuk múlt időben. Jövő időben pedig a jelen idejű alakok is
használhatóak.
Nézzünk néhány példát:
pl.
I've got to go now.
You don't have to tell George.
How often do you have to travel on
business?
#
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Most mennem kell.
Nem kell megmondanod Georgenak.
Milyen gyakran kell üzleti ügyben
utaznod?

Did you have to go to school on
Saturdays when you were a child?
We had to get up at five o'clock.
I haven't got to work tomorrow.
Will you have to pay for your
university studies?

Kellett szombaton iskolába járnod,
amikor gyerek voltál?
Öt órakor kellett felkelnünk.
Holnap nem kell dolgoznom.
Fizetned kell majd az egyetemi
tanulmányaidért?

#$K
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Present Progressive
__________________________________________________
Az igeidőt a 'to be' jelen idejű alakjai (am, are, is) segítségével, és az ige
'-ing'-es
alakjával képezzük.
pl.
I am/'m writing

they are/'re
talking

he is/'s working

stb.

Használata:
a. Elsősorban akkor alkalmazzuk, ha egy a beszéd pillanatában zajló
cselekvést
akarunk leírni. Esetenként az időpont hangsúlyozására időhatározót is
betehetünk a
mondatba, ezek: now, at the moment, at present.
pl.
You can't talk to him now, he's having
a shower.
Hurry up! We're all waiting for you.
What are you looking for?
I'm not working, I'm watching TV.

Most nem tudsz vele beszélni,
zuhanyozik.
Siess már! Mindannyian rád
várunk.
Mit keresel?
Nem dolgozom, tévét nézek.

b. Leírhatunk vele fejlődő, változó helyzeteket is.
pl.
The weather is getting better.
His marks are gradually improving.

Javul az időjárás.
Az osztályzatai fokozatosan
javulnak.

c. Használható a jövőre vonatkozóan is, ha jövőbeni szándékot kívánunk
kifejezni.
pl.
What are you doing this evening?
I'm going to the cinema.
We're spending the weekend in the
country.

Mit csinálsz ma este?
Moziba megyek.
Vidéken töltjük a hétvégét.

d. Speciális használata, amikor az 'always', 'constantly', 'for ever'
szavakhoz
#
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kapcsolódva, olyan cselekvéseket, eseményeket írunk le, amelyek gyakran
történnek,
és ezek váratlanok ill. dühítőek.
pl.
He's always borrowing money and
forgetting to pay back.
They're constantly making noise.

Mindig pénzt kér kölcsön, és
elfelejti visszafizetni.
Állandóan zajonganak.

Bizonyos igéket nem használhatunk folyamatos igeidőkben, még akkor sem
ha a
cselekvés a beszéd pillanatában zajlik. Ilyen igék: like, believe, think,
remember,
want, stb.
pl.
I like your dress.
Do you believe what he says?

Tetszik a ruhád.
Elhiszed, amit mond?

#$K
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Present Perfect Progressive
__________________________________________________
Alakja a következő: have/has been -ing. Pl. I have been working, she has
been
cooking, they have been walking, stb.
A folyamatos present perfect-et főleg az időben hosszabban eltartó
cselekvésekre
használhatjuk.
pl.
She has been cooking that meat for
hours, but it's still tough.
That man has been standing on the
corner all day.
He hasn't been living here for the last
month.
I haven't been working hard recently.

Már órák óta főzi a húst, de még
mindig nem puha.
Az a férfi egész nap ott áll a sarkon.
Már egy hónapja nem lakik itt.
Az utóbbi időben nem dolgoztam
keményen.

Az egyszerű present perfect-tel ellentétben, amely egy cselekvés
eredményét, végét hangsúlyozza, a folyamatos azt, hogy még mindig tart.
pl.
I've been reading your book.
I've read your book.
I've been learning irregular verbs all
afternoon.
I've learnt all the irregular verbs.

#
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A könyvedet olvasom.
Elolvastam a könyved.
Egész délután a rendhagyó igéket
tanultam.
Megtanultam minden rendhagyó
igét.

#$K
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must
__________________________________________________
A 'must' módbeli segédige, utána az ige 'to' nélküli főnévi igenévi alakban
áll. Ebben a
formában csak jelen és jövő időben használható, múltban a 'have/has (got)
to' megfelelő alakját kell alkalmazni.
a. Használhatjuk kifejezett tanács ill. utasítás kifejezésére. Általában, ha a
kényszer
belső indíttatású a 'must'-ot alkalmazzuk, ha külső akkor 'have/has (got)
to'-t.
pl.
I must get up at five tomorrow.
We must tell Mother.
I really must stop smoking.
Must I clean all the rooms?
You must be here by 9 o'clock.

Holnap ötkor kell kelnem.
Meg kell mondanunk Anyunak.
Tényleg le kell szoknom a
dohányzásról.
Ki kell takarítanom minden szobát?
Kilencre itt kell lenned.

A 'must'-nak van saját tagadó alakja - mustn't -, de ennek értelme nem
ellentétes az
állító jelentéssel. A 'mustn't' jelentése 'tilos', 'nem szabad'. Tagadására a
következők a
lehetőségek: needn't, don't/doesn't need to, don't/doesn't have
to.
pl.
You mustn't feed the animals at the
zoo.
I needn't work tomorrow if I don't
want to.

Az állatkertben tilos etetni az
állatokat.
Holnap nem kell dolgoznom, ha
nem akarok.

b. Kifejezhetünk vele bizonyosságot is, ha logikusan következtethetünk
valamire.
pl.
They must be at home, I can see the
lights.
Mary must have problems, she keeps
crying.
There's the doorbell. It must be
Peter.
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Biztos otthon vannak, fényeket
látok.
Marynek biztos gondjai vannak,
állandóan sír.
Csöngettek. Biztos Péter az.

Nincsen önálló tagadó és kérdő alakja, így a 'can't'-ot ill. 'can'-t használjuk.
pl.
That can't be the postman - it's only 7.
What can this letter mean?

Ez nem lehet a postás, még csak 7
óra van.
Mit jelenthet ez a levél?

Múlt időben állítás, tagadás és kérdés esetén is, a segédige után
'have'+past
participle (3. alakot) használunk.
pl.
'We went to Majorca last year.' 'That
must have been nice.'
'Somebody left a note here.' 'That
can't have been George, I told him we
wouldn't be at home.'

'Tavaly Majorcán jártunk.' 'Biztos
nagyon jó volt.'
'Valaki hagyott itt üzenetet.' 'Nem
lehetett George, neki mondtam,
hogy nem leszünk itthon.'

#$K
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be able to
__________________________________________________
Ez az összetétel a 'can' kisegítője. Azért van rá szükség, hogy a képességet
bizonyos igeidőkben kifejezze, főleg múltban és jövőben kell alkalmaznunk.
Használata a jelenben nem megszokott.
Jövő idő: Ebben az igeidőben a 'can' is használható, de csak akkor, ha a
jelenben
határozunk egy jövőbeli képességről.
pl.
I'll be able to speak French in a few
months.
One day people will be able to run a
kilometre in two minutes.
We can talk about that later.
Can you come to the party on
Saturday?

Néhány hónap múlva tudni fogok
franciául beszélni.
Egy nap majd valaki képes lesz 1
km-t futni két perc alatt.
Később majd beszélhetünk róla.
El tudsz jönni szombaton a bulira?

Múlt idő: A 'can'-nek van saját múlt idejű alakja, a 'could', ezt csak
mindennapos,
általános képességre használjuk.
A 'be able to' szerkezet múlt idejét (was/were able to) egyszeri képesség
kifejezésére
használjuk.
pl.
My grandfather could speak five
languages.
I could sing quite well when I was a
child.
Were you able to phone your parents?
I arrived in time, and I was able to talk
to him.
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Nagyapám öt nyelvet beszélt.
Amikor gyerek voltam, elég jól
tudtam énekelni.
Fel tudtad hívni a szüleid?
Időben érkeztem, és tudtam vele
beszélni.

#$K
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either
__________________________________________________
a. Ez a szó általában azt jelenti, hogy 'az egyik vagy másik'. Alkalmanként
jelenthet
'mindkettőt' is, főleg az 'end' és 'side' szavakkal.
pl.
Come on Monday or Tuesday.
Either day is fine.
There are shoeshops on either side of
the street.

Gyere hétfőn, vagy kedden.
Bármelyik nap jó.
Az utca mindkét oldalán vannak
cipőboltok.

Ha az 'either' után főnév áll, akkor határozószóként viselkedik. Más
határozószóval
(névelő, birtokos névmás) együtt nem használható. Ekkor a főnév és az ige
egyes
számban van.
pl.
Either car is quite suitable.
Either newspaper would be good for
the journey.

