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Megoldások a bejegyzés példamondataihoz: 
 
Black can’t be yellow, because it would 
be impossible. 

A fekete nem lehet sárga, mert az 
lehetetlen lenne. 

igei-névszói állítmány 

Van bor. There is (some) wine. a ’there be’ van/nincs szerkezet jelen 
időben 

What has been being searched for? Mit keresnek (már egy ideje)? szenvedő, befejezett folyamatos jelen 
Nincsen semmim. (nincsen = nem van ) I have nothing. 

I have got nothing. 
a ’have’ birtokolni ige, vagy a ’have got’ 
birtoklást kifejező szerkezet, jelen idő 

Peter is quite shortly to quit. Péter hamarosan kilép (a munkahelyéről). jövő idejű forma 
They needn’t be reprimanded. Nem kell őket leszidni. szenvedő, a must módbeli segédige 

tagadó alakjával 
Voltak már panaszok ezzel kapcsolatban. There have been complaints about it. a ’there be’ van/nincs szerkezet, 

befejezett jelen időben 
Being on the spot, the journalist set out 
to obtain the most important pieces of 
information. 

Mivel az újságíró a helyszínen volt, 
nekilátott beszerezni a legfontosabb 
információkat. 

a ’be’ ige határozói igenév alakja 

There should be more plants here. Több növénynek kellene itt lennie. a ’there be’ = van/nincs szerkezet a 
’should’-dal 

Lesznek ötleteink az előadás után. We will have ideas after the presentation. a ’have’ birtokolni ige jövő időben 

http://www.angol-online-nyelvstudio.hu/wp-content/uploads/2014/06/to-be-or-not-to-be.jpg
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A előbbi példamondatokból láthatjuk, hogy a ’to be’ igét minden időben és módban használhatjuk, azaz nem elegendő 
megtanulnunk az ’am, is, are, was, were, has been, stb.’ alakokat. A magyar ’van’ ige pedig sok borsot tör az angolul tanulók orra alá, 
mivel jelenthet létezést, birtoklást, vagy egyszerűen lehet csak az igei-névszói állítmány része. 
 
Lássuk, mit is kell mindenképpen tudnunk a kis huncutokról  ! 
 
Először is, angol óráinkon lépésről lépésre megtanuljuk a ’to be’ ige különböző idejű és módú  alakjait (will be, has been, can be, am, 
were, needn't be, would have been, és még nagyon sok másik). Azonban, amikor már nem a kezdeti lépésekkel kínlódunk, senki 
sem veszi komolyan az igei-névszói állítmányú mondatokat, egyszerűen mellőzik, mind a tanári/tankönyvi, mind a tanulói oldalról. 
Ezért aztán, amikor mondjuk egy igei-névszói állítmányú mondatot kell elmondanunk feltételes mód múlt időben, főmondatban, 
sokszor megáll a tudomány. (Például: Ezek a lovak nem lettek volna fáradtak, ha ... . = These horses wouldn't have been tired if ... .) 
 
Persze a 'to be' igét nem csak az igei-névszói állítmányú mondatokban használhatjuk; lehet például aktív igemódban a folyamatos 
igeidők, illetve folyamatos szerkezetek segédigéje (a megfelelően ragozott alakokban, például: am, was, will be, has been, needn't 
be, could be, has to be,  stb.). Passzív/Szenvedő igenemben minden igeidőben és módban a 'to be' ige megfelelően ragozott alakja a 
segédige; ez azt jelenti, hogy a szenvedő szerkezetben (amúgy az igei-névszói állítmányban is) a mondat ideje és a módja kizárólag 
a 'to be' ige alakjából derül ki. Valamint, ha a szenvedő mondat folyamatos, az ige előtti utolsó segédige a ’being’ (Pl. She is being 
searched. = Éppen megmotozzák.) 
 
A 'there be' = van/nincs szerkezetben is figyelnünk kell a 'be' ige megfelelő alakjának használatára, hiszen itt is időt és módot 
határoz meg. (There will be a lot of children in the garden. = Sok gyerek lesz a kertben. Vagy: There would have been problems. = 
Lettek volna problémák.) 
Nem könnyű az sem, hogy már az első angol órádon tudomásul kell venned, hogy az angol nyelvben a lenni igét az igei-névszói 
állítmányú mondatokban szinte teljesen ugyanúgy használod, mint a magyar nyelvben, csak a magyar nyelvben nem biztos, hogy 
tudatosan használod. Például a magyar nyelvben jelen időben, egyes és többes szám harmadik személyben NEM tesszük ki (Ő tanár. 
/ Ők tanárok.), szemben az angollal (He is a teacher. / They are teachers.) Valamint, szemben a többi igével, ennek az igének jelen 
időben három (am, is, are), múlt időben már csak kettő (was, were) ragozott alakja van, aztán a többi időben és módban ragozás 
szempontjából úgy működik, mint egy 'rendes' angol lexikális ige. 
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Használjuk a 'to be' igét különböző szószerkezetekben is, mint például: 
 
be to do sg = fog tenni vmit, azon van, hogy tegyen vmit (szándékában áll, úgy intézte) 
be about to do = mindjárt tesz majd vmit (nincs szándék, inkább csak időt fejez ki) 
be shortly/soon to do sg = hamarosan tesz majd vmit (bizonyosságot, és közeli jövőt fejez ki) 
 
A másik sarkalatos kérdés a magyar ’van’ ige, ami az angol nyelvben három különböző dolgot fejez ki: 
 

1. birtoklást, kétféle szerkezetben  
 
a) Van egy lovam. = I have a horse. – itt a ’have’ birtokolni igét használjuk, jelen esetben egyszerű jelen időben 
b) Van egy lovam. = I have got a horse. – ez a ’have’ itt segédige, nincsen önálló jelentése, a használt szerkezet az, ami 
birtoklást fejez ki 
 

2. létezést, illetve nem konkrét dolgok helyét, helyzetét írjuk le vele 
 
Lesznek érdekességek is. = There will be things of interest, too. 
Volt régen egy ház a hegyen. = There used to be a house on the mountiain. 
 

3. Magyar vagyok. = I am Hungarian. – igei-névszói állítmány ’be’ igéje (mutatja az időt, módot, sok esetben a személyt is) 
 

 


