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7.  LÉPÉS 
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Szavak 
 
�

����   angolul 
������!  pontosan 
����!-#-�  másik 
�����# (#)  tavasz 
+������! (�)  április 
���"	�!-�-�   elég, elég sok 
+�
���	�! (�)  augusztus 
���������# (#)  könyvtár 
0����� (#)  Franciaország 

"������ (	�)  születésnap 

"�������  németül 

�’ ��	�  ezért 
%"�������! (�)  december 
%"�	��� (#)  hétf  
"���"��!-#-�  következ  
,��������! (�)  január 
���!-�-�  ugyanolyan, ugyanaz 
,�����! (�)  július 
,�����! (�)  június 
,������ (#)  Spanyolország 
��������� (	�)  nyár 
���"� ���	#  meleg van 
���"� ����  hideg van 
���	� (#)  képeslap 
����! (�)  kert 
2������ (#)  vasárnap 
3���! (�)  május 
3��	��! (�)  március 
�"����!-#-�  (többes számban) 

néhány 
���������!-#-�  m*velt 
4�������! (�)  november 
����
��"�� (#)  család &�	�����! (�)  október 

���!-#-�  minden, mindenki, 
(határozott nével vel: �, #, 	�) az 
egész 

����	"!  tessék! 
���  amennyire 
5�����"�� (#)  péntek 
5�� � (	�)  húsvét 
5���	# (#)   csütörtök 
�"�������!-#-�  (el)múlt 
���  (a melléknévfokozás 

segédszava) 
����������	�! (�)  futballista 
����!-�-�  melyik 
����"��  sehol, sehova 
������#�# (#, tsz. -"�!)  edzés 
$����	� (	�)  szombat 
�����	�������� (	�)  hétvége 
���  mint 
$"�	������! (�)  szeptember 
6"	��	# (#)  szerda 
6������ (#)  Törökország 
	��
����	�! (�)  énekes 
	��
����	��� (#)  énekesn   
6��	# (#)  kedd 
'"��������! (�)  február 
��������� (	�)   sz 
����  -szor/szer/ször, alkalom 
 "�����! (�)  tél 
 �"!  tegnap 
7���	��
"��� (	�)  karácsony 
 ���� (	�)  szín 
 ����	��# ����	� (#)  görögsaláta 
 ���!  nélkül 
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 !"! !"! !"! !"!  A TÁRGYESET ID�HATÁROZÓI JELENTÉSE 
 

A mióta? mennyi ideje? (�-��� 	
��-; �-�� &�
;) kérdés esetében 
találkoztunk már a tárgyeset használatával, ami leggyakoribb id�határozói 
jelentésében a mikor? (&���;) kérdésre ad választ: 
 
 
Napszakoknál 
 
$� ���� 
$� ������� 
$� 
�-����
 
$� ����� 
$� �'�$
 

reggel, délel tt 
délben 
délután 
este 
éjjel 

 
A mikor? kérdésre adott válasznál a tárgyesetben álló f�név elé ki kell 

tenni a határozott nével�t, s ez érvényes a lenti példákra is.  
Korábban már láthattuk, hogy ha a napszakot pontosabb id�ponttal 

párosítjuk, akkor a magyarral ellentétben el�ször az órát mondjuk, s csak 
utána a napszakot: �$�� 7 $� ����   reggel 7-kor    
 
 
Napoknál 
 
$�  6��$�
 
$�� 4��$� 
$�� 4�$��$� 
$�� 3��$� 
$�� 3
�
�	��� 
$�  ����
$� 
$�� +���
	� 
$�  �
��
$�	'��
	� 

hétf n 
kedden 
szerdán 
csütörtökön 
pénteken 
szombaton 
vasárnap 
hétvégén 

 
A napok, hónapok és általában az ünnepek neveit nagy kezd�bet�vel kell 

írni. 
 
