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6. LÉPÉS 
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Szavak 
 
�
����    szeret 
�����   hall, hallgat   
����"�� (#)   igaz(ság) 
����	��    válaszol 
������	�   szembe(n) 
��
�   kés (n) 
����	"��   balra 
+��	��� (#)   Ausztria 
�"�������� (	�)   benzinkút 
/���
���� (#)   Bulgária 
0"������ (#)   Németország 

��
�� (#)   nagymama 

��	�   miért, mert 

����� (#)  nyelv 

���"�� (	�)   iroda 
"���   jobbra 
��������� (	�)   lakás 
����   mellette, mellé 
���"�� (#)   munka, dolog, 

tennivaló 
"��"��   egyenesen 
���# (#, tsz. -"�!)   (ül )hely 
��	�"�� (	�)   orvosi rendel  
���"   minden (egyes) 
��	�   lent, le 
���	�� (	�)   központ, belváros 
���	�   közel 
��� (+ tárgyeset)  mond, hív vhogy 
��
"��"��    f z 
����   együtt 
������   messze, távol 

�������� (	�)   ablak 
���� (#)  nap 
����   bent, bele 
�"	�   utána 
�����    tud, bír, -hat/het  
�����	�   elöl, elé 
������   gondol vmit 
����!   korán 
�	��   amikor 
���	�   mindig 
����   fent, fel  
��	��� (#)   haza 
����   hátul, hátra 
����"�   kell  
����   el bb 
1������� (#)   Románia 
1��# (#)   Róma 
��	�� (+ tárgyeset)    kérdez vkit 
�	���	��    megáll, abbahagy 
�	����    fordul, kanyarodik 
��
���#!   bocsánat! 
	������ (#)   étterem 
	���"��   utazik 
	� ����"�� (	�)   posta 
	���	�   semmi(t) 
	���   ennyire, annyira 
	���    eszik 
������ (	�)   jelz lámpa 
�	���   tehet vmir l, hibás  
���# (#)   természet 
 �"���"	��   szükséges 
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 !"! !"! !"! !"!  A NA SEGÉDSZÓ 
 

+ �� talán a legfontosabb segédszó, amellyel az újgörögben nem létez� 
f:névi igenevet, és a felszólítást tudjuk kifejezni. Pl.: várni akarok, azt 
akarom, hogy várj – ��� �
 �������, ��� �
 ���������. Mivel a magyar 
f�névi igenév felszólításnak is felfogható (várni akarok = azt akarom, hogy 
várjak), könnyen beláthatjuk, hogy ilyen jelentésben a f�- és mellékmondat 
igéjét számban és személyben egyeztetni kell: 
 
��� �
 ������� 
����� �
 ��������� 
���� �
 �������� 
������ �
 ���������� 
���$� �
 �������$� 
����� �
 ��������� 

várni akarok 
várni akarsz 
várni akar 
várni akarunk 
várni akartok 
várni akarnak 

 
+ �
 segédszóval – amelyet kés�bb a köt�mód legf�bb segédszavának 

fogunk nevezni – leggyakrabban az alábbi igék után találkozunk: 
 

��� akar vmit tenni 
�&��� tud / bír / -hat/het vmit tenni 
&��&��

*
 kell vmit tenni  

��� ������ 

 
 

+ �� 
 szeret vmit tenni 

 
 
Példák 
 
6� 
��� �� �������. 
.��� �� �� �������. 
.����� �� �� ���������; 
.��� �� �� ���������. 
6�� �&��� �� �� �������. 
*��&�� �� ��� �$� $
���������.  
*��&�� �� �����'���� 	��� ��
. 
%�� &��&�� �
 �����'�$� 	��� ��
. 

Nem akarok várni. 
Meg akarlak várni. 
Meg akarsz várni? 
Azt akarom, hogy várj meg. 
Nem várhatlak meg. 
El kell mennem a postára. 
Mindennap dolgoznunk kell. 
Nem szabad mindennap 

                                                           

6.1.* A ����� igét nem kell az alannyal egyeztetni, csak egyes szám 3. személyben 
használatos. Tagadva (��� �����) a jelentése: nem szabad. + nem kell görög megfelel�je: 
��� �������$
�.  (Ezzel a 16. leckében még találkozunk.) 
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6�� �������$
� �
 �����'�$� 	��� 
��
. 

