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Having had lunch, we tidied up. (participle) Miután megebédeltünk, kitakarítottunk. 
(igenév)

A segédigék további használata

1, A segédigéket visszakérdezésnél használjuk. 
It's cold today, isn't it? Hideg van ma, ugye?
You don't understand, do you? Nem érted, igaz?
You haven't been to China, have you? Ugye még nem voltál Kínában?

2, Segédigéket használunk a rövid válaszokban. A Yes vagy No válasz önmagában udv-
ariatlannak hangozhat.
Rövid válasz/reagálás

3, Segédigéket használunk nem valódi kérdésekben is, amelyek célja, hogy a hallgató
jelezze, figyel a beszélôre és érdekli, amit az mond. (Lásd a tankönyv 00 oldala.)
'The party was awful.' "A buli szörnyû volt."
'Was it? What a pity.' "Tényleg? Milyen kár!"
'I love hamburgers.' "Szeretem a hamburgert."
'Do you? I hate them.' "Tényleg? Én utálom."
'I've bought you a present.' "Hoztam neked ajándékot."
'Have you? How kind!' "Tényleg? Milyen kedves!"

2, Módbeli segédigék
A módbeli segédigék közé tartoznak: 
can could may might will would
shall should must ought to need

Jelentésüknek megfelelôen „segítik" , módosítják az utánuk álló ige jelentéstartalmát,
nem úgy, mint a do, be és have segédigék, melyeknek nincs önálló jelentése. 
He must be at least 70. (= probability) Biztosan legalább 70 éves. (valószínûség)
You must try harder. (= obligation) Próbáld keményebben. (kötelesség)
Can you help me? (= request) Segítenél? (kérés)
She can't have got my letter. (= probability) Bizonyára nem kapta meg a levelem. 
(valószínûség)
I'll help you. (= willingness) Segítek neked. (szándék)
(Ring) That'll be the postman. (= probability) (Csengôszó) Ez a postás lesz. (valószínûség)

A módbeli segédigékkel részletesebben a 5., 7., 9. és 11. leckében foglalkozunk.

UNIT 1
Az igeidôk rendszere
Az igéknek három csoportja van
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1, Segédigék
A be, do és have segédigék
Be 
1, A be segédigét folyamatos igealakok képzésénél használjuk a be + ige + -ing alakban.
You're lying. (present) Hazudsz. (jelen)
They were reading. (past) Éppen olvastak. (múlt)
I've been swimming. (present perfect) Úszom /egy ideje/ (Present Perfect)
We'll be having dinner at 8 o'clock. (future) 8-kor éppen vacsorázni fogunk. (jövô)
You must be joking! (infinitive) Biztos viccelsz! (fônévi igenév)

2 A szenvedô szerkezetet a be + ige 3. alakjával képezzük.
These books are printed in Hong Ezeket a könyveket Hong Kongban
Kong. (present) nyomtatják. (jelen)
Where were you born? (past) Hol születtél? (múlt) 
The car's been serviced. (present perfect) Az autót megjavították. (Present Perfect)
The city had been destroyed. (past perfect) A várost lerombolták. (Past Perfect)
This work should be done soon. (infinitive) Ezt a munkát hamar el kellene végezni. 
(fônévi igenév)
Do
1, A do/does/did alakokat egyszerû jelen és egyszerû múlt idôben használjuk kérdésnél
és tagadásnál.
Do you smoke? (question) Dohányzol? (kérdés)
She doesn't understand. (negative) (Ô) nem érti. (tagadás)
When did they arrive? (question) Mikor érkeztek meg? (kérdés)

2, A do/does/did alakokat nyomatékosításra is használjuk, amikor nincs másik segédige. 
I'm not interested in sport, but I do like Nem érdekel a sport, de a teniszt szeretem.
tennis.
'If only she had a car!' 'She does have a car!' "Bárcsak lenne autója!" "De hiszen van autója." 
'Why didn't you tell me?' 'I did tell you!' "Miért nem mondtad el nekem?" "De hiszen

elmondtam!"
Have
A 'perfect'/ befejezett igealakokat/fônévi igenevet a have + ige 3. alakjával képezzük.
Have you ever tried sushi? (present) Ettél már sushit? (jelen)
My car had broken down before. (past) Az autóm már korábban is lerobbant. (múlt)
I'll have finished soon. (future) Hamarosan befejezem. (jövô)
I'd like to have met Napoleon. (infinitive) Szerettem volna találkozni Napóleonnal. 
(fônévi igenév)

'Are you hungry?' "Éhes vagy?" 
'No, I'm not.'

'Do you like jazz?' "Szereted a jazz-t?"

'Did you have a nice meal?' "Jót ettetek?" 'Yes, we did.'

'Has she seen the mess?' "Látta már a rendetlenséget?" 'No, she hasn't.'
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2, Meg kell tanulni azokat az igéket, amelyeket általában nem használunk folyamatos
alakban. Ezek olyan állapotot vagy körülményt fejeznek ki, amely állandó és nem jel-
lemzi a gyakori változás. 
Gondolkozással és véleménnyel kapcsolatos igék:
know understand, believe , think, mean
Érzelmeket és érzéseket kifejezô igék: love, hate, 
like, prefer, care
Birtoklást kifejezô igék: have, own, belong
Bizonyos más igék: cost, need, contain, depend

3, Az egyszerû igealakok valamilyen befejezett cselekvésre utalnak. Ezért, ha a mondat-
ban szerepel egy szám, ami arra utal, hogy mennyi készült el valamibôl, nem használhat-
juk a folyamatos igealakot.
She's written three letters this morning. Három levelet írt ma reggel. 
I drink ten cups of tea a day. Naponta tíz csésze teát iszom.
He read five books while he was on holiday. Nyaralás alatt öt könyvet olvasott el. 

Az egyszerû igelakokkal részletesebben a 2., 3. és 5. leckében foglalkozunk.

A folyamatos igelakok (The continuous aspect)
1, A folyamatos igealakok a cselekvés idôtartamát hangsúlyozzák. A beszélô tisztában
van a cselekvés kezdete és vége között eltelt idôvel. A cselekvés nem állandó.
I'm staying with friends until I find a flat. Barátoknál lakom, amíg nem találok egy
(= temporary) lakást. (idôleges)
What are you doing on your hands and knees? Mit csinálsz négykézláb?
(= in progress) (folyamatban lévô cselekvés)
I've been learning English for years. Évek óta tanulok angolul.
(And I still am.) (és még mindig)
Don't phone at 8.00. We'll be eating. Ne 8-kor telefonálj! Éppen enni fogunk.
(= in progress) (folyamatban lévô cselekvés)

2, Mivel a cselekvés folyamatban van, megszakítható.
We were walking across a field when Éppen a mezôn sétáltunk keresztül, amikor 
we were attacked by a bull. megtámadt minket egy bika.
'Am I disturbing you?' 'No. I'm just "Zavarlak?" "Nem, csak vasalok."
doing the ironing.' 

3, A cselekvés lehet, hogy nem teljes.
I was writing a report on the flight A hazafelé tartó repülôúton egy beszámolót
home. (I didn't finish it.) írtam. (Nem fejeztem be.)
He was drowning, but we saved him. Fuldoklott, de kimentettük.
(He didn't die.) (Nem halt meg.)
Who's been drinking my beer? Ki issza a sörömet?
(There's some left.) (Még van belôle.)
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3, Fôigék
1, A fôigék közé tartozik az összes többi ige, például run walk eat love go talk write.
A do, be és have lehetnek önálló jelentéssel bíró fôigék is.
Have you been to school today? Voltál ma iskolában?
I want to be an engineer. Mérnök akarok lenni.
I do a lot of business in Russia. Sok üzletet bonyolítok Oroszországban.
The holiday did us a lot of good. Nagyon jót tett nekünk a nyaralás. 
They're having a row. Veszekednek.
Have you had enough to eat? Eleget ettél?

Az angol igeidôk használata
Az angol igealakok egyrészt a cselekvés idejére (time), 
másrészt a cselekvés aspektusára utalnak. (aspect)
Idô

1, A cselekvés ideje lehet teljesen egyértelmû..
English people drink tea. (all time) Az angolok teát isznak (mindig)
Shh! I'm watching this programme! (now) Pszt! Nézem ezt a programot! (most))
I'll see you later. (future) Késôbb találkozunk! (jövô)
I went out with Jenny last night. (past) Jennyvel mentem el tegnap este szórakozni.

(múlt)

2, Néha a jelen idejû alak valamilyen jövô idejû cselekvésre utal. 
I'm going out tonight. Ma este elmegyek itthonról.
(present continuous for near future) (a folymatos jelen idejû alak a közeljövôre utal)
The train leaves at 10.00 tomorrow. A vonat holnap 10 órakor indul.
(present simple for a timetable) (menetrendi idôpont kifejezése egyszerû jelen

idejû alakkal)
If you see Peter, say hello from me. Ha látod Pétert, add át az üdvözletemet!
(present simple in a subordinate clause) (egyszerû jelen idejû alak mellékmondatban)

3, Néha a múlt idejû alak a jövôre utal.
I wish I could help you, but I can't. Bárcsak segíthetnék neked, de nem tudok. 
A nem valós idôre utaló igeidô használatával a 11. lecke foglalkozik a tankönyvben.

Az egyszerû igealakok (The simple aspect)
1, Az egyszerû igealakokat olyan cselekvés leírására használjuk, amely teljesnek és le-
zártnak tekinthetô. 
The sun rises in the east. (= all time) A nap keleten kel. (mindig)
When I've read the book, I'll lend it to you. Amikor kiolvastam a könyvet, kölcsönadom 
(= complete) neked. (befejezett cselekvés)
She has red hair. (= permanent) Vörös haja van. (állandó)
He always wore a suit. (= a habit) Mindig öltönyt visel. (szokás)
It rained every day of our holiday. A nyaralás alatt minden nap esett. 
(= the whole two weeks) (teljes két hétig)
This shop will close at 7.00 this evening. (= a fact) Az üzlet ma 7-kor zár. (tény)
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A befejezett igelakokkal részletesebben a 2., 3. és 5. leckében foglalkozunk.

Cselekvô és szenvedô szerkezet (Active and passive)
1, A szenvedô szerkezetû mondatokban a cselekvés tárgyát hangsúlyozzuk a cselekvô
személy helyett.
Shakespeare wrote Hamlet in 1599. Shakespeare 1599-ben írta a Hamletet. 
Hamlet, one of the great tragedies, A Hamlet, egyike a nagy tragédiáknak, 
was written in 1599. 1599-ben született. 

2, A szenvedô szerkezetû mondatban a cselekvô személy (by + személy) nem szerepel,
ha a személy nem fontos, nem ismert vagy egyértelmû.
My car was stolen yesterday. Tegnap ellopták az autómat.
This house was built in the seventeenth Ezt a házat a XVII. századbn építették.
century.
She was arrested for shop-lifting. Bolti lopásért tartóztatták le. 

3, Elôfordul, hogy a mondatot az ismert információval kezdjük és az új információval
fejezzük be. Szenvedô szerkezetnél ez az új információ lehet a cselekvô mondat alanya. 
'What a lovely painting!' „Milyen szép festmény!"
'Yes. It was painted by Canaletto.' "Igen. Canaletto festette."

4, A hétköznapi nyelvben gyakran használjuk a you vagy they névmásokat általános
alanyként. Ezzel elkerülhetjük a szenvedô szerkezetet.
You can buy anything in Harrods. A Harrodsban bármit megvehetsz.
They're building a new airport soon. Hamarosan új repülôteret építenek. 

5, Sok ige harmadik alakját inkább melléknévként használjuk.
I'm very impressed by your work. El vagyok ragadtatva a munkádtól.
You must be disappointed with your exam Bizonyára csalódott vagy a vizsgaeredmé-
results. nyek miatt. 
I'm exhausted! I've been on my feet all day. Teljesen kimerültem! Egész nap talpon 
voltam.

A szenvedô szerkezettel részletesebben a 3. leckében
foglalkozunk.
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3, Néhány ige jelentése szerint hosszú ideig tartó cselekvésre utal, pl. live, work, play.
Folyamatos alakban ezek az igék rövid ideig tartó, átmeneti cselekvést fejeznek ki.
Hans is living in London while he's Hans Londonban lakik, amíg angolul
learning English. tanul.
I'm working as a waiter until I go to Amíg nem kezdem el az egyetemet,
university. pincérkébnt dolgozom.
Henman has been playing well recently. Henman jól játszott az utóbbi idôben.
Maybe he'll win Wimbledon. Lehet, hogy nyer Wimbledonban. 

5, Vannak olyan igék, amelyek rövid ideig tartó cselekvésre, történésre utalnak, pl. lose,
break, cut, hit, crash. Ezeket gyakran egyszerû igealakban használjuk. 
I lost all my money. Elvesztettem az összes pénzem.
She's cut her finger. Elvágta az ujját.
I've crashed your car. Sorry. Összetörtem az autód. Bocs.
He hit me. Megütött engm.

Folyamatos alakban ezek az igék hosszan tartó, rendszeres cselekvést fejeznek ki. 
I've been cutting the grass. (= for hours) Füvet nyírok. (órák óta)
He was hitting me. (= again and again) Vert engem. (újra és újra megütött)

Megjegyzés

Azt nem mondhatjuk, hogy I've been crashing your car mert 
ez azt fejezné ki, hogy a cselekvés szándékos és gyakori.

A folyamatos igelakokkal részletesebben a 2., 3. és 5. leckében foglalkozunk.

A befejezett igealakok (The perfect aspect)
A befejezett igealakokkal kétféle dolgot fejezhetünk ki. 
1, A cselekvés befejezôdött egy konkrét idôpont elôtt. 
Have you ever been to America? Jártál már Amerikában?
(= some time before now) (valamikor korábban)
When I arrived, Peter had left. Mikor megérkeztem, Péter már elment. 
(= some time before I arrived) (valamikor az érkezésem elôtt)
I'll have finished the report by 10.00. 10 órára készen lesz a beszámoló.
(= some time before then) (valamikor tíz elôtt befejezem) 

2, A cselekvés pontos ideje lényegtelen. A befejezett igealak meghatározhatatlan idôre utal. 
Have you seen my wallet anywhere? Láttad valahol a tárcámat?
I've lost it. (= before now) Elvesztettem. (valamikor korában)
We'll have arrived by this evening. Estére megérkezünk. 
(= before this evening) (még ma este elôtt valamikor)

Kivétel ez alól a Past Perfect, ami meghatározott idôre is utalhat.
I recognized him immediately. Rögtön megismertem.
I had met him in 1992 at university. 1992-ben találkoztunk az egyetemen. 

�
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A Present Perfect egyszerû és folyamatos alakja
Lásd az egyszerû és folyamatos igeidôk bevezetését a 00. oldalon.

A két igeidônek három jelentése van:
1, Be nem fejezett múlt (Unfinished past)

A múltban kezdôdött és még most is tartó, esetleg a jövôben is folytatódó cselekvést fe-
jez ki. 
We've lived in this house for twenty years. Húsz éve lakunk ebben a házban.
Sorry I'm late. Have you been waiting long? Elnézést, hogy késtem. régóta vársz?
I've been a teacher for five years. Öt éve tanítok.
I've been working at the same school Egész idô alatt ugyanabban az iskolában
all that time. dolgoztam.

Figyelem!

• Néha szinte egyáltalán nincs különbség az egyszerû és folyamatos igealak között ebben
a jelentésben..

I've played Gyerekkorom óta teniszezem.
I've been playing tennis since I was a kid.
• A folymatos alak néha inkább valamilyen átmeneti állapotra utal, az egyszerû alak in-

kább állandó.
I've been living with a host family for Hat hete lakom egy fogadó családnál.
six weeks.
The castle has stood on the hill A vár századok óta áll a domb tetején
overlooking the sea for centuries. kilátással a tengerre.
• Bizonyos igék jelentésüknél fogva hosszabb idôtartamú cselekvésre utalnak, pl. wait,

rain, snow, learn, sit, lie, play, stay. Ezek gyakran a folyamatos alakban állnak.
It's been raining all day. Egész nap esett/esik.
She's been sitting reading for hours. Órák óta ül és olvas.
• Jegyezzük meg, hogy a statikus igék ritkán állnak folyamatos alakban.
I've known Joan for years. Évek óta ismerem Joant. 
*I've been knowing 
How long have you had that car? Mióta van ez az autód? 
*have you been having
I've never understood why she likes him. Soha nem értettem, miért tetszik neki.
*I've never been understanding

2, Eredmény a jelenben (Present result)

A közelmúltban megtörtént eseményt fejez ki, amelynek a jelenben érzékelhetô eredmé-
nye vagy következménye van.
You've changed. Megváltoztál! 
What have you done to yourself? Mit csináltál magaddal?
I've lost some weight. Lefogytam néhány kilót.
I've been doing some exercise. (Mostanában) tornázom.
I'm covered in mud because I've been Tiszta sár vagyok, mert a kertben
gardening. dolgoztam.

1, A nyelvekben általában van múlt idô, amely a múltra utal és jelen idô, amely a jelenre
utal. Ezeket az angolban is megtaláljuk, de létezik még egy igeidô, a Present Perfect,
amely a múlt eseményeit a jelenhez viszonyítja. 

2, Az egyszerû múlt idôvel egy múltban bekövetkezett eseményt fejezünk ki, amely
semmilyen kapcsolatban nincs a jelennel. Ha egy ige egyszerû múlt idôben áll, a logi-
kus kérdés az, hogy mikor történt az esemény. 

3, A Present Perfect lényegében jelen idô, de a múltban megtörtént eseményt, cselekvést
is kifejez, amely mindig valamilyen kapcsolatban van a jelennel. Ha egy ige Present Perfect
alakban áll, a kérdés mindig az, hogy milyen hatással van az esemény a jelenre. 

4, Vesd össze az alábbi mondatokat!
I lived in Rome. (But not any more.) Rómában laktam. (Már nem.)
I've lived in Rome, Paris, and New York. Laktam Rómában, Párizsban, New Yorkban. 
(I know all these cities now.) (Ezeket a városokat mind ismerem.)
I've been living in New York for ten years. Tíz éve lakom New Yorkban.
(And I'm living there now.) (És még most is ott lakom.)
She's been married three times. (Eddig) háromszor volt férjnél. (Még él.)
(She's still alive.)
She was married three times. (She's dead.) Háromszor volt férjnél. (Már meghalt.)
Did you see the Renoir exhibition? 
(It's finished now.) Láttad a Renoir kiállítást? (Mát bezárták.)
Have you seen the Renoir exhibition? Láttad már a Renoir kiállítást?
(It's still on.) (Még nyitva van.)
Did you see that programme on TV? Láttad azt a mûsort a tévében?
(I'm thinking of the one that was on last night.) (Arra gondolok, ami tegnap este ment a tévében.)
Did you enjoy the film? Tetszett a film?
(Said as we're leaving the cinema.) (A filmrôl kifelé jövet hangzik el.)
Have you enjoyed the holiday? Jól érezted magad a nyaralás alatt.
(Said near the end of the holiday.) (Kérdés a nyaralás vége felé.)
Where have I put my glasses? Hova tettem a szemüvegem?
(I want them now.) (Szükségem van rá.)
Where did I put my glasses? Hova tettem a szemüvegem? 
(I had them a minute ago.) (Egy perccel ezelôtt még megvolt.)
It rained yesterday. (= past time) Tegnap esett az esô. (múlt idô)
It's been snowing. Havazott. 
(There's snow still on the ground.) (Még mindig havas a föld.)

