
NYELVPICIK 10 

Szokások kifejezése 1/ 

 
WILL, WOULD / USED TO 

 
1. will 

ebben az értelmében az egyszerű jelen idő helyett állhat (a cselekvés a jelenben rendszeresen, ismétlődően történik), 
ugyanakkor utal az alany jellemző szokásaira vagy viselkedésére is 
Például: He will often sit in his room alone for hours. = Gyakran órákig ül egyedül a szobájában. 
                 Dina will always discombobulate everything. = Dina mindig mindent összekever. 
 

2. would / used to 
az egyszerű múlt időt helyettesíti (a cselekvés rendszeresen, ismétlődően történt a múltban), ugyanakkor kifejezzük azt is, hogy 
ma már nem történik így 
a ’used to’ szerkezet időhatározó nálkül is ezt jelenti, a ’would’ szerkezetet vagy múlt idejű környezetben (pl. elbeszélő mód), 
vagy időhatározóval használjuk 
Például: I would often / used to listen to opera arias on the way home from college. = Úton hazafelé a főiskolából gyakran opera 
áriákat hallgattam. (ma már nem járok főiskolára, vagy nem hallgatok áriákat) 
                 Peter would / used to help me do my homework in maths. = Péter szokott segíteni nekem megcsinálni a matek házit. 
(régen volt, am már nem csinálok házit, vagy Péter nem segít) 
 

3. used to + ’be’ vagy ’have’ 
állapotot vagy birtoklást ír le a múltban, ami ma már nem igaz (a ’would’ segédige erre nem használható) 
Például: She used to be a beautiful young girl. = Szép lány volt. (ma már nem szép, vagy idősebb) 
                 My wife used to have a lot of friends in LA in her childhood. = A feleségemnek rengeteg barátja volt Los Angelesben 
gyermekkorában. 
 

4. kritizálás – hangsúlyos ’will’ és ’would’ 
ezt a két segédigét gyakran használjuk valaki jellemző viselkedésének kritizálására 
Például: My husband will / would keep leavig things all over the floor. = A férjem örökké mindenfélét otthagy a földön. 
                 Harry will / would say such things. That’s just typical of him. = Harry bizony mond ilyeneket. Jellemző rá. 
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PÉLDÁK 

 
She will / would miss every train. Minden vonatot lekésik. (kritika) 

Cinderella’s mother used to be a kind and beautiful woman who 
everybody loved. 

Hamupipőke mamája kedves, szép asszony volt, akit mindenki 
szeretett. 

She would never harm anybody. (múlt idejű környezetben) Soha nem bántott senkit. 

Many of my schoolmates used to be my friends. Sok iskolatársam a barátom volt. 

Did you use to have a beard? 
Used you to have a beard? 

(Régen) volt szakállad? 

In situations of emergency my granny would always / used to 
say: ‘Don’t panic! Stay calm!’ 

Vészhelyzetben a nagyim mindig azt mondta: ’Ne ess pánikba! 
Őrizd meg a nyugalmad!’ 

I miss the feelings you used to give me. Hiányoznak az érzések, melyeket nekem adtál. 

Now you are somebody that I used to know. Most csak egy vagy azok közül, akit (régen) ismertem. 

These students will / would never do their homework. Ezek a diákok sosem készítik el a házi feladataikat. 

She used to have red hair at college. (would) Amikor főiskolára járt, vörös volt a haja. 

Ron didn’t use to make friends easily when he was younger. 
Ron usedn’t to make friends easily ... . 

Ron nem könnyen talált barátokat, amikor fiatalabb volt. 

Who used to love Fiona? Ki szerette Fionát? 

Who used Fiona to love? Kit szeretett Fiona? 

This will happen all the time. Mindig ez történik. 

We used to be friends. (Régen) barátok voltunk. 
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Kikapcsolódásként hallgasd meg az alábbi dalt, ha kedveled az énekest és kort, amelyben a dal íródott. 
 

"The Way It Used To Be" 
 

 
a képre kattintva meghallgathatod a dalt 

 
Lonely table just for one 
In a bright and crowded room 
While the music has begun 
I drink to memories in the gloom 
Though the music's still the same 
It has a bittersweet refrain 
 
So play the song the way it used to be 
Before she left and changed it all to sadness 
And maybe if she's passing by the window 
She will hear our love song and the melody 
And even if the words are not so tender 
She will always remember the way it used to be 

Friends stop by and say hello 
And I laugh and hide the pain 
It's quite easy to let go 
Then the song begins again 
 
So play the song the way it used to be 
Before she left and changed it all to sadness 
And maybe if she's passing by the window 
She will hear our love song and the melody 
And even if the words are not so tender 
She will always remember the way it used to be 

 

https://www.engelbert.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RWCUzSpr7Q4