�
� ������ �� ���$� �$�� 
,���
��
; 

(�� ������ �� ����� ������	�. 
 

dolgoznotok. 
Nem kell/szükséges mindennap 

dolgoznotok. 
Szerettek Magyarországon lakni? 
 
Szeretek görögül beszélni. 
 

 
 !"! !"! !"! !"!  Fordítás görögr:l magyarra 
 
6� ��� �
 �� �������. 1 Nem akarlak megvárni. 
!'��� ��� ����& �
 ��� �$� ������ ��
$� �
 �� �������. 1 Holnap nem 

tudok elmenni moziba, mert dolgom lesz. 
��� 
���� �
 ����� �$� 	�$��; 1 Szeretsz a központban lakni? 
3���� �
 ������ $�� 
�����
. 1 Tudnunk kell az igazat. 
6�� ����� �
 ����$� $���-�
�� ���� $-�� 
���. 1 Nem szabad ilyen 

sokáig tévét néznetek. 
�$��� 0������ 
���� �
 $
����'��� �$�� ,���
��
. 1 A görögök 

szeretnek Magyarországra utazni. 
2 ��$�
 ��� ����� �
 ���� �$� ���$� $�� �
�	��
� ���. 1 Az 

anyukámnak el kell mennie a tanárn m lakására. 
 
 
 !"! !"! !"! !"!  Fordítás magyarról görögre 
 
Megvárhatlak? 1 (���& �
 �� �������; 
Szerettek olaszul tanulni? 1 �
� 
���� �
 �
�
���$� �$
��	�; 
Nem akarom, hogy mindennap nézz tévét. 1 6� ��� �
 ������ 

$���-�
�� 	��� ��
. 
Meg kell várnom a barátaimat. 1 3���� �
 ������� $��� ������ ���. 
Szeretsz f zni? 1 ��� 
���� �
 �
�����'���; 
A fiam nem szeret iskolába járni. 1 �$� ��� ��� ��� 
���� �
 ���
���� �$� 

�������. 
Nem fejezhetem be mindennap ilyen korán a munkámat. 1 6�� ����& �
 

$����&�� $� ������� ��� 	��� ��
 $-�� �����. 
 
 
 

 !#! !#! !#! !#!  A CSELEKV� SZEMÉLYRAGÚ IGÉK RAGOZÁSA 
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Korábban csoportosítottuk már a cselekv� személyragú igéket. Érdemes 

ezeket összefoglalni, s gyakorolni a ragozásukat. 
 

 
1. Hangsúlytalan személyragú igék 

 
Idáig többnyire ilyen igékkel találkoztunk, pl.: ���, ���, �������. 

 
Ragozásuk: 

��� (tud, ismer) 
����� 
���� 
������ 
����� 
����� ritkábban ������ 

 
Láthatjuk, hogy a hangsúly nem a személyragon, hanem a szót�n van. 

 
 

2. Hangsúlytalan, összevont személyragú igék 
 
+ csoport legjellemz�bb képvisel�je a ���: 
 

Ragozásuk: 
���  (megy) 
�
� 
���� 
����

*                            
���� 
���� ritkábban �
� 

 
Így ragozzuk még pl. az 
	�'� (hall, hallgat) $�&� (eszik), �� (mond, 

hív vhogy) és �$
�� (tehet vmir l, hibás) igéket is. 
 
 

                                                           

6.2.* A ���� jelentése még: menjünk! Ez az egyetlen olyan ige, amely többes szám 1. 
személyben a �
 nélkül is kifejezhet felszólítást. 
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3. Hangsúlyos személyragú, -� soros igék 
 

A cselekv� személyragú igék második legnépesebb tábora. A hangsúly 
itt nem a szót�n, hanem a személyragon van. 