UNIT 2
Present Perfect
Bevezetés

8 Headway Upper-Intermediate
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3, Meghatározhatatlan múlt (Indefinite past)

Az életünkben valamikor megtörtént eseményt fejez ki. A hatása még mindig fontos, de
lényegtelen, hogy mikor történt.
Have you ever taken any illegal drugs? Kipróbáltál már valamilyen tiltott szert?
She's never been abroad. Még soha nem járt külföldön.
Have you ever been flying in a plane Ültél már valaha repülôn, amikor az 
when it's hit an air pocket? légörvénybe került? 

Figyelem!

• Vesd össze az alábbi két mondatot.
She's been to Spain. Már járt Spanyolországban.
(At some time in her life.) (Valamikor az életében.)
She's gone to Spain. (And she's there now.) Elment Spanyolországba. (És most ott van.)

Az elsô mondat a cselekvés tényére utal, de lényegtelen, hogy mikor történt. A második
mondat azt fejezi ki, hogy a múltbeli eseménynek a jelenre gyakorolt hatása van. 
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Ebben a jelentésben, az egyszerû alak arra utal, hogy a cselekvés befejezôdött, míg a folya-
matos azt hangsúlyozza, hogy a cselekvés egy ideig/ideje rendszeresen megismétlôdött. 

Figyelem!

• Bizonyos igék jelentésüknél fogva rövidebb idôtartamú cselekvésre utalnak, pl. start,
find, lose, begin, stop, break, die, decide, cut. Ezek inkább egyszerû alakban állnak.

We've decided to get married. Elhatároztuk, hogy összeházasodunk.
I've broken a tooth. Letört az egyik fogam.
I've cut my finger. Elvágtam az ujjam.

Folyamatos alakban ezek az igék ismétlôdô cselekvésre utalnak.
I've been stopping smoking for years. Évek óta próbálok leszokni a dohányzásról.
You've been losing everything lately. Mostanában mindent elhagysz.
What's the matter with you? Mi van veled?
I've been cutting wood. Fát vágok. 

• Az egyszerû alakkal a cselekvés befejezettségét hangsúlyozzuk.
I've painted the bathroom. Kifestettem a fürdôszobát.

A folyamatos alakkal arra utalunk, hogy a cselekvés még mindig tarthat. 
I'm tired because I've been working. Fáradt vagyok, mert dolgozom/dolgoztam. 
(Finished? Not finished?)
Someone's been drinking my beer. Valaki issza a sörömet. 
(There's some left.)

• A folyamatos alak The continuous can be found unqualified by any further information.
I'm wet because I've been swimming. Vizes vagyok, mert úsztam.
We're tired because we've been working. Fáradt vagyok, mert (eddig) dolgoztam.
'Why are you red?' 'I've been running.' „Miért vagy úgy kivörösödve? „Futottam."

Az egyszerû alak ebben a jelentésben egészen hibásan hangzik. 
*I've swum. *We've worked. *I've run.

• Gyakran csak nagyon kis különbség van az egyszerû múlt és a Present Perfect között.
Where did you put my keys? Hova tetted a kulcsaimat?
have you put

• Az amerikai angol különbözik a brit angoltól, és az alábbi mondatok ott helyesnek
számítanak.

Did you hear the news? Hallottad az újságot?
The President resigned! Az elnök lemondott.
Did you do your homework yet? Megírtad már a leckéd?
Your father just called you. Apukád épp most hívott.
I had breakfast already. Már reggeliztem.

�

�
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Figyelem!

Ha nincs konkrét idôpont megadva, a körülmények akkor is elárulják, hogy valamilyen
meghatározott múltbeli eseményrôl van szó, és múlt idôt kell használni. 
Did you have a good journey? Jól utaztál?
(The journey's over. You're here now.) (Az utazás véget ért, most itt vagy.)
Thank you for supper. It was lovely. Köszönöm a vacsorát. Finom volt. 
(The meal is finished.) (Az étkezés befejezôdött.)
Where did you buy that shirt? Hol vetted azt az inget? 
(when you were out shopping the other day.) (mikor múltkor vásárolni mentél)

Egyszerû múlt idô (Past Simple)
Egyszerû múlt idôvel fejezünk ki:

1, múltban befejezett cselekvést 
Columbus discovered America in 1492. Kolumbusz 1492-ben fedezte fel Amerikát.

2, egy történetben egymást követô eseményeket, cselekvéseket
I heard voices coming fromdownstairs, so I put Hangokat hallottam lentrôl, így felvettem
on my dressing-gown and went to investigate. a köntösöm és lementem megnézni, mi lehet az. 

3, egy múltbeli helyzetet vagy szokást
When I was a child, we lived in a small Gyerekkoromban egy kis házban laktunk a 
house by the sea. Every day I walkedfor tengernél. Minden nap mérföldeket sétál-
miles on the beach with my dog. tam a parton a kutyámmal.

Ezt a használatot gyakran a used to szerkezettel fejezzük ki.
We used to live ... Valamikor/Régen … éltünk …
I used to walk ... Gyakran gyalogoltam ….
Bôvebb információ a used to használatáról a 9. leckében.
Bôvebb információ az egyszerû múlt használatáról a 
feltételes mondatokban a 11. leckében. 

Folyamatos múlt idô (Past Continuous)
Lásd a folyamatos igeidôk bevezetését a 00. oldalon. 

A folyamatos múlt idôt használjuk:
1, a múlt egy adott idôpontja elôtt, közben és talán után folyó cselekvés kifejezésére.
I phoned at 4.00, but there was no reply. Telefonáltam 4-kor, de senki nem vette fel. 
What were you doing? Mit csináltál?

2 egy adott idôpontban zajló események leírására
The cottage was looking so cosy. A nyaraló nagyon barátságosnak tûnt.
A fire was burning in the grate, music A kályhában tûz égett, zene szólt, a kony-
was playing, and from the kitchen hából pedig a legfinomabb illatok áradtak.
were coming the most delicious smells.

Egyszerû múlt idô vagy Present Perfect 
(Past Simple and Present Perfect)
Lásd az egyszerû és befejezett (perfect) igeidôk bevezetését a 00. oldalon. 

Az egyszerû múlt idô használata teljesen eltér a Present Perfect elôzô leckénél tárgyalt
használatától. 
1, Az egyszerû múlt idô egy múltban lezárult cselekvésre utal.
Shakespeare wrote plays. (He's dead.) Shakespeare színdarabokat írt. (Már nem él.)
I've written short stories. (I'm alive.) Novellákat írtam (eddig). (Még élek.)

2, A jelenre nincs közvetlen hatással. 
I hurt my back. (But it's better now.) Megütöttem a hátam. (De már jobb.)
I've hurt my back. (And it hurts now.) Megütöttem a hátam. (Most fáj.)

3, A múlt egy meghatározott idôben történt eseményét fejezi ki. 
I saw him last night. /two weeks ago./ Tegnap este/ Hétfôn/Két héttel ezelôtt/
at 8.00 on Monday. 8 órakor találkoztam vele.

Hasonlítsuk össze ezeket a konkrét idôpontra utaló idôhatározókat a Present Perfect-tel
használatos idôhatározókkal.

UNIT 3
Elbeszélô igeidôk 
(Narrative tenses)
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I've seen him 

recently. Mostanában találkoztam vele.

before. Már korábban találkoztam vele.

since January. Január óta találkoztam vele. 

I haven't seen him
yet. Még nem találkoztam vele.

for months. Hónapok óta nem találkoztam vele.

I've
never

seen him.
Még soha nem találkoztam vele.

just Épp most találkoztam vele. 

�
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Keith was fed up. He'd been looking for Keithnek elege volt. Hónapok óta munkát 
a job for months, but he'd found nothing. keresett, de még semmit nem talált.

Figyelem!

• A Past Perfect folymatos alakja hosszabb és ismétlôdô cselekvéseket fejez ki. Az egy-
szerû alakja rövidebb, befejezett cselekvésekre utal.

He'd lost his job and his wife had left him. Elvesztette a munkáját és a felesége is el-
Since then he'd been sleeping rough, and hagyta. Attól fogva vetetlen ágyban aludt
he hadn't been eating properly. és nem evett rendesen. 

• A Past Perfect meghatározott és meghatározatlan idôre is vonatkozhat.
I knew his face immediately. I'd first Rögtön felismertem az arcát. Elôször 
met him in October 1993. 1993. októberében találkoztam vele. 
(= definite) (meghatározott idôpont)
I recognized her face. I'd seen her Felismertem az arcát. Már láttam valahol 
somewhere before. (= indefinite) korábban. (meghatározatlan idôpont)

A Past Perfect és az egyszerû múlt 
(Past Perfect and Past Simple)
1 Az egyszerû múltban használt igékkel egymást idôrendi sorrendben követô eseménye-
ket mesélhetünk el.
John worked hard all day to prepare for the John egész nap keményen dolgozott a buli 
party. Everyone had a good time. Even the elôkészítésén. Mindenki jól érezte magát. 
food was all right. Unfortunately, Andy upset Még az ennivalóval is minden rendben 
Peter, so Peter left early. Pat came looking volt. Sajnos, Andy felbosszantotta Petert, 
for Peter, but he wasn't there. aki emiatt korán elment. Pat kereste Péetrt,

de nem volt ott.

It was a great party. John sat and looked Jó buli volt. John csak ült és nézte a ren-
at all the mess. He felt tired. It was time detlenséget. Fáradtnak érezte magát. Ideje 
for bed. volt lefeküdni.

2, Ha Past Perfectet használunk, a történet eseményeit más sorrendben is elmesélhetjük.
John sat and looked at all the mess. It John ült és a rendetlenséget nézte. A buli 
had been a great party, and everyone jól sikerült, mindenki jól érezte magát. 
had had a good time. Even the food had Még az ennivalóval is minden rendben
been all right. Unfortunately, Andy upset volt. Sajnos, Andy felbosszantotta Petert, 
Peter, so Peter left early. Pat came looking aki emiatt korán elment. Pat kereste Pétert,
for Peter, but he'd already gone. de addigra ô már elment.

John felt tired. He'd been working all John fáradtnak érezte magát. Egész nap a 
day to prepare for the party. It was time buli elôkészítésén dolgozott. Ideje volt le-
for bed. feküdni.
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3, egy megszakított esemény, tevékenység leírására
I was having a bath when the phone rang. Éppen fürödtem, amikor megszólalt a telefon.

4, egy nem befejezett cselekvés kifejezésére, hogy ellentétbe állítsuk az egyszerû múlt-
tal, amely befejezettséget jelöl.
I was reading a book during the flight. A repülôút alatt könyvet olvastam. 
(But I didn't finish it.) (De nem fejeztem be.)
I watched a film during the flight. Megnéztem egy filmet a repülôút alatt. 
(the whole film) (az egészet láttam)

5, egy olyan cselekvés kifejezésére, ami végig egy adott idôtartamon keresztül folyama-
tosan zajlott.
I was working all day yesterday. Tegnap egész nap dolgoztam.
They were fighting for the whole of the Az egész nyaralás alatt veszekedtek.
holiday.

Figyelem!

• Az egyszerû múlt idô a múltban történt eseményt egyszerû tényként jelöli. A folya-
matos múlt idô az akkor folyamatban levô eseményt, cselekvést fejezi ki. 

'What did you do last night?' „Mit csináltál tegnaop este?"
'I stayed at home and watched the football.' „Otthon néztem a meccset."
'I phoned you last night, but there was no reply.' „Telefonáltam az este, de senki nem vette fel."
'Oh, I was watching the football and I Ó, néztem a meccset és nem hallottam a 

didn't hear the phone. Sorry.' telefont. Bocs."

• A kérdés az egyszerû ill. folyamatos múlt idôben más idôtartamra vonatkozik: a fo-
lyamatos múlt idôegy idôpont elôtt folyamatban levô cselekvésre, eseményre kérdez,
az egyszerû múlt idô pedig az idôpont utáni eseményre.

When we arrived, Jan was ironing. She Amikor megérkeztünk, Jan éppen vasalt.
stopped ironing and made some coffee. Abbahagyta a vasalást és fôzött egy kávét.

What was she doing when we arrived? She was ironing. Mit csinált éppen, amikor
megérkeztünk? Vasalt.

What did she do when we arrived? She Mit csinált azután, hogy megérkeztünk?
made some coffee. Kávét fôzött.

Elôidejû/befejezett múlt idô (Past Perfect)
Lásd a folyamatos és befejezett (perfect) igeidôk bevezetését a 00. oldalon. 

A Past Perfect igeidô egy olyan eseményt, cselekvést jelöl, amely egy másik esemény
elôtt befejezôdött.
She was crying because her dog had died. Sírt, mert a kutyája elpusztult.
I arrived to pick up Dave, but he had Megérkeztem, hogy elvigyem Dave-t, de 
already left. addigra már elment. 

�

�



1, Az alábbi mennyiség kifejezésére szolgáló szavakat fôneveket elôtt használjuk. 

2, A legtöbb mennyiség jelzô szó használható fônév nélkül, kivéve a  no, all, every és each.
Have you got any money? Not much/a little/enough.
Are there any eggs? A few/not many.
Have some wine. I don't want any.
How many people came? Very few.
Have some more tea. I've got some.
Did Ann or Sam go? Both.

UNIT 4
Mennyiség kifejezése
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Figyelem!

• Nem fontos minden igét Past Perfect alakban használni. Ha egyszer már jeleztük,
hogy az események egy része a többi eseményhez képest korábban zajlott, elegendô
az egyszerû múlt használata mindaddig, amíg a szituáció félreérthetôvé nem válik. 

... Andy upset Peter … Peter left ... …Andy felbosszantotta Petert …Péter elment…

Idôhatározói mellékmondatok
(Time clauses)
1, Ha két egymást követô cselekvésrôl beszélünk, idôhatározó kötôszavakat használha-
tunk. Ezekben az esetekben általában nincs szükség a Past Perfect alakra, bár lehet használni.
After I'd had/ had a bath, I went to bed. Miután megfürödtem, lefeküdtem.
As soon as the guests left/had left, I Ahogy a vendégek elmentek, elkezdtünk 
started tidying up. összepakolni.
I sat outside until the sun had gone/went Ahogy a vendégek elmentek, elkezdtünk 
down. xnem tért.

2, Ha Past Perfect alakot használunk, érzékeltethetjük, hogy az elsô cselekvés a máso-
diktól függetlenül zajlott, vagy a második elôtt befejezôdött.
When I had read the paper, I threw it away. Amikor kiolvastam az újságot, eldobtam. 
We stayed up until all the beer had gone. Addig maradtunk fenn, amíg az összes sör

el nem fogyott.

3, Ha mindkét ige egyszerû múlt idejû alakban áll, azt fejezzük ki, hogy az elsô ese-
ménybôl következett a második vagy az egyik esemény okozta a másikat. When
I heard the news, I burst out crying. Amikor meghallottam az újságot, sírni kezdtem.
As soon as the alarm went off, I got up. Amint csörgött az óra, felkeltem.

4, A Past Perfect alakot gyakrabban használjuk a when kötôszóval, mivel annak jelen-
tése nem mindig egyértelmû. A többi kötôszó jóval egyértelmûbb, így azok mellett
nincs szükség a Past Perfect használatára.
As soon as all the guests left, I tidied Alighogy a vendégek elmentek, Kitakarí-
the house. tottam a házat.
Before I met you, I didn't know the Nem tudtam, mit jelent a boldogság, amíg 
meaning of happiness. nem találkoztam veled. 
When I opened the door, the cat jumped out. Amikor kinyitottam az ajtót, a macska kiugrott..
When I'd opened the mail, I made another Amikor (=miután) megnéztem a postámat, 
cup of tea. készítettem még egy teát. 

Bôvebb információ a Past Perfect használatáról feltételes mondatokban a 11. leckében. 

�

some/any much/many each/every
both

more/most a little/little a few/few

fewer/less several all/no enough

Csak egyes számú megszámlálható

fônevekkel

Csak többes számú megszámlálható 

fônevekkel

each boy
every time both parents

Csak megszámlálható 

fônevekkel

Csak megszámlálhatatlan

fônevekkel

Megszámlálható és 

megszámlálhatatlan

fônevekkel

(not) many cigarettes
a few cars

very few trees
fewer books

several answers

(not) much luck
a little cheese

very little experience
less time

more/most wine
more/most people

all/no work
all/no children
enough food

enough apples
some money
some eggs

(not) any water
(not) any friends
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2, A some és some kezdetû névmásokat kérés és meghívás kifejezésére szolgáló monda-
tokban használjuk, vagy amikor kérdésünkre „igen" választ várunk.
Have you got some money you could Van valamennyi pénzed, amit kölcsönadnál
lend me? nekem?
Would you like something to eat? Szeretnél enni valamit?
Did someone phone me last night? Hívott valaki tegnap este?
Can we go somewhere quiet to talk? Elmehetünk valami csendes helyre beszél-

getni? 

3, Az any és az any kezdetû névmásokat tagadó állító mondatban használjuk
He never has any money. Soha nincs semmi pénze.
You made hardly any mistakes. Alig hibáztál.
I made the cake myself without any help. A tortát egyedül csináltam, mindenféle segítég

nélkül. 

4, Az any és az any-vel képzett összetett alakok jelentése: nem számít melyik, ki, hol….
Take any book you like. I don't mind. Vedd el bármelyik könyvet. Nem bánom.
Anyone will tell you 2 and 2 makes 4. Bárki megmondhatja, hogy 2 meg 2 az 4. 
Sit anywhere you like. Ülj, ahova csak akarsz.
I eat anything. I'm not fussy. Bármit megeszem. Nem vagyok válogatós. 

NOBODY, NO ONE, NOWHERE, NOTHING

1, Ezeket az alakokat akkor használjuk, ha a tényt hangsúlyozni akarjuk.
I saw nobody all weekend. Egész hétvégén senkit sem láttam.
I've eaten nothing all day. Egész nap semmit nem ettem.

2, A mondat elején is állhatnak
No one was saved. Senkit nem mentettek meg.
Nobody understands me. Senki nem ért meg engem.
Nowhere is safe any more. Sehol nem biztonságos már.

MUCH, MANY, A LOT OF, LOTS OF, A GREAT DEAL OF, A LARGE NUMBER OF,
PLENTY OF

1, A much és many névmásokat általában kérdô és tagadó mondatokban használjuk. 
How much does it cost? Mennyibe kerül?
How many people came to the party? Hányan jöttek el a buliba?
Is there much unemployment in your country? Nagy a munkanélküliség nálatok?
I don't have much money. Nincs sok pénzem.
Will there be many people there? Sokan lesznek ott?
You don't see many snakes in England. Nem sok kígyót látni Angliában.
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3, A legtöbb mennyiség jelzô szó használható az of + the/my/those, stb. + fônév szerke-
zetben, kivéve a no és every szavakat.
They took all of my money. Az összes pénzem elvették.
Take a few of these tablets. Vegyél be néhány tablettát.
Some of the people at the party started dancing. Néhányan a bulin táncolni kezdtek.
Were any of my friends at the party? A barátaim közül ott volt valaki a bulin?
Very few of my friends smoke. Nagyon kevés barátom dohányzik.
Not much of the food was left. Nem sok maradt az ételbôl.
I've missed too many of my French lessons. Túl sok francia óráról hiányoztam.
I couldn't answer several of the questions. Több kérdésre nem tudtam válaszolni.
I'll have a little of the strawberry cake, please. Kérek egy kicsit az epertortából.
Both of my children are clever. Mindkét gyermekem okos.
I feel tired most of the time. Többnyire fáradtnak érzem magam.
I've had enough of your jokes. Elegem van a vicceidbôl. 