 
Hónapoknál 
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$�� �
������� 
$�  >��������� 
$�  (��$�� 
$�� !������ 
$�  (��� 
$�� ��'��� 
$�� ��'��� 
$�� !'����$� 
$�  ���$����� 
$�� ,	$&���� 
$�  /������ 
$�  6�	����� 

januárban 
februárban 
márciusban 
áprilisban 
májusban 
júniusban 
júliusban 
augusztusban 
szeptemberben 
októberben 
novemberben 
decemberben 

 
A hónapok fenti elnevezéseinél ügyelni kell arra, hogy az azokban 

szerepl� � (��&$
) bet�ket nem [j] félhangzónak ejtjük, hanem önálló 
szótagot alkotó [i]-nek: ��'���� [I-ù-ni-os] ) �
���� [pe�jà]. Ezzel a 
jelenséggel azoknál a szavaknál találkozunk, amelyek nem a nép nyelvén 
örökl�dtek ránk, hanem az ógörögöt bizonyos formában felelevenít� tudós 
nyelven, az. ún. katharevuszán keresztül kerültek az újgörögbe. 
 
 

Dátumnál a napot – akárcsak az órát – �� elöljárószóval fejezzük ki, a 
hónap birtokos esetbe kerül, az évszám pedig nével� nélkül, semleges 
nemben változatlan marad: 
 
�$�� 17 ������� 2005   2005. július 17-én    
�$�� 23 (��	��� $����) (
�$��� 2001 (�'� �������� �
)   2001. március 23-án    
�$�� 8 �
���
���� 1996   1996. január 8-án    
 
 
Évszakoknál 
 
$�� ������ 
$� 	
��	
��� 
$�  ����-���� 
$� ����&�
  

tavasszal 
nyáron 
 sszel 
télen 

 
 
Évszámoknál 
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6� + évszám semleges nemben:  $� 2003 ($� �'� �������� $��
)    2003-

ban (kétezer-háromban)    
 
 
Ünnepeknél 
 
$� 3���
 
$
 =���$�'����
 

húsvétkor 
karácsonykor 

 
 
Jelz�s szerkezeteknél 
 

�$- $� ��-�� 

�$� $�� �������
 
 

ebben az évben 
ezen a héten 

$�� ���
���� ��-�� 
$�� ���
���� �������
 
 

az elmúlt évben 
az elmúlt héten 

$�� ��-���� ��-�� 
$�� ��-���� �������
 
 

a következ  évben 
a következ  héten 

$�� ���� ��-�� 
$�� ���� �������
 
 

a jöv  évben 
a jöv  héten 

-�� $� ��-�� 
-�� $�� �������
 

egész évben 
egész héten 

 
 
Egyéb kérdésekre adott válaszoknál 
 
Milyen sokáig? Mennyi ideig?  (*���� �����; *��� ���;) 
 
(�
 ��
 �� �
 	��� $���$
.*   Egy napig (Egy napon keresztül) nem fogok 

semmit csinálni. 
 
 

                                                           

7.1.* Mondhatjuk így is: ��
 ��
 ��
 �� �
 	��� $���$
.  
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Hányszor?  (*���� 	����;) 
 
��
 ���� $�� ���
** 
$���� ���� $�� �������
 
$������ ���� $� ���
 
�����

*** ���� 

�	�$�*** ���� 
����	�***���� 
�����*** ���� 
 

naponta egyszer 
hetente háromszor 
havonta négyszer 
sokszor 
elég sokszor, elégszer 
néhányszor, néha 
kevésszer 

 
Milyen gyakran?  (5�
� &���;) 
 

A 	��� jelentése minden (egyes). Egyes számot vonz, és id�határozói 
szerkezetben tárgyesettel áll: 
 
	��� ��
 
	��� ���
 
	��� ��-�� 

mindennap 
minden hónapban 
minden évben 

 
 

Megjegyzend�, hogy a mennyi id/re? és mikorra? kérdésekre a 
görögben a ��� + tárgyeset válaszol: 
 
9
 ��� �$�� !���
 ��� ����� �����. 
3
�
	
�& �
 ����$���� ��� ��� -���.   

Megyek Athénba három napra. 
Kérek egy jegyet keddre. 

 
 
Példák 
 

                                                           

7.1.** ���
 = ��
 
 

7.1.*** Személyekre vonatkozóan a fenti szavakat hímnem többes számban önállóan is 
használhatjuk: ������ – sokan,  
�	�$�� – elég sokan,  ����	�� – néhányan,  ����� – kevesen: 
 

- 3-��� ���
� (jöttek); 
- 3����� / !�	�$�� / (���	�� / <����. 

- Hányan jöttek? 
- Sokan / Elég sokan / Néhányan / Kevesen. 
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, /�	�� $����&��� $� ������� $�� ���� �!� �� &��. 1 Nikosz reggel hatkor 
fejezi be a munkáját. 