Bármelyik autó megfelelő.
Bármelyik újság jó lesz az útra.

b. Használhatjuk névmásként is, ilyenkor állhat önállóan, vagy of+többes
számú főnév
követi. Ha az utóbbi formában alkalmazzuk, a kifejezésnek tartalmaznia
kell egyéb
határozószót (birtokos névmás, névelő,stb.) is. Személyes névmás előtt
mindig 'of'-fal
áll. 'Either of'-ot tartalmazó mondatokban az ige legtöbbször egyes
számban van,
kivéve a tagadókat, ahol inkább többes számban áll.
pl.
'Would you like whisky or gin?' 'I don't
mind. Either.'
Has either of your brothers come?
Either of you can do it.
Either of the pictures are beautiful.
I don't think either of them are at
home.

'Whisky-t vagy gint kérsz?' 'Nem
érdekes. Mindegy.'
Eljött valamelyik bátyád?
Bármelyikőtök meg tudja csinálni.
Mindkét kép gyönyörű.
Nem hiszem, hogy bármelyikőjük
itthon van.

c. Meg kell még említeni az 'either...or...' kifejezést, mely azt jelenti
'vagy...vagy...'.
#

either
either
K either
$

pl.
I want either a black or a blue T-shirt.
She's going either to Belgium or
Holland.

Vagy fekete, vagy kék pólót kérek.
Vagy Belgiumba, vagy Hollandiába
megy.

#$K

ClipDIC English, NYELVTANKÖNYV

can
__________________________________________________
A 'can' módbeli segédige, mely többféle dolgot is kifejezhet. A 'can' után
álló ige 'to'
nélküli főnévi igenév alakban van. Tagadó alakja: cannot. (Ez az egyetlen
segédige,
melyet tagadáskor egybeírunk a 'not' szóval.) Össze is vonható, így a
'can't' alakot
kapjuk.
a. Jelenthet képességet, ez lehet akár fizikai, akár szellemi, akár tanult
képesség is.
(Ekkor a múlt és jövő ideje 'could', vagy a 'be able to' megfelelő alakjai.
Lásd
could ill. be able to.)
pl.
I can ski.
My sister can't ride a bike.
Anybody can learn to cook.
Can you speak Italian?

Tudok síelni.
A nővérem nem tud biciklizni.
Bárki megtanulhat főzni.
Tudsz olaszul?

Ha érzékelést akarunk kifejezni a 'see, hear, feel, smell, taste' igékkel,
akkor ezeket a
'can' segédigével együtt kell használnunk.
pl.
You can see the stars tonight.
I can smell something burning.
I can feel something crawling up my
leg.

Ma este látni lehet a csillagokat.
Úgy érzem valami ég.
Úgy érzem valami mászik felfelé a
lábomon.

b. Kifejezhet valószínűséget, olyat, ami nem valamilyen esemény
bekövetkezésének
esélyeit mondja el. Inkább elméleti valószínűséget jelent.
pl.
How many elephants can fit into a
mini?
Anybody who wants to can become a
computer operator.

Hány elefánt fér be egy minibe?
Bárki, aki akar, lehet számítógép
operátor.

Gyakran információt ad meg egy ember vagy tárgy tulajdonságairól.
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pl.
Scotland can be very warm in
September.
Gold can't be dissolved in water.

Szeptemberben Skóciában nagyon
meleg is lehet.
Az arany nem oldódik a vízben.

Általában használhatjuk akkor, ha valamilyen probléma lehetséges
megoldását
kívánjuk közölni. 'Can' helyett a 'could' -ot használva a közlés kevéssé erős.
pl.
We've got two choices: we can go to
the police, or we can forget about it.
We can try your key too.
Could we meet again tomorrow?

Két lehetőségünk van: elmegyünk a
rendőrségre, vagy elfelejtjük az
egészet.
Kipróbálhatjuk a te kulcsodat is.
Találkozhatnánk holnap újra?

Jelen idejű valószínűség kifejezésekor csak kérdésben ill. tagadásban
használhatjuk.
pl.
What can she possibly want?
It can't be true.

Mit akarhat?
Nem lehet igaz.

Kérdésben és tagadásban használható perfect infinitive-vel (have+ past
participle) is, ha a múlttal kapcsolatban találgatunk.
pl.
Where can she have gone?
She can't have gone to school - it's
Saturday.

Hova mehetett?
Nem mehetett iskolába - szombat
van.

c. Jelentheti engedély kérését, adását. Erre több segédige is
rendelkezésünkre áll
(can, could, may, might; engedély adásakor a 'could' és 'might' nem
használható), de közülük a 'can' a leggyakoribb.
pl.
Can I ask you something, if you're not
too busy?
'Could I use your phone?' 'Of course
you can.'

Kérdezhetek valamit, ha nem vagy
nagyon elfoglalt?
'Használhatom a telefonod?'
'Természetesen.'

d. Ezzel a segédigével felajánlhatjuk segítségünket valakinek.
pl.
Can I carry your bag?
I can lend you some money, if that
helps.

Vihetem a táskád?
Kölcsönadhatok neked, ha ez segít.

e. Udvarias kérést, esetleg - ugyancsak udvarias fordulatként - utasítást is
jelenthet.

pl.
Can you come here a minute, please?
You can start by looking at the ads.

Idejönnél egy percre?
Először megnézhetnéd a
hirdetéseket.

#$K
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could
__________________________________________________
A 'could' módbeli segédige, mellyel elég gyakran, mint a 'can' múlt idejű
alakjával
találkozunk.
a. Tehát kifejezhetünk vele képességet a múlt időben. Ez általános,
mindennapos
képesség, ugyanis létezik egyszeri is, melyet a 'can' 'was/were able to'
alakjával közölhetünk.
pl.
When I was younger I could run faster. Amikor fiatalabb voltam,
gyorsabban tudtam futni.
I could do the shopping here a few
Néhány évvel ezelőtt itt be tudtam
years.
vásárolni.
She couldn't drive when she was
Húsz éves korában nem tudott
twenty.
autót vezetni.
Néha azt akarjuk kifejezni, hogy meg volt a képességünk valamire, de nem
próbálkoztunk vele. Ekkor 'could'+perfect infinitive-et (have+past
participle) használunk.
pl.
I could have killed him!
You could have helped me!

Meg tudtam volna ölni!
Segíthettél volna!

A fenti két példán is láthatjuk, hogy a feltételes módra hasonlít. Elő is
fordulhat
feltételes mondatokban, akár lehetséges, akár lehetetlen feltételben.
pl.
We could have a really good time if
the weather was fine.
I could have won if I had entered the
race.
I couldn't have enjoyed myself more the party was perfect.

Jól érezhetnénk magunkat, ha jó
lenne az idő.
Nyerhettem volna, ha benevezek a
versenyre.
Nem érezhettem volna magam
jobban, a party tökéletes volt.

Érzékelést kifejező igéknél (see, hear, feel, smell, taste) használnunk kell
ezt a
segédigét a múltban. (Jelenben természetesen a 'can'-t alkalmazzuk.)
pl.
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When we got off the train we could
smell the sea.

Amikor leszálltunk a vonatról,
éreztük a tenger illatát.

b. Jelenthet elméleti valószínűséget is a 'can' múlt idejeként, pl. valakinek
vagy
valaminek a tulajdonságairól szólva.
pl.
My aunt could be very unpleasant
sometimes.

A nagynéném néha nagyon
kellemetlen tudott lenni.

Javasolhatunk is valamit a segítségével. 'Could'-dal a mondat kissé
finomabb értelmet
kap.
pl.
We could ask Linda about it, if you
think it's good idea.
Could we possibly go to the theatre
next week?

Megkérdezhetjük Lindát is ezzel
kapcsolatban, ha gondolod, hogy
ez jó ötlet.
Elmehetnénk jövő héten színházba?

Kifejezhetünk jövő vagy jelen idejű valószínűséget is.
pl.
It could rain this evening.

Ma este valószínűleg esni fog az
eső.
We could go to Barbados this summer, Elmehetnénk Barbadosra idén
but I don't think we will.
nyáron, de nem hiszem, hogy
megyünk.
You could be right.
Igazad lehet.
This could be your big chance.
Ez lehet a nagy lehetőséged.
A 'could' perfect infinitive-vel közölhet múlt idejű, be nem következett
lehetőséget, vagy tagadó alakban ennek ellentétét.
pl.
It was a stupid idea to go there skiing - Buta ötlet volt odamenni síelni,
you could have broken your leg.
eltörhetted volna a lábad.
There couldn't have been so many
Nem jelenhetett meg annyi ember
people as they expected because the
amennyire számítottak, mert a
room was quite small.
terem elég kicsi volt.
c. Kérhetünk, de nem adhatunk engedélyt a segíségével. Valamivel
udvariasabb a
'can'-nél.
pl.
Could I open the window?
Could we come in now?

Kinyithatom az ablakot?
Most bejöhetünk?