4, A no és every esetében, a none és every one vagy all kifejezéseket használjuk.
None of the audience was listening. A közönségbôl senki sem figyelt.
All of the hotels were booked. Az összes szállodai szobát lefoglalták.

A hivatalos, írott nyelvben a none szó egyes számú igealakkal áll. 
None of the guests has arrived yet. Még egyetlen vendég sem érkezett meg.

A beszélt nyelvben azonban többes számú alak is lehetséges. 
None of my friends smoke. Egyik barátom sem dohányzik.
None of the lights are working. Egyik lámpa sem mûködik.

Figyelem!

• Amikor a none szót többes számû fônévvel vagy névmással használjuk, az ige egyes 
illetve többes számban is állhat. A szigorú nyelvtani szabály szerint az egyes számú
alak a helyes, de a beszélt nyelvben gyakran a többes számú alakot használják. 

None of my friends is coming. Egyetlen barátom sem jön.
None of my friends are coming.
Some, any, somebody, anything

1, Az alap szabály szerint a some névmást és az ezzel képzett alakokat állító mondat-
ban, az any-t és az any-vel képzett névmásokat tagadó és kérdô mondatban használjuk.
I need some help. Szükségem van egy kis segítségre.
I need somebody to help me. Szükségem van valaki segítségére.
Give me something for my headache. Adj valamit a fejfájásomra.
I don't need any shopping. Nem kell vásárolnom.
We can't go anywhere without being Sehova nem mehetünk anélkül, hogy fel ne 
recognized. ismerjenek. 
Is there any sugar left? Maradt valamennyi cukor?
Did anyone phone me last night? Hívott valaki tegnap este?

�
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Egyre gyakrabban hallhatjuk, hogy a less alakot megszámlálható fônevekkel használ-
ják. Sokan ezt a helytelennek és „csúnyának" tartják.
*Less people go to church. Kevesebb ember jár templomba.
*You should smoke less cigarettes. Kevesebbet kéne dohányoznod.

ALL

1, Általában nem használjuk az  all névmást everybody/everyone/everything jelentésben.
Everybody had a good time. Mindenki jól érezte magát.
Everything was ruined in the fire. Minden leégett a tûzben.
I said hello to everyone. Mindenkinek köszöntem.

De ha az all vonatkozói mellékmondat elôtt áll, jelentheti, hogy everything (minden).
All (that) I own is yours. Minden, ami az enyém, a tied.
I spend all I earn. Mindent, amit keresek, elköltöm.

Ebben a szerkezetben negatív értelmet is kaphat a mondat, amikor azt fejezzük ki, hogy
nothing more (semmi több) vagy only this (csak ez).
All I want is a place to sleep. Csak egy helyet szeretnék, ahol lefeküdhetek

aludni. 
All I had was a couple of beers. Csak néhány sört ittam.
All that happened was that he pushed Nem történt más, csak a férfi ellökte a nôt, 
her a bit, and she fell over. ô meg elesett.

2, The, my, this, stb + fônév elôtt all és all of is állhat.
You eat all (of) the time. Állandóan eszel.
All (of) my friends are coming tonight. Az összes barátom jön ma este.

Ha a fônév önmagában áll, csak az  all használható.
All people are born equal. Minden ember egyenlônek születik.

3, Személyes névmások elôtt all of áll.
All of you passed. Well done! Mindannyian átmentetek. Jól van!
I don't need these books. You can have Nincs szükségem ezekre a könyvekre. Az 
all of them. összes a tiéd lehet.
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2, A much és many névmásokat állító mondatban a so, as, és too szavak után is használjuk.
He has so much money that he doesn't Olyan sok pénze van, hogy nem tudja, mit 
know what to do with it. csináljon vele.
She hasn't got as many friends as I have. Nincs annyi barátja, mint nekem.
You make too many mistakes. Be careful. Túl sok hibát vétesz. Figyelj jobban.

3, Állító mondatokban a következô alakokkal találkozhatunk.
Beszélt nyelvi/baráti 

There'll be plenty of food/people. Sok étel/ember lesz. 
We've got lots of time/friends. Sok idônk / barátunk van.
I lost a lot of my furniture/things. Sok bútoromat / dolgomat elvesztettem
(megszámlálhatatlan és megszámlálható fônevekkel is)

Írott nyelvi/hivatalosabb

A great deal of money was lost during Sok pénz veszett el a sztrájk idején.
the strike. (megszámlálhatatlan)
A large number of strikes are caused by A sztrájkok nagy része a rossz irányítás kö-
bad management. vetkezménye. (megszámlálható)
Many world leaders are quite young. A világ számos vezetôje egészen fiatal. 
(megszámlálható)
Much time is wasted in trivial pursuits. Sok idôt vesztegetünk apróságokra. 
(megszámlálhatatlan)

4, A következô alakok fônév nélkül is elôfordulnak.
'Have you got enough socks?' 'Lots.' „Van elég zoknid?" „Sok van."
'How many people were there?' 'A lot.' „Hányan voltak ott?" „Sokan."
Don't worry about food. We've got plenty. Ne aggódj az ennivaló miatt. Sok van belôle.

LITTLE/FEW/LESS/FEWER

1, Az a little és a few alakok pozítív értelemben utalnak valamilyen kis mennyiségre. Bár
csak kevés van valamibôl, de az valószínûleg elég.
Can you lend me a little sugar? Tudsz egy kis cukrot adni?
A few friends are coming round tonight. Néhány barátunk átjön ma este.

2, A little és few alakok negatív értelemben utalnak valamilyen kis mennyiségre. Vala-
mibôl csak kevés van, nincs elég.
Very few people passed the exam. Nagyon kevesen mentek át a vizsgán.
There's very little milk left. Nagyon kevés tej maradt.

3, A fewer alak a few névmás középfoka; a less pedig a little középfoka.
Fewer people go to church these days. Kevesebb ember jár manapság templomba.

(megszámlálható)
I spend less and less time doing what Egyre kevesebb idôt töltök azzal, amit csi-
I want to. nálni szeretnék. (megszámlálhatatlan)
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GOING TO 

A going to is a jövôre vonatkozó elképzelésünket fejezi ki, különösen, ha konkrét tényen
alapszik. A bizonyíték alapján gondoljuk, hogy az esemény szinte biztosan bekövetkezik.
A jelenbôl következtetünk a jövôre.
Careful! That glass is going to fall over. Vigyázz! Az a pohár le fog esni. Már késô!
Too late!
Look at that blue sky! It's going to be a Nézd a kék eget! Ma szép napunk lesz. 
lovely day. 

Figyelem!

• Néha nincs lényeges különbség a will és going to között.
We'll run out of money if we aren't careful Ha nem vigyázunk, elfogy a pénzünk.
We're going to 

A going to szerkezetet akkor használjuk, ha kézzelfogható bizonyítékunk van jóslatunk
bekövetkezésére. 
She's going to have a baby. (Látjuk, hogy terhes.) Gyereke lesz.
Liverpool are going to win. (Az eredmény 4:0, csak öt perc van hátra.)
Liverpool meg fogja nyerni a meccset.
That glass is going to fall. (Az asztal széle felé gurul.)
Az a pohár le fog esni.

A will segédigét akkor használjuk, amikor nincs ilyen külsô bizonyítékunk. Jóslatunk
saját személyes véleményünket tükrözi, inkább elméleti és elvont.
I'm sure you'll have a good time at the party. Biztos vagyok benne. hogy jól fogod magad

érezni a bulin. (Ez a véleményem.)
I reckon Liverpool will win. Úgy vélem, Liverpool csapata fog nyerni.
(A mérkôzés elôtti napon.)
The glass will break if it falls. A pohár eltörik, ha leesik. 
(Ez történik, ha leesik egy pohár.)

Hasonlítsuk össze az alábbi mondatokat!
I bet John will be late home. The Fogadok, hogy John késôn ér majd haza. 
traffic is always bad at this time. Ilyenkor mindig nagy a forgalom.
(= a véleményem)
John's going to be late home. He left John késôn ér haza. Hagyott egy üzenetet 
a message on the answer phone. az üzenetrögzítôn. (= tény)
Don't lend Keith your car. Ne add kölcsön Keithnek az autód. 
He'll crash it. Össze fogja törni. (= elméleti jóslat)
Look out! We're going to crash! Vigyázz! Karambolozni fogunk!
(= tényen alapuló jóslat)

Az angol nyelvben nincs egy konkrét jövô idô. A jövôt többféle igeidôvel fejezhetjük
ki. Néha ugyanazt többféleképpen is ki lehet fejezni, de nem mindig. 

WILL

1, A will segédigét leggyakrabban a jövô idô kifejezésére használjuk. A jövôben bekö-
vetkezô eseményt vagy a jövôre vonatkozó elképzelésünket, jóslatunkat fejezi ki, de
nem utal semmilyen szándékra, döntésre vagy elôre eltervezett eseményre.
I'll be thirty in a few days' time. Néhány nap múlva harminc éves leszek.
It will be cold and wet tomorrow, I'm afraid. Attól tartok, holnap hideg és esôs lesz az idô.
Who do you think will win the match? Mit gondolsz, ki nyeri meg a mérkôzést?
You'll feel better if you take this medicine. Jobban fogod érezni magad, ha beveszed 
ezt a gyógyszert.
I'll see you later. Késôbb találkozunk.

Az angolban ez a használat áll legközelebb ahhoz, amit más nyelvben egyszerû jövô
idônek neveznek.  

2, A will segédigével a véleményünket fejezzük ki, jóslatunk nem tényeken alapszik.
Gyakran használjuk az I think ..., I hope ..., I'm sure ... kifejezésekkel. 
I think Labour will win the next election. Azt hiszem, a Munkáspárt nyeri meg a kö
vetkezô választást. 
I hope you'll come and visit me. Remélem, meglátogatsz majd. 
I'm sure you'll pass your exams. Biztos vagyok benne, hogy átmész a vizsgáidon.

3, A will segédigét gyakran azokban az összetett mondatokban használjuk, ahol a mel-
lékmondat if, when, before, stb. kötôszavakkal kapcsolódik a fômondathoz. Fontos meg-
jegyezni, hogy a mellékmondatban nem használjuk a will segédigét.
You'll break the glass if you aren't careful. El fogod törni a poharat, ha nem vigyázol. 
When you're ready, we'll start the meeting. Akkor kezdjük a megbeszélést, amikor készen 
vagy.  
I won't go until you arrive. Nem megyek el, amíg meg nem érkezel. 
As soon as Peter comes, we'll have lunch. Ahogy Péter megjön, megebédelünk.

UNIT 5
A jövô kifejezése
Bevezetés
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Where are you having lunch? Hol ebédelsz?
What are you doing tonight? Mit csinálsz ma este?

2, Gyakran a jövôre utaló folyamatos jelen idejû alakot mozgást és valamilyen tevé-
kenységet kifejezô igékkel használjuk.
Are you coming to the dance tonight? Eljössz a ma esti táncra?
I'm meeting the director tomorrow. Holnap találkozom a rendezôvel.
I'm just taking the dog for a walk. Csak kiviszem a kutyát sétálni.
We're playing tennis this afternoon. Ma délután teniszezünk.

3 A folyamatos jelen idejû alakot emberek által megtervezett programok kifejezésére
használjuk. Olyan események kifejezésére azonban nem használjuk, melyeket emberek
nem tudnak befolyásolni.
It's going to rain this afternoon. Ma délután esni fog.
*It's raining this afternoon.
The sun rises at 5.30 tomorrow. A nap holnap 5 óra 30 perckor kel.
*The sun is rising ... 

Figyelem!

• Néha szinte egyáltalán nincs különbség a folyamatos jelen idô és a going to között.

• Amikor különbség van a két alak között, akkor a folyamatos jelen idôvel olyan meg-
tervezett eseményre utalunk, ami valószínûleg be is következik, míg a going to a be-
szélô szándékát fejezi ki.

I'm seeing my girlfriend tonight. Ma este találkozom a barátnômmel.
I'm going to ask her to marry me. Meg fogom kérni a kezét.
*I'm asking ...  
What are you doing this weekend? Mit csinálsz ezen a hétvégén?
What are you going to do about the Mit csinálsz a törött vécével?
broken toilet? (= Mi a szándékod?)

Present Simple 

1, Egyszerû jelen idôt használunk, ha olyan eseményre utalunk, amire a menetrendben
vagy a naptárban meghatározott idôben kerül sor.
My flight leaves at 10.00. A gépem tízkor indul.
Term starts on 5 February. A félév február 5-én kezdôdik.
What time does the film start? Mikor kezdôdik a film?
It's my birthday tomorrow. Holnap van a születésnapom.
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Tervek, döntések és szándékok - will and going to 

1, A will segédige a beszéd pillanatában meghozott döntést vagy szándékot jelöl.
I'll phone you back in a minute. Mindjárt visszahívlak.
Give me a ring some time. Hívj majd fel valamikor! 
We'll go out together. lmegyünk valahova együtt.
'The phone's ringing.'  'I'll get it.' "Csöng a telefon!" "Felveszem."

2, A going to a beszéd pillanata elôtt született tervet, döntést, szándékot fejez ki.
When she grows up, she's going to be Balett táncosnô lesz, amikor felnô.
a ballet dancer.
We're going to get married in the spring. Tavasszal fogunk összeházasodni.

A will és shall használata

1, A jóslatot kifejezô will olyan segédige, ami egyszerûen csak a jövô idôre utal. Nincs
valódi jelentése.
Tomorrow will be cold and windy. Holnap szeles és esôs lesz az idô.

2, A will ugyanakkor többféle jelentéssel bíró módbeli segédige is. Jelentése gyakran a
fôige jelentésétôl függ. 
I'll help you carry those bags. (= ajánlat)
Will you marry me? (= hajlandóság)
Will you open the window? (= kérés)
My car won't start. (= elutasítás)
I'll love you for ever. (= ígéret)
'The phone's ringing.' 'It'll be for me.' (= jelenre vonatkozó jóslat)

3, A shall segédigét fôleg kérdésekben használjuk az I és we személyes névmásokkal.
Where shall I put your tea? Hova tegyem a teád? (Utasításra várok.)
What shall we do tonight? Mit csináljunk ma este? (Döntést várok.)
Shall I cook supper tonight? Fôzzek ma este vacsorát?
(A segítségemet ajánlom fel.)
Shall we eat out tonight? Menjünk el enni valahova?
(Javaslatot teszek.)

Megtervezett programok - Present Continuous 

1, A már elôre megszervezett, betervezett és elhatározott programokat a folyamatos 
jelen idôvel fejezzük ki, ami általában a közeli jövôre utal. Azért használunk jelen idôt,
mert a jelenben van realitása a dolognak. 
I'm having lunch with Brian tomorrow. Holnap Briannel ebédelek.
What time are you meeting him? Mikor találkozol vele?

We're seeing
Hamlet at the theatre tonight. Ma este a Hamletet

nézzük meg.
We're going to see 



Kétfajta vonatkozói mellékmondat létezik, amelyek használata lényegesen eltér egymástól.
1, Az elsô csoportba azok a vonatkozói mellékmondatok tartoznak, amelyek meghatá-
rozzák az elôttük álló fônevet, vagyis pontosítják, hogy kirôl és mirôl is beszélünk. 
(Defining relative clauses)

She likes people who are good fun to be with. Szereti azokat az embereket, akikkel vicces
együtt lenni.

Politicians who tell lies are odious. Azok a politikusok, akik hazudnak, 
megvetendôek.
A corkscrew is a thing you use to open A dugóhúzó az a dolog, amivel a borosü-
a bottle of wine. veget lehet kinyitni.

A She likes people… magában nem jelent sokat, tudnunk kell, hogy ô pontosan milyen
embereket nem szeret.
A who tell lies határozza meg, hogy pontosan milyen politikusokat találunk megveten-
dônek. A leszûkítés nélkül a kijelentés minden politikusra vonatkozna. A corkscrew is a
thing… önmagában nem jelent semmit. 

2, A második csoportba azok a vonatkozói mellékmondatok tartoznak, amelyek csak
másodlagos jelentôséggel bíró információt tartalmaznak, és a mondat nélkülük is értel-
mes. (Non-defining clauses)
My friend Andrew, who is Scottish, Barátom Andrew, aki skót, skótdudán játszik. 
plays the bagpipes.
Politicians, who tell lies, are odious. A politikusok, akik hazudnak, megvetendôek.
My favourite building is Durham Cathedral, A durhami katedrális, amit 200 éven keresztül
which took over 200 years to build. éven keresztül építettek, a kedvenc épületem.

A My friend Andrew rész pontosan meghatározza, hogy kirôl van szó. Nem kell tovább
magyarázni, milyen Andrew-ról beszélünk. A who is Scottish mellékmondat csak kiegé-
szítô információt ad róla. 
A who tell lies mellékmondat ebben az esetben minden politikusra vonatkozik. Nem kell
meghatározni, kire vonatkozik, mindannyian hazudnak!
A My favourite building is meghatározza, milyen épületrôl beszélünk, minden további
információ csak kiegészítés, nincs rá szükség. 

3, Az elsô csoportba tartozó mellékmondatok sokkal gyakrabban fordulnak elô a beszélt
nyelvben, míg a második csoportba tartozók inkább az írott nyelvre jellemzôek. A beszélt
nyelvben könnyû kikerülni az ilyen összetett mondatokat. 

UNIT 6
Vonatkozói mellékmondatok
Relative clauses
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2, Egyszerû jelen idôt használunk a mellérendelt mondatokban az if, when, before, as
soon as, unless, stb. kötôszavak után.
We'll have a picnic if the weather stays fine. Ha szép marad az idô, piknikezünk.
When I get home, I'll cook the dinner. Amikor hazaértem, készítek vacsorát.
I'll leave as soon as it stops raining. Ahogy eláll az esô, elindulok.

Future Continuous

1, A folyamatos jövô idôt olyan esemény kifejezésére használjuk, amely a jövô egy
meghatározott pontja elôtt és után is folyamatban lesz. 
Don't phone at 8.00. We'll be having supper. Ne telefonálj 8-kor. Éppen vacsorázni fogunk.
This time tomorrow I'll be flying to New York. Holnap ilyenkor New York felé repülök.

2, A folyamatos jövô idôvel a dolgok természetes menetébôl adódóan bekövetkezô ese-
ményre is utalhatunk. Az idô elôre haladtával az esemény be fog következni. 
Don't worry about our guests. Ne aggódj a vendégek miatt! 
They'll be arriving any minute now. Most már bármelyik percben befuthatnak. 
We'll be going right back to the football A szünet után rögtön a focival folytatjuk.
after the break. (tévében hangzott el)

Future Perfect

A befejezett jövô idô a jövô egy adott pontja elôtt befejezôdött eseményre utal. Ezt az
alakot nem túl gyakran használják. 
I'll have done all my work by this evening. Estére az összes munkámat befejezem.
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A melléknév felsôfoka és az all, every(thing), some(thing), any(thing), és only szavak
után inkább a that használatos, és nem a which.

That's the funniest film that was ever made. Ez a legviccesebb film, amit valaha láttam.
All that's left is a few slices of ham. Ami megmaradt, az csak néhány szelet sonka.
Give me something that'll take away the pain. Adj valamit, ami megszünteti a fájdalmat.
He's good at any sport that is played with Ô bármilyen sportban, amit labdával
a ball. játszanak, jó.
The only thing that'll help you is rest. Az egyetlen dolog, ami segíthet rajtad, az a

pihenés.

• Az it is ... kezdetû mondatokban is a that fordul elô inkább.
It is a film that will be very popular. Ez olyan film, ami nagyon népszerû lesz.

