Angol igeidők röviden

Jövő idő
will be - egyszerű jövő
will be having - folyamatos jövő
will have been - egyszerű befejezett jövő
will have been doing - folyamatos befejezett jövő
I will be a scientist one day.
Egyszer tudós leszek. - egyszerű jövő: kevésbé pontos jövőbeli dologra/cselekvésre
utalunk vele, vagy egy beszélgetés alapján utalok egy nagyon közel jövőbeni dologra
Next week this time, I will be having my driving exam.
Jövő héten ilyenkor épp a vezetői vizsgáimat fogom csinálni. - folyamatos jövő: a jövőből
kiragadok egy pillanatot és akkor éppen valami folyamatában lesz.
By the time you get home, I will have finished the painting.
Mire hazaérsz, addigra be fogom fejezni a festést. - befejezett jövő: két jövőbeli csekvés
van, az egyik valamivel hamarabb befejeződik a másik megtörténése előtt.
Next month I will have been working for this company for ten years.
Jövő hónapban lesz 10 éve, hogy ennél a cégnél dolgozok. - befejezett folyamatos jövő: a
jövő egy adott pontjában egy cselekvés már valamennyi ideje tartani fog.

Múlt idő
I worked – egyszerű múlt
I was working – folyamatos múlt
I had worked – befejezett múlt
I had been working – folyamatos befejezett múlt
Egyszerű múlt - I worked all day. Egész nap dolgoztam. Csak utalok rá, hogy munkával telt
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az egész napom.
Folyamatos múlt - I was working all day. Egész nap dolgoztam. Azon van a hangsúly, hogy
jó hosszú munkás napom volt.
Befejezett múlt - I had worked all day. Egész nap dolgoztam. Ezt akkor használjuk, ha több
eseményt is megemlítünk a múltban, amelyik cselekvés megelőzte a többit, azt rakjuk a
befejezett múltba. I had worked all day then I drove two hours to get home. I had an
extremely tiring day.
Befejezett folyamatos múlt - I had been working all day. Egész nap dolgoztam. Itt a
folyamaton van a hangsúly. Már egy ideje csináltam valamit, amikor egy másik dolog
történt. I had been working all day when it turned out that it was unnecessary. Az egész
napot végig dolgoztam, amikor kiderült, hogy fölösleges volt.
Amint látod mind a négy mondatot ugyanazzal a magyar mondattal fejeztem ki. Mégis
akkor mi értelme az angolban ezt négy különböző mondattal leírni? Itt a kulcs! Az angol az
időt sokkal jobban árnyalja és körbe járja mint a magyar. Sokkal pontosabban fejez ki vele
mint a magyar. A magyar az ige ragozással tud nagyon finoman és soksíkúan kifejezni, az
angol ezt az összetettséget az igeidőkkel éri el. Minden nyelvnek van valamilyen
specialitása.

Jelen idő
I make – egyszerű jelen
I am making – folyamatos jelen
I have made – befejezett jelen
I have been making – folyamatos befejezett jelen
A present igeidőkben az igének vagy a sima vagy az -ing-es alakját használjuk.
A sima alak a 'simple' igeidőkben van - present simple, present perfect simple, az -ing-es
alak pedig a 'continuous' igeidőkben - present continuous, present perfect continuous.
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Az -ing-es alakok elé kell létige is: am, is, are present continuous, have been vagy has
been present perfect continuous esetén.
I always make a cake for your birthday. Mindig csinálok tortát a szülinapodra.
I'm making a birthday cake for your. Most éppen tortát készítek neked a szülinapodra.
I've made a birthday cake for you. Csináltam neked tortát. (nemrég lett kész)
I've been making a birthday cake for you. Szülinapi tortát készítettem neked. (most lett
kész, ez az igeidő azt is kifejezi, hogy ez egy hosszú folyamat volt, a magyarban ezt nem
tudjuk így igeidővel kifejezni)

Függő beszéd
Beszélgetéseink nagy része a múltról szól, elmeséljük, hogy ki mit mikor hogyan csinált.
Ilyenkor a függő beszédet használjuk. Mivel a leggyakrabban a múlt időt használjuk
beszéd közben, a függő beszéd ismerete nélkül sokszor nem is lehet jól kifejezni a múlt
eseményeit.
Alapszabályként el lehet mondani, hogy az igeidőket 'hátrébb' rakjuk a múltba. Az
egyszerű jelenből egyszerű múlt lesz, a folyamatos jelenből folyamatos múlt, a befejezett
jelenből befejezett múlt, a 'will' segédige helyett 'would' lesz.
I like your jacket. - He said he liked my jacket.
Tetszik a dzsekid. Azt mondta, hogy tetszik neki a dzsekim.
I'm leaving now. - He said he was leaving.
Most megyek. Azt mondta, hogy megy.
I've finished my homework. - He said he had finished his homework.
Befejeztem a házimat. Azt mondta, hogy befejezte a háziját.
I will help you clean the house. - He said he would help clean the house.
Segítek kitakarítani a házat. Azt mondta, hogy segít kitakarítani a házat.
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