4� $��� ��'��� ��
 $�� !���
 ��� *��������. 1 A vonat pénteken indul 
Athénba. 

3�' �
 ��$� �� ��""����������; 1 Hova mentek a hétvégén? 
-�� 6����� ��� �
 ���
��� �$� ������� ��
$� �
 ���
� �$�� �$
��
. 1 

Júniusban nem fogok iskolába járni, mert Olaszországban leszek. 
4� �� ��'���-���	�$ 
������ ���� 15 ,�&���"���. 1 Az új szuper-

market szeptember 15-én nyit. 
-�� ����!� �
 ����� ����� ������� �$�� 	���. 1 Tavasszal sok 

dolgunk lesz a kertben. 
7���� ��' �
 ���
� �� 2015; 1 Tudod, hol leszel 2015-ben? 
�$��� 0������ 
���� �
 $
����'��� �$�� ,���
��
 �� (�����������. 1 

A görögök szeretnek Magyarországra utazni karácsonykor. 
���� ��� �"������ �
 ���
� 
	-�
 �$� ���$�. 1 Ezen a héten még itthon 

leszek. 
$�� �� ���� �
 ���
�$� �$�� .����
. 1 Egész hónapban 

Görögországban leszünk.  
5�
� ���� ���
��� �$�� .����
. 1 Minden hónapban Görögországba 

járok. 
7�� &���� ����� �
 �
� �$�� !���
; 1 Mennyi id re mész Athénba? 
3��
��� �$� ������� &���� 	���� ��� �"������. 1 Hetente ötször járok 

iskolába. 
 
 
 !"! !"! !"! !"!  Fordítás görögr:l magyarra 
 
4� �
 	����� $�� +���
	�; 1 Mit csinálsz vasárnap? 
(�� 
���� �
 ���� $���-�
�� $� �����. 1 Szeretek este tévét nézni. 
9
 ���$� �$� ���$� $� 
�-����
; 1 Otthon lesztek délután? 
3�' �
 ���$� $� ����
$� $� ����; 1 Hol lesztek szombat reggel? 
2 $
���
 
������ �$�� 9 $� �����. 1 A film este 9-kor kezd dik. 
6�� ����� �
 ������ $���-�
�� 	��� ��
. 1 Nem szabad mindennap 

tévét nézned. 
6����'� -�� $�� ���
, 
�- $� ���� ���� $� �����. 1 Egész nap 

dolgozom, reggelt l estig. 
3�' �
 ���
� $�� ��-����/���� ���
; 1 Hol leszel a következ /jöv  

hónapban? 
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8�� $� ����&�
 �
 ���
�$� �$� �
���
. 1 Egész télen Franciaországban 
leszünk. 

6�� ��� 
���� �
 ���
��� �$� ��������	� $� 	
��	
���. 1 Nem szeretek 
nyáron könyvtárba járni. 

4
 =���$�'����
 �
 ���
� �
�� �� $�� ��	������ ���. 1 Karácsonykor 
együtt leszek a családommal. 

3��
������ �$� ��������	� �'� ���� $�� �������
. 1 Hetente kétszer 
járunk könyvtárba. 

4�� !'����$� �
 ���� �$�� ���
��
. 1 Augusztusban Spanyolországba 
megyünk.  

 
 
 !"! !"! !"! !"!  Fordítás magyarról görögre 
 
Mindennap olvasol újságot? 1 6�
������ ��������
 	��� ��
; 
Hétf n nem tudok iskolába menni. 1 4� 6��$�
 ��� ����& �
 ��� �$� 

�������. 
Hány órakor indulsz el otthonról reggel? 1 4� &�
 ��'���� 
�- $� ���$� $� 

����; 
Délben otthon eszünk. 1 4� ������� $�&�� �$� ���$�. 
Az iskola  sszel kezd dik, ezért nem szeretem a szeptembert. 1 4� 

������� 
������ $� ����-����, ��’ 
�$- �� �’ 
���� � ���$������. 
Tavasszal megyek Törökországba négy napra. 1 4�� ������ �
 ��� �$�� 

4���	�
 ��
 $������ ����. 
A születésnapom június 26-án van. 1 4
 ������� ��� ���
� �$�� 26 