• Az elöljárószók általában a vonatkozói mellékmondat végére kerülnek.
Come and meet the people I work with. Ismerkedj meg azokkal, akikkel együtt 

dolgozom.
This is the book I was telling you about. Ez az a könyv, amirôl beszéltem neked.
She's a friend I can always rely on. Ô az a barát, akire mindig számíthatok.

Non-defining relative clauses

1, A második csoportba tartozó mellékmondatokból soha nem hagyható ki a vonatkozói
névmás. 
A vonatkozó névmás, mint a mondat alanya

Paul Jennings, who has written several Paul Jennings, aki számos könyvet írt, 
books, addressed the meeting. üdvözölte a találkozó résztvevôit.
His last book, which received a lot of Az utolsó könyve, ami sok dicséretet
praise, has been a great success. kapott, nagy siker volt. 

A vonatkozó névmás, mint a mondat tárgya

Paul Jennings, who I knew at university, Paul Jennings, akit az egyetemrôl ismertem, 
addressed the meeting. üdvözölte a találkozó résztvevôit.
His last book, which I couldn't understand Az utolsó könyve, amit egyáltalán nem 
at all, has been a great success. értettem, nagy siker volt. 

2, Ezekben a mellékmondatokban a vonatkozó névmások közül  a who és which hasz-
nálatos, illetve a whom, de ez nem túl gyakori.
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My friend Andrew plays the bagpipes. Barátom, Andrew skótdudán játszik.
He's Scottish, by the way. Ja, amúgy skót. 

4, Beszéd közben nem tartunk szünetet az elsô csoportba tartozó mellékmondatok elôtt
és után, írásban pedig nem választjuk el vesszôvel a mondat többi részétôl. A második
csoportba tartozó mellékmondatok esetében vesszôt használunk, ezzel is jelezve, hogy
ez csak egy közbevetett, extra információ, beszédben pedig szünetet tartunk elôtte és
utána.
I like the things you say to me. Szeretem, amiket mondasz nekem.
(nincs vesszô, nincs szünet)
My aunt (vesszô, szünet), who has been Nagynéném, aki már húsz éve özvegy,
a widow for twenty years (vesszô, szünet), szeret utazgatni.
loves travelling. 

Defining relative clauses

1, Figyeljük meg, hogy a vonatkozó névmás kihagyható, ha a mellékmondatnak nem az
alanya (akit, amit, akirôl, amitôl, stb.). Ez nagyon gyakori.

Nincs vonatkozói névmás

Did you like the present ( ) I gave you? Tetszett az ajándék, amit adtam neked?
Who was that man ( ) you were talking to? Ki volt az a férfi, akivel beszéltél?
The thing ( ) I like about Dave is his Amit Dave-ben szeretek, az a humora.
sense of humour.

2, Nem hagyhatjuk viszont ki a névmást, ha a mellékmondat alanya. 

Van vonatkozói névmás

I met a man who works in advertising. Találkoztam egy emberrel, aki a reklám-
szakmában dolgozik.
I'll lend you the book that changed my life. Kölcsönadom neked a könyvet, ami meg-
változtatta az életem.
The thing that helped me most was knowing Az, ami leginkább segített, az volt, hogy 
I wasn't alone. tudtam, nem vagyok egyedül.

3, Személyekre a who vagy that, dolgokra a that vagy which vonatkozó névmást hasz-
nálhatjuk az alábbi táblázat szerint. A zárójelben lévô alak tehát létezik, de használata
nem túl gyakori. A vonal ( ) azt jelenti, hogy ezekben az esetekben nem tesszük ki a
névmást.

Személy Dolog

Alany a who (that) that (which)

Tárgy (that) (that

Személy Dolog

Alany ... , who ... ... , which ... ,

Tárgy ... , who (whom) ... ... , which ... ,
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Igenevek (Participles)

1, Az ige present participle (-ing) alakját melléknévként vagy határozóként használhatjuk.
Modern art is interesting. A modern mûvészet érdekes.
Pour boiling water onto the pasta. Önts forró vizet a tésztára.
She sat in the corner crying. A sarokban ült sírva.

2, Az ige past participle (-ed) alakját is használhatjuk melléknévként vagy határozóként. 
I'm interested in modern art. Érdekel a modern mûvészet.
Look at that broken doll. Nézd azt a törött babát.
He sat in his chair, filled with horror at A székén ült, rémülten attól, amit látott.
what he had just seen.

3, A fônevet követô igenevek ugyanúgy meghatározzák és beazonosítják, hogy mirôl
van szó, mint a vonatkozói mellékmondatok.
I met a woman riding a donkey. Találkoztam egy szamáron lovagló nôvel. 
(= who was riding ...) (= egy nôvel, aki lovagolt)
The car stolen in the night was later Az éjszaka ellopott autót késôbb megtalálták. 
found abandoned. (= that was stolen ...) (=amit éjszaka loptak el)

4, A határozóként használt igenevek vonatkozhatnak
• két egy idôben zajló cselekvésre.
She sat by the fire reading a book. A tûznél ült és könyvet olvasott.
• két egymást követô cselekvésre. 
Opening his case, he took out a gun. A táskáját kinyitva, kivett egy fegyvert.

Ha hangsúlyozni szeretnénk, hogy az elsô cselekvés befejezôdött, mielôtt a második el-
kezdôdött volna, a perfect participle alakot használjuk.

Having finished lunch, we set off on our Miután megebédeltünk, útra keltünk.
journey. 
Having had a shower, she got dressed. Mitán megfürdött, felöltözött.

• két olyan cselekvésre, ami közül az egyik a másik következménye.
Being mean, he never bought anyone a Mivel zsugori volt, soha senkinek sem vett 
Christmas present. karácsonyi ajándékot.
Not knowing what to do, I waited patiently. Mivel nem tudtam, mit tegyek, türelmesen

vártam.

5, Sok ige után használjuk az -ing-es alakot
I spent the holiday reading. A nyaralást olvasással töltöttem.
Don't waste time thinking about the past. Ne pazarold az idôt azzal, hogy a múltról 
gondolkodsz.
Let's go swimming. Menjünk úszni.
He keeps on asking me to go out with him. Egyre csak arra kér, hogy járjak vele. 
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Figyelem!

Az elöljárószó itt is állhat a mondat végén. 
He talked about theories of market forces, A piaci erôforrások elméletérôl beszélt, 
which I'd never even heard of. amirôl én még csaknem is hallottam. 

A hivatalosabb írott nyelvben azonban az elöljárószó a névmás elé kerül. 
The privatization of railways, to which the A vasút államosítása, ami mellett a jelenlegi
present government is committed, is not kormány elkötelezte magát, nem örvend
universally popular. általános népszerûségnek.

which
A which vonatkozhat az elôtte álló egész mondatra, ilyenkor vesszôt használunk elôtte.
She arrived on time, which amazed everybody. Idôben érkezett, ami mindenkit meglepett.
He gambled away all his money, which I Az összes pénzét eljátszotta, amit nevetsé-
thought was ridiculous. gesnek találtam.
The coffee machine isn't working, which A kávéautomata nem mûködik, ami azt 
means we can't have any coffee. jelenti, hogy nem tudunk kávézni.

whose
A whose vonatkozó névmás jelentése: akinek a valakije / valamije. Mindkét típusú vo-
natkozói mellékmondatban használható. 
That's the woman whose son was killed Ez az a nô, akinek a fiátnemrégen megölték.
recently.
My parents, whose only interest is A szüleim, akiknek a kertészkedés az egyet-
gardening, never go away on holiday. len hobbijuk, soha nem mennek nyaralni. 

what
A what névmást a defining típusú vonatkozói mellékmondatokban használjuk, jelentése:
a dolog, ami. 
Has she told you what's worrying her? Elmondta neked, mi aggasztja?
What I need to know is where we're meeting. Amit tudni szeretnék, az az, hogy hol talál
kozunk.

why, when, where
1, A why névmás jelentése: az ok, amiért.
I don't know why we're arguing. Nem tudom, miért veszekszünk.

2, A when és where mindkét típusú vonatkozói mellékmondatban használható. 
Tell me when you expect to arrive. Mondd meg, mikorra várható az érkezésed.
The hotel where we stayed was excellent. A szálloda, ahol megszálltunk, kiváló volt. 
We go walking on Mondays, when the rest Hétfônként megyünk sétálni, amikor a világ 
of the world is working. többi része dolgozik.
He works in Oxford, where my sister lives. Oxfordban dolgozik, ahol a nôvérem lakik.

�
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There's no point in doing it your way. Nincs értelme a te módszereddel csinálni. 
It won't work. Nem fog mûködni.
It's no good saying you're sorry. Semmi értelme bocsánatot kérni.
It's not enough. Ez nem elég.

Figyelem!

A suggest igét ing-es alak és mellékmondat is követheti.

He suggested going to London to look for work. Azt javasolta, menjek Londonba
munkát keresni.
I suggest (that) we all go to bed. Javaslom, hogy mindnyájan feküdjünk le.

A fônévi igenév alakjai

Simple Present
I want to have a bath. Fürödni akarok.
It's time to go. Ideje menni.

Present Continuous
It's nice to be sitting here with you. Kellemes itt üldögélni veled.
I'd like to be lying next to a swimming pool. Szeretnék egy úszómedence mellet feküdni.
They seem to be having a few problems. Úgy tûnik, van néhány problémájuk.

Perfect
I'd like to have seen his face when you Szeretnem, ha láthattam volna az arcát, 
told him. amikor megmondtad neki.
He seems to have forgotten about our date. Úgy tûnik, elfelejtkezett a randinkról.
I hope to have retired by the time I'm fifty. Remélem, hogy ötvenéves koromra már 
nyugdíjban leszek.

Passive
I'd like to be promoted to sales manager. Szeretném, ha kereskedelmi igazgatóvá
léptetnének elô.
There's a lot of tidying up to be done. Sok rendbe rakni való van.
I asked to be informed as soon as there Kértem, hogy értesítsenek, amint van
was any news. valami hír.

Figyelem!

A fônévi igenév különbözô alakjait a modális segédigék után is használjuk to nélkül. 
You should be working, not watching TV. Dolgoznod kéne, nem tévézni.
She must have gone home early. Biztosan korán ment haza.
This essay must be done by tomorrow. Ezt az esszét holnapra kell megírni.

1, Az ing-es alakot (gerund vagy present participle) elöljárószók után használjuk. 
I'm good at running. Jól tudok futni.
We're thinking of living abroad. Azon gondolkozunk, hogy külföldre költözünk.
I'm interested in seeing your book. Érdekelne a könyved.
After having lunch, we tidied up. Ebéd után elpakoltunk.
I'm looking forward to meeting you. Várom, hogy találkozzam veled.
We can't get used to driving on the left. Nem tudunk hozzászokni a baloldali veze-

téshez.

Figyeljük meg, hogy az utolsó két példában a to elöljárószó és nem a fônévi igenév része,
tehát ing-es alak követi. 

2, Az ing-es alakot bizonyos igék után használjuk.
I enjoy visiting my relatives. Élvezem a rokonlátogatást.
She denies stealing the money. Tagadja, hogy ellopta volna a pénzt.

Néhány további ige, melyet szintén ing-es alak követ: 

avoi, dadmit, finish, can't stand, don't mind, adore, give up, keep on, can't stop, can't help

3, Van néhány ige, amelyet a mondat tárgya és az ing-es alak követ.
I hate people telling me what to do. Utálom, ha az emberek megmondják nekem,

mit csináljak
You can't stop me doing what I want. Nem tudod megakadályozni, hogy azt 
csináljam, amit akarok.
I can hear someone playing the violin. Hallom, hogy valaki hegedül.
I spent the weekend gardening. A hétvégét kertészkedéssel töltöttem.
Don't waste time doing nothing. Ne pazarold az idôd semmittevéssel.

4, Az ing-es alakot a mondat alanyaként vagy tárgyaként is használhatjuk.
Living in a big city is exciting. Nagyvárosban élni izgalmas.
Smoking is bad for your health. A dohányzás árt az egészségednek.
I find working in the garden a real bore. A kerti munkát igazán unalmasnak találom.

5. Az ing-es alak idiomatikus kifejezésekben is elôfordul. 
It's no use talking to her. She never listens. Nincs értelme beszélni vele. Soha nem 
hallgat meg.
This book is worth reading. Ezt a könyvet érdemes elolvasni.

UNIT 7
Igei szerkezetek
Az ing-es alak használata
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I was allowed to borrow the car. Megengedték, hogy kölcsönvegyem az autót.

A let ebben a jelentésben nem állhat szenvedô szerkezetben. *I was let…

5, Bizonyos melléknevek után is fônévi igenevet használunk. 
It's difficult to explain how to get there. Nehéz elmagyarázni, hogyan lehet oda-
jutni.
It's impossible to get through to her. Lehetetlen elérni telefonon.
Pleased to meet you. Örülök, hogy megismerhetem.
I'm surprised to see you here. Meglep, hogy itt talállak.
You were lucky to find me. Szerencséd volt, hogy megtaláltál.
Dogs are easy to train. A kutyákat könnyû idomítani.
It's good to be back home. Jó újra itthon lenni.
She's nice to talk to. Kellemes beszélgetni vele.

Figyeljük meg a for használatát az alábbi mondatban. 
It's difficult for me to explain. Nehéz ezt nekem elmagyaráznom.

6, Bizonyos fônevek után is használunk fônévi igenevet.
It's time to go. Ideje menni.
It's a good idea to ask for help. Jó ötlet segítséget kérni.
I didn't agree with the decision to close Nem értettem egyet a döntéssel, hogy a 
down the factory. gyárat bezárják.
There's no need to ask for permission. Nincs szükség engedélyt kérni.
My job gives me the opportunity to travel. A munkám révén lehetôségem van utazni.

7, A fônévi igenevet célhatározóként is használhatjuk.
I came here to learn English. Azért jöttem ide, hogy angolul tanuljak.
I need more money to buy all the things Több pénzre van szükségem, hogy mindent
I want. megvegyek, amit akarok.

8, Bizonyos kérdôszavak után is állhat fônévi igenév.
I don't know what to do. Nem tudom, mit tegyek.
Can you tell me how to get there? Meg tudná mondani, hogyan jutok oda?

9, Fônévi igenevet használunk a too és enough szavakkal. 
I was too tired to eat. Túl fáradt voltam ahhoz, hogy egyek.
There were too many people to get in the Túl sok ember volt 
house.
It's cold enough to snow. Elég hideg van ahhoz, hogy essen a hó.
There isn't enough time to do all the things Nincs elég idô arra, hogy mindent
I'd like to. megcsináljak, amit szeretnék.

34 Headway Upper-Intermediate

A fônévi igenév használata

1, Fônévi igenevet bizonyos igék után használunk.
I can't afford to pay the bill. Nem tudom kifizetni a számlát.
I hope to see you again soon. Remélem, hamarosan újra látlak.
I didn't mean to hurt you. Nem akartalak megbántani.

További igék, melyeket fônévi igenév követ:
agree attempt choose dare decide expect help want
learn manage need offer promise refuse seem long

2, Van néhány ige, amelyet a mondat tárgya és fônévi igenév követ.
He advised me to listen carefully. Azt tanácsolta, hogy figyelmesen hallgassam.
They invited her to have lunch. Meghívták ebédre.

Még néhány ilyen ige:
allow remind
encourage teach
order tell … someone to do something
persuade force

3, Vannak olyan igék, amelyeket néha tárgy és fônévi igenév követ, más esetekben viszont
csak a fônévi igenév. 
I want to go home. Haza akarok menni.
I want you to go home. Azt akarom, hogy menj haza.
I'd like to help you. Szeretnék segíteni neked.
I'd like you to make up your own mind. Szeretném, ha eldöntenéd.

Az alábbi igék is ilyenek: 
ask beg
expect would love
help would prefer …to go / someone to do something
need would hate

Figyelem!

A help igét követheti to-val álló fônévi igenév, és to nélküli is. 
She helped me tidy / to tidy up. Segített nekem rendet rakni.

4. A make, let és allow igék után is fônévi igenév áll. 
She made me do the exercise again. Újra elvégeztette velem a gyakorlatot.
(cselekvô - to nélül)
I was made to stand in the corner. A sarokba állítottak.
(szenvedô- to-val)
He let me go home. (cselekvô - to nélkül) Hazaengedett.
He allowed me to go home. Megengedte, hogy hazamenjek.
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remember, forget, regret
1, Ha ing-es alak követi ôket, a cselekvés, amire a beszélô emlékezik, emlékezni kíván,
illetve amit sajnál, korábban történt.

I remember having some lovely holidays Emlékszem, milyen jókat nyaraltunk
when I was a kid. gyerekkoromban.
I'll never forget meeting you. Soha nem felejtem el, hogy találkoztam veled.
I regret lying to her. Sajnálom, hogy hazudtam neki.

2, A fônévi igenév olyan cselekvésre utal, ami az emlékezés vagy sajnálkozás után tör-
ténik vagy történt. 

I must remember to buy my mother a Nem szabad elfelejtenem, hogy születésnapi
birthday card. lapot vegyek az anyukámnak.
Don't forget to lock all the doors. Ne felejtsd el bezárni az ajtókat.
I regret to tell you that you've failed. Sajnálattal közlöm, hogy megbukott.

stop
1, Ha valamilyen folyamatban lévô cselekvés befejezését akarjuk kifejezni, akkor az
ing-es alakot használjuk utána. 

We stopped playing tennis because it Abbahagytuk a teniszezést, mert túlságosan
got too dark. besötétedett.
Stop looking at me like that! Hagyd abba, hogy így nézel rám!

2, Ha fônévi igenév áll utána, akkor arra adunk magyarázatot, hogy miért fejezôdött be
a cselekvés és mi következett utána. Ilyenkor a fônévi igenév célhatározói szerepet játszik
a mondatban. 

We stopped to have a break. Megálltunk szünetet tartani.
Have you ever stopped to think how much Leálltál valaha átgondolni, mennyit is költesz
you spend on cigarettes? cigarettára?

try
1, Az ige után álló fônévi igenév valamilyen célra utal, amit el szeretnénk érni. 
I tried to learn Chinese, but it was too Próbáltam kínaiul tanulni, de túl nehéz volt.
difficult.
We tried to put out the fire, but it was Megpróbáltuk eloltani a tüzet, de lehetetlen
impossible. volt.

2, Az ing-es alakkal azt magyarázzuk el, hogy milyen módon próbáltuk a célt elérni. 
I tried going to evening clases. Megpróbáltam esti iskolába járni.
We tried pouring on water, my husband Megpróbáltunk vizet önteni rá, a férjem 
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-ing vagy fônévi igenév?

continue, start, begin
1, Mindkét alakot lehet használni, de a fônévi igenév gyakoribb.
He began working / to work when he way Húszéves korában kezdett dolgozni.
twenty.
She continued ironing / to iron. Tovább vasalt.

2, Ha az ige folyamatos alakban áll, a fônévi igenév használatos. 
It's starting to rain. Most kezd esni.

3, Néhány statikus ige ritkán áll folyamatos alakban. Ezek nem igazán fordulnak elô 
folyamatos alakú fônévi igenévként sem. 
I began to like Joan more and more. Egyre jobban kezdem szeretni Joant.
*I began liking …

like, love, hate, prefer
1, Többnyire mindkét alakot lehet használni közel azonos jelentésben.
I like to get / getting up early. Szeretek korán kelni.
I love to lie / lying in the bath. Szeretek a kádban feküdni.

2, Amikor a like igét „enjoy" (=élvezni) jelentésben használjuk, inkább az ing-es alak
követi. 
I like cooking. Szeretek fôzni.

