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A weblapon előforduló, Nyelvipicik 3 bevezető mondatainak megoldása: 
Te hogyan értelmeznéd a következő mondatokat? 
 
She is eating a cake. Éppen tortát eszik. 
Eating a cake (while she was eating a cake), she remembered 
her favourite sweet shop in the village where she grew up. 

Miközben tortát evett, visszaemlékezett kedvenc édességboltjára 
abban a faluban, ahol felnőtt. 

Having eaten the cake (after she had eaten the cake), she 
ordered a coffee. 

Miután evett egy tortát, kávét rendelt. 

Eating is my favourite activity when watching the telly. 
Tévénézés közben legjobban enni szeretek / az evés a kedvenc 
tevékenységem. 

I hate eating fish in British restaurants. Utálok brit éttermekben halat enni. 
Their eating habits are really strange. Étkezési szokásaik eléggé különösek. 
Not having been invited (as/because she was not invited) to 
the party, the thirteenth witch put a spell on Sleeping Beauty. 

Mivel nem hívták meg a buliba, a tizenharmadik banya 
megátkozta Csipkerózsikát. 
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Az előző oldalon lévő viccben a párbeszéd tanár és diákja között sajnos elég gyakran elhangzik nyelvórákon, bár egyes nem mindenhol jár érte.   Az ige 
’ing’-es alakjával már első angolóráinkon találkozunk, amikor a folyamatos jelen időt tanuljuk. Később még sokszor használjuk az ’ing’-es alakot más 
nyelvtani/nyelvi összefüggésekben, de ilyenkor sokszor zavar támad az erőben és nem tudjuk, pontosan mit is értünk ez alatt az igealak alatt, azaz mire 
használjuk és mi a jelentése. A keveredés abból származik, hogy az ige ’ing’-es alakja három, egymástól teljesen különböző nyelvi szerepet tölt be. A 
folyamatos igeidőkben csak felhasználjuk ezt az alakot, azaz a folyamatos időben lévő állítmányok segédigeként a ’be’ igét használják, főigeként pedig az 
ige ’ing’-es alakját (ennek is persze megvan a jó oka, de itt most ezzel nem foglalkozunk). Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az ige ’ing’-es alakja 
folyamatos szemléletet jelent. Azaz, bizonyos értelemben igen, más értelemben nem. 
 

setting 

beállítás mi? 

gerundium (főnév szerepét tölti be a mondatban); 
 

például: 
 

lehet a mondat alanya: Setting was not required. = A beállítást nem követelték meg. 
lehet a mondat állítmánya: It wasn’t the inaccurate setting. = Az ok nem a hibás beállítás 
volt. (mint főnév, állhat előtte jelző) 
lehet a mondat tárgya: I want accurate setting. = Pontos beállítást akarok. 

beállítva hogyan? 

határozói igenév (határozó szerepét tölti be a mondatban); sokszor csak mellékmondattal 
tudjuk lefordítani, mivel a magyar nyelvben nem mindig vannak megfelelő alakjai; létezik 
jelen és múlt idejű alakja, valamint aktív és passzív alakja; 
 

például: 
 

Setting the alarm clock, she realised that it was already dawning. = Amint éppen az 
ébresztőórát állította be (azaz: éppen beállítván), rájött, hogy már hajnalodik. 
Having been set correctly, the computer woke up the guards. = Mivel az ébresztő megfelelő 
módon lett beállítva, a számítógép felébresztette az őröket. 

beállító milyen? 

melléknévi igenév (melléknév szerepét tölti be a mondatban) 
 

például: 
 

The product proved suitable, however,  the setting engineer made a mistake. = A termék 
megfelelőnek bizonyult, azonban a beállító/kalibráló mérnök hibázott. 

 
Az ige ’ing’-es alakja, valamint a főnévi igenév (lásd nyelvpicik 4 és 5, azaz a következő két anyagunk ) fontos szerepet tölt be igék 
igékkel való összekapcsolásánál is. (például: try doing illetve try to do). 