�������. 
Hetente hányszor van edzésed? 1 3-��� ���� $�� �������
 ���� 

����-����; 
Két jegyet kérek vasárnapra. 1 6'� ����$���
, �
�
	
�&, ��
 $�� +���
	�. 
Egész nap nem látlak. 1 6� �� ���� -�� $�� ���
 / -�� $� ��
. 
Hol voltál (�����) az el z  héten? 1 3�' ����� $�� ���
���� �������
; 
Évente hányszor jársz Spanyolországba? 1 3-��� ���� $� ��-�� 

���
����� �$�� ���
��
; 
Hol leszel 2020-ban? 1 3�' �
 ���
� $� �'� �������� ��	���; 
Mit csináltok a jöv  héten? 1 4� �
 	���$� $�� ���� �������
; 
 
 
 

 !#! !#! !#! !#!  MELLÉKNÉVFOKOZÁS  
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A melléknévnek a magyarban három foka van: alap- (szép), közép- 

(szebb), és fels�fok (legszebb). A görög a közép- és fels�fokot ugyanúgy 
képzi, utóbbit a határozott nével�vel teszi egyértelm�vé. 
 
Képzése: 
 
1. Az alapfok a szótári alak. Középfokban a melléknév elé a &�� szócskát 

tesszük, fels�fokban pedig a vonatkoztatott f�név nemével egyeztetett 
határozott nével�t és a ��� szócskát: 

 ����	�� – szép  
 &�� ����	�� – szebb  
 � &�� ����	�� – a legszebb  
 

Vigyázat!  A &�� szócska nemt�l, számtól és esett�l függetlenül 
változatlan marad:  � ��� -����� ���
�	
 – a legszebb n ,  $�� ��� 
-������ ���
�	�� – a legszebb n ket 

 
2. + ��� szócska helyett a -$���� képz�vel (-������, �����-$����, � 

�����-$����) is fokozható a melléknév.*  
 

 
A fels:fok mellett általában birtokos esettel vagy elöljárós szerkezettel 

találkozunk: 
 
.�' ���
� � &�� ����� &����	�������� ��� ������. 1 Te vagy a világ 

legjobb futballistája.  
.�' ���
� � &�� ����� &����	�������� ���� �����. 1 Te vagy a 

legjobb futballista a világon. 
.�' ���
� � &�� ����� &����	�������� �&’ �����. 1 Te vagy mindenki 

között a legjobb futballista. 
 
 

A határozót a melléknévhez hasonlóan a ��� szócskával fokozzuk, de 
fontos megjegyezni, hogy fels�fokban a határozott nével�t nem tesszük ki, 
illetve hogy a viszonyítás kifejezéséhez az 
�- elöljárószót használjuk: 
 

                                                           

7.2.* + képzés szabályaival a 15. leckében foglalkozunk. 
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Alapfok: !�$- $� �
��$- ��� 
���� ���'. – Ez az étel nagyon ízlik. 
Középfok: !�$- $� �
��$- ��� 
���� ��� ���'. – Ez az étel jobban ízlik. 
Fels�fok: 3��� �
��$- ��� 
���� ��� ���'; – Melyik étel ízlik a legjobban? 

vagy:  3��� �
��$- ��� 
���� ��� ���' 
�’ -�
; – Melyik ételt szereted 
mindközül a legjobban? 

 
Figyelem! A magyar jobban szó két különböz� határozó középfoka: 

jól 1 jobban:  	
�� 1 &�� ���� (	
�'$��
) 
nagyon 1 jobban:  ���' 1 &�� &��� (������-$���) 
 
 
 !"! !"! !"! !"!########Fordítás görögr:l magyarra 

 
3���� 
�- �
� ���
� ��� �������; 1 Ki a nagyobb közületek? 
!�$- $� �
��$- ���
� ��� �-�$���. 1 Ez az étel finomabb. 
,� .�������� ���
� ��� -������. 1 A görög n k szebbek. 
.�' ���
� � ��� 	
�-� ���	
��� �$� �������. 1 Te vagy a legjobb tanár az 

iskolában. 
,� ,���
���� ��� 
����� ��� ���'. 1 A magyar n k jobban tetszenek. 
 
 
 !"! !"! !"! !"! Fordítás magyarról görögre 
 
Tudom, hogy a testvérem jobb tanuló. 1 7�� -$� � 
����-� ��� ���
� ��� 
	
�-� �
��$��.  