Amikor a mondat valami speciálisabb helyzetre utal, a fônévi igenév gyakoribb. 
I like to cook a roast on Sundays. Szeretek vasárnaponként húst sütni.
I like to read a book before going to sleep Szeretek este lefekvés elôtt könyvet 
at night. olvasni. 

3, Amikor a like „think it a good idea" (=azt gondolom, ez jó ötlet) jelentésben fordul
elô, fônévi igenév követi. 
I like to pay bills on time. Szeretem a számlákat idôben kifizetni.
I like to go to the dentist regularly. Szeretek rendszeresen fogorvoshoz menni.

4, Ha would áll elôttük, fônévi igenév követi ôket.
I'd like to relax for a bit. Szeretnék egy kicsit pihenni.
I'd love to visit you. Szeretnélek meglátogatni.
She'd hate to be poor. Utálná, ha szegény lenne.
We'd prefer to travel by train if possible. Jobban szeretnénk vonattal utazni, ha 
lehetséges.



1, A modális segédigék:
can could may might shall should 
will would must ought to

A modális segédigéket gyakran, sokféle jelentésben használjuk.
Hajlandóság, képesség, engedély, elutasítás, kötelesség, tiltás, javaslat, szükségesség,
ígéret és szándék kifejezésére használjuk ôket. Minden módbeli segédige kifejezhet
valószínûséget, bizonyosságot vagy lehetôséget. 

2,  Jellemzôik: 
• Nincs -s végzôdés az egyes szám harmadik személyben.
He can swim. Tud úszni.
She must go. Mennie kell.

• A kérdésben nincs do/does.
May I ask a question? Kérdezhetek valamit?
Shall we go? Menjünk?

• Tagadásban nincs don't/doesn't.
You shouldn't tell lies. Nem szabadna hazudnod.
You won't believe this. Nem fogod elhinni.

• Utánuk fônévi igenév áll to nélkül. Kivétel az ought to.
It might rain. Lehet, hogy esni fog.
Could you help? Segítenél?
We ought to be on our way. Indulnunk kéne.

• Nincs fônévi igenevük és -ing alakjuk. Ehelyett más kifejezést használunk.
I had to work hard when I was young. Fiatalkoromban keményen kellett dolgoznom.
I'd love to be able to ski. Szeretném, ha tudnék síelni.
I hate having to get up in the morning. Utálom, hogy reggelente fel kell kelni. 

• Általában nincs múlt idejû alakjuk. Helyette perfect infinitive (befejezett fônévi igen-
év) alakot használunk:

You should have told me that you can't Meg kellett volna mondanod, hogy nem 
swim. tudsz úszni.
You might have drowned! Megfulladhattál volna!
She must have been crazy to marry him. Ôrültnek kellett lennie, hogy hozzáment.

UNIT 8
Módbeli segédigék
Bevezetés
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tried covering it with a blanket, but it megpróbálta letakarni egy pokróccal, de
didn't work. nem sikerült.

3. Néha nincs igazán különbség a két alak között.

Have you ever tried driving / to drive in Próbáltál valaha Londonban vezetni?
London?
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We should be moving into our new house Hamarosan beköltözünk az új házunkba. 
soon (as long as nothing goes wrong). (ha semmi gond nincs)

2, A should ebben a jelentésében azt fejezi ki, hogy mi szeretnénk, ha az esemény bekö-
vetkezne. Negatív vagy kellemetlen dolgok kifejezésére nem használjuk.
You should pass the exam. Át kellene menned a vizsgán. 
You've worked hard. Annyit készültél.
You should fail the exam. You haven't Inkább a következô szerkezetet használjuk,
done any work at all. ha valami rosszra számítunk:
I don't think you'll pass the exam. Nem hiszem, hogy átmész a vizsgán.

may és might
1, A may annak a lehetôségét fejezi ki, hogy valami meg fog történni vagy éppen most
történik.
We may go to Greece this year. We haven't Idén lehet, hogy Görögországba megyünk. 
decided yet. Még nem döntöttük el.
'Where's Ann?' 'She may be having a bath, „Hol van Anna?" „Lehet, hogy fürdik, nem 
I don't know.' tudom."

2, A might használatával azt fejezzük ki, hogy a dolog még egy kicsit kevésbé valószínû. 
It might rain. Take your umbrella. Lehet, hogy esni fog. Vigyél ernyôt.
'Where's Peter?' 'He might be upstairs. „Hol van Péter?" „Lehet, hogy fönt van. 
There's a light on.' Ég a lámpa."

3, Az angolul tanulók gyakran a perhaps vagy maybe ... will szerkezetet használják, ha
valamilyen jövôbeli lehetôségrôl beszélnek, ezzel kikerülve a may és might használatát.
Az anyanyelvi beszélôk azonban gyakran használják ezeket, tehát érdemes megtanulni
ôket.

could
1, A could jelentése hasonlít a might jelentéséhez.
You could be right. I'm not sure. Igazad lehet. Nem vagyok biztos benne.
That film could be worth seeing. It had a Lehet, hogy érdemes lenne megnézni a filmet.
good review. Jó kritikákat kapott.

2, A couldn't nem használható jövôbeli valószínûség kifejezésére. A could tagadó alak-
ja: might not.
You might not be right. Lehet, hogy nincs igazad.
That film might not be any good. Az a film lehet, hogy nem jó. 

3, A couldn't jelentése hasonlít a can't fenti jelentéséhez, de valamivel gyengébb annál.
She couldn't have a ten-year-old Nem lehet tízéves lánya! Ô maga is csak
daughter! She's only 21 herself. 21 éves.
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Valószínûség kifejezése módbeli segédigékkel jelen és jövô idôben 
Az alábbi segédigék a valószínûséget, bizonyosságot különbözô mértékben fejezik ki.
A will a legbiztosabb, a might/could pedig a legkevésbé biztos.

will
1, A will és won't segédigéket egy jövôben bekövetkezô esemény megjóslására használ-
juk. Többé-kevésbé biztosra vehetô, hogy az esemény be fog következni.
I'll see you later. Késôbb találkozunk.
His latest book will be out next month. Legutolsó könyve a jövô hónapban jelenik

meg.
2, A will és won't segédigékkel azt is ki tudjuk fejezni, amit igaznak hiszünk vagy gon-
dolunk a jelenrôl. Feltételezésünket az emberekrôl, dolgokról, szokásaikról, jellemzôik-
rôl, tulajdonságaikról meglévô tudásunk alapján tesszük.
'You've got a letter from Canada.'  "Kanadából jött leveled."
'It'll be from my aunt Freda.' "Biztos Freda nénikémtôl jön."
Leave the meat in the oven. Hagyd a húst a sütôben.
It won't be cooked yet. Még nem sült át. 
'I wonder what Sarah's doing.'  
'Well, it's Monday morning, so I guess Kiváncsi vagyok, mit csinál most Sarah. 
that right now she'll be taking the children Hát, mivel hétfô reggel van, gondolom, a 
to school.' gyerekeket viszi éppen iskolába. 

must és can't
1, A must használatával egy adott helyzet leglogikusabb és ésszerûbb magyarázatát fe-
jezzük ki. Nincs birtokunkban minden tény, így ez kevésbé biztos, mintha will-t hasz-
náltunk volna.
You say he walked across the Sahara Azt mondod, keresztül sétált a Saharán!
Desert! He must be mad! Bizonyára elment az esze.
You must be joking! I simply don't Biztos csak viccelsz! Egyszerûen nem
believe you. hiszek neked.

2, Ebben a jelentésében a will tagadása can't.
She can't have a ten-year-old daughter! Nem lehet, hogy tíz éves lánya van! 
She's only twenty-one herself. Még csak 21 éves.
'Whose is this coat?'  'It can't be Mary's. "Kié ez a kabát?" "Nem lehet Mary-é, túl 
It's too small.' kicsi."

should
1,  A should azt fejezi ki, hogy valami várhatóan be fog következni. Azért használunk
should-ot, mert úgy hisszük, hogy a dolgok úgy történnek, ahogy mi szeretnénk.Itt a
should jelentése: ha minden a terv szerint halad.
Our guests should be here soon (if they A vendégeinknek hamarosan itt kell lennie.
haven't got lost). (ha nem tévedtek el.)
This homework shouldn't take you too long A házi feladatot hamar meg tudod oldani 
(if you've understood what you have to do). (ha érted, mit kell csinálni.)
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4, Have got to is common in British English. It is more informal than have to.
I've got to go now. Cheerio!
Don't have a late night. We've got to get up early tomorrow.

Engedély
1, A may, can, és could segédigékkel kérhetünk engedélyt. 
May I ask you a question? Feltehetek egy kérdést?
May I use your phone? Használhatom a telefonod?
Can/Could I go home? I don't feel well. Hazamehetek? nem érzem jól magam.
Can/Could I borrow your car tonight? Ma este kölcsönkérhetem az autód?

2, A may segédigét használhatjuk engedélyadásra, de nagyon hivatalosan hangzik. A can
és can't használata gyakoribb.
You can use a dictionary in this exam. Ezen a vizsgán használhatsz szótárt.
You can't stay up till midnight. You're only five. Nem maradhatsz fel éjfélig. csak öt éves vagy.
You can't smoke in here. It's forbidden. Itt bent nem dohányozhatsz. Tilos. 

3, Ha általában vagy valamilyen múltbeli engedélyrôl a can, could, vagy be allowed to
segédigéket használjuk.
Children can/are allowed to do what they Manapság a gyerekek azt csinálhatnak, 
want these days. amit akarnak.
I couldn't go out on my own until I Tizenhat éves koromig nem mehettem el 
was sixteen. otthonról egyedül. 
I wasn't allowed to go out on my own until Tizenhat éves koromig nem mehettem el 
I was sixteen. otthonról egyedül. 

Képesség
1, A can képességet fejez ki. Múlt idôben a could alak használatos.
I can speak three languages. Három nyelven beszélek.
I could swim when I was three. Hároméves koromban tudtam úszni.

2, További alakokat a be able to alakkal képezünk..
I've never been able to understand her. Soha nemvoltam képes megérteni.
(Present Perfect)
I'd love to be able to drive. (infinitive) Szeretnék vezetni tudni.
Being able to drive has transformed my life. Az, hogy tudok vezetni, megváltoztatta az 
(-ing form) életemet. 
You'll be able to walk again soon. (future)

3, Ha a múltban egy alkalommal bekövetkezett eseményrôl beszélünk, nem használunk
could-ot. Helyette a was able to vagy managed to alakokat használjuk.
She was able to survive by clinging onto Túlélte a balesetet, a megrongált hajóba
the wrecked boat. kapaszkodva.
The prisoner managed to escape by A rabnak sikerült elszöknie úgy, hogy fel
climbing onto the roof. mászott a tetôre.

42 Headway Upper-Intermediate

A modális segédigék egyéb használata. 

Az alábbiakban további néhány információt közlünk a modális segédigékrôl. Ha még
több információra van szükség, érdemes egy nyelvtankönyvben utána nézni. 

Tanács
A should és ought segédigék enyhe kötelességet vagy tanácsot fejeznek ki. A should a
gyakoribb alak.
You should go to bed. You look very tired. Le kéne feküdnöd. Fáradtnak nézel ki.
You ought to take things easier. Könnyeben kéne venned a dolgokat.

Kötelesség 
1, A must erôs kötelességet fejez ki. Más igelakokat a have to-val fejezünk ki. 
You must try harder! Keményebben kell próbálnom!
You mustn't hit your baby brother. Nem szabad a kisöcséd megütnöd. 
What time do you have to start work? Hánykor kell elkezdened dolgozni?
I had to work hard to pass my exams. Szorgalmasan kellett dolgoznom, hogy át-
(Simple Past) menjek a vizsgáimon.
You'll have to do this exercise again. Újra meg kell csinálnod ezt a feladatot.
(future)
We might have to make some economies. Lehet, hogy ??????????

(infinitive)
She's never had to do a single day's work Egy napot sem kellett életében dolgoznia.
in her life. (Present Perfect)
I hate having to get up early. (-ing form) Utálom, hogy korán kell kelnem.

2, A must a beszélô véleményét fejezi ki.
I must get my hair cut. (I am telling myself.) Le kell vágatnom a hajam. 
You must do this again. (Teacher to student) Újra meg kell csinálnod.

A must használata a hivatalos stílusú , írott nyelvre jellemzô.
Candidates must answer three questions. A vizsgázóknak három kérdésre kell vála-
(On an exam paper) szolniuk.
Books must be returned by the end of the A hét végéig vissza kell vinni a könyveket. 
week. (Instructions in a library)
Have to expresses a general obligation Children have to go to school until they're 
based on a law or rule, or based on the sixteen. (It's the law.)
authority of another person.
Mum says you have to tidy your room.

3, Mustn't expresses negative obligation. Don't have to expresses the absence of  obligation.
You mustn't steal. It's very naughty.
You don't have to go to England if you want to learn English.



Figyeljük meg az alábbi kérdések szerkezetét!
• Ha alanyra kérdezünk, nincs segédige. Who broke the window? Ki törte be az

ablakot? What happens at the end of the book?
Mi történik a könyv végén?

• A kérdôszóhoz tartozó elöljárószó a kérdés végére kerül. Who is your letter from?
Kitôl jött a levél? What are you talking

about? Mirôl beszélsz?

• A kérdôszóhoz kapcsolódhat fônév, melléknév vagy határozószó. What sort of
music do you like? Milyen fajta zenét szeret? How big is
their new house? Mekkora (Milyen nagy) a házuk? H o w
fast does your car go? Milyen gyorsan megy az autód?

• A Miért? kérdést nemcsak a Why? kérdôszóval tehetjük fel. What did you do that
for? Ezt miért csináltad? How come you
got here before us? Hogy lehet, hogy elôbb értél ide, mint mi?
A How come …? meglepetést fejez ki. Figyeljük meg, hogy utána nincs kérdô szórend! 

what és which
1, A what és which kérdôszókat fônevekkel is használhatjuk.
What size shoes do you take? Milyen méretû/Hanyas cipôt hord?
Which of these curries is the hottest? Ezek közül melyik curry a legcsípôsebb?

2, Néha nincs különbség a what és which kérdôszavak jelentése között.
What/which is the biggest city in your Mi az ország legnagyobb városa?
country?
What/which channel is the match on? Melyik csatornán megy a meccs?

3, Akkor használjuk a which kérdôszót, ha kevés dolog közti választásra kérdezünk rá.
There's a blue one and a red one. Van kék és piros belôle.
Which do you want? Melyiket kéri?

Akkor használjuk a what kérdôszót, ha nincs meghatározva, hogy hány dolog közül le-
het választani. 
What car do you drive? Milyen autót vezetsz?

UNIT 9
Kérdések
Kérdô alakok
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Kérés
Több modális sedédigével is kifejezhetünk kérést. 
Can/could/will/would you do me a favour? Tennél nekem egy szívességet?
Can/could I open the window? Kinyithatom az ablakot? 

Hajlandóság és elutasítás 
1, Will segédigével hajlandóságot fejezhetünk ki. A won't alakkal azt fejezzük ki, hogy
valaki vagy valami nem hajlandó valamit elvégezni. Kérdésekben shall-t hsználunk.
I'll help you. Segítek neked.
She says she won't get up until she's had Azt mondja, nem kel fel, amíg meg nem 
breakfast in bed. reggelizett az ágyban.
The car won't start. Az autó nem indul.
Shall I give you a hand? Segítsek?
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2, A have igéken két alakja van jelen idôben. 
I don't have any money. Nincs pénzem.
I haven't got any money. Nincs pénzem.
But ... I didn't have any money. DE: Nem volt pénzem.
A fônévi igeneveknek és -ing-es alakoknak is van tagadó formája.
We decided not to do anything. Úgy döntöttünk, hogy semmit sem teszünk. 
I like not working. It suits me. Szeretek nem dolgozni. Ez jó nekem. 

3, A not szócska a mondat más részeihez is kapcsolódhat.
Ask him, not me. Kérdezd ôt, ne engem!
Buy me anything, but not perfume. Vegyél nekem bármit, csak ne parfümöt.

4, Ha a think, believe, suppose és  imagine igékkel fejezünk ki valamilyen negatív véle-
ményt, az elsô igét tagadjuk, nem a másodikat. Magyarul mindkét variáció lehetséges. 
I don't think you're right. Azt hiszem, nincs igazad. /Nem hiszem, 
*I think you aren't ... hogy igazad lenne. 
I don't suppose you want a game of tennis. Gondolom, nem szeretnél most teniszezni.

/Nem hiszem, hogy lenne kedved teniszezni.

5, Rövid válaszokban, az alábbi módon reagálhatunk.
'Are you coming?' 'I think so.' „Jössz?"    „Gondolom, igen." 'I beli-
eve so.' „Azt hiszem igen." 'I hope so.' „Remélem, igen." ' I
don't think so. „Nem hiszem." 'I hope not.' „Remélem, nem."
Az I think not válasz lehetséges, az *I don't hope so viszont nem helyes.

Tagadó kérdések
1, Ha tagadó formában kérdezünk, általában meglepetésünket fejezzük ki, mert nem az
történik, amit várnánk. Ezt megerôsítendô, emelkedô hanglejtést használunk. 
Don't you like ice-cream? Nem szereted a fagylaltot?
Everyone likes ice-cream! De hiszen mindenki szereti!
Haven't you done your homework yet? Még nem csináltad meg a leckédet? 
What have you been doing? Mit csináltál akkor eddig?

2, Tagadó kérdést használunk akkor is, ha valamilyen megerôsítést várunk. Ilyenkor a
mondat végén lefelé visszük a hangsúlyt. 
Haven't I met you somewhere before? Nem találkoztunk mi már valahol?
(I'm sure I have.) (Biztos vagyok benne, hogy igen.)
Didn't we speak about this yesterday? Nem beszéltünk már errôl tegnap? 
(I'm sure we did.) (Biztos vagyok benne, hogy igen.)
A két használat közötti különbség jól látható, ha „ugye" kérdéssé alakítjuk ôket. 
You haven't done your homework yet, 
have you? (tagadó mondat, állító visszakérdezés)
We've met before, haven't we? (állító mondat, tagadó visszakérdezés)
1, A gyakoriságot kifejezô határozók a fôige elôtt, de a be létige után állnak.
We hardly ever go out. Szinte soha nem megyünk el itthonról.
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Rákérdezés mások tulajdonságaira
1, A What is X like? kérdéssel azt szeretnénk megtudni, hogy X milyen, mert semmilyen
információnk nincs róla.
What's your capital city like? Milyen a fôvárosotok?
What are your parents like? Milyenek a szüleid?

2, A How is X? kérdéssel mások egészsége és boldogsága felôl érdeklôdünk.
How's your mother these days? Hogy van anyukád mostanában?

3, Néha mindkét kérdés használható. A What ... like? objektív információra kérdez rá,
míg a  How ... ? kezdetû kérdés sokkal személyesebb véleményre kérdez rá. 
'What was the party like?'  'Noisy. Lots „Milyen volt a buli?" „Hangos. Sok ember 
of people. It went on till 3.' volt. 3-ig tartott."
'How was the party?'  'Brilliant. I danced „Milyen volt a buli?" „Nagyon jó. Egész 
all night. Met loads of great people.' éjszaka táncoltam. Sok nagyszerû ember-
rel találkoztam."
How was your journey? Milyen volt az utad?
How's your new job going? Hogy megy az új munka?
How's your meal? Milyen az ebéd? 