 
Ragozásuk: 

����� vagy ���� (beszél) 
����� 
������ vagy ���� 
������ 
������ 
������ vagy ������, ritkábban ����� 
 

Ezt a ragozást követik többek között a következ� igék is: ��$�� 
(kérdez), 
�
�$�� (válaszol), 
�
��� (szeret), �$
�
$�� (megáll, 
abbahagy) 
 
 

4. Hangsúlyos személyragú, -�� soros igék 
 
A hangsúly nem a szót�n, hanem a személyragon van. A csoport 

legjellemz�bb igéje a ����&. 
 
 

Ragozásuk: 
����� (tud, bír, -hat/het) 
������ 
����� 
�������� 
������� 
������� ritkábban �����'�� 
 

Jól látható, hogy ezek a hangsúlytalan személyragú igékt�l a hangsúly 
helyében, valamint többes szám 2. személyben térnek el, ahol a köt�hang 
nem -�-, hanem -��-: ���$� – ������$�. 
 
 
Példák 
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6� 
��� �
 ���� $���$
. 1 Nem akarok semmit csinálni. 
3�' &��; 1 Hova mész? 
�����
 ��� �&��� �
 &�� �$� �
�����$����. 1 Ma nem tudok 

egyetemre menni.  
(
� ������ �
 ����� �� ������	� $
�����. 1 Szeretünk görög 

éttermekben enni. 
3&� �� ����; 1 Hogy hívnak? 
O /�	�� &��� �$� 
�����-��� ��
 �
* &�������� �	�� $�� ���� $��. 1 

Nikosz kimegy a repül térre, hogy ott várja a barátját. 
3���� 	����; 1 Ki a hibás? 
�� ���&�. 1 Szeretlek. 
(� ���&��; 1 Szeretsz? 
6�� ��� ������ �
 ����� ��
 $� �������. 1 Nem szeretek az iskoláról 

beszélni.  
.�& �� �����** 	� ��' ��� �&�����. 1 Én kérdezlek, te meg válaszolsz. 
����&��, ��������� ��& $� ��������� 21; 1 Elnézést, megáll itt a 21-es 

autóbusz? 
+&����� �
 �
� &���������; 1 Meg tudtok várni minket? 
 
 

Vigyázni kell az ���&� és a ��� ������ használatára. Mindkett� 
jelentése szeret, de míg az el�z� f�leg személyre vonatkozik, illetve 
er�sebb köt�dést fejez ki, addig az utóbbi jelentése inkább tetszik, kedvel. 
Az ���&� vonzata tárgyeset, a ��� ������ viszont alanyesettel áll: 
 

�
�& $� ���
�	
 ��� – szeretem a feleségemet 
�� 
�
�& – szeretlek  

�
�& $�� �
$���
 ��� – szeretem a hazámat  

�
�& $� �'�� – szeretem a természetet 
 
��� 
���� � ���
�	
 ��� – tetszik a feleséged 
��� 
����� $
 �
���� – szeretem (kedvelem) a gyerekeket 
��� 
���� � ?&�� – tetszik Róma (szeretem/kedvelem Rómát) 
��� 
���� �
 $�&� – szeretek enni 
 
                                                           

6.2.* A �
 egyben a célhatározói mellékmondat köt�szava is, amit az el�tte álló ��
 csak 
meger�sít. 
 

6.2.** + ��$�� vonzata a tárgyeset. 
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 !"! !"! !"! !"!  Fordítás görögr:l magyarra 
 
9����� �
 ���� �$� ���$� ���. 1 El akarunk menni hozzád. 
��
$� �� ��$�� $� ���� ���; 1 Miért nem kérdezed meg a barátn det? 
��
$� �� ��� 
�
�$�$�; 1 Miért nem válaszoltok (nekem)? 
.�& �$
�� ��
 -�
. 1 Én tehetek mindenr l. 
4� $��� ��� ���� �$� #���
��$� �$
�
$��� �$� Kecskemét; 1 A 

Budapestre men  vonat megáll Kecskeméten? 
�$� /�	� 
���� �
 $�&�� ������	� �
��$�. 1 Nikosz szeret görög ételeket 

enni. 
6�� ����& �
 $�&� 	��� ��
 ������	�. 1 Nem tudok mindennap 

szuvlakit enni. 
0�� ��
 ���� ��� ������ ����� ��&����. 1 Van egy barátn m, aki sok 

nyelvet beszél. 
6�� ����� �
 �����'��� 	��� ��
, ��
$� �
 ���
� 	���
�����. 1 Nem 

szabad mindennap dolgoznod, mert fáradt leszel. 
6�� �������$
� �
 �� ���������. 1 Nem kell megvárnod. 
 