Te vagy a legjobb barátn m. 1 .�' ���
� � ��� 	
�� ���� ���. 
Athén messzebb van. 1 2 !���
 ���
� ��� �
	���. 
Melyik fiú tetszik jobban? Nikosz vagy Kosztasz? 1 3�� 
�-�� ��� 
���� 
��� ���'; , /�	�� � � +&�$
�; 

Melyik fiú tetszik legjobban? 1 3�� 
�-�� ��� 
���� ��� ���' (
�’ -����); 
 

 
 

 !$! !$! !$! !$!  HASONLÍTÓ SZERKEZETEK 
 

A leggyakoribb hasonlító szerkezetek a következ�k: 
 
 
Alapfokkal 
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Hasonlóság kifejezésére 
 
- (…) ��� + tárgyeset     - olyan* (+ melléknév/határozószó), mint  

   - úgy* + ige, mint 
 
.��
� ��� $�� 
����- ���.  
.��
� -����� ��� $� ��$�
 ���. 
������� -����
 ��� $�� �
$�
 ���. 
(���� ��� $�� ���� ���. 

Olyan vagy, mint a testvéred.    
Olyan szép vagy, mint az anyukád. 
Olyan szépen írsz, mint az apukád.   
Úgy beszélsz, mint a barátod. 

 
 

- ���� ... ���   olyan/annyira + melléknév/határozószó,  
     mint (amennyire) 

     
6�� ���
� ���� ������ ��� � 

����-� ���.  

6�� ������� ���� -����
 ��� � 
�
$�
� ���. 

Nem vagy olyan/annyira okos, mint 
(amennyire) a testvéred.    

Nem írsz olyan/annyira szépen, 
mint (amennyire) az apukád.    

 
A $-�� ... -�� párt akkor használjuk, ha a hasonlóság mértékét 

hangsúlyozzuk. 
 
 
Azonosság kifejezésére 

 
- �� ��� ... �� + tárgyeset ugyanolyan/ugyanannyira +  
    melléknév/határozószó, mint  

 
.��
� �� ��� ����	� �� $� ��$�
 
���. 

������� �� ��� ����	� �� $�� 
�
$�
 ���. 

Ugyanolyan szép vagy, mint az 
anyukád.    

Ugyanolyan szépen írsz, mint az 
apukád.   

  
 

Középfokkal 

                                                           

7.3.* + fenti példákból jól látszik, hogy a magyar f�mondatban használt utalószókat (pl. olyan, 
úgy) a görögben itt – s általában – nem kell kitenni. 
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- &�� ... �&� + tárgyeset  …-bb(an/en) …-nál/nél, mint 

 
2 (
��
 ���
� &�� ����	� �&� $�� 
.���. 

2 (
��
 ��
����� &�� ����	� �&� 
$�� .���. 

Maria szebb Eleninél.    
 
Maria szebben olvas Eleninél.    

  
 

- &�� ... �&’ �,��  …-bb(an/en), mint 
 
4
 ������	� ���
� &�� ������ �&’ 
�,�� ��������. 

7���� &�� ���� ������� �&’ �,�� � 
/�	�� ����
��	�. 

�� 
�
�& &�� &��� �&’ �,�� � 
(
��
. () �� 
�
�& ��� ���' 

�- $� (
��
.) 

A görög nyelv könnyebb, mint 
gondolod.   

Jobban tudsz angolul, mint Nikosz 
németül.   

Jobban szeretlek, mint Maria.       
() Jobban szeretlek Mariánál. / 
Jobban szeretlek, mint Maria.) 

 
Az 
�’ -,$� f�leg tagmondatok, illetve határozók összehasonlítására 

szolgál.  
 
 

Mind az alapfokú, mind a középfokú hasonlító szerkezeteknél 
megfigyelhet�, hogy a magyar mint-nek megfelel� szó elé a görögben nem 
kell vessz:t írni.**  

 
 

Példák: 
 
2 .����
 ���
� &�� ������ �&� $�� ,���
��
. 1 Görögország nagyobb 

Magyarországnál.  
.�' ���
� � &�� �!�&��� �������� ��� ��� �$�� 	-���. 1 Te vagy a 

legokosabb ember, akit a világon ismerek.  
2 (
��
 ���
� ��� $� ��$�
 $��: -����� 	
� ��������. 1 Maria olyan, 

mint az anyja: szép és m*velt.  

                                                           

7.3.** A hasonlító szerkezetek részletes áttekintése a 15. leckében található. 
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3��
 ���
� � &�� ������ �-�� $�� .��&���; 1 Melyik Európa legnagyobb 
városa?  