Kérdések függô beszédben
Nincs kérdô szórend és do/does/did a függô beszédben elhangzó kérdésekben. 
I wonder what she's doing. Kiváncsi vagyok, mit csinál. 
*I wonder what is she doing.   
I don't know where he lives. Nem tudom, hol lakik. 
*I don't know where does he live.  
Tell me when the train leaves. Mondd meg, mikor indul a vonat!
Do you remember how she made the salad? Emlékszel még, hogyan csinálta a salátát?
I didn't understand what she was saying. Nem értettem, amit mondott.
I've no idea why he went to India. Fogalmam sincs, hogy miért ment Indiába. 
I'm not sure where they live. Nem vagyok biztos benne, hogy hol laknak. 
He doesn't know whether he's coming or going. Nem tudja, hogy jön vagy megy. 

Tagadás
Tagadó alakok
1, Az igéket a not szócska hozzáadásával tagadjuk, amit a segédigéhez kapcsolunk. Egy-
szerû jelen és múlt idôben, ahol nincs segédige, a do/does/did segédigéket használjuk.

I haven't seen her for ages. Régóta nem láttam ôt.
It wasn't raining. Nem esett az esô.
You shouldn't have gone to so much Nem kellett volna ekkora ügyet csinálnod 
trouble. belôle.
We don't like big dogs. Nem szeretjük a nagy kutyákat.
They didn't want to go out. Nem akarnak elmenni itthonról.
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2, Ha a will és would teljes alakját használjuk és hangsúlyt helyezünk rá, valamilyen
bosszantó szokást fejezünk ki vele.
He WILL come into the house with his Képes a sáros csizmájával bejönni a házba.
muddy boots on.
She WOULD make us wash in Képes lenne rávenni minket, hogy jéghideg
ice-cold water. vízben mosakodjunk.

used to + fônévi igenév
1, Ez a szerkezet valamilyen múltbeli cselekvést vagy állapotot fejez ki. Nincs jelen
idejû megfelelôje. 
When I was a child, we used to go on Gyerekkoromban a tengerpartra jártunk
holiday to the seaside. nyaralni.

3, A tagadó és kérdô alakot a következô módon képezzük:
Where did you use to go? Hova jártál régebben?
We didn't use to do anything interesting. Semmi érdekeset nem csináltunk annak 
idején.

4, A used to nem használható számot tartalmazó idôhatározóval.
*We used to have a holiday there for 10 years/three times.
De ...
We used to go there every year.

be/get used to + fônév/-ing-es alak
1, Ez a szerkezet teljesen különbözik a used to + fônévi igenév szerkezettôl, ami olyan
cselekvésre utal, ami korábban nehéz, furcsa vagy szokatlan volt, de már nem az. A
be/get used to szerkezetben a used melléknév és jelentése: hozzá van szokva vmihez.
I found it difficult to get around London Amikor elôször jöttem Londonba, nehéz 
when I first came, but I'm used to it now. volt tájékozódnom, de most már megszoktam. 
I'm used to getting around London by tube. Hozzá vagyok szokva, hogy Londonban 
metróval közlekedem.

2, A get igét használjuk, ha a változás folyamatára utalunk.
I'm getting used to the climate. Kezdek hozzászokni az éghajlathoz.
Don't worry. You'll get used to eating Ne aggódj! Hozzá fogsz szokni, hogy 
with chopsticks. pálcikával egyél.

She frequently forgets what she's doing. Gyakran elfelejti, mit csinál éppen.
We don't usually eat fish. Általában nem eszünk halat.
I rarely see Peter these days. Mostanában ritkán találkozom Péterrel.
We are seldom at home in the evening. Este ritkán vagyunk otthon.
Is he normally so bad-tempered? Általában ilyen rossz a hangulata?

2, A sometimes, usually és occasionally határozó a mondat elején és végén is állhat.
Sometimes we play cards. Néha kártyázunk.
We go to the cinema occasionally. Idônként moziba megyünk.
A többi határozó nem változtatja így a helyét.
*Always I have tea in the morning.

Folyamatos jelen idô (Present Continuous)
1, A folyamatos jelen idôt olyan szokás leírására használjuk, ami gyakran, talán a szo-
kásosnál is gyakrabban történik, esetleg váratlanul.
I like Peter. He's always smiling. Kedvelem Pétert. Mindig mosolyog.
She's always giving people presents. Állandón megajándékozza az embereket. 

2, Gyakran kritika érzôdik ki az ilyen szerkezetû mondatokból. Hasonlítsuk össze egy
tanár két mondatát.
Pedro always asks questions about Pedro mindig kérdéseket tesz fel az órával
the lesson. kapcsolatban. (Ez tény.)
Pedro is always asking questions Pedro állandóan kérdezget az órával kap-
about the lesson. csolatban. (Ez bosszantja a tanárt.)

3, Általában gyakoriságot kifejezô határozó is szerepel ezekben a mondatokban.
I'm always losing my keys. Állandóan elhagyom a kulcsom.
She's forever leaving the bath taps running. Örökké nyitva hagyja a csapot.

will és would
1, A will és would módbeli segédigéket tipikus viselkedés leírására használjuk. Kelle-
mes és kellemetlen szokások leírására is használhatóak.
He'll sit in his chair for hours on end. Órákig képes az autójában ülni.
She'd spend all day long gossiping Egész nap csak a szomszédokkal pletykálna.
with the neighbours.

UNIT 10
Szokás kifejezése
Egyszerû jelen idô (Present Simple)
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A feltételes mondat 3. típusa
1, A harmadik típusú feltételes mondatok nem a valóságon alapulnak. Olyan elképzelt
helyzetre utalnak, ami a múltban bekövetkezhetett volna, de nem következett be. Ezt a
valószerûtlenséget az igeidô változása mutatja: egyszerû múlt helyett Past Perfect alakot
használunk.
If you'd come to the party, you'd have Ha eljöttél volna a buliba, jól érezted volna 
had a great time. magad. 
I wouldn't have met my wife if I hadn't Nem ismertem volna meg a feleségemet, 
gone to France. ha nem mentem volna el Franciaországba.
2, A feltételes mondatok tagmondatai különbözô idôre is utalhatnak egy mondaton belül.
Ilyenkor vegyes típusú feltételes mondatokról beszélünk.
If we had brought a map (nem vettünk), Ha vettünk volna térképet, tudnánk, hol 
we would know where we are (nem tudjuk). vagyunk. 
I wouldn't have married her (de elvettem) Nem vettem volna feleségül, ha nem szeretném. 
if I didn't love her (de szeretem).

Feltételezett helyzetek kifejezése más módon
1, A wish, if only, és I'd rather szerkezeteket a második és harmadik típusú feltételes
mondatokhoz hasonlóan használjuk. A valóságtól elrugaszkodó elképzeléseket az ige-
idô változásával fejezzük ki. 
I wish I were taller. (De nem vagyok.) Bárcsak magasabb lennék!
If only you hadn't said that! (De mondtad.) Bárcsak ne mondtad volna!
I'd rather you didn't wear lots of make-up. Jobban szeretném, ha nem lennél ennyire 
(De ki vagy festve.) kifestve.
Az I'd rather you … szerkezetet gyakran arra használjuk, hogy valakit udvariasan meg-
kérjünk valamire. A tagadó alak, I'd rather you didn't …, különösen hasznos, ha udvari-
asan nemet szeretnénk mondani. 
'I'll come in with you.'   „Bejövök veled."  
'I'd rather you waited outside.' „Szeretném, ha inkább kint várnál."
'Can I smoke in here?'  'I'd rather you didn't.' „Rágyújthatok itt?"  „Inkább ne."

Figyelem!

• A wish ... would szerkezet sajnálkozást, elégedetlenséget, türelmetlenséget, felhábo-
rodást fejez ki, amiatt, hogy valaki állandóan csinál valamit.
I wish you'd stop smoking. Bárcsak leszoknál a dohányzásról.
I wish you'd do more to help in the house. Bárcsak többet segítenél a házban.
I wish it would stop raining. Bárcsak elállna az esô.

• Ha nem valaki esetleges szándékáról, hajlandóságáról beszélünk, a wish ... would
szerkezetet nem használjuk.
I wish my birthday wasn't in December. Bárcsak ne decemberben lenne a születés-
(*I wish it would be ...) napom.
I wish I could stop smoking. Bárcsak le tudnék szokni a dohányzásról.
(*I wish I would furcsa lenne, mert a saját akaratomat én befolyásolom. ) 
I wish he would stop smoking. Bárcsak leszokna a dohányzásról.
Ez helyes, mert én kívánom, hogy ô legyen erre hajlandó.  (I wish he were willing to...)

1, Az elsô típusú feltételes mondatok valós, a jelenben igaz tényeken alapulnak. Vala-
milyen feltétel kapcsán, a jelenben vagy a jövôben bekövetkezhetô eseményre utalnak.
If you pass your exams, I'll buy you a car. Ha átmész a vizsgáidon, veszek neked egy

autót. 

2, A második típusú feltételes mondatok olyan elképzelt helyzetre utalnak, ami nem tá-
maszkodik tényekre és sem a jelenben, sem a jövôben nem következhet be. Egy felté-
telezett helyzetet és annak esetleges következményeit fejezik ki.
If I were taller, I'd join the police force. Ha magasabb lennék, belépnék a rendôrségbe.
What would you do if you won the lottery? Mit tennél, ha nyernél a lottón?

Figyelem!

Az elsô és második típus között a különbség nem idôbeli. Mindkettô utalhat a jelenre és
jövôre is. Azzal, hogy a beszélô múlt idejû alakot használ a második típusnál, csak azt
fejezi ki, hogy a helyzet kevésbé valószínû vagy lehetetlen vagy elképzelt. Hasonlítsuk
össze az alábbi mondatokat!
If it rains this weekend, we'll ... Ha a hétvégén esik, ….. 

(Ha Angliában mondják, ahol mindig esik.)
If it rained in the Sahara, it would ... Ha a Saharában esne az esô, ….

(Ez teljesen szokatlan lenne.)
If global warming continues, we'll ... Ha a globális felmelegedés folytatódik, …

(Pesszimista vagyok.)
If global warming continued, we'd ... Ha a globális felmelegedés folytatódna, …

(Optimista vagyok.)
If you come to my country, you'll Ha eljössz hozzánk (az országunkba), jól 
have a good time. fogod érezni magad. (Lehetséges)
If you came from my country, you'd He innen (a mi országunkból) származnál, 
understand us better. jobban értenél minket. (Lehetetlen)
If I am elected as a member of Ha a Parlament választott tagja leszek, …
Parliament, I'll ... (Egy jelölt mondja.)
If I ruled the world, I'd ... Ha én uralkodnék a világon, …

(Elképzelt helyzet.)
• Was helyett were-t használunk, különösen hivatalos stílusban.

If the situation were the opposite, Ha a helyzet pont az ellenkezôje lenne, kö-
would you feel obliged to help? telességednek éreznéd, hogy segíts?
I'd willingly help if it were possible. Szívesen segítenék, ha lehetséges lenne.

UNIT 11
Feltételes mondatok
A feltételes mondat 1. és 2. típosa

50 Headway Upper-Intermediate

�

�



Headway Upper-Intermediate 53

Enough
1, Amikor az enough szót …..ként használjuk, a fônév elé tesszük. 
We haven't got enough food. Nincs elég ennivaló itthon.

2, Amikor határozószóként használjuk, a melléknév, határozó vagy ige után tesszük.
Your homework isn't good enough. A házi feladatod nem elég jó.
I couldn't run fast enough. Nem tudtam elég gyorsan futni.
You don't exercise enough. Nem tornázol eleget.

Névelôk

A névelôk használata elég bonyolult, mert sok „kis" szabály és kivétel van. Íme néhány
alapszabály. 

a/an
1, Az a/an határozatlan névelôket egyes számú megszámlálható fônevekkel használjuk
olyan esetekben, amikor vagy nem tudjuk pontosan melyik konkrét dolgot nevezzük
meg a fônévvel vagy nem számít, hogy melyikrôl beszélünk.
They live in a lovely house. Szép házban laknak.
I'm reading a good book. Jó könyvet olvasok.
She's expecting a baby. Gyereket vár. 

2, Az a/an névelôket foglalkozás nevek elôtt használjuk. 
She's a lawyer. (Ô) ügyvéd.

the
1, A the határozott névelôt egyes vagy többes számú fônevek elôtt használjuk olyan ese-
tekben, amikor mind a beszélô, mind a hallgató tudja, mire vonatkozik az a fônév.
They live in the green house opposite A könyvtárral szemben álló zöld házban
the library. laknak.
The book was recommended by a friend. A könyvet egy barátom ajánlotta.
Mind the baby! She's near the fire. Vigyázz a gyerekre! A tûznél van.
I'm going to the shops. Do you want anything? Megyek a közértbe. Hozzak valamit?
I'll see you in the pub later. Késôbb találkozunk a kocsmában.
'Where's Dad?'  'In the garden.' „Hol van Apa?"  „A kertben."

2, A the névelôt használjuk, amikor valamibôl csak egy van.
the world   the River Thames the Atlantic

3, The névelô áll bizonyos intézmények neve elôtt.
We went to the cinema/theatre last night. Tegnap este moziba/színházba mentünk.
We're going to the seaside. A tengerpartra megyünk.

A fônevek elôtt alló szavaknak (determinánsoknak) két csoportját különböztetjük meg.
1, Az elsô csoportba azok tartoznak, amelyek azonosítják a dolgokat.

2, A másodikba azok a mennyiséget kifejezô szavak tartoznak, amelyek a how much
vagy how many kérdésre válaszolnak.

A mennyiséget kifejezô szavakat a 4. leckénél tárgyaltuk. 

Each and every
1 Az each és every névmásokat egyes számú fônevekkel használjuk. Az each esetében
kettô vagy kettônél több személyrôl illetve tárgyról beszélünk, míg az every esetében
három vagy annál több személyrôl illetve dologról.

Every/each time I come to your house it Minden egyes alkalommal, ha hozzád jövök
looks different. másként néz ki a házad.
Each/every bedroom in our hotel is A szállodánkban minden egyes szobának 
decorated differently. más a díszítése. 

2, Sok esetben az each és every jelentése között alig van valami különbség. Inkább each-et
használunk, ha a személyekre vagy tárgyakra külön-külön gondolunk. Every-t akkor
használunk, ha a személyekrôl vagy tárgyakról, mint csoportról beszélünk.

Each student gave the teacher a present. Minden egyes diák adott a tanárnak ajándékot.
Every policeman in the country is Az ország minden rendôre a gyilkost keresi.
looking for the killer.

UNIT 12
Fônevek szerkezete
Determiners
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névelôk a/an, the

jelzôi birtokos névmások my, your, our …

mutatószók this, that, these those

some, any, no (a) little, less, least all, both, half

each, every, either, neither (a) few, fewer, fewest another, other

much, many, more, most enough, several
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elôször a, aztán the
Határozatlan névelôt használunk, ha valamirôl elôször teszünk említést. Amikor újra
erre a dologra utalunk, már határozott névelôt használunk. 
I saw a man walking a dog in the park Ma láttam egy férfit kutyát sétáltatni a 
today. The man was tiny and the dog was parkban. A férfi apró volt, a kutya pedig 
huge! hatalmas.

Névelô nélkül használatos fônevek

1, A magyartól eltérôen, nem használunk névelôt többes számú és megszámlálhatatlan
fônevekkel, amikor valamirôl általában beszélünk
Computers have changed our lives. A számítógép megváltoztatta az életünket.
Love is eternal. A szerelem örök.
Dogs need a lot of exercise. A kutyáknak sok gyakorlásra van szükségük.
I hate hamburgers. Utálom a hamburgert.

2, Étkezésnevek elé sem teszünk névelôt.
Have you had lunch yet? Ebédeltél már?
Come round for dinner tonight. Gyere át ma este vacsorára. DE ... 
We had a lovely lunch in an Italian Finom ebédet ettünk egy olasz étteremben.
restaurant.

Upper-Intermediate

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Angol-magyar szójegyzék 
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homesick

hook

house-proud

house-trained

house-warming party

hug

jeweller

junk food

knackered

lavatory

lifelong

lifestyle

light bulb

light-headed

loads

log fire

loo

made redundant

malaria

match point

paw

pony-trekking

precious

pride

ptomaine poisoning

raindrop

release

remote controlled

scare

scout

search

set

shotgun

honvágytól szenvedô

horog, bekapja a horgot

otthonszeretô

szobatiszta (kutya, macska)

lakásavató buli

ölelés, (meg)ölel

ékszerész

egészségtelen étel

fáradt, kimerült

WC

élethossziglan tartó

életmód

villanykörte

szédül

nagyon

kandalló

budi

elbocsátották (munkahelyrôl)

malária

meccslabda

mancs

pónilovaglás

drága

büszkeség

ételmérgezés

esôcsepp

közzétesz

távirányítású

ijedtség, megijeszt

cserkész

keresés, keres

játszma

vadászpuska

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés
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alligator

appeal

armed

baboon

backhand

ball

be sick

bear

blizzard

book token

bookmaker

bracelet

bum

bunk-bed

carefree

convert

crash out

culture shock

cute

department

fan

fir

food poisoning

fray sb's tempers

fresher

frost

gail

gorgeous

hail

hike

hold up

home-made

homeless

aligátor/krokodil

folyamodik,kér

felfegyverzett

babuin

fonák

bál

hány

medve

hóvihar

könyvutalvány

bukméker

karkötô

popsi, fenék

emeletes ágy

gondtalan

átalakít

ágyba zuhan (fáradtságtól)

kultúrsokk

aranyos, cuki

tanszék (egyetemen)

ventilátor

fenyô(fa)

