
NYELVPICIK 4 

A főnévi igenév 1/2 

 
Mi mindenre használhatjuk a főnévi igenevet? 
 

célhatározás I came here to make everything clear. Azért jöttem ide, hogy mindent tisztázzak. 

kérdőszó + főnévi igenév 
How to do it? I don't know. 
Tell me when to get off. 
I found out where to buy some cheap fruit. 

Hogyan csináljam? Nem tudom. 
Szólj, hogy mikor szálljak le. 
Kitaláltam, hol lehet olcsó gyümölcsöt 
venni. 

lehet a mondat alanya 
(a hozzá tartozó környezettel) 

To camp here wouldn't be safe. 
 
 
To save up money for a new car now seems 
impossible. 

Nem lenne biztonságos itt letáborozni. 
(Mi nem lenne biztonságos? Letáborozni.) 
(egy konkrét szituációban vagyunk1) 
Pénzt megtakarítani egy új autóra most 
lehetetlenségnek tűnik. 

melléknév + főnévi igenév 
It’s so nice to be here again. 
He’ll find it hard to say goodbye. 
It couldn’t be easy to say no. 

Annyira jó újra itt lenni! 
Nehéznek fogja találni a búcsút. 
Nem lehetett könnyű nemet mondani. 

főnév/névmás + főnévi igenév 

Is there somewhere to put down my luggage? 
 
I can’t see anybody to talk to. 
We’ve got a lot of work to do. 

Van itt valahol hely, ahová letehetném a 
poggyászomat? 
Nem látok senkit, akivel beszélhetnénk. 
Rengeteg elvégzendő munkánk van. 

the first/second/last, etc. to do sg2 
He was the first man on Earth to eat an apple. 
I’m always the last to arrive. 

Ő volt az első férfi a világon, aki almát evett. 
Mindig én érkezem utoljára. 

mondatot bevezető kifejezések 
To be honest, I can see nothing. 
To tell you the truth, we’ve split up. 

Őszintén szólva nem látok semmit. 
Az igazat megvallva szakítottunk. 

1. Az ige 'ing'-es alakja is lehet alanya a mondatnak 
(lásd Nyelvpicik 3), azonban ilyenkor általában nem 
konkrét dologra utalunk. (Camping here wouldn't be 
safe. = Itt általában nem lenne biztonságos 
táborozni.) 

2. Vonatkozó mellékmondatot 
helyettesítünk vele: He was the first 
man to eat an apple. = He was the first 
man who ate an apple. 



NYELVPICIK 4 

A főnévi igenév 2/2 

Milyen alakjai vannak a főnévi igenévnek? 
(az alábbi igealakok ’to’ nélküli változata is főnévi igenév  ) 
 

to write jelen idő, aktív, egyszerű 

to be writing jelen idő, aktív, folyamatos 

to be written jelen idő, passzív, egyszerű 

to be being written jelen idő, passzív, folyamatos 

to have written múlt idő, aktív, egyszerű 

to have been writing múlt idő, aktív, folyamatos 

to have been written múlt idő, passzív, egyszerű 

to have been being written múlt idő, passzív, folyamatos 

 

Sajnos többféle is, és egyáltalán nem lehet mindegyiket egyszerűen átfordítani magyarra. Sokszor magyarul egy teljes tagmondattal 
fejezzük ki azt, amit az angol mondat egyszerűen egy főnévi igenévvel elmond. 
 
 

Néhány példamondat: 
 

He would like to have seen the solar eclipse. 
(He would have liked to see the solar eclipse.) 

Szerette volna látni a napfogyatkozást. 

I happened to have been passing his house when I saw him with 
Teresa. 

Történetesen éppen a háza előtt haladtam el, amikor megláttam 
Teresával. 

He appears to be living in the vicinity. Úgy tűnik, itt lakik a szomszédban. 

This tea is too hot to drink. Túl forró a tea ahhoz, hogy megigyam. 

You’re old enough to understand it. Elég idős vagy ahhoz, hogy megértsd. 

I want to be loved. Azt akarom, hogy szeressenek. 

To love means nothing, but to love and to be loved means 
everything. 

Az, hogy szeretsz, nem jelent semmit, de szeretni és szeretve 
lenni mindent jelent! 

 

Az ige ’ing’-es alakja, valamint a főnévi igenév (lásd nyelvpicik 3 és 4) fontos szerepet tölt be igék igékkel való 
összekapcsolásánál is. (például: try doing illetve try to do). Erről részletesebben a következő (5) Nyelvpiciben olvashat. 