Helyettesíti a 'can'-t függő feltételes módban ugyanebben a jelentésben.

pl.
He could borrow the car if he asked.
I could have kissed her If I'd wanted
to.

Kölcsönkapná az autót, ha kérné.
Megcsókolhattam volna, ha
akartam volna.

d. Ugyancsak udvariasabb forma a 'can'-nél, ha segítségünket ajánljuk fel,
vagy
kérünk valamit.
pl.
Could I give you a hand?
I could do it for you, if you're tired.
Could you help me with this letter?
Could you hold this for a moment?

Segíthetek?
Megcsinálhatom neked, ha fáradt
vagy.
Segítenél megírni ezt a levelet?
Megfognád egy pillanatra?
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may
__________________________________________________
A 'may' módbeli segédige, melyet többféle értelemben használhatunk.
a. Használható engedély kérésére, adására, és 'may not' (összevont alakja
nem
szerencsés) formában annak megtagadására is. Inkább a formális nyelvre
jellemző. A
'may not' jelentéstartalma nagyon közel áll a 'must not', 'mustn't'-éhoz, az
utóbbi
erősebb tiltást fejez ki.
pl.
'May I turn the television on?' 'Yes, you Bekapcsolhatom a televíziót?
may.'
Visitors may not feed the animals.
A látogatók nem etethetik az
állatokat.
Függő beszédben a 'may' múlt ideje a 'might'.
pl.
'What are you doing here?' 'The
manager said I might look around.'

'Mit csinál itt?' 'Az igazgató azt
mondta, körülnézhetek.''

b. Kifejezhetünk vele olyan valószínűséget, mely valaminek a jövő- vagy
jelenbeli
esélyét közli. Ekkor a 'might' nem lehet múlt ideje a függő beszédben,
hanem
valamivel kisebb valószínűséget fejez ki. Kérdésekben a 'may' nem
használható,
helyette a 'can'-nel kérdezünk. Tagadásban használható a 'may not' és a
'can't' is,
de a jelentésük némileg különbözik.
pl.
I don't know where Emily is. She may
be with her friends.
We may go swimming together next
week.
Can they be at home?
They may not be at home.
They can't be at home.
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Nem tudom hol van Emily, talán a
barátaival.
Talán elmegyünk együtt úszni a
jövő héten.
Itthon vannak?
Lehet, hogy nincsenek itthon.
Nem lehetséges, hogy itthon
legyenek.

Mint sok módbeli segédige, a 'may' is perfect infinitive-vel (have+past
participle) képzi a múlt idejét. Egy múlt idejű cselekvés valószínűségét
fejezheti ki.
pl.
'Polly's very late.'
'Polly nagyon sokat késik.'
'She may have missed the train.'
'Valószínű lekéste a vonatot.
'What was this noise?' 'It may been the 'Mi volt ez a zaj?' 'Talán a macska.'
cat.'
c. A 'may as well' kifejezés informális beszédben azt jelenti, hogy valamit
kellene
csinálni, mert nincs más jobb, érdekesebb, hasznosabb, stb.
pl.
All the pubs are closing - we may as
well go home.
'Shall we go and see Tim?' 'OK, may
as well.'

Minden kocsma bezár, akár haza is
mehetünk.
'Menjünk el Timhez?' 'Oké, akár
mehetünk is.'
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might
__________________________________________________
A 'might' módbeli segédige, és a legtöbb segédigéhez hasonlóan, az ige
utána is 'to'
nélküli főnévi igenév áll.
a. Kérhetünk, de nem adhatunk segítségével engedélyt, amely funkcióra
több
segédige is alkalmas. A 'may'-jel összehasonlítva a 'might' bizonytalanabb,
puhatolózóbb. Függő beszédben a 'may' múlt idejű megfelelője.
pl.
I wonder if I might have a little more
wine.
I think I might sit down here.
My parents told me that I might come
home late at night.

Nem tudom, kaphatok még egy kis
bort.
Azt hiszem ide leülhetek.
A szüleim azt mondták, hogy
hazajöhetek késő éjjel.

b. Kifejezhet valószínűséget is. A 'may'-jel összevetve kisebb
valószínűséget
közöl.
pl.
Paul might phone this evening.
I might get a job soon.

Lehet, hogy ma este telefonál Paul.
Talán nemsokára kapok munkát.

Ebben a jelentésben a feltételes módban is használható.
pl.
If you took some exercises, you might
not be so fat.

Ha mozognál, talán nem lennél
ilyen kövér.

Perfect infinitive-vel (have+past participle) kiegészítve, a valószínűség
múlt
ideje is lehet. Jelentheti azt is, hogy valami valószínű volt, de mégsem
következett be.
pl.
'Who was it?' 'It might have been the
postman.'
You were stupid not to come. You
might have had a great time.
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'Ki volt az?' 'Talán a postás.'
Buta voltál, hogy nem jöttél. Lehet,
hogy nagyon jól érezted volna
magad.

c. A 'might', ahogy a 'may' is része lehet a következő kifejezésnek:
'may/might as well'.
Azt jelenti, hogy akár tehetjük ezt/azt, mert nincs jobb, érdekesebb,
hasznosabb
lehetőség. A 'might as well' segítségével összehasonlíthatunk kellemetlen
szituációkat
is.
pl.
'Shall we play cards?' 'OK, might as
well.'
You never listen - I might as well talk
to a brick wall.

'Mit szólnál egy kis kártyázáshoz?'
'Tőlem játszhatunk.'
Sohase figyelsz - akár a falnak is
beszélhetek.

d. Használható még annak kifejezésére, hogy valakinek mit kellene, vagy
kellett volna
csinálni. Udvariasan meg is kérhetünk valakit valamire, ill. kritizálhatjuk is
valakinek a
tetteit.
pl.
You might try asking Joe for a job.
You might bring me some bread from
the shop.
You might ask before you borrow my
car.
You might have told me that you
would arrive a day earlier.

Talán megpróbálhatod
megkérdezni Joe-t valamilyen
állással kapcsolatban.
Hozhatnál egy kis kenyeret nekem
a boltból.
Jó lenne, ha megkérdeznél, mielőtt
kölcsönveszed az autót.
Mondhattad volna, hogy egy
nappal korábban jössz.
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Past Progressive
__________________________________________________
A magyar neve folyamatos múlt. Igealakjában a 'to be' múlt idejű alakjait
'was/were' és
az ige '-ing'-es formája szerepel. Pl. the sun was shining, we were sitting,
he was
washing up, stb.
Használata:
a. A leggyakrabban akkor alkalmazzuk, ha a múlt egy adott időpontjában
már zajló
cslekvésről, történésről beszélünk.
pl.
What were you doing yesterday at 9
p.m.?
When I got up this morning my wife
was already making some coffee.

Mit csinált tegnap este 9-kor?
Amikor ma reggel felkeltem, a
feleségem már készítette a kávét.

Nagyon sokszor előfordul, hogy ilyen esetben az időpontot nem
időhatározóval,
hanem valamilyen más cselekvéssel adjuk meg. Erre legtöbbször a Past
Simple-t használjuk. Tehát ilyenkor a Past Simple egy rövidebb,
míg a Past Progressive egy hosszabb cselekvést ír le, amelyet a rövidebb
cselekvés
esetleg megszakított, vagy aközben történt. Ezekeben a mondatokban
gyakran
fordulnak elő a következő szavak:
while - miközben, when - amikor, as - amint, amikor. Ezek a szavak
általában
felcserélhetők egymással.
pl.
The phone rang while I was having a
bath.
When she entered the room, her
husband was sleeping in front of the
TV.
As I was walking in the street I saw an
accident.

Csöngött a telefon, mikor fürödtem.
Amikor belépett a szobába, a férje
aludt a tévé előtt.
Mikor sétáltam az utcán, láttam
egy balesetet.

Ha összehasonlítjuk a következő két mondatot, láthatjuk a különbséget a
két múlt idő
között.
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pl.
When she arrived I was telephoning
Terry.
When she arrived I telephoned Terry.

Amikor megérkezett, éppen Terrynek telefonáltam.
Miután megérkezett, telefonáltam
Terry-nek.

Két párhuzamosan folyó cselekvés elmondásakor természetesen mindkét
cselekvésre
a Past Progressive-et használjuk.
pl.
Mum was washing up in the kitchen,
and Dad was reading a newspaper in
the living-room.

Anyu mosogatott a konyhában, Apu
pedig újságot olvasott a
nappaliban.

Történet, esemény elmesélésekor ezt az igeidőt használhatjuk leírásra, míg
a Past
Simple-t a történések elmondására.
pl.
The woman was wearing a simple blue A nő egy egyszerű kék ruhát és
dress and some jewellery.
néhány ékszert viselt.
b. A Past Progressive, mint más folyamatos igeidők, kifejezhetnek
ideiglenes
helyzeteket, nem szokványos cselekvéseket is.
pl.
It happened when I was working in
Leeds.
I was running downstairs when I
slipped.