ételmérgezés

idegesít

gólya (egyetemen)

fagy

erôs szél

gyönyörû, csodás

jégesô (esik)

kirándul, túrázik

kirabol

házi készítésû

hajléktalan

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés
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abandon

academic

achievement

appalling

award

backpacker

backpacking trip

bacteria

barely

beehive

bet

breath

broadcast

broaden

bury

cable car

camcorder

camel

candle

canoe

carve

cave

cedar tree

chisel

click

coastline

compelling

conquer

consumer goods

cruel

cuisine

decade

delicate

elhagy

tudományos 

eredmény, teljesítmény

felháborító

díj, díjaz

hátizsákos turista

hátizsákos utazás

baktériumok

alig

méhkas

fogad vmire

lehelet

sugároz

kitágít

(el)temet

felvonó

videókamera

teve

gyertya

kenu

vés

barlang

cédrusfa

vésô, vésni

kattint

tengerpart

lenyûgözô

meghódít

fogyasztási cikkek

kegyetlen

konyhamûvészet

évtized

finom, törékeny

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés
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sissy

software

solid

speed boat

stable

steamy

sticky

take the plunge

time consuming

tutorial

well off

whitewater rafting

widespread

yonks ago

lányos fiú

szoftver

masszív

motorcsónak

(ló)istálló

párás, nedves

izzadt

belevág

idôigényes

konzultációs óra

jómódú

vadvízi evezés

(nagy területre) kiterjedt

régen

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés
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outer space

package holiday

peak

permit

permit

plaster

powder

prehistoric

presume

privileged

procession

put in charge of

put off

put on make-up

put pressure on sb

put sb down

put sb up

put up with

region

remains

remarkable

remote

replica

reveal

ruins

scratch

scuba dive

share

site

source

souvenir

spiritual

spring up

világûr

szervezett társasút

hegycsúcs

engedély

engedélyez

sebtapasz

por

ôskori

feltételez

kiváltságos

körmenet, felvonulás

irányítással megbíz

elhalaszt

kifesti az arcát

nyomást gyakorol vkire

kritizál

elszállásol vkit

elvisel

térség

maradék

meglepô, rendkívüli

távoli

másolat

felfed

romok

kapar, karcol

könnyûbúvárkodik

részvény

hely

forrás

ajándék

vallásos

felbukkan

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés
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demonstration

diarrhoea

display

estimated

expand

expedition

explorer

exquisite

extinction

faulty

found

fumes

ghetto

glider

go trekking

grave

imprison

indifferent

inhabitant

inscription

insect

jumbo jet

landscape

lavender

lemur

librarian

local

misinformation

mission

mosquito

mug

naval

oath

tüntetés

hasmenés

bemutatás, bemutat

becsült

kiterjeszt

expedíció

felfedezô

elragadó, különleges

kihalás

hibás

alapít

(kipufogó) gázok

gettó

vitorlázó repülô

túrázik

életveszély

bebörtönöz

középszerû

lakos

felirat

rovar

óriás repülôgép

táj

levendula

maki(majom)

könyvtáros

helyi lakos,helyi

félrevezetô tájékoztatás

misszió

szúnyog

kirabol vkit

tengerészeti

eskü

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés
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accustomed to

acute (observation)

aggressive

aisle

anew

antenatal

auction

auctioneer

baffling

bar

based on

beachwear

befuddled

beggar

belligerent

bitterness

bow

break out (=start fighting)

break-up

broke (=no money)

cabin staff

celebrate

chap (inf)

chilling (very frightening)

chink

cider

commit suicide

community

competition

consciousness

consequence

convicted

cramped

hozzászokott vmihez

pontos (megfigyelés)

durva, agresszív

folyosó

újra, megint

születés elôtti

árverés, (el)árverez

árverési kikiáltó

érthetetlen

megakadályoz 

vmi alapján 

strandruha, strandviselet

borgôzös 

koldus

ellenséges

keserûség

(fejet) hajt

kitör (verekedés)

felbomlás, elválás

le van égve

kiszolgáló személyzet

(meg)ünnepel

fickó

dermesztôen félelmetes

cseng, peng

almabor

öngyilkosságot követ el

közösség

verseny

öntudat, eszmélet

következmény

elítélt

be van szorulva

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés
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sting

swell

take after

take a risk

take for granted

take no notice

take off

take over

take part

take place

take responsibility for

take things easy

temple

theme park

tiresome

tomb

torch

tourist spot

tramp

travel bug

treasured

triplets

turtle

undeveloped

unique

utterly

vanish

vile

violent

vivid

warfare

whir

wire

csíp

(meg)duzzad

hasonlít

kockázatot vállal

természetesnek vesz

figyelmen kívül hagy

sikeressé válik

átvesz, felvásárol

részt vesz

történik

felelôsséget vállal 

könnyedén vesz

templom

vidámpark

fárasztó

síremlék

zseblámpa

turisztikai látványosság

gyalogol

utazási mánia

becses

hármas ikrek

teknôc

érintetlen

egyedülálló

teljesen

eltûnik

erôszakos

élénk

háború

zúg, búg

kábel, elektromosan összeköt

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés
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harshly

hay-maker

helpless

helplessness

hysterical

identical

ill-tempered

illiteracy

illiterate

immature

immaturity

immeasurable

implore

impolite

indifference

insensitive

insight

insult

insult

investigate

irrelevance

irrelevant

irresponsible

kind-hearted

leak

literacy

long-haul flight

long-suffering

loyalty

mare

mask

maturity

measurable

élesen

szénaforgató

tehetetlen

tehetetlenség

hisztérikus

egypetéjû ikrek

rossz természetû

írástudatlanság

írástudatlan

éretlen

éretlenség

mérhetetlen

könyörög

udvariatlan

közöny, közömbösség

érzéketlen

betekintés

sértés

(meg)sért

nyomoz

nem odaillôség, jelentéktelenség

nem odaillô, jelentéktelen

felelôtlen

jó(ságos), jószívû

szivárgás, csöpögés, szivárog, csöpög

írni-olvasni tudás

hosszú távú repülôút, -járat

türelmes

hûség

kanca

maszk

érettség

mérhetô

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés
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crisp

deliberately

denims

deserted

designer jeans

disloyal

disloyalty

disrespectful

disuse

(What a) drag! 

(=How awful!) (inf)

drip

drunken stupor

encounter

fair

fashion-conscious

fellow

fist

flashback

flight attendant

fling

food poisoning

forefront

foresee

frustration

gang

get rid of

gipsy

gloomy

go bust

gravestone

guinea

hangover

ropogós

szándékosan

farmernadrág

elhagyatott

márkás farmer

hûtlen

hûtlenség

tiszteletlen

használaton kívül álló

Milyen borzasztó!

csöpögés, csöpög

részeg kábulat

találkozás, (össze)találkozik

vásár

követi a divatot

fickó

ököl

visszapergetés

légi utaskísérô

dob, hajít

ételmérgezés

elôtér

elôre lát

frusztráció

banda

megszabadul vmitôl

cigány

borús, komor

befuccsol, csôdöt mond

sírkô

régi angol pénz (=21shilling)

másnaposság, macskajaj

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés
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submarine

swing doors

synopsis

take shelter

thoughtful

threatened

thriller

torn

treat

(a) trifle

uncaring

unconscious

undercook

unfold

unkind

unobserved

unreliable

usefulness

weighty

well off / better off

tengeralattjáró

csapóajtók

tartalom, rövid összefoglalás

menedékbe húzódik

meggondolt, figyelmes

fenyegetett

thriller, krimi

szakadt

elbánás, bánik vkivel

(egy) kicsit

nemtörôdöm

öntudatlan, eszméletlen

nem fôz, süt meg eléggé

széthajt, (történet) kibontakozik

barátságtalan

észrevétlen

megbízhatatlan

hasznosság

súlyos

jobb helyzetben van

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés
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mind! (=watch out!)

misuse

mobile phone

murmur

nonsense

notorious

off balance

optimistic

overcook

overhead compartment

pass out

pessimistic

pinpoint

pitiable

post-mortem

prolific

reckless

relevance

reliability

remark

respectful

riveted

security guard

self-conscious

self-pitying

senseless

sensitivity

skip (pages in a book)

sober

spectator

stonemason

stumble across 

(=find by chance)

vigyázz!

visszaél, rosszul bánik vmivel

mobiltelefon

mormol, suttog

badarság

hírhedt

egyensúlyát vesztett

optimista

túfôz, szétfôz

fej feletti pakolótér (repülôn)

elájul

pesszimista

megjelöl, megállapít

szánalmas

boncolás, halottszemle

termékeny

gondatlan, meggondolatlan

vonatkozás, jelentôség

megbízhatóság

megjegyzés, megjegyez

tisztelettudó

vmire szegezett (pl. tekintet)

biztonsági ôr

feszélyezett, zavart

önsajnálkozó

értelmetlen

érzékenység

átugrik (oldalakat egy  könyvben)

józan

nézô

kômûves

rábukkan

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés
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fig

fire (an employee)

flint

fodder

gamble

gig (= music concert)

glassware

goods

grain

guaranteed

hang on (= wait)

health freak

homogeneous

hunt

inedible

invalid

invalid

investor

jammed (photocopier)

kid (=joke)

lawsuit

lead (metal)

lead

leaflet

live (concert)

livelihood

luxury

manufacturer

market

merchant

(I don't) mind

minute

necessity

füge

kirúg (alkalmazottat)

kô(szerszám)

takarmány, eleség

kockázat, kockáztat

koncert

üvegáru

árucikk

gabona

garantált

várj

egészség mániás

homogén

vadászat, vadászik

nem ehetô, ehetetlen

érvénytelen

beteg, rokkant

befektetô

beragadt (fénymásoló)

viccel

per

ólom

vezetés, vezet

szórólap

élô (koncert)

megélhetés

luxuscikk

gyártó

piac, piacra dob

kereskedô

(Nem) bánom.

parányi, apró

szükségleti cikk

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés
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appalling

armour

attempt

bail

bargain

(I don't) blame (you)

(I can't be) bothered

(be) bound (to happen)

boycott

budget

By all means.

canteen

caravan trade

(I don't) care

cargo

chain (of shops)

cocoa

commerce

competitive

contract

contract

copper

corn

currency

desert

designer clothes

discount

diversity

doomed

dustman

expand

exploit

fast food restaurant

rossz, szánalmas

páncél

próbálkozás

óvadék

olcsó áru

(Nem) hibáztatlak.

Nem tud érdekelni.

biztosan (megtörténik)

bojkottál, kiközösít

költségvetés

Természetesen.

ebédlô

karaván kereskedelem

(Nem) érdekel.

szállítmány

(üzlet)lánc

kakaó

kereskedelem

versenyképes

szerzôdés

szerzôdést köt

réz

kukorica

fizetôeszköz, pénznem

elhagy

márkás ruhák

árengedmény

változatosság

tönkrement

utcaseprô

bôvít

kiaknáz, kizsákmányol

gyorsétterem

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés
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sack (an employee)

(for goodness') sake

silk

slave

sobering

soft drink

spice

stallholder

stand a chance

stock (=supply)

stunt (advertising)

supplier

survey

survey

tactfully

tear (= a hole)

tear (in your eye)

textiles

tin

tip (for a waiter)

trade

trainers

turnover

underestimate

upmarket

wind (your watch)

kirúg (alkalmazottat)

az isten szerelmére!

selyem

rabszolga

kijózanító

üdítô ital

fûszer

piaci árus

esélye van

készlet

felhívás

ellátó

felmérés, közvélemény kutatás

felmérést készít

tapintatosan

szakadás(=lyuk), szakít 

könny

szövetek

konzerv

borravaló, borravalót ad

kereskedelem, kereskedik

edzôcipô

forgalom

alábecsül

magasabb igényeket kielégítô

felhúz (órát)
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never mind!

niche

night shift

object

offend

olive oil

pattern

penetrate

penniless

permit

permit

phone card

point (=reason)

pottery

poverty

present

primitive

profit margin

profitability

protest

protest

recession

record

record

refund

refund

refuse (= rubbish)

refuse

renovate

rival

row (= argue)

row ( a boat)

run ( a business)

sebaj! nem számít!

piaci ûr

éjszakai mûszak

tárgy, tiltakozik

megbánt, megsért

olívaolaj 

szerkezet

eljut

pénztelen

engedély

engedélyez

telefonkártya

értelme vminek

kerámia, fazekasáru

szegénység

bemutat

kezdetleges

haszonkulcs

jövedelmezôség

tiltakozás

tiltakozik

gazdasági visszaesés

lemez

felvesz (zenét)

visszatérítés

visszafizet

hulladék

visszautasít

felújít

vetélytárs

vita, vitatkozik

evez

üzleti vállalkozást vezet
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facilities

fancy (=want)

fee

finalize

fine

flexible

fondness

fuel gauge

fuel tank

fulfil

fundamental

get-together

ginger

give and take

gland

grin and bear it

hippy

in common

inclusive

ingredient

ins and outs

intensity

itemize

junkie

law and order

leadership

look up (=improve)

lousy (= bad)

marine

mate (= friend)

meditation

more or less

mutual

szolgáltatások

akar

díj

véglegesít

bírság

hajlékony

szeretet

benzinszintmutató

üzemanyagtartály

teljesít

alapvetô

összejövetel

gyömbér

(kapcsolatban) kompromisszumokra képes

(torok)mandula

jó képet vág hozzá

hippi

közös

(…-tól…-ig) bezárólag

hozzávaló

minden apró részlet

intenzitás

részletez

függô

közrend

vezetés

fellendül

csapnivaló

tengerész

haver

meditáció

többé-kevésbé

közös
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affection 

allowance

antibiotics

be for (= in favour of)

be off (= not fresh)

be over (=at an end)

be snowed under

be up to

bliss

budget

by and large

calculating

cautious

ceremony

chaotic

compromise

concern

confirm

courtship

cruising speed

cure

curiously

customer services

date

declare

deepen

disturb

divorce rate

dramatically

drop sb a line

emergency

ensure

enterprise

szeretet, gyengédség

hozzájárulás

antibiotikum

támogat

romlott

vége

ki sem látszik a munkából

vmivel foglalkozik

boldogság, öröm

költségvetés

mindent összevetve

számító

megfontolt

szertartás

kaotikus

kompromisszum, megegyezik

dolog, ügy

megerôsít

udvarlás

utazósebesség

gyógymód, (meg)gyógyít

különösen

vevôszolgálat

randevú

kejelent

elmélyül

(meg)zavar

válási arány

drámaian

pár sort ír vkinek

vészhelyzet

biztosít

vállalkozás
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tap

telly (= television)

temporarily

tense

tide

touch and go 

ultimate 

unacceptable

unconditional

union

unleaded fuel

vital

wedding vows

weird

witness

yoga

csap

tévé (=televízió)

átmenetileg

megfeszít, feszült

árapály

bizonytalan, kockázatos

abszolút, alapvetô

elfogadhatatlan

feltétel nélküli

házasság

ólommentes üzemanyag

létfontosságú

esküvôi fogadalmak

furcsa

szemtanú, szemtanúja vminek

jóga
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now and then

odds and ends

peace and quiet

ponderously

prenuptial

presume

pristine

probe

prospect

raise your voice

reassure

reception

regulate

reservation

reunion

ridiculous

roundabout (for traffic)

run the house

safe and sound

savings

saviour

score

sick and tired

slowly but surely

small talk

smooth

solar-powered

sooner or later

split up

spontaneity

spontaneous

standstill

swollen

hébe-hóba

apróságok

csend és nyugalom

unottan

házasság elôtti

feltételez

makulátlan

puhatolódzik

kilátás, lehetôség

felemeli a hangját

megnyugtat

fogadás, összejövetel

szabályoz

foglalás

(osztály)találkozó

nevetséges

körforgalom

háztartást vezet

ép és egészséges

megtakarítás

megmentô

állás (meccsen)

elege van belôle

lassan de biztosan

csevegés

(el)egyenget

napenergiával mûködtetett

elôbb-utóbb

szakít vkivel

spontaenitás

spontán

meg-, leállás

duzzadt
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diversion

dose

duck

dull

eccentric

elderly

encode

entire

exceed

fancy (a boy/girl)

fascinated

fascinating

feat

fluffy

fluorescent

frog

fuselage

gadgetry

gossip

handy

hardware

icon (computer)

impact

indestructible

infantry

infirm

inquisitive

insane

insert

invincibility

legendary

nerd

non-conformist

elterelés

adag

kacsa

unalmas, egyhangú

különc

idôsödô

kódol

egész, teljes

túllép

kedvel (fiút, lányt)

el van ragadtatva

elragadó, lenyûgözô

tett

pihés

fluoreszkáló

béka

repülôgéptörzs

szerkentyû

pletyka

célszerû, hasznos

hardver

ikon

nekiütôdés, hatás

elpusztíthatatlan

gyalogság

beteg

kíváncsi

ôrült

betesz, behelyez

sérthetetlenség

legendás

hülye

rendhagyó viselkedésû, nonkomformista
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abound

ahead

atheism

attach

back up (= support)

black box

bloke

breed

caption

cattle

claim

click

close shave

cockpit

cold-blooded

comply

conduct

constellation

convinced

coral reef

crew

crumpled

dash around

daunting task

deer

delighted

depressed

depressing

derive

disappointing

disappointed

display

ditch 

bôvelkedik

elôre, megelôzve

ateizmus

csatlakoztat

támogatás

fekete doboz

pasas

szaporodik

felirat

szarvasmarha

állítás, állít

kattintás, kattint

alig ússza meg

pilótafülke

rideg, érzéketlen

teljesít

irányít, vezet

csillagkép

meggyôzôdött, meggyôzték

korallzátony

személyzet

gyûrött

rohan

ijesztô feladat

szarvas, ôz

bodog

lehangolt

lehangoló

származik

kiábrándító

csalódott

(meg)mutat

ejt (barátot, barátnôt)
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visible

wander

whale

withstand

látható

kószál

bálna

ellenáll
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obstinate

output

outskirts

overlook

penguin

pickpocket

preach

prominent

prosecute

public conveniences

rear

recruit

reject

remarkable

risky

scanner

scared stiff

seal

smart card

sticker

store

strain

striking

stubborn

swap

talented

tray

trespasser

tycoon

unremitting

vacancies

venture

virtual

makacs

teljesítmény, termelés

külváros

vmire néz (szoba)

pingvin

tolvaj

prédikál

jellegzetes

beperel

nyilvános illemhely

hátsó rész

toboroz

elutasít

figyelemre méltó

kockázatos

szkenner

megbénul az ijedtségtôl

fóka

intelligens kártya

matrica

raktár, tárol

megterhelés, erôsen igénybe vesz

meglepô

makacs

cserél

tehetséges

tálca

birtokháborító

iparmágnás

szüntelen

szoba kiadó

kimerészkedik

virtuális
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get over 

(a point in discussion)

(can't) get over 

(=very surprised at)

get through 

(=pass an exam)

get through (=spend)

get through 

(on the phone)

get under way

get up to (=reach)

get up to (sth naughty)

go off

gym kit

hamster

hold-up (traffic)

in spite of (id)

inconsistent

jacuzzi

labour-saving

long for sth

milkshake

mixed feelings

microwave oven

miserable

moody

nap

nevertheless

olden days

(refuse) point blank

pop out

power shower

promote

megértet (lényeget)

(nem tud) magához térni

(csodálkozásából)

átmegy (vizsgán)

elkölt

elér vkit (telefonon)

beindul

eljut vmeddig

(rosszaságban) töri a fejét

megszólal

tornafelszerelés

hörcsög

torlódás (forgalmi)

ellenére

ellentmondó

pezsgôfürdô

munkát megtakarító

szeretne vmit

tejturmix

vegyes érzelmek

mikrohullámú sütô

elkeseredett

szeszélyes

szunyókálás

mindazonáltal

régi idôk

kereken (elutasít)

kiszalad, kiugrik vmiért

erôs sugarú tus, dögönyzô

elôléptet
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air raid shelter

album

ambiguous

appliance

beg

board (a plane)

bypass

checkout girl

comprise

conceivable

convenient

crash around

deep freeze

despite

develop (a film)

discourage

dishwasher

doubtless

dreaded

drowned

even tough

experiment

(with) flying colours

food processor

gadget

gaze

get at (the truth)

get at sb (=criticize)

get off (=not punished)

get off with sb 

(at a party)

get out of (doing sth)

get over (=recover)

óvóhely

nagylemez

kettôs, vegyes (érzés)

berendezés

kérlel

beszáll (repülôbe)

elkerülô út

pénztáros

magában foglal

elképzelhetô

megfelelô

dübörög

mélyhûtô

annak ellenére, hogy

elôhív(at) (filmet)

ellenez

mosogatógép

kétségtelen

rettegett

elárasztott

bár

kísérlet, próba

kiváló eredménnyel

háztartási robotgép

készülék

bámul

megtud (igazságot)

kritizál

megúszik vmit (büntetés nélkül)