3��� CD ��� 
���� &�� &���, 
�$- � $� ����; 1 Melyik CD tetszik 
jobban, ez vagy a másik?  

3��� CD ��� 
���� &�� &���; 1 Melyik CD tetszik a legjobban?  
4� ��	��$ ���
� ���� �
	��� 
�- $� #���
��$� ��� � <����
 
�- $� 

9���
����	�. 1 Olyan messze van Szeged Budapestt l, mint Larisza 
Thesszalonikit l.  

.��
� ��� $��� ������. 1 Olyan vagy, mint a többiek.  
2 �����$�	� �
��$
 ��� 
���� &�� &��� �&� $� $�
$��	�. 1 A görögsaláta 

jobban ízlik a tzatzikinél.  
2 !���
 ���
� &�� ������ �&� $� <
��
 
�’ -,$� � +
$����� 
�- $� 

9���
����	�. 1 Messzebb van Athén Lamiától, mint Katerini 
Thesszalonikit l.   

�����
 	���� &�� &��� 	�'�*** 
�’ -,$� ����. 1 Ma hidegebb van, mint 
tegnap.  

�� 
�
�& &�� &��� �&’ -����. 1 Téged szeretlek a legjobban. (Jobban 
szeretlek mindenkinél.) 

������� ������	� ��� $� ���	
�- ���. 1 Úgy írsz görögül, mint a tanárod.  
(���� �� ��� ��#��� �� $�� 
����- ���. 1 Ugyanolyan csúnyán 

beszélsz, mint a testvéred.  
.�' ���
� � &�� ����� ���**** �����. 1 Te vagy a legjobb barátom.  
 
 
 !"! !"! !"! !"!  Fordítás görögr:l magyarra 

 
2 #���
��$� ��� 
���� ��� ���' 
�- $�� !���
. 1 Budapest jobban 

tetszik Athénnál. 
2 #���
��$� ��� 
���� ��� ���' 
�’ -,$� � !���
 �$�� /�	�. 1 Jobban 

tetszik Budapest, mint Nikosznak Athén. 

                                                           

7.3.*** Jegyezzük meg, hogy a nagyon hideg/meleg van kifejezés görög megfelel�jében a 
nagyon nem határozószóval, hanem melléknévvel fordítandó: 	���� ���' 	�'�, ill. 	���� 
����� ��$�. 
 

7.3.**** A birtokos névmási szerepben használt személyes névmás a melléknévi jelz� és a 
jelzett szó között is állhat: 
 
� ��� 	
�-� ����� ��� – � ��� 	
�-� ��� ����� 
$� -����� 
�$�	���$- ��� – $� -����- ��� 
�$�	���$� 
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(���� ��� 	
�� ������	� 
�- $�� +&�$
. 1 Jobban beszélsz görögül 
Kosztasznál. 

.��
� �
� -���� $��� ��$���. 1 Olyan vagy, mint az összes férfi. 
�� 
�
�& $� ���� ���' �� $�� 
����- ���. 1 Ugyanúgy szeretlek, mint a 

testvéredet/testvéred. 
.��
� � ��� ��
�
 $�
������$��
 $�� �&�
�. 1 Te vagy az ország 

legszebb énekesn je. 
4� �’ 
���� ��� ���', $� ���
 � $� $���; 1 Mit szeretsz jobban, a tejet vagy 

a teát? 
3���� 
�
��� ��� ���' �$�� 	-���; 1 Kit szeretsz a legjobban a világon? 
 
 
 !"! !"! !"! !"!  Fordítás magyarról görögre 
 
Makó közelebb van Szegedhez, mint Tripoli Patrahoz. 1 4� (�	� ���
� ��� 

	��$� �$� ��	��$ 
�’ -,$� � 4������ �$�� 3�$�
. 
Fáradtabb vagyok, mint tegnap. 1 .��
� ��� 	���
����� 
�’ -,$� ����. 
Athén nagyobb Budapestnél. 1 2 !���
 ���
� ��� ������ 
�- $� 

#���
��$�. 
Nikosz ugyanolyan jó tanuló, mint a bátyja. 1 , /�	�� ���
� $� ���� 	
�-� 

�
��$�� �� $�� 
����- $��. 
A német nyelv nem olyan, mint a görög. 14
 ����
��	� ��� ���
� �
� $
 

������	�. 
Úgy csinálsz, mint a testvéred: nem hallasz semmit. 1 +����� �
� $�� 


����- ���: ��� 
	�'� $���$
. 
Olyan sokat beszélsz, mint a feleséged. 1 (���� $-�� ���' -�� � ���
�	
 

���. 
Ez a szín jobban tetszik a másiknál. 1 !�$- $� ��&�
 �’ 
���� ��� ���' 


�- $� ����. 
Jobban beszélsz görögül, mint egy éve. 1 (���� ��� 	
�� ������	� 
�’ -,$� 

���� �
 ��-��. 
 