Akkor történt, amikor Leeds-ben
dolgoztam.
Futottam lefelé a lépcsőn, amikor
elcsúsztam.

c. Az 'I was wondering', 'I was hoping', 'I was thinking' kifejezésekkel
bevezetett
mondatok kérést, kérdést fejeznek ki, a Past Progressive használata ebben
az
esetben udvariasabbá teszi ezt.
pl.
I was wondering if you could come
with me to the hospital.

Nem tudom el tudnál-e jönni velem
a kórházba.
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need
__________________________________________________
A 'need'-et ismerjük mind segéd-, mind főigeként.
a. Segédigeként jelen időben főleg tagadó alakban - needn't - ismerjük és
használjuk.
Ilyenkor a 'must' (kötelesség, kényszer) tagadó alakjaként alkalmazzuk.
Utána az ige
'to' nélküli főnévi igenév alakban áll.
pl.
You needn't phone him, I'll meet him
this afternoon.
We needn't book a table, the
restaurant won't be full this evening.

Nem kell felhívnod, találkozom vele
ma délután.
Nem kell asztalt foglalnunk, ma
este nem lesz tele az étterem.

b. A 'need', mint főige hasonlóképpen szükségességet fejez ki, szokásos,
mindennapos szükségességet. Az utána álló ige to+főnévi igenév alakban
van.
Tagadásban és kérdésben úgy viselkedik, mint bármely más ige, tehát
'do'-val, 'does'zal, 'did'-del. Jövő időben, a 'will need to' szerkezettel, tanácsot adhatunk.
pl.
If you go to the USA, you need to have Ha az USA-ba utazol, rendelkezned
a visa.
kell vízummal.
I think we need to take sleeping-bags. Azt hiszem vinnem kell magunkkal
hálózsákot.
He needs to get a new pair of shoes.
Vennie kellene egy pár új cipőt.
Do I really need to go?
Tényleg mennem kell?
You don't need to come so early.
Nem kell ilyen korán jönnöd.
The only thing you need to do is fill in Csak annyit kell tennie, hogy kitölti
this form.
ezt az űrlapot.
Múlt időben mindkét forma múlt ideje jelen van, de jelentés különséggel. A
needn't
have+past participle jelentése: nem kellett volna megcsinálni, megtenni,
de
mégis megtörtént. A didn't need to+infinitive jelentése: nem kellett
megcsinálni, megtenni, és nem tudjuk, hogy megtörtént-e.
pl.
You needn't have woken me up, I
don't have to go to work today.
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Nem kellett volna felkeltened, ma
nem kell mennem dolgozni.

I needn't have bought so many bottles
of wine.
She didn't need to hurry.
I didn't need to go to the station to
meet them.

Nem kellett volna ennyi üveg bort
vennem.
Nem kellett sietnie.
Nem kellett kimennem eléjük az
állomásra.
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Participles
__________________________________________________
Ismerünk present participle-t, ami az ige '-ing'-es alakja, pl. drinking,
making, gone,
beginning, stb., és past participle-t, ami az ige 3. alakja, drunk, made,
gone, begun,
opened, stb. A present és part participle alakokat összegyúrva perfect
participle-t
(having broken), passive participle-t (being closed), és perfect passive
participle-t
(having been invited) kaphatunk.
a. Nagyon gyakran használjuk őket melléknévi szerepben, hogy többet
mondjunk el
egy tárgyról vagy emberről. Ha egy dologról, emberről azt akarjuk
elmondani hogyan
érzünk vele kapcsolatban, a past participle-t használjuk.
Kifejezheti azt is, hogy milyen érzésre késztet bennünket.
pl.
fox-hunting man
broken heart
I was interested in the lecture.
The lecture was quite interesting.
After a tiring day you feel tired.
If a story is exciting, you are excited
when you read it.

rókavadász (férfi)
megtört szív
Érdekelt az előadás.
Az előadás igen érdekes volt.
Fárasztó nap után fáradtnak
érezzük magunkat.
Ha egy történet izgalmas, akkor
izgatottak vagyunk az olvasása
közben.

Ha participle-t teszünk az főnév elé, akkor egy állandó tulajdonságát
hangsúlyozzuk,
ha csak egy időleges jellemzőjét fejeznénk ki, a participle-t mögé tesszük.
pl.
I can't stand screaming children.
Did you hear the children screaming?

Ki nem állhatom a síró gyerekeket.
Hallottad, hogy sírnak a gyerekek?

Ha a participle mással is kiegészül, akkor egész mellékmondatot fog
alkotni. Csak
akkor használható, ha a cselekvések egyidőben történnek.
pl.
Most of the people invited to the party A partira meghívottak többsége
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were old friends.
Can you see the guy dancing with
your sister?

régi barát.
Látod azt a fickót, aki a húgoddal
táncol?

b. A participle nemcsak a főnévről adhat további információt, hanem
magáról a
cselekvésről, vagy a mondat egészéről.
pl.
Putting down my bag, I walked to the
window and looked out.
It rained for two weeks, totally ruining
our holiday.
Used economically, one tin will last for
at least six weeks.

Letettem a táskám, odamentem az
ablakhoz és kinéztem az ablakon.
Két héten keresztül esett, és
teljesen elrontotta a nyaralásunkat.
Ha takarékosan használjuk, egy
doboz legalább hat hétre elég.

Az ilyen mondatokban gyakori a perfect participle. Ez a két cselekevés
közötti
időbeli különbséget hangsúlyozza. A perfect infinitive előidejűséget közöl.
pl.
Having failed to qualify as a doctor, I
took up teaching.
Having finished all the letters, I went
out for a drink.

Mivel nem sikerült orvosi képesítést
szereznem, elkezdtem tanítani.
Miután végeztem minden levéllel,
elmentem egy egy italra.

Ezekben a mondatokban előfordulhatnak a következő időhatározó jellegű
szavak:
after, before, since, when, while, whenever, once, until, on, as.
pl.
After talking to you I told him too.
After having told everyone he went
away.
When telephoning London from
abroad, dial 1.
On being introduced to somebody,
people shake hands.
Leave it until cooked to a light brown
colour.

Miután beszéltem veled,
elmondtam neki is.
Miután elmondta mindenkinek,
elment.
Ha külföldről hívjuk Londont,
tárcsázzunk 1-t.
Mikor bemutatnak valakit
valakinek, a bemutatottak kezet
fognak.
Hagyjuk főni, amíg világosbarna
színt nem kap.

Ha a két cselekvés alanya nem egyezik meg, akkor egyszerűen az
állítmányok elé
kitesszük a különböző alanyokat.
pl.
Nobody having any more to say, the
meeting was closed.
After Joanna finishing breakfast we all

Miután már senkinek sem volt
mondanivalója, az ülést bezárták.
Amint Joanna befejezte a reggelit,

left for the long journey.

elindultunk a hosszú útra.

c. Érzékelést kifejező igék (see, hear, feel, watch, notice, smell), és néhány
más ige
(find, get, have) után a participle-t tárgy funkcióban kell használnunk.
pl.
I saw a little girl standing in the pond.
Have you ever heard a nightingale
singing?
I found him drinking my whisky.
We'll have to get car repaired by Friday.

Láttam, hogy egy kislány áll a
halastóban.
Hallottál már fülemülét
énekelni?
Éppen a whisky-met itta.
Péntekre meg kell javíttatnunk
a kocsit.
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To+Infinitive
__________________________________________________
Ennek a főnévi igenévi alaknak több formája is létezik.
Állító alak:
pl.
to travel It's very good to travel by train.

Nagyon jó vonaton utazni.

Tagadó alak:
pl.
not to be Try not to be late.

Próbálj meg nem elkésni.

Folyamatos alak:
pl.
to be sitting It's nice to be sitting in the garden.

Jó a kertben üldögélni.

Perfect alak:
pl.
to have finished It's great to have finished work for the Nagyszerű, hogy befejeztem a napi
day.
munkát.
Ezt az alakot gyakran használjuk a 'seem' és 'appear' igék után.
pl.
He seems to have missed the train.

Úgy tűnik lekéste a vonatot.

Passive alak:
pl.
to be invited I didn't expect to be invited.
to have benn forgotten Nothing seems to have been
forgotten.
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Nem számítottam arra, hogy
meghívnak.
Úgy tűnik, semmit sem felejtettünk
el

a. A 'to+infinitive' mint a mondat alanya
A régi nyelvben gyakori volt ez a jelenség (pl. To err is human. - Tévedni
emberi
dolog.), manapság azonban inkább egy kiegészítő alany található az ilyen
mondatok
elején, amely az 'it' személyes névmás.
Ilyen szituációban sokkal gyakoribb a 'gerund' használata, mely azoban
általános értelmű, ha egyedi esetről beszélünk, a 'to+infinitive'- t
alkalmazzuk.
pl.
It's easy to find a word in a dictionary.
It was impossible to explain the
situation.
It was difficult to sell my car.
Selling insurance is quite a boring job.