összejön vkivel 

kibújik vmi alól

felépül (betegségbôl)
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according to

adaptation

anonymously

attachment

award

back stage

bedridden

betray

blasphemous

brave

bright(=intelligent)

brilliant

bungee-jumper

can't stand

cast

chapel

christen

clergyman

compose

congregation

contemplate

convincingly

crack a joke

crucifixion

deduction

distinctly

do justice to (id)

draft

dreadful

elevator 

(Am =lift in Brit Eng)

enduring

estate

szerint

feldolgozás

névtelenül

kapcsolat

díj

színfalak, kulisszák mögött

ágyhoz kötött

el-, beárul

istenkáromló

bátor

okos, értelmes

ragyogó, nagyszerû

kötélugró

ki nem állhatja

szereposztás

kápolna

megkeresztel

lelkész, pap

zenét szerez

gyülekezet

fontolgat

meggyôzôen

elsüt egy viccet

keresztrefeszítés

következtetés

határozottan, világosan

igazságot tesz

vázlat, felvázol

szörnyû

lift

tartós

birtok
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props

puncture

push-button

quit

rationed

razor

release (a record)

remind

screen

siren

slam 

(=criticize strongly)

spa bath

stack

sullen

sway

tidal wave

tin opener

tremble

trouser press

tumble drier

(be) up to sb

vacuum cleaner

vigorously

wee-wee (inf)

whereas

wrap

kellékek

defekt

nyomógombos

otthagy

jegyre osztott, adagolt

borotva

kiad (egy lemezt)

emlékeztet

képernyô

sziréna

lehúz, erôsen kritizál

gyógyfürdô

megtölt

morcos, morózus

dülöngél

szökôár

konzervnyitó

remeg

nadrágvasaló

ruhaszárítógép

vkin múlik

porszívó

erôteljesen

pisi

míg

körbefog

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés

UNIT 7



85

mate

matrimony

medical practice

moving

muscles

narrowness

near the knuckle

originally

Oscar-winning

overcome

parachute

peckish

penniless

perform

portray

poster

priceless

prize

propensity

proposal

protest

rambling (old house)

reaction

recognizable

(break a) record

rectory

rescue

revise

risky

rival

role

rural

satirize

haver, cimbora

házasság

orvosi gyakorlat

megindító

izmok

szûkösség

kissé sikamlós

eredetileg

Oscar-díjas

(érzelem) hatalmába kerít

ejtôernyô

kicsit éhes, harapna vmit

pénztelen

elôad

ábrázol

plakát, poszter

megfizethetetlen

díj

hajlam

házassági ajánlat

ellenez

zegzugos

reagálás, reakció

felismerhetô

(megdönt egy) csúcsot

paplak, parókia

megment

átdolgoz

kockázatos

vetélytárs, vetekedik

szerep

vidéki

gúnyol
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exaggerated

examine

exhausted

fan club

fan

filthy

flu (=influenza)

fully

glamorous

go on strike

gorgeous

governess

grand total

grumble

guy (inf)

hammer (=criticize)

haunted

hero

heroine

hilarious

hit the roof (id)

hurl

inequality

influence

intrigued

keen (on)

kidney

knackered (inf)

ledge

loaded (=very rich) (inf)

loads of (inf)

lyrics

magical

eltúlzott

(meg)vizsgál

kimerült, fáradt

rajongói klub

rajongó, szurkoló

mocskos

influenza

teljesen

elragadó

sztrájkba kezd

gyönyörû, bámulatos

nevelônô

mindössze

morog

fickó

erôsen kritizál, lehúz

kísértetjárta

hôs

hôsnô

falrengetôen humoros

berág, dühös 

letaszít

egyenlôtlenség

hatás, befolyásol

Mi ez magyarul?

lelkesedik, rajong vmiért, vkiért

vese

hullafáradt

párkány

tele van pénzzel

egy csomó

dalszöveg

csodás, varázslatos
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agnostic

agoraphobic

aisle

ajar

alien

anti-social

assassinate

atheist

babysit

bark (a dog)

basement

bathe

best man 

(at a wedding)

billion

bitter (taste)

(genetic) blueprint

bridesmaid

bring to a halt

caffeine

call off

campaigner

casualty

ceiling

challenge

chat

chest of drawers

chunk

claustrophobic

cloth

collectively

combat

comet

agnosztikus

agorafóbiás (=nyílt tértôl szorong)

folyosó

kissé nyitott

földöntúli

társaságkerülô

merényletet követ el

ateista

gyerekre vigyáz

ugatás, ugat 

alagsor

lemos

tanú (esküvôn)

milliárd

keserû (íz)

(genetikai) állomány

koszorúslány

megállít

koffein

lefúj

kampányoló

sürgôsségi osztály

menyezet

kihívás, kihív

csevegés, cseveg

fiókos szekrény, komód

nagy darab

klausztrofóbiás (=zárt tértôl szorong)

ruhadarab

együttesen

legyôz

üstökös
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screen

screenplay

simplistic

sketch

slightly

smash hit

smashed (=drunk)

sole (only one)

spectacular

spinster

split up

stage door

starving

straight play

taboo

talented

tipsy (inf)

traitor

thick as two short

plank

tulip

understated

valuable

version

viewer

vile

vulnerability

waste 

(=become weak)

worship

yearn

youthful

bemutat

forgatókönyv

túlzottan leegyszerûsített

vázlatos kép, (fel)vázol

egy kicsit, kissé

bombasiker

részeg

egyedüli

látványos

vénlány

szakít

mûvészbejáró

kopog a szeme az éhségtôl

prózai darab

tabu

tehetséges

spicces, becsípett

áruló

tök hülye

tulipán

eufemizált

értékes

változat

nézô

undorító

sebezhetôség

elgyengül

imád, hódol

sóvárog, vágyakozik vmi után

fiatalos
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imply

incident

infectious

insomniac

ivory

leave sb in the lurch (id)

lousy

lurk

mammal

mankind

matter 

(in the universe)

misery

nut

odd (sock)

overcast

oversleep

packed

panic attack

parsnip

plague

pluck up courage (id)

postpone

pour out

praise

pretty

propose to sb

recuperation

the Redeemer

rehearsal

release (from prison)

reptile

rid

utal

váratlan esemény

fertôzô

álmatlanságban szenvedô

elefántcsont, csontszínû

cserben hagy

rossz, csapnivaló

rejtôzik

emlôs

emberiség

anyag (a világegyetemben)

gyötrelem

dió, mogyoró

páratlan (zokni)

felhôs, borult

elalszik

tele van

pánikroham

pasztinák

gyötör

összeszedi a bátorságát

elhalaszt

kiömlik

dicsér

meglehetôsen

megkéri a kezét vkinek

helyreállítás

a Megváltó

próba

kienged (börtönbôl)

hüllô

megszabadul vmitôl, vkitôl
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concerned

condense out

consensus

contraction

cork

cowardly

crossbow

crossword

dare

density

depict

deprivation

destiny

deteriorate

dinosaur

disarmament

distraught

downtown

drive (to a house)

dyslexic

estate agent

fake

fatigue

feature

figure (=think)

fresco

genetics

get round

go through

hallucination

heart rate

ice (a cake)

implication

nyugtalan

kicsapódik?

megegyezés

összehúzódás

parafadugó

gyáván

íjpuska

keresztrejtvény

mersz, merészel

sûrûség

ábrázol

megvonás

végzet

romlik

dinoszaurusz

lefegyverzés

zaklatott

belváros

kocsibejáró (házhoz)

diszlexiás

ingatlanügynök

hamis

fáradtság

tulajdonság

gondol

freskó

genetika

megold

folytat

hallucináció

szívfrekvencia

cukormázzal bevon

utalás
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(nervous) breakdown

alcoholic

aristocrat

available

bankrupt

barmaid

basically

baulk (at)

beat (=hit)

before long

bench

boar

boast

boil

bouquet

brand new

bucket

bunch of flowers

burst into tears

cabbage

charity

cheer up

chimney

chop

cobbled

colleague

collection

commitment

commuter

constantly

content

course (of a meal)

cutting

idegösszeroppanás

alkoholista

arisztokrata

hozzáférhetô, elérhetô

tönkrement

pultosnô

alapjában véve

vonakodik

üt, ver

nemsokára

pad

vaddisznó

henceg

forral

csokor

vadonatúj

vödör

virágcsokor

könnyekre fakad

káposzta

jótékonysági szervezet

felvidít

kémény

(fel)aprít

macskaköves

munkatárs, kollega

gyûjtemény

terv, célkitûzés

ingázó

állandóan

elégedett

fogás (étel)

kivágott újságcikk
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room-mate

salesman

shameful

snore

spark off (a war)

stationery

sustain

teetotal

temporary

thrust

top up

tough (=difficult)

trigger (=start)

trip over

vague

vapour

vegan

visa

warm-blooded

white lie

workaholic

wound

yawn

zoom off

szobatárs

kereskedelmi ügynök

szégyenletes

horkol

kirobbant (háborút)

papír(ok) jelenthet ez meghívót?

fenntart, életben tart

antialkoholista

idôleges

belenyom

feltölt

nehéz, kemény

elindít

megbotlik, felbukik

homályos

pára

Vegán (=tejterméket és tojást sem

fogyasztó vegetáriánus)

vízum

melegvérû

füllentés, kegyes hazugság

munkamániás

seb

ásít

elrepül, elhúz
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indulge

infinite

inherit

joust

kettle

lap of luxury (id)

lark (=bird)

lifespan

literally

live on a shoestring (id)

live rough (id)

long-term

lost a quid and found a

fiver(id)

made of money(id)

make ends meet(id)

malt whisky

mansion

meanness

miser

mislay

monarch

monastry

monolingual

mutter

nauseating

network

overcrowded

overdrawn

packed lunch

passer-by

patch up

penny pincher

elengedi magát, megenged magának vmit

végtelen

örököl

lovagi tornán megvív

vízforraló

jólétben (élni)

pacsirta

átlagéletkor

szó szerint

szerény anyagi keretek között él

rossz körülmények között él

hosszú távú

váratlan szerencse ér vkit

dúsgazdag

(éppen csak) kijön  a pénzébôl

jó minôségû skótwhisky

kúria

zsugoriság

fösvény

nem talál, elhány vmit

uralkodó

kolostor

egynyelvû

motyog

undorító

hálózat

túlzsúfolt

hiteltúllépés

uzsonna

járókelô

elsímít ügyeket

zsugori
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dawn

deposit

devastating

do a roaring trade (id)

dodge (=avoid)

donate

down-and-out

drop-in (=visit)

dusk

earthquake

expenditure

extravagant

feast

fence (with swords)

filth

for hours upon end

for the time being

funeral parlour

garment

gather

generation

get your act together

go rambling

gobble

gradually

grim

grub (=food) (inf)

hard up

hassle (inf)

iceberg

in bulk (id)

in the black (id)

income

hajnal

(pénzt) betesz (bankba)

kétségbeejtô

virágzó üzletet visz

bliccel

adományoz

tönkrement, lecsúszott (személy)

beugrik (látogatóba)

alkonyat

földrengés

(pénz) kiadás

költekezô

ünnepi lakoma

vív (karddal)

szenny

órak hosszat

egyelôre

ravatalozó

ruha

(össze)gyûjt

generáció

összeszedi magát

kirándul

mohón eszik, fal

fokozatosan

elkeserítô

kaja

szûkölködik, nincs pénze

nógatás, nógat

jéghegy

nagy tételben

van pénze a bankban

bevétel
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survival

tablet

tag(=label)

taxman

thrifty

thrive

tight-fisted

tighten your belt (id)

tights

treat

turnip

underprivileged

upholstery

vary

vast

venison

victim

walk of life

wishing well

withdraw

worthless

wrapping paper

túlélés

gyógyszer

(ajándékkísérô) kártya

adóbehajtó

takarékos

tenyészik

szûkmarkú

összehúzza a nadrágszíjat

harisnyanadrág

kényeztetés, ritka élvezet

tarlórépa

hátrányos helyzetû

kárpitozás

változik

hatalmas

szarvas-, ôzhús

áldozat

társadalmi helyzet

kút ahová pénzt dobva kívánnak az

emberek, kívánság kút?

kivesz (pénzt)

értéktelen

csomagolópapír
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pensioner

plague

playwright

pocket money

poky

pond

precious

principle

rarely

recycle

reformed

regularly

rent

repairs

roam

rolling in money (id)

round (of drinks)

rotten

row

serviceman

sewer

skinflint

sleeping bag

smart

social leper

sour

spendthrift

spiral

stash 

(away money) (inf)

state benefit

stingy

support

nyugdíjas

pestis

drámaíró

zsebpénz

vacak

tavacska

értékes

(alap)elv

ritkán

újrahasznosít

leszokott

rendszeresen

kiad

javítások

kószál, kóborol

dúskál a pénzben

egy kör (ital)

rohadt

veszekedés, veszekedik

katona

szennyvízcsatorna

zsugori, fösvény

hálózsák

elegáns

társadalomból kizárt

savanyú

tékozló, pazarló

spirál

dugiban félretesz (pénzt)

állami segély

fukar

támogat
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grab

groan

have an affair

have butterflies in

your stomach (id)

have time to kill (id)

have your head in the

sand (id)

hit the jackpot (id)

hum and haw (id)

icily

ideally

indiscretion

innocently

interrupt

layabout

loathe

lose touch (id)

lousy (=bad) (inf)

massive

midwife

moan

mousey-brown

napkin

not be a patch on (id)

offspring

on the tip of my

tongue (id)

over the moon (id)

oversleep

permanent

pluck up courage

plump

gyorsan bekap vmit 

panaszkodik

viszonya van vkivel

izgul, izgatott

van üres ideje

struccpolitikát folytat

megnyeri a fônyereményt, rendkívül sikeres

tétovázik

hidegen

ideális esetben

tapintatlanság

mit sem sejtve

közbevág, félbeszakít

semmittevô

utál

elveszti a kapcslatot vkivel

pocsék

súlyos

bába

panaszkodik, nyafog

barna

szalvéta

közel sem olyan

utód

a nyelvem hegyén van

majd kiugrik a bôrébôl örömében

elalszik (nem idôben kel fel)

állandó

összeszedi a bátorságát

dundi
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accusingly

bald

be a far cry from (id)

be at a loose end (id)

bedsit

bleak

blink

break sb's heart(id)

break the ice(id)

broad

broken-hearted

compartment (of a bag)

cascade

damp

date sb

deposit

deserve

devastated

dispassionate

distraught

distressing

envy

exotic

fall head over heels in

love (id)

flatmate

focus

follow-up

gesture

get cold feet (id)

go down the drain(id)

go through the roof (id)

go up in the world (id)

vádlón

kopasz

össze sem hasonlítható vmivel

nincs mit csinálnia

albérleti szoba

kopár

pislog, pislant

összetöri a szívét vkinek

megtöri a jeget

széles

összetört szívû

rekesz, zseb (táskában)

aláhull

nedves

randevúzik vkivel

elôleg

megérdemel

kiborult

szenvedély nélküli, hûvös

zaklatott

fájdalmas

irigység, irigyel

egzotikus

fülig szerelmes vkibe

lakótárs

fókusz, összpontosít

folytatás

gesztus

be van gyulladva, berezel

elindul a lejtôn

dühbe gurul

egyre sikeresebb
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account (=report)

account (in the bank)

achievement

actually

advent

after all (id)

all the same (id)

anecdote

apartheid

apparently

as a matter of fact

every attempt is made

barbed-wire fence

basically

benefit

bet

blast

bonus

bore (=make a hole)

branch

branch

burglary

button hole

call it quits (id)

carve

cell

censor

charismatic

childbirth

collapse

concentrate

congestion (on roads)

conscience

közlés, jelentés

folyószámla

eredmény

valójában

megjelenés

elvégre

ennek / annak ellenére

anekdota

faji elkülönítés

nyilván(valóan)

ami azt illeti

mindent elkövetnek

szögesdrót kerítés

alapvetôen

haszon, hasznát veszi vminek

fogadás, fogad vmire

robban

jutalom

lyukat fúr

faág

bankfiók

betörés

gomblyuk

döntetlenben kiegyezik

vés

cella

cenzúráz

karizmatikus

gyermekágy

összeomlás

koncentrál

dugó (forgalmi)

lelkiismeret
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quick-tempered

quicken

self-portrait

short-sighted

sigh

single-mindedly

sister-in-law

sleeve

sort things out

splutter

stage directions

stepmother

storm out

stove

succession

swallow

temporary

that rings a bell (id)

treatment

tuck

twist

unruly

verge

waves (of hair)

zipped

hirtelen haragú

felgyorsul

önarckép

rövidlátó

sóhaj, sóhajt

egyetlen célra törô

sógornô

ing-, kabátujj

elintéz dolgokat

prüszköl

rendezôi utasítások

mostohaanya

kályha

egymást követô sorozata vminek

nyel

ideiglenes

vmi rémlik

elbánás

begyûr

csavar(gat)

rakoncátlan

vmi határán

(haj)hullámok

cipzáras

Szó / kifejezés Kiejtés Jelentés

UNIT 11



101

imminent

implosion

imprecise

indication

initially

inspired

instinctive

interact

jog

joint

lay (an egg)

left-wing

lick

lifejacket

long for sth

luminosity

marble

mariner

mark (=correct)

model

monitor

nickname

obviously

outspoken

pacifism

parking ticket

pelvis

penicillin

personally

perspective

physicist

(the) Pill (contraceptive)

plain

közeli

belsô robbanás

pontatlan

(vmire utaló) jel

elsôsorban

Nagytehetségû?

ösztönös

kommunikál

kocog

üzletlánc

(tojást) tojik

baloldali

nyal

mentômellény

vágyik vmire

fényesség

márvány

tengerész

javít

minta

figyelemmel kísér

becenév

nyilvánvalóan

nyílt, kimondott

pacifizmus

parkolójegy

csípôcsont

penicillin

személy szerint

távlat, kilátás

fizikus

fogamzásgátló tabletta

egyszerû 
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consider

contemporary

creator

cross (=angry)

deadly

declare

definitely

deliberately

design

devastating

device

dingy (dark, dirty)

dismiss

dome

draw (a picture)

dreadful

drift (=move aimlessly)

dusty

emphasis

emphatic

equal

expire

expose

fateful

filling station

fit (=healthy)

flippant

foothill

guess

(shout oneself) hoarse

honestly

horn

icon (=person)

tart vkit, vmit vminek

kortárs

alkotó

mérges

halálos

(tábla) figyelmeztet

pontosan

szándékosan

terv, tervez

pusztító

robbanó szerkezet

ütött-kopott

elvet (javaslatot)

kupola

rajzol

szörnyû

sodródik

poros

hangsúly

hangsúlyos

egyenlô

lejár

kitesz vmilyen hatásnak

végzetes

töltôállomás

fitt, egészséges

komolytalan

hegylánc lábánál levô dombok

kitalál

rekedtre kiabálja magát

ôszintén

szarv

meghatározó személyiség
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surely

switch

sworn to secrecy

tail

task

thatched roof

tremendous

trial

trickle

undetected

urge

villain

VIP

wallet

watchtower

wave

weapon

biztosan

áttevôdik

titoktartásra felesküdött

megfigyel, szemmel tart

feladat

nádtetô

óriási

per

csöpög

fel nem fedezett

sürget

gonosz

fontos, magas beosztású személy

pénztárca

ôrtorony

integet, hullámzik

fegyver
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plain

pounce

profound

promoter

protégé

race (of people)

race around (=rush)

rebel

redefine

reflective

ripe for change (id)

rule out

scaffolding

scale

sceptic

sculptor

second thoughts (id)

seminal event

sentence (sb to prison)

sentry

shark

shopping mall

site

sling

sore

still

stiff

stuff (sth in a bag)

stun

sum (of money)

sum up

summon

síkság

lecsap

mély(séges)

szervezô

pártfogolt

faj(emberi)

rohan

lázad

újrafogalmaz

megfontolt

megérett a változásra

kizár

állványzat

lépték, méret

kételkedô

szobrász

megváltoztatja a véleményét miután jobban

átgondolta a dolgot

nagy jelentôségû esemény

elítél (börtönbüntetésre)

ôrség

cápa

bevásárlóközpont

hely, állomás

parittya

fáj

csendes

megmeredt

belenyom vmit (táskába)

megdöbbent

(pénz)összeg

összefoglal

összehív, berendel
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