 
 

 !#! !#! !#! !#!  A SZEMÉLYES NÉVMÁS TÁRGY- ÉS BIRTOKOS ESETÉNEK  
ER�S ALAKJAI 

 
A személyes névmás tárgyesetének tanulásakor megfigyelhettük, hogy a 

névmás hangsúlytalan alakjait – ezt gyenge alaknak neveztük – a magyar 
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gyakran személyraggal fejezi ki (várlak [téged] – �� �������, látom 
[valamit] – $� ����), vagy egyszer�en nem is jelöli (ízlik [nekem] – ��� 

����).  Tárgy- és birtokos esetben a személyes névmás hangsúlyos, 
tehát er�s alakjait nyomatékosítás kifejezésére, valamint elöljárószók 
után használjuk. 
 
 
 !"!#! !"!#! !"!#! !"!#!  Képzésük 
 

Tárgyeset 
Gyenge alak 

Tárgyeset 
Er:s alak 

Birtokos eset 
Er:s alak  

Birtokos eset 
Gyenge alak  

�� 1 (�)���� @ ��� 
�� 1 (�)���� @ ��� 
$�� 1 
$�� 1 
$� 1 

����� 
����� 
���� 

�����  
����� 
����� 

@ $�� 
@ $�� 
@ $�� 

�
� 1 (�)��� @ �
� 
�
� 1 (�)��� @ �
� 
$��� 1 
$�� 1 
$
 1 

������ 
����� 
���� 

 
����� 

 

 
@ $��� 

 
 

A fenti táblázatból láthatjuk, hogy a személyes névmás er�s alakjának 
tárgy- és birtokos esete a 3. személy kivételével megegyezik.  

1. és 2. személyben a szókezd� �- elhagyható, ha a szó el�tt vele 
egybeejtett, magánhangzóra végz�d� szó áll: �� ���
 1 �� ��
 (vagy �’ 
���
), 
�- ���
 1 
�- ��
, �� ���� 1 �� �
� (vagy �’ ����), ��
 ���� 
1 ��
 �
�. 

 
A birtokos eset 3. személyét mondják így is: 
�$�' – 
�$����', 
�$�� – 


�$����, 
�$�' – 
�$����', 
�$&� – 
�$��&�.*  
 
 
 !"!$! !"!$! !"!$! !"!$!  Használatuk 
 
                                                           

7.4.1.* Mivel a birtokos eset használatára sokkal kevésbé van szükségünk, mint a 
tárgyesetére, annak használatát elegend� haladó szinten jobban gyakorolni. 
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1. Nyomatékosításnál 
 
- 3���� ���������;  
- �����.    
 
- ����� ���������; / 3�������� �����;   
- 8�� �����, �����.    

- Kit vársz?  
- Téged.  
 
- Engem vársz? 
- Nem téged, /t. 

 
 
Gyakran találkozhatunk a személyes névmás megkett:zésével is. 

Ilyenkor is nyomatékosítunk, de nem magát a névmást: 
 

����� ��
* ��� /�	�. .��
 �&� �� ���; 1 Engem Nikosznak hívnak. 

Téged hogy hívnak? 
����� �� ��� 
���� � !���
. .��
; 1 Nekem nem tetszik Athén. 

Neked? 
 

 
2. Elöljárószók után (a tárgyeset) 

 
.��
� ��� ������� �&� ����. 
.��
� ��� -����� �&� ����. 
9�� �
 ��� �$� ������ �� ����**.  
!�$- ���
� ��� ���. 
6�� ����� �����*** ��� ����. 
(��� ���� �� �
 ��� �������. 
,� 0������ ��� ���
� ��� �����. 

Nagyobb vagyok nálad. 
Szebb vagy nálam. 
Veled akarok moziba menni. 
Ez az öné. 
Nem tudsz sokat rólam.  
Nélkületek nem megyek sehova. 
A görögök nem olyanok, mint te. 

