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AZ ’IT’ SZEMÉLYES NÉVMÁS 
 

1. Alapvető különbség az ’it’ semleges nemű személyes névmás és a this’ mutató névmás között: 
 

What is this / that? 
This / That is an amulet. 

 olyan dologról beszélünk, mely közelebb / távolabb van tőlünk 

What are these / those? 
These / Those are amulets. 

 
 

What is it? 
It is a good idea. 
What are they? 
They are good ideas. 

olyasmiről beszélünk, amit nem látunk, vagy furcsának vélünk 

 
Példák: 
 
Can you hear it? What can it be? I can’t see anything. 
I think it’s a dog. 

Hallod? Mi lehet ez? Nem látok semmit. 
Azt hiszem, ez egy kutya. 

 

Is this a dog or a wolf? I can’t decide. Ez kutya vagy farkas? Nem tudom eldönteni. (látom jól) 
 

Is it a dog? It’s too small to be a dog. Ez kutya? Túl kicsi ahhoz, hogy kutya legyen. (látom, csak furcsa) 
 
I can hear dogs approaching. Will they be aggressive? Kutyákat hallok közeledni. Vajon agresszívek lesznek? (nem látom őket) 
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2. A jelentés nélküli, és a kiszámítható alany 

 

szerepe példamondat, magyarázat 

jelentés nélküli 
alany 

a magyarban szintén egyes szám 
harmadik személlyel fejezzük ki; 
mivel az értelmes mondat 
felépítése ’alany+állítmány’, a 
mondatnak mindenképpen kell 
tartalmaznia alanyt 
 

It is raining / snowing / getting dark. 
It’s quite noisy out there. 

Esik. / Havazik. / Sötétedik. 
 
Elég nagy a zaj odakint. 

várható, 
kiszámítható 
alany 

helyettesíti a mondatban később 
említett alanyt 

It was nice seeing you. 
(it = seeing you) 
It’s a pleasure to be with her. 
(it = to be with her) 
It was last night that I saw you. 
(it = that I saw you) 
It was Peter who saw you last night. 
(it = who saw you last night) 
It doesn’t matter what you do. 
(it = what you do) 
 

Jó volt találkozni veled. 
 
Öröm vele lenni. 
 
(Csak) tegnap este volt, hogy 
láttalak / találkoztam veled. 
Péter látott téged / találkozott 
veled tegnap este. 
vagy: Péter volt az, aki … 
Nem számít, mit teszel. 
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3. Visszautalások 

 

előre, vagy 
visszautalunk egy 
olyan dologra vagy 
helyzetre, melyről az 
imént éppen 
beszéltünk vagy 
írtunk 

‘He hasn’t passed the exam.’ 
‘It’s a shame.’ 
(it = He hasn’t passed the exam.) 
It was a terrible mistake. She left the baby 
unattended. 
(it = She left the baby unattended.) 
Somebody wants to assassin the president. It can’t 
happen again! 
(it = Somebody wants to assassin the president.) 
They will launch a new product next year. It will sell 
like hot cakes. 
(it = a new product) 
My purse was stolen from my locker. It triggered an 
official investigation. 
(it = the situation that my purse was stolen) 

’Nem ment át a vizsgán.’ 
(Milyen/De) kár. 
 
Szörnyű hiba volt. Őrizetlenül hagyta a kisbabát. 
 
 
Valaki meg akarja ölni az elnököt! Nem történhet 
meg ismét! 
 
Jövőre új terméket dobnak piacra. Viszik majd, 
mint a cukrot. 
 
Ellopták a pénztárcámat az öltözőszekrényemből. 
Ez (az eset) hivatalos nyomozást indított el. 

hangsúllyal utalunk 
vissza egy olyan 
dologra vagy 
helyzetre, melyről az 
imént éppen 
beszéltünk vagy 
írtunk 

My purse was stolen from my locker. This triggered 
an official investigation. 
(this = this was the special situation that triggered 
an investigation; probably there had been other 
thefts previously) 
The Organet Academy has created a new paradigm 
in teaching English. This will help a lot of students 
of ordinary skills to learn English more easily. 
(this = this event will help students) 

Ellopták a pénztárcámat az öltözőszekrényemből. 
Ez indított el hivatalos nyomozást. (valószínűleg 
több lopásos eset után) 
 
 
Az Organet Akadémia létrehozta az angol 
nyelvtanítás új mintáját. Ez fog rengeteg átlagos 
képességű diáknak segíteni abban, hogy 
könnyebben tanuljon meg angolul. 
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visszautalunk a 
beszélgetés, vagy 
fogalmazás elsőként 
említett, vagy fő 
témájára 

The Organet Academy intends to introduce its new 
teaching materials in Hungary first. It will be the 
first school to use them in Hungary.  
(it = the Organet Academy) 
The Organet Academy intends to introduce its new 
teaching materials in Hungary first. This will allow 
students of ordinary skills to learn English more 
easily. 
(this = this event will help students) 

Az Organet Akadémia először Magyarországon 
kívánja bevezetni új oktatási termékeit. Így 
Magyarországon ők lesznek az első nyelviskola, 
akik használni fogják őket. 
Az Organet Akadémia először Magyarországon 
kívánja bevezetni új oktatási termékeit. Ez fogja 
lehetővé tenni rengeteg átlagos képességű diáknak, 
hogy könnyebben tanuljanak meg angolul.    

 
A ’THIS, THESE, THAT, THOSE’ MUTATÓ NÉVMÁSOK 

 

szerepe példamondat 

névmás önálló szerepet tölt be a mondatban, 

azaz lehet a mondat alanya, tárgya, 

stb.; 

This is a good book. 

(What/Which is a good book? 

This.) 

I like this (apple which is from my 

tree) better than that (apple 

which is from your tree). 

 

These are good books. 

(What/Which are good books? 

These.) 

I want those (cakes). 

Ez jó könyv. 

(Mi/Melyik jó könyv? Ez.) 

 

Jobban szeretem ezt (az almát, 

mely az én fámról való) mint 

azt (az almát, mely a te fádról 

való). 

Ezek jó könyvek. 

(Mik/Melyek jó könyvek? 

Ezek.) 

Azokat (a sütiket) akarom. 
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determináns 

(itt: mutató 

névmás) 

rámutat az utána következő főnévre 

(tehát a szószerkezet: mutató 

névmás+főnév) 

This book is good. 

(Which book is good? This book.) 

She has seen those photos. 

(Which photos has she seen? 

Those photos) 

Ez a könyv jó. 

(Melyik könyv jó? Ez a könyv.) 

Látta azokat a fényképeket. 

(Melyik fényképeket látta? 

Azokat a fényképeket.) 

 
Megjegyzés: 
 
Nem konkrét dolgok létezésének kifejezésére (Vannak finom almák is.), illetve helyének meghatározására (Vannak finom almák is a 
kamrában.) az angol nyelvben a ’there be’ szerkezetet (van/nincs szerkezet) használjuk. (There are delicious apples. / There are 
delicious apples in the pantry.) Ezt azért fontos itt is megjegyeznünk, mert a magyar anyanyelvű angolul tanulók számára sok 
esetben nem könnyű különbséget tenni a ’there be’ szerkezet és az ’it’ személyes névmás között. 