Könnyű megtalálni egy szót a
szótárban.
Lehetetlen volt elmagyarázni a
helyzetet.
Nehéz volt eladni az autómat.
Biztosítási ügynöknek lenni elég
unalmas.

b. A 'to+infinitive' igék után
Ha igék után egy újabb ige kitételére kényszerülünk, valamilyen
meghatározott
alakban kell tennünk. Az egyik lehetőség a 'to+infinitive' alak. Az igék
egész sora
vonzza ezt.
Pl. afford, appear, ask, beg, begin, choose, decide, expect, fail, happen,
help, hope, learn, manage, offer, prepare, promise, refuse, seem, try, want,
wish, stb.
A 'try' esetében lehetséges egy olyan forma is, hogy utána az 'and' szóval
kötjük az
igét, mégpedig 'to' nélküli főnévi igenév alakban.
pl.
I hope to see you soon.
I want to go away this weekend.
We can't afford to buy that car.
Robert promised to bring it back next
week.
Try and do this exercise on your own.

Remélem hamarosan találkozunk.
A hétvégén el akarok menni.
Azt az autót nem tudjuk megvenni.
(Nincs rá pénzünk.)
Robert megígérte, hogy jövő héten
visszahozza.
Próbáld meg egyedül megcsinálni
ezt a feladatot.

Néhány ige vonzata lehet 'to+infinitive' vagy 'gerund' is. Ebben az esetben
a
két lehetőség között jelentéskülönbség is fennállhat. Ilyen igék: forget,
remember, stb.
(jelentéskülönbség), start, begin, finish, stb. (nincs különbség).
c. Ige+tárgy+to+infinitive

Bizonyos igék után odakívánkozik egy valódi tárgy is, és csak ez után
következik az
igevonzat. Pl. allow, ask, beg, expect, force, instruct, invite, order,
persuade, request,
teach, tell, want, warn, wish.
pl.
She didn't want me to go.
They don't allow people to smoke.
He didn't ask me to pay for the meal.
They expected us to arrive earlier.
Tom persuaded him to go.

Nem akarta, hogy elmenjek.
Nem engedik meg a dohányzást.
Nem kérte, hogy fizessek az
ételért.
Korábban számítottak az
érkezésünkre.
Tom beszélte rá, hogy menjen.

d. A 'to+infinitive' melléknevek után
Melléknév után az igének ebben az alakban kell állnia. A jelentés
természetesen
aszerint változik, hogy milyen melléknév szerepel a mondatban.
pl.
She was very upset to hear that her
sister was ill.
Cricket isn't very interesting to watch.
She' easy to get on with.
I am very happy to see you again.
My father is getting too old to play
sports.
Do you think the water is warm
enough to swim in?

Nagyon szomorú volt, amikor
megtudta, hogy a nővére beteg.
A krikettet nem túl érdekes nézni.
Jól ki lehet jönni vele.
Nagyon örülök, hogy újra
találkoztunk.
Az apám kezd túl öreg lenni ahhoz,
hogy sportoljon.
Gondolod, hogy elég meleg a víz a
fürdéshez?

e. A 'to+infinitive' főnevek után
Ugyanúgy, ahogy bizonyos igék esetében, az azokból képzett főnevek után
is ezt az
alakot használjuk. Pl. wish, offer, refusal, stb.
pl.
I have no wish to change.
His refusal to co-operate...

Nem kívánok megváltozni.
Az együttmöködés megtagadása...

A szerkezet annak a kifejezésére is használható, hogy egy tárggyal mi fog
történni,
vagy milyen hatást vált ki. Ez egyedi esetekre érvényes. Ekkor a dolog
alanyként
funkcionál, de lehet tárgy is. A 'there is' után gyakori passive alakban.
pl.
Have a key to unlock this door?
I need a box to hold these.

Van egy kulcsod, hogy kinyissuk ezt
az ajtót?
Kell egy doboz, hogy tároljam
ezeket.

I gave him a comic to read.
Is there any milk to put on the
cornflakes?
There is work to do/to be done.

Adtam neki egy képregényt
olvasni.
Van tej, amit rá lehet önteni a
kukoricapehelyre?
Van elvégzendő munka.

f. 'To+infinitive' kérdő kötőszavak után
Bizonyos igék után alkalmazható a kérdő kötőszó (how, what, where, when,
whether)
és 'to+infinitive szerkezet.
pl.
Can you tell me how to get to the
station?
I don't know what to buy for her
birthday.
Did you find out whether to pay now or
later?
Ask my brother where to put the car.

Meg tudná mondani, hogy jutok el
az állomásra?
Nem tudom mit vegyek a
születésnapjára.
Rájöttél, hogy most kell fizetni
vagy később?
Kérdezd meg az öcsémet, hogy
hova tegyük a kocsit.

g. A 'To+infinitive' sorszámnevek után
A sorszámnevek után következő igéknek is ebben az alakban kell állniuk.
Ehhez a
csoporthoz sorolható talán a 'last' szó is.
pl.
He was the first to go.
I won't be the last to join them.

Ő volt az első, aki elment.
Nem én fogok utoljára csatlakozni.

h. Célhatározói mondat
'To+infinitive'-vel beszélhetünk valakinek a céljairól, vagy hogy miért
tesznek valamit.
A 'to+infinitive' alak elé még a következő kifejezéseket is betehetjük: 'in
order to', 'so
as to'. 'So' kezdettel elképzelhető egy olyan forma is, amit egy
mellékmondattal
folytathatunk. Például lehetségesek a következő mellékmondatok: so that
he
will/would vagy can /could. Jelen idejű főmondat után 'will' vagy 'can', múlt
idejűnél 'would' vagy 'could'.
pl.
I went to Brighton to learn English.
My brother got a job to make money
for his holiday.
He stopped for a minute to rest.
I got up early in order to have time to
pack.
We went via Worcester so as to miss

Brightonba mentem, hogy angolul
tanuljak.
Az öcsém szerzett magának
munkát, hogy pénzt keressen a
nyaralására.
Megállt egy percre, hogy pihenjen.
Korán keltem föl, hogy legyen időm
csomagolni.
Worcesteren keresztül mentünk,

the traffic jams.
I'm going to start now so as not to
miss the beginning of the film.
My mum will give some money so that
I can buy this record.
He took my shoes so that I couldn't
leave.

hogy elkerüljük a forgalmi dugókat.
Most elkezdem, nehogy lemaradjak
a film elejéről.
Anyukám majd ad nekem pénzt,
hogy meg tudjam venni ezt a
lemezt.
Elvette a cipőmet, hogy ne tudjak
elmenni.

Vannak olyan esetek, amikor nem a teljes 'to+infinitive' alakot kell
használnunk
valamilyen ige, vagy kifejezés után, a hanem a 'to' nélküli formát. Ilyen a
legtöbb
segédige: pl. can, must, may, do, did, will, stb. A leggyakoribb igék és
kifejezések: let
somebody do, make somebody do, had better do, would rather do. A 'help'
után is
elhagyható a 'to'.
pl.
I can ski.
Let me know when you arrive.
He always makes me laugh when he
tells a joke.
You had better start now.
I would rather eat out today.

Tudok síelni.
Tudasd velem, mikor jössz.
Mindig megnevettet, amikor viccet
mesél.
Jobb lenne, ha most kezdenéd.
Ma inkább étteremben ennék.

Érzékelést kifejező igék (see, hear, feel, smell, listen to, notice, watch) után
álló ige két
alakot vehet fel: az egyik ez a 'to' nélküli forma, a másik a 'present
participle'. Az előbbi
a megfigyelt cselekvés befejezettségét jelenti, míg az utóbbi kifejezheti ezt
is ill.
befejezetlenséget, azt, hogy azt a cselekvést pl. nem néztem végig. A
'present
participle' ezért talán gyakrabban fordul elő.
pl.
I didn't hear the bell ringing.
We saw him leave.
He watched us rehearsing.
I didn't feel the train moving.

Nem hallottam a csengőt.
Láttuk, hogy elment.
Figyelte, ahogy próbálunk.
Nem éreztem, hogy megy a vonat.
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Determiners
__________________________________________________
A névelők (a, an, the), a birtokos névmások (my, your, etc.) és a
mutatónévmások
nyelvtani szempontból hasonlóak, mindegyik névszói mondatrészek előtt
fordul elő.
Ezeket és más fent nem említett kifejezéseket determinánsoknak
(determiners)
nevezzük.
Egyéb determinánsok: some, any, each, every, either, neither, enough,
much, many,
little, a little, few, a few, all, both. A következőkben ezekről esik szó.
a. SOME és ANY
Ezek legtöbbször megszámlálhatatlan vagy többes számú főnevek előtt
állnak. A
'some' általában állító mondatokban, az 'any' kérdésekben és tagadó
mondatokban
használatos. Főleg akkor találkozhatunk velük, ha bizonytalan,
meghatározatlan,
ismeretlen mennyiségű dologról van szó.
pl.:
I need some paper.
I have some aspirins in the cupboard.
Is there any butter in the fridge?
They haven't got any children.

