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CAN YOU BEAR IT?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Peek-a-boo! How 
could you find me? 

I’ve forgotten about 
having this nice 
snowball on my 

shelf! 

Hey, you there! 
Wanna play with us? 
Mum’s having a nap. I think I’ve 

regretted 
climbing up 

here, darling! 
Can you help 
me to get off? 

Will you help me, 
please, not to want to 
kill her? She can’t stop 

pecking me! 

Don’t you dare touch 
it while I’m away! 

wanna = want to 

bear = 1. elvisel 
             2. medve 

You’d better give up 
drinking, honey! 
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Az előző oldalon láthattuk, hogy mennyire sokrétű problémáról beszélünk, amikor igéket igékkel kapcsolunk össze bizonyos 
nyelvi/nyelvtani környezetben. Mit is értünk azon, hogy igéket igékkel kapcsolunk össze?A különböző nyelvekben különböző 
szabályok szerit kapcsolódnak össze az igék más igékkel. 
 

Az angol nyelvben öt fő csoportra oszthatók az igék a kapcsolódás szempontjából: 
 

ige + főnévi igenév 
(to do) 

ige + ’csupasz’ főnévi 
igenév 

(do) 
ige + ige ’ing’-es alakja ige + 

főnévi igenév 
ige + ige 3. alakja 

ige ’ing’es alakja 

 

Sok ige csak egy csoportba sorolható. Például a want igét mindig főnévi igenév követi: 
I want to break free. = Meg akarok szökni. 
 

A mind igét csak az ige ’ing’-es alakja követheti: 
I don’t mind waiting a bit. = Nem bánom, ha várnom kell egy kicsit. 
 

Vannak igék, melyek több csoportba is besorolhatók, ám a különböző csoportokban mást jelentenek, illetve az utánuk következő ige 
jelentése változhat meg: 
I forgot to lock the door. = Elfelejtettem bezárni / hogy be kell zárnom az ajtót. 
I forgot locking the door. = Elfelejtettem, hogy bezártam az ajtót. 
 

Más nyelvi szerkezetekben egy adott igét követheti az ige ’ing-es alakja, vagy az ige 3. alakja. Persze, ilyenkor teljesen más nyelvi 
szerkezetekről beszélünk. 
 

Lássunk néhány gyakran előforduló igekapcsolatot: 
 

NEED 
 

You need to fill in a form if you want compensation. 
Ki kell töltenie egy űrlapot, ha kártérítést óhajt. 
 

You needn’t wear uniform. 
Nem kell egyenruhát viselnie. 
(a ’must’ módbeli segédige tagadó alakja jelen időben) 

This window needs cleaning. 
Ezt az ablakot meg kell tisztítani. 
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DARE 
 

How did you dare (to) take it without my permission? 
Hogy merted elvinni az engedélyem nélkül? 
 

LEARN 
 

She has learnt to drive, so she’s got a driving licence. 
Megtanult vezetni, úgyhogy van jogsija. 

She’s been learning driving. She’ll have a driving licence soon. 
Tanul vezetni. Hamarosan lesz jogsija. 

 

HAVE 
 

We have to work hard. 
Keményen kell dolgoznunk 

We have been to France. 
Már jártunk/voltunk Franciaországban. 

They will have the programme installed tomorrow. 
Holnap tetetik fel a programot. 
(műveltető szerkezet) 

 

 

CAN 
 

I can go to the party. 
Elmehetek a buliba. 

 

 

REMEMBER 
 

She remembered to talk to him about the matter. 
Nem felejtette el, hogy beszélnie kell vele a dologról. 

She remembered talking to him about the matter. 
Nem felejtette el, hogy beszélt vele a dologról. 

 

TRY 
 

I’ll try to talk to his sister. 
Megpróbálok beszélni a testvérével. 
(egy dolgot próbálok tenni) 

I’ll offer her money, I’ll help her find a new job, and I’ll try 
talking to her sister. 
Felajánlok neki pénzt, segítek neki új állást keresni, még a 
testvérével is megpróbálok majd beszélni. 
(több dolgot próbálok tenni, és még azt is megpróbálom, hogy…) 
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OUGHT 
 

You ought to be more intelligent at your age. 
A te korodban már intelligensebbnek kellene lenned. 

 

 
BE 

 
She is driving too fast. 
Túl gyorsan vezet. 
(folyamatos igeidő – be + ige ’ing’-es alakja) 

She’ll be taken to hospital after this terrible dinner. 
Kórházba fogják vinni ezután a rettenetes vacsora után. 
(szenvedő szerkezet, be + ige 3. alakja) 

 
WOULD 

 
We would rather go to the beach. 
Inkább lemennénk a partra. 
(feltételes mód, jelen idő, főmondat) 

My grandma would always laugh at him. 
A nagymamám mindig kinevette őt. 
(would/used to do – szokott volt szerkezet) 

She promised she would help us. 
Megígérte, hogy segíteni fog. 
(függő beszéd, jövő a múltban) 

 

 
USED 

 
My grandma used to always laugh at him. 
A nagymamám mindig kinevette őt. 
(would/used to do – szokott volt szerkezet) 

 

 
LIKE 

 
Let me help you. I like doing the washing up. 
Hadd segítsek. Szeretek mosogatni. (általában) 

I like to do the washing up in the morning. 
Reggel szeretek mosogatni. (általában nem szeretek mosogatni) 
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GET 
 
Get going! 
Lódulj! (elkezd vmit tenni, nekifog vminek) 

She got him to buy her a new car. 
Rávette, hogy vegyen neki egy új autót. 
(műveltető szerkezet) 

They will get the programme installed tomorrow. 
Holnap tetetik fel a programot. 
(műveltető szerkezet) 

 

 
REGRET 

 
She will regret hurting him so much. 
Meg fogja bánni, hogy ennyire megsértette. 

We regret to inform you that you have failed your exam. 
Sajnálattal közöljük, hogy ön megbukott. 

 
GO ON 

 
She went on counting her money. 
Tovább számolta a pénzét. 
(folytatta a tevékenységét) 

She went on to count her money. 
Azzal folytatta, hogy megszámolta a pénzét. 
(új tevékenységbe kezdett, ami a pénzszámolás volt) 

 
A fenti példákból láthatjuk, hogy az igék egymáshoz kapcsolódása bonyolult nyelvi/nyelvtani alapokra épül, ezért érdemes 
komolyan vennünk a hozzájuk kapcsolódó szabályokat. 
Bővebben az igék alakjairól (ige+ing, illetve főnévi igenév) Rendszerező nyelvtani csomagsorozatunkban olvashat) 

http://www.angol-online-nyelvstudio.hu/termek/organet-rendszerezo-nyelvtan-11-lecke-igealakok/