 
 !"! !"! !"! !"!  Fordítás magyarról görögre 
 
Hova mentek? 1 3�' ��$�; 
Kosztasz szeret nálam enni. 1 �$�� +&�$
 
���� �
 $�&�� �$� ���$� ���. 
Szeretünk titeket. 1 �
� 
�
����. 
Miért nem válaszolsz, amikor kérdezlek? 1 ��
$� �� ��� 
�
�$�� -$
� �� 

��$��; 
Menjünk egyenesen! 1 3��� �����
! 
Hány nyelvet beszélsz? 1 3-��� ��&���� �����; 
Nem szükséges mindennap munkába járnod. 1 6�� �������$
� �
 

���
����� �$� ������� 	��� ��
. 
Meg tud várni? 1 (�����$� �
 �� �������$�; 
Beszélsz görögül? 1 (���� ������	�; 
Szeretek angolul beszélni. 1 (�� 
���� �
 ���& 
����	�. 
 
 
 

 !#! !#! !#! !#!  AZ ÖSSZETETT ELÖLJÁRÓSZÓK 
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Láthattuk korábban, a leggyakoribb négy elöljárószó (��, ��, 
�-, ��
) 
milyen sok jelentéssel bír: �$� 
�$�	���$� = az autóban/-n/-ba/-ra/-nál/-hoz.  

Gondolatunk árnyaltabb kifejezésében segítenek bennünket az összetett 
elöljárószók, amelyek rendszerint egy határozószó és a ��, �&� vagy �� 
elöljárószók kombinációjából állnak össze, s ennek megfelel�en 
vonzatuk a tárgyeset. A leggyakoribbak a következ�k: 
 
���� �� vmiben (bent), vmibe (be) 

2 ��
��� ���
� ��
 �$� 
�$�	���$�.   A nagyi bent van 
az autóban. 
 

�&����� �� vmi el/tt, vmi elé   
9
 �� ������� �����$� �$� ������.   A mozi el tt 
foglak várni. 
 

�&������ �� vmivel szembe(n) 
4� ��
���� ��� ���
� 
��
�$� �$� ���������	�.   Az 
irodám a benzinkúttal szemben van. 
 

&�� �&� vmi mögött, vmi mögé 
4� $
��������� ���
� ���� 
�- $� ����������.   A 
posta a szálloda mögött van. 
 

&��� �&� vmi fölött, vmi fölé 
4� �
$���� ���
� ���� 
�- $� ��
������ �
�.   A 
rendel  a lakásunk fölött van. 
 

&��� �� vmin (rajta) vmire (rá) 
4� ������ ��� ���
� ���� �$� 
�$�	���$�.   A könyved 
rajta van az autón (nem benne!). 
 

���� �&� vmi alatt, vmi alá 
2 #����
��
 ���
� 	�$� 
�- $� ?���
��
.   Bulgária 
Románia alatt van. 
 

�&�� �� vmi mellett, vmi mellé 
0��� ��� ����
 �$� �
������;   Van hely az ablak 
mellett? 
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���� ��/�&� vmi körül, vmi köré 
9
 ���
� �$� ���$� �'�� �$�� ��$& $� �����;   Otthon 
leszel este nyolc körül? 
 

����� �� vmihez közel 
2 3��	
 ���
� 	��$� �$�� !	�-����.   A Plaka közel 
van az Akropoliszhoz. 
 

������ �&� vmit/l távol 
(�� �
	��� 
�- $� 	�$��.   Távol lakom a 
belvárostól. 
 

��� �� vmivel (együtt) 
2 ��$�
 ��� �� ���� �
 ��� �$� ������ �
�� �� $��� 
������ ���.   Az anyukám nem akarja, hogy a 
barátaimmal menjek moziba. 
 

&��� (�&�) vmi el/tt 
/
 ���
� �$� ���$� ���� 
�- $�� ��$&!   Legyél itthon 
nyolc óra el tt! 
 