Szükségem lenne egy kis papírra.
Van néhány aspirin a szekrényben.
Van egy kis vaj a hűtőben?
Nincsen egy gyerekük sem.

Használhatjuk a 'some'-ot kérdésekben is, ha pozitív választ várunk, vagy
bátorítani
akarjuk a válaszolót. Ez kérésekben, kínáláskor gyakori.
pl.:
Could I have some sugar, please?
Would you like some more beer?

Kaphatnék egy kis cukrot?
Kérsz még egy kis sört?

Az 'any' előfordulhat állító modatokban is, még mindig negatív értelemben,
a 'never',
'without', 'hardly', 'prevent' szavak mellett.
pl.:
You never give me any help.
#

Determiners
Determiners
K Determiners
$

Soha nem segítesz.

We got there without any trouble.
There's hardly any tea left.
The party prevented me from getting
any help.

Minden baj nélkül odaértünk.
Alig van már tea.
A parti miatt nem tudtam aludni.

Más determináns vagy névmás előtt az 'of' szóval kiegészítve kell
használnunk.
pl.:
Would you like some of these books?
I haven't met any of friends.

Kérsz ezekből a könyvekből
néhányat?
Nem találkoztam egyetlen
barátjával sem.

A 'some' használható egyes számú megszámlálható főnév előtt is. Ekkor
azt jelenti
'valamilyen'.
pl.:
She works for some insurance
company.
I don't want to live in some little
village.

Valamilyen biztosítási cégnek
dolgozik.
Nem akarok valamilyen kis faluban
élni.

A 'something' és 'anyhting', a 'somebody' és 'anybody', a 'someone' és
'anyone',
'somewhere' és 'anywhere' közötti különbségek megegyeznek a 'some' és
'any' közötti
különbségekkel.
b. EACH és EVERY
Ennek a két szónak nem teljesen ugyanaz a jelentése. Az 'every' emberek
vagy
tárgyak egész csoportját tekinti, és gyakran általánosít. Az 'each'
különválasztja egy
csoport tagjait, kifejezheti, hogy például ezek az emberek másként, különkülön
csinálnak valamit, tehát fordíthatjuk úgy, hogy 'minden egyes'.
pl.:
Every professional violinist practises
for hours every day.
Each violinist has his own way of
playing the Beethoven concerto.
Every player was on top form.
The Queen shook hands with each
player after the game.

Minden hivatásos hegedűs órákig
gyakorol naponta.
Minden egyes hegedűs másképp
játsza a Beethoven concertot.
Minden játékos csúcsformában volt.
A Királynő minden egyes játékossal
kezet fogott a meccs után.

A különbség nem mindig lényeges, ilyenkor felcserélhető a két szó
egymással.

pl.:
You look more beautiful each/ every
time.

Minden alkalommal szebb vagy.

Mindkét kifejezés után egyes számú főnevet kell használnunk. Ha egy
másik
determináns is szerepel a mondatban, az 'each'-et ki kell egészítenünk egy
'of'
szócskával. Ez az 'every' esetében nem érvényes.
pl.:
Each of my aunts gave me socks for
Christmas.

Minden nagynéném zoknit adott
karácsonyra.

c. EITHER és NEITHER
Az 'either' általában azt jelenti 'az egyik vagy másik' vagy 'bármelyik' (de
csak két
dolog vagy személy esetén). Néha előfordulhat 'mindkét' értelemben is,
különösen az
'end' és a 'side' szavak előtt. Determinánsként nem használható együtt
más
determinánssal.
pl.:
Come on Monday or Tuesday, either
day is OK.
Either kind of school is good.
There were a lot of people on side of
the road.

Gyere hétfőn vagy kedden,
bármelyik nap jó.
Bármelyik iskolatípus jó.
Az utca mindkét oldalán sok ember
volt.

Ha névmásként használjuk az 'either'-t, akkor állhat egyedül vagy 'of'-fal
együtt. Ha
névszói szerkezet követi egy másik determinánsnak (birtokos névmás,
névelő, stb.) is
ott kell lennie. Személyes névmás előtt mindig 'either of'-ként kell
használni.
pl.:
Do you want whisky or gin?
Oh, either.
Has either of your sisters written?
Either of you could do it.

Whisky-t vagy gint kérsz?
Ó, bármelyiket.
Írt valamelyik nővéred?
Bármelyikőtök megcsinálhatta
volna.

A 'neither'-t egyes számú főnév előtt használjuk, ha nincsen a főnév előtt
egy másik
determináns. Jelentése 'egyik sem' (kettő közül).
pl.:
Neither car is exactly what I want.

Egyik autó sem pontosan olyan,
amilyet akarok.

Neither parent knew what happened.

Egyik szülő sem tudta, mi történt.

Ha a 'neither' utáni főnév névelővel, mutatónévmással, birtokosnévmással
együtt áll,
akkor természetesen 'of'-fal kiegészítve használandó.
pl.:
Neither of these cars is exactly what I
want.
Neither of the parents knew what
happened.

Ezek közül az autók közül egyik
sem az, amit akartam.
A szülők egyike sem tudta, mi
történt.

d. ENOUGH
A szó azt jelenti 'elég'. Ha determinást előz meg az 'of szócskával együtt
kell
alkalmazni. Ahogy a legtöbb determinánst ezt is használhatjuk egyedül,
főnév nélkül.
pl.:
Is there enough silver material?
Van elég ezüst színű anyag?
I haven't got enough bread.
Nincs elég kenyerem.
Is there enough of this silver material? Van elég ebből az ezüst színű
anyagból?
Enough is enough.
Ami sok, az sok.
Gyakran kell használnunk melléknevekhez vagy módhatározókhoz
kapcsolva,
ilyenkor az 'enough' ezek mögött áll.
pl.:
good enough
fast enough
carefully enough
soon enough

elég
elég
elég
elég

jó
gyors
óvatosan
korán

Mondatokban nagyon gyakran fordul elő ebben a formában:
(for+object)+to+infinitive.
pl.:
It's late enough for us to stop work.
Have you got enough money to lend
me five pounds.

Már elég késő van, hogy befejezzük
a munkát.
Van elég pénzed, hogy kölcsönadj
nekem öt fontot.

e. MUCH és MANY
Mindkét szó azt jelenti 'sok'. Többnyire kérdő és tagadó mondatokban
használjuk
őket, állító mondatokban ritkán fordul elő, ez inkább a formális stílusra
jellemző. Állító
mondatokban teljesen normális a használatuk a 'too', 'so', 'as' és 'very'

szavak után.
Informális beszédben ebben az értelemben a következő kifejezések
lehetségesek:
lots (of), a lot (of), plenty (of). Kisebb, vagy határozatlan mennyiségekre
használhatók
a következők: a certain amount of (=valamennyi, megszámlálhatóaknál), a
number of
(=valamennyi, megszámlálhatatlanoknál), a couple of (=néhány, egy pár,
megszámlálhatóaknál). A 'much' szót megszámlálhatatlan, a 'many'-t
megszámlálható
főnevek előtt kell használni.
pl.:
How much money have you got?
There isn't much food left.
He's got plenty of men friends, but he
doesn't know many girls.
We've played lots of matches, but
haven't won many.
Sarah talks too much.
There are so many people in here.
Try to get as much information as you
can.
Thank you very much.

Mennyi pénzed van?
Már nincs túl sok kaja.
Sok férfi barátja van, de nem ismer
sok lányt.
Sok meccset játszottunk, de nem
nyertünk sokszor.
Sarah túl sokat beszél.
Olyan sok ember van itt.
Szerezz annyi információt,
amennyit tudsz.
Nagyon köszönöm.

f. LITTLE, A LITTLE és FEW, A FEW
A 'few' és 'a few' kifejezéseket megszámlálható többes számú főnevek, a
'little' és 'a
little' kifejezéseket pedig megszámlálhatatlan főnevek előtt kell használni.
A 'few' és a
'little' jelentése: kevés, nem elég.
pl.:
Few people understand his theory.
I have little money left.

Kevés ember érti az elméletét.
Kevés pénzem maradt.

Az 'a few' és az 'a little' jelentése: néhány, egy kevés.
pl.:
Would you like a little cake?
There are a few eggs in the fridge,
aren't there?