                                                           

7.4.2.* A mondatrészeknek a tárgy megkett�zésével történ� nyomatékosításáról a 13. 
leckében még lesz szó. 
 

7.4.2.** A �� + er�s személyes névmással (�� ��
) ellentétben a �
�� + gyenge személyes 
névmás (�
�� ���) nem hordoz nyomatékot: 0���� ���$� �
�� ���;  Van nálad pénz?  Csak az 
érdekesség kedvéért: az el�bbi mondatban a nálad arra utal, hogy például a táskádban. Ha 
arra vagyunk kíváncsiak, hogy a másik zsebében van-e pénz, így kérdezünk: 0���� ���$� 
���� ���; 
 

7.4.2.*** A sokat fordítása tárgyas igék után �����, tárgyatlan igék után ���'. 
Hasonlóképpen, a keveset jelentése tárgyas igék után ���
, tárgyatlan igék után ����: 
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Az összetett elöljárószóknál láttuk, hogy ha azokat személyes névmás 
követi, elmarad a valódi elöljárószói utótag, a névmás gyenge alakja pedig 
birtokos esetbe kerül: 	��$� ���, �����$� ���. Az összetett elöljárószó és 
a személyes névmás kombinációjának másik lehet�sége az, ha a teljes 
összetett elöljárós szerkezet után a személyes névmás er�s alakjának 
tárgyesetét használjuk. Ilyenkor az elöljárós szerkezet többnyire 
nyomatékot hordoz: 

 
- (
��
, ���
� ����
 ��� � $���$
;   
- 8��, ���
� �&�� �� ����.   
 
- , /�	�� ���� ���� ���;  
- 8��, ���� &��� �&� ����. 

- Maria, melletted van a táska?  
- Nem, temelletted van. 
 
- Nikosz fölötted lakik? 
- Nem, tefölötted lakik. 

 
 

 !" !" !" !"!!!!  Fordítás görögr:l magyarra 
 
3���� 
�
���, ���
 � $�� +&�$
; 1 Kit szeretsz, engem vagy Kosztaszt? 
�� ��� ��� 	
�� 
�- 
�$-�. 1 Jobban ismerlek nála. 
4� ���$� ��
 �
�; 1 Mit tudtok rólunk? 
.��
� 
�- ��
 
�$� � 	��$
; 1 T lem van ez a képeslap? 
6� �’ 
���� �
 ����� ��
 ��
. 1 Nem szeretek rólad beszélni. 
=���� ���� ��� �����'�� �
 	������ $���$
. 1 Nélkületek nem tudunk 

semmit csinálni. 
6�� ������ $�� +&�$
; .��
� 
	���&� ����
 ���, -�� �����$� �� ��
. 1 

Nem látod Kosztaszt? Pont melletted van, nem énel ttem. 
.��
 ��� 
���� �
 �
�
����� ������	�; 1 Te szeretsz görögül tanulni? 
, /�	�� ��� ���
� �
� ���
. 1 Nikosz nem olyan, mint te. 
 
 
 !"! !"! !"! !"!  Fordítás magyarról görögre 
 
Tessék, ez a tiéd! 1 ,���$�, 
�$- ���
� ��
 ��
! 

                                                                                                                                      

(���� ���'/����. 
7���� �����/���
. 

Sokat/Keveset beszélsz. 
Sokat/Keveset tudsz. 
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Maria jobban tud angolul, mint te. 1 2 (
��
 ���� 
����	� ��� 	
�� 
�- 
��
. 

Veled akarok moziba menni, nem a testvéreddel. 1 (� ��
 ��� �
 ��� 
�$� ������, -�� �� $�� 
����- ���. 

Olyan vagy, mint én. 1 .��
� �
� ���
. 
Én nem szeretek iskolába járni. És te? 1 .��
 �� ��� 
���� �
 ���
��� 

�$� �������. .��
; 
Engem Vaszilisznak hívnak. Téged? 1 .��
 �� ��� #
����. .��
; 
Téged várlak, nem a barátn det. 1 3������ ���
, -�� $� ���� ���. 
Nélküled nem szép az élet. 1 =���� ���
 ��� ���
� ��
�
 � ���. 
Nem tudok sokat rólad. 1 6�� ��� ����� ��
 ��
. 
 

 
 

 
 