���� (�&�) vmi után 
(�$� 
�- $
 �
����
 �$������ �����.   A jelz lámpák 
után jobbra fordulsz. 

 
 

Ha az összetett elöljárószó után személyes névmás következik, 
akkor: 
 
1. elhagyjuk a valódi elöljárószói utótagot (��, 
�-, ��), s a személyes 

névmás (gyenge alakjának) birtokos esetét használjuk: 
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���� ��� 
�&�� ��� 
&��� ��� 
�&����� ��� 
&�� ��� 
����� ��� 
��� ����

* 

magamban 
melletted 
fölötte 
el tte 
mögöttünk 
a közeletekben 
velük 

 
 

2. az többnyire – de nem feltétlenül – nyomatékosító jelentéssel az er�s 
alak tárgyesetével szerepel: ����
 �� ��
 - énmellettem, ���� 
�- 
��
 - tefölötted.**  

 
 

 !"! !"! !"! !"!  Fordítás görögr:l magyarra 

 
4� ���$� ��� ���
� 	��$� �$� ��
���� $�� +&�$
. 1 A lakásom közel van 

Kosztasz irodájához. 
9�� �
 ���
� ���$
 	��$� ���. 1 Mindig a közeledben akarok lenni. 
.��
� �
	��� � #���
��$� 
�- $�� !���
; 1 Messze van Budapest Athéntól? 
4� ���
 ���
� ���� �$� %�����. 1 A tej a h*t n van. 
3���� ����� ���� �
�; 1 Kik laknak fölöttetek? 
2 (
��
 ���
� ����
 ���. 6�� $�� ������; 1 Maria melletted van. Nem látod? 
9
 �
� ���������� ��
 �$� ������. 1 Várni fogunk titeket bent a 

moziban.  
2 ��� �
�� ��� ���
� -�����.  1 Szép veled az élet. 
2 $
���
 
������ ���� 
�- $�� ��$& 	
� $����&��� ��$� 
�- $�� �	
. 1 A film 

nyolc óra el tt kezd dik és tíz után ér véget. 
.��
� �
�� �
� � 	-�� $�� +&�$
; 1 Veletek van Kosztasz lánya? 
9
 ���$� �$� ���$� �'�� �$�� �� $� 
�-����
; 1 Otthon lesztek délután hat 

körül? 
 
 
 !"! !"! !"! !"!  Fordítás magyarról görögre 
                                                           

6.3.* Ha a személyes névmással nem szándékozunk nyomatékosítani, akkor azt nem a �� 
elöljárószóval, hanem a �
��-val társítjuk: 9�� �
 ��� 	
� ��& �
�� ���.  Én is veled akarok 
menni. (A �� – �
�� használatára a 7. és 13. leckékben még kitérünk.) 
 

6.3.** Err�l a 7. leckében még tanulunk. 
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Szeretek együtt lenni a barátaimmal. 1 (�� 
���� �
 ���
� �
�� �� $��� 

������ ���. 
Nem tudom, mit gondol Janisz magában. 1 6�� ��� $� ������� � ������� 

��
 $��. 
A repül n az ablak mellett akarok lenni. 1 �$� 
�������� ��� �
 ���
� 

����
 �$� �
������. 
Ausztria Németország alatt van. 1 2 !��$��
 ���
� 	�$� 
�- $� ����
��
. 
Messze laksz a belvárostól? 1 (���� �
	��� 
�- $� 	�$��; 
Otthon leszel 9 óra után? 1 9
 ���
� �$� ���$� ��$� 
�- $�� 9; 
Az iskola el tt várlak. 1 �� ������� �����$� �$� �������. 
A levél a könyv alatt van. 1 4� �����
 ���
� 	�$� 
�- $� ������. 
Nem szeretek távol lenni t led. 1 6�� ��� 
���� �
 ���
� �
	��� ���. 
Nikosz mögötted van. Látod? 1 , /�	�� ���
� ���� ���. 4�� ������; 
Mit csináltok holnap este nyolc körül? 1 4� �
 	���$� 
'��� �'�� �$�� ��$& 

$� �����; 
 

 
 