Kérsz egy kis tortát?
Ugye van néhány tojás a hűtőben?

g. ALL
'All (of)' főnevek és névmások előtt
Jelentése 'minden'. Az 'all of' csak olyan kifejezések előtt állhat, amelyek
tartalmaznak
más determinánst, míg személyes névmások (tárgyesetűek lehetnek csak)
az 'all of'
formát kell használni.

pl.:
All (of) my friends like riding.
I've read all (of) the books lent me.
All children are naughty sometimes.
All whisky is expensive.
All of you are wrong.
They invited all of us.

Minden barátom szeret lovagolni.
Minden könyvet elolvastam, amit
kölcsönadtál.
Időnként minden gyerek csintalan.
Minden whisky drága.
Egyikőtöknek sincs igaza.
Mindannyiunkat meghívtak.

Ugyanebben a jelentésben állhat a jelzett főnév vagy névmás után is, ha
nem is
mindig közvetlenül utána.
pl.:
My friends all like riding.
We were all invited.

Minden barátom szeret lovagolni.
Mindannyiunkat meghívtak.

Az 'all' mint alany, tárgy vagy állítmány kiegészítő.
A modern angolban ez akkor lehetséges, ha az 'all'-t mellékmondat követi.
Ebben az
esetben jelentése 'minden', 'mindössze'.
pl.:
All (that) I want is a car.
I'll give you all (that) you want.

Mindössze egy autót szeretnék.
Mindent megadok neked, amit
akarsz.

'All' és 'every'
Jelentésük nagyon hasonló, jelenthetnek 'minden'-t általában véve,
'minden'-t egy
csoport tagjait tekintve (ilyenkor az 'all'-t követi egy határozott névelő, a
'the'), 'egész'et valaminek a részeiről szólva. Az 'all' után az első két jelentésben többes
számot
használunk, az 'every' esetében ill. az 'all' harmadik jelentésében egyes
számot.
pl.:
All Mondays are horrible.
Every Monday is horrible.
She's eaten all the biscuits, every
single one!
She was here all day.
She was here every day.

Minden hétfő szörnyű.
Minden hétfő szörnyű.
Megevett minden süteményt,
minden egyes darabot!
Egész nap itt volt.
Minden nap itt volt.

'All' és 'whole'
Gyakran használjuk ezt a két ugyanabban az értelemben, amely 'egész', de
a szórend
különbözik. Az 'all' a névelő, birtokos névmás, vagy más determináns előtt
áll, a
'whole' utána.

pl.:
all the time
the whole time
all my life
my whole life
all this confusion
this whole confusion

az
az
az
az
az
az

egész
egész
egész
egész
egész
egész

idő
idő
életem
életem
kavarodás
kavarodás

Többes számú főnevek mellett különbözik a jelentésük. A 'whole' jelentése
'teljes',
'egész', az 'all'-é pedig 'minden'-t.
pl.:
All Indians suffered from white
settlement in America.
Whole Indian tribes were killed.

Minden indián megszenvedte a
fehérek betelepülését Amerikába.
Egész indián törzseket öltek meg.

h. BOTH
Ez a determináns is sokrétű, főleg a mondatokban elfoglalt helye változhat,
míg
jelentése ugyanaz marad: 'mindkettő', 'mindkét'.
A 'both' a névszói szerkezetben: 'of'-fal vagy nélküle a következő módon
használható,
'the'+főnév, birtokos névmás+főnév, mutatónévmás+főnév. Nem kell az
'of', ha
semmilyen határozószó nem követi, kivéve a személyes névmásokat,
amelyek csak
tárgyesetben állhatnak mögötte. Tehetjük a személyes névmás előtt is 'of'
nélkül.
pl.:
Both (of) the cars broke down.
Both (of) my children are fair-haired.
I bought both(of) these vases in India.
Both children are fair-haired.
Both of them were born in May.
The letter is addressed to us both/to
both of us.

Mindkét autó lerobbant.
Mindkét gyerekem szőke hajú.
Mindkét vázát Indiában vettem.
Mindkét gyerek szőke hajú.
Mindketten májusban születtek.
A levelet mindkettőnknek címezték.

A 'both' az igei szerkezetben: ha a mondat alanyára vonatkozik, az igei
szerkezetbe is
helyezhető. A létige alakjait követi, egyéb igéket megelőz, ha pedig egy
igei szerkezet
több szóból áll, akkor beékelődik, mégpedig a szerkezet első szava után.
pl.:
You are both right.
The kids are both too young.
We both like cornflakes.

Mindkettőtöknek igaza van.
A gyerekek mindketten túl fiatalok.
Mindketten szeretjük a

They both looked frightened.
We were both watching TV.
My parents have both been invited.
They must both be here by two.

kukoricapelyhet.
Mindketten ijedtnek látszottak.
Mindketten tévét néztünk.
Mindkét szülőmet meghívták.
Kettőre mindkettőjüknek itt kell
lenniük.

Ezek a szabályok bonyolultnak tűnhetnek, de sokféleképpen ki lehet fejezni
ugyanazt.
pl.:
Both cats are asleep.
Both the cats are asleep.
Both of the cats are asleep.
The cats are both asleep.

Mindkét
Mindkét
Mindkét
Mindkét

macska
macska
macska
macska

alszik.
alszik.
alszik.
alszik.
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Causative
__________________________________________________
A fenti cím műveltetést jelent. Ezt többféleképpen is megtehetjük nyelvi
szempontból.
a. A 'make' ige segítségével késztetés, vagy kényszer hatására tett
cselekvést
fejezhetünk ki. A 'make'-et követő ige 'to' nélküli főnévi igenévi alakban áll,
és köztük
pedig arra a személyre vonatkozóan, aki "késztetve" van, egy tárgyesetű
személyes
névmás vagy név található. Magyarra nem biztos, hogy műveltető
szerkezettel fordítjuk.
pl.:
What made him change his mind?
He always makes me laugh.
Garry broke a window and his father
made him pay for it.

Miért gondolta meg magát?
Mindig megnevettet.
Garry betört egy ablakot, és az apja
kifizettette vele.

b. A 'have' és 'get' igékkel a "hagyományos" értelemben műveltethetünk,
vagyis
valakivel megcsináltathatunk valamit. A szerkezet a következő:
have/get+tárgy+az ige
3. alakja. A 'have' vagy 'get' igeideje jelzi a mondat idejét. Tagadni és
kérdezni a 'do'
segédige segítségével tudunk.
pl.:
I have my hair cut every month.
I got my watch repaired las week.

Havonta vágatom a hajam.
A múlt héten megjavíttattam az
órám.
Where do you get your books bound? Hol kötteted be a könyveid?
I will have it done by my brother.
Majd az öcsémmel megcsináltatom.
Have this letter sent to the post-office. Ezt a levelet küldesd el a postára.
Nem kell mindig egy ige 3. alakját használnunk műveltetéskor, különösen
ha
mondanivalónk a jövőre vonatkozik. Ilyenkor az ige 'to' nélküli főnévi
igenévi alakot vesz
fel.
pl.:
#

Causative
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I will not have you wait for me long.

Nem foglak sokáig várakoztatni.

#$K
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Countables and Uncountables
__________________________________________________
Ha lefordítjuk a fenti két szót a következőt kapjuk: megszámlálható és
megszámlálhatatlan főnevek. A megszámlálható főnevek többes számba
tehetők és
lehet belőlük egy darab, a megszámlálhatatlanokra ez nem érvényes. A
megszámlálhatatlan főnevek többnyire anyagnevek és fogalmak; nagyon
sok
megszámlálhatatlan főnév van az ételek és italok között.
Megszámlálható főnevek:
pl. table-tables, book-books, tomato-tomatoes, child-children,
friend-friends, hat-hats, stb.
Megszámlálhatatlan főnevek:
pl. water-víz, salt-só, iron-vas, aluminium, rice-rizs, chocolatecsokoládé, bread-kenyér, cheese-sajt, health-egészség,
weather-időjárás, English-angol, advice-tanács, information-információ,
progress-haladás, research-kutatás, news-hír, luggage-poggyász,
furniture-bútor,
knowledge-tudás, hair-haj, stb.
Ha mégis arról akarunk beszélni egy megszámlálhatatlan főnévvel
kapcsolatban, hogy 'egy darab', 'valamennyi', akkor valamilyen
mennyiséget kifejező szót + 'of'-ot kell elétennünk.
pl.:
a glass of water
a pinch of salt
two kilos of rice
a bar of chocolate
some pieces of information
several pieces of furniture

egy pohár víz
egy csipet só
két kiló rizs
egy tábla csokoládé
néhány információ
sok bútordarab

Léteznek olyan szavak, amelyek lehetnek megszámlálhatóak és
megszámlálhatatlanok
is. Ilyenkor vagy eltérnek jelentésben, vagy ha megszámlálhatóként
használjuk, akkor
fajtát jelölnek.
pl.: cold-hideg, a cold-megfázás
country-vidék, a country-ország
wine-bor, wines-borfajták
#
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sugar-cukor, sugars-cukrok (vegyi értelemben)

#$K
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Imperative
__________________________________________________
Ez a szó felszólító módot jelent. Képzése egyszerű egyes és többes szám
második
személyben, ahol az igék 'to' nélküli főnévi igenévi alakjával fejezzük ki. A
felszólító
mondatok végére az angolban nem felkiáltójelet teszünk, hanem pontot.
Csak kifejezett
parancs, nyomatékos felszólítás esetén írunk felkiáltójelet.
pl.:
Come here.
Sleep well.
Get out!

Gyere ide!/Gyertek ide!
Aludj jól!/Aludjatok jól!
Menj ki!/Menjetek ki!

Általában ezekben a mondatokban nincs alany, de ha szükséges, a mondat
elején
állhat egy név, vagy névmás.
pl.:
Mary stay here.
Somebody answer the phone.
Nobody move.

Mary maradj itt!
Valaki vegye fel a telefont!
Senki se mozduljon!

Nyomatékot adhatunk úgy is egy felszólításnak, ha az elejére tesszük a 'do'
szót.
pl.:
Do sit down.
Do forgive me.

Ülj le!/Üljetek le!
Bocsáss meg!/Bocsássatok meg!

Negatív felszólítás vagy tiltás esetén a 'to' nélküli főnévi igenév elé a 'do
not/don't'
kifejezést kell tenni.
pl.:
Don't worry.
Do not lean out of the window.

Ne aggódj!/Ne aggódjatok!
Ne hajolj/hajoljatok ki az ablakon!

Nemcsak egyes és többes szám második személyben lehetséges a
felszólítás. Egyéb
személyekben a szerkezet egy kicsit bonyolultabb: a 'let' igét hívjuk
segítségül, mellé
#
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teszünk egy tárgyesetű személyes névmást vagy nevet és utána az ige 'to'
nélküli
főnévi igenevét. Többes szám első személyben az 'us'-t összevonhatjuk a
'let'-tel: let's.
pl.:
Let me see.
Let him come with us.
Let Tom do it.
Let's go home.
Let them play.

Hadd lássam!
Hadd jöjjön velünk!
Hadd csinálja meg Tom!
Menjünk haza!
Hadd játszanak!
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Past Perfect Progressive
__________________________________________________
A Past Perfect Progressive igeidő használata nem tér el sokban a Past
Perfectétől.
Most csak az eltérésre térünk ki, az általános leírást lásd a Past Perfect
címszó alatt.
A különbség a használatban mindössze annyi, hogy a Progressive alakkal
hagsúlyozzuk a cselekvés hosszú voltát, ill. azt, hogy a cselekvés
folyamatosan tartott
addig a múltbeli időpontig, amire gondolunk.
Maga az igealak ekkor had been + az ige '-ing'-es alakja: pl. had been
watching.
pl.:
When she arrived I had been waiting
for three hours.
I realized I had been overworking, so I
decided to take a couple of days'
holiday.

#
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Amikor megérkezett, már három
órája vártam.
Rájöttem, hogy túl sokat
dolgoztam, és úgy döntöttem, hogy
kiveszek pár nap szabadságot.

#$K
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despite/(al)though
__________________________________________________
A 'despite' és a hozzá nagyon hasonló 'in spite of'' ugyanazt jelentik: vmi
ellenére.
Utánuk főnév, névmás vagy gerund áll. Az 'although' és 'though' szavak
után
amelyek
jelentése megegyezik a már említettekével - szükséges egy alany és ige. A
kettő
közül
a 'though' sokkal gyakoribb az informális beszédben és írásban, az
'although'
minden
stílusban használható. A 'though' további hangsúlyt kaphat az 'even'-nel
megtoldva.
Meg kell még jegyezni, hogy ez állhat mondat végén is, az 'although'-val
ellentétben.
Ilyen esetekben a 'though' határozó, az 'although' viszont csak kötőszó
lehet.
pl.:
Despite the wind we went for a walk.
In spite of having no qualifications he
got the job.
Although he had no qualifications he
got the job.
Although/Though it's late I'd like to go
out.
Even though I didn't understand a
word I kept smiling.
It was interesting. It seemed a bit too
long, though.

#
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A szél ellenére elmentünk sétálni.
Annak ellenére, hogy nincs
képesítése, megkapta a munkát.
Annak ellenére, hogy nincs
képesítése, megkapta a munkát.
Szeretnék elmenni valahova, bár
már késő van.
Habár egy szót sem értettem,
mosolyogtam.
Érdekes volt, bár egy kicsit
hosszúnak tűnt.

#$K
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ought to
__________________________________________________
Az 'ought to' módbeli segédige. Már a megnevezésből is látszik, hogy
tulajdonképpen
az utána álló ige 'to'+főnévi igenév alakban áll. Tagadásban és
kérdésekben nem túl
szerencsés a használata, ekkor a hozzá jelentésben rendkívül közel álló
'should'-ot
érdemes alkalmazni.
pl.:
She ought to understand.
You ought to see a dentist.
Ought we to go now?
It oughtn't to take too long.

Meg kellene értenie.
El kéne menned fogorvoshoz.
El kellene mennünk?
Nem valószínű, hogy túl sokáig tart.

Ha a múlt vonatkozóan akarjuk használni, akkor az 'ought to' után
'have'+az ige 3.
alakja áll: pl. 'ought to have done'.
pl.:
I'm sorry, I ought to have phoned you. Bocsánat, fel kellett volna hívnom.
She ought to have arrived by now.
Már meg kellet volna érkeznie.
Jelentése kétféle lehet. Kifejezheti azt, hogy valami nagyon valószínű, mert
logikusnak
vagy megszokottnak tűnik.
pl.:
David ought to be here soon, he left
home at 6.
"We're spending the winter in
Iceland.""That ought to be nice."

Davidnek hamarosan itt kell lennie,
6-kor indult el otthonról.
"A telet Izlandon töltjük." "Az szép
lehet."

Kifejezhet kötelességet (nem olyan erős mint a 'must'), azt, hogy valamit
tanácsos volna
tenni, meg kellene tenni. Itt ismét utalnunk kell a 'should'-ra, amely mellett
az 'ought to'
objektívebb jelentéssel bír.
pl.:
You ough to be more careful.
I really ought to phone my mum.
#
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Óvatosabbnak kellene lenned.
Tényleg fel kellene hívnom az

You always ought to carry some
money.
People ought not to drive so fast.

anyukám.
Mindig legyen nálad pénz.
Nem lenne szabad ilyen gyorsan
hajtani.
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used to
__________________________________________________
Ez a kifejezés csak a múlttal kapcsolatban használható, múltbeli
szokásokat,
állapotokat fejez ki. Tehát akkor használjuk, ha egy valamikori szokásos
cselekvésről
beszélünk, ami a jelenre már nem igaz.
pl.:
He used to play cards a lot.
My uncle used to visit us every
summer.

Régen sokat kártyázott.
A nagybátyám régen minden
nyáron meglátogatott bennünket.

Állító alakban a 'used to' után az ige 'to' nélküli főnévi igenévi alakban áll.
Tagadáskor
legtöbbször a 'didn't'-et használunk, és kérdést is a 'did' segítségével
tehetünk fel.
Nagyon ritka, hogy magát a 'used' szót használjuk segédigeként ezekre a
funkciókra.
pl.:
I didn't used to like opera, but now I'm Régen nem szerettem az operát, de
getting interested.
most egyre jobban érdekel.
Did you used to play cricket at school? Kriketteztél az iskolában?
Ha egy múltbeli cselekvés gyakoriságát vagy időtartamát akarjuk
hangsúlyozni, akkor
az igét Past Simple alakban kell használnunk.
pl.:
I went to France several times.
I lived in York for three years.
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Sokszor jártam Franciaországban.
Három évig Yorkban laktam.
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would
__________________________________________________
A 'would' segédige, amely elég sok feladatot lát el.
a. Lehet a 'will' segédige múlt ideje függő beszédben, múlt idejű ige után.
pl.
He said he will see me again
tomorrow.

Azt mondta, holnap találkozunk.

b. Egy másik múlt idejű használata az, amikor múltbeli szokásokat, tipikus
viselkedést
közöl.
pl.
He would often say something and
then forget it.
Sometimes she would give me
presents.

Gyakran elfelejtette, mit mondott.
Néha hozott nekem ajándékokat.

c. Nem mindig van múlt idejű jelentése. Sokszor a 'will' segédige kevésbé
határozott
alakja, tulajdonképpen ez a feltételes módban van így, ill. a 'would like'
(szeretne) kifejezés
részeként van jelen. Kéréseket is udvariasabbá tehet a 'will' helyett.
pl.
What would you do if you had a
million pounds?
I would like some tea.
Would you open the window, please?

#
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Mit csinálnál, ha lenne egy millió
fontod?
Szeretnék egy kis teát inni.
Kinyitná(d) az ablakot?

