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9. LÉPÉS 
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Szavak 
 
�������� (��)   tízes 
��	
���   tanul, készül 
���� (��)   fog 
���������� (��)   húszas 
��	��������� (��)   százas 
���	 (�)   nagynéni 
����� (�)   nagybácsi 
�	�����   cigarettázik 
������ (��)   kulcs 
���	� (��, tsz. ���	�	)  hús 
����   marad 
����	��� (�, tsz. ����	�����)   
muszaka, rakott padlizsán 
������� (�)   zene 
��	���� (�, tsz. ��	������)  apa 
��   állandóan 

�	���  játszik  
�	��� �����	���   futballozik 
������   éhes 
����������� (��)   ötvenes 
�����   fáj 
������ (��)   pohár 
�����	 (��)   dolog 
�������   tegnapel�tt 
�������	   folyton, folyamatosan 
�������  általában 
�����   gyakran  
�� ����   legfeljebb, maximum 
�����������   legalább, minimum 
�����   hoz 
�����   idén 
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 !"! !"! !"! !"!  A FOLYAMATOS – BEÁLLÓ IGESZEMLÉLET KÉRDÉSE 
 

Ez idáig igékkel f�leg kijelent� mód, jelen id�ben találkoztunk, amikor az 
ige folyamatban lév� vagy általános érvény� cselekvésre, történésre utal: 
Kosztasz cigarettázik (most vagy általában). – � ������ 	�
����. Ebben 
az esetben, tehát kijelent� mód jelen id�ben, az igét csak folyamatos 
igeszemléletben lehet használni. Más viszont a helyzet a múlt és jöv� 
id�ben (�� után), valamint a �� segédszó után, azaz köt�módban. 
Ezekben az esetekben felmerül az igeszemlélet kérdése, vagyis döntenünk 
kell, hogy az igét folyamatos vagy beálló igeszemléletben használjuk.  

 
 

Folyamatos igeszemléletet használunk, ha az ige … 
 

- rendszeresen ismétl�d� cselekvést fejez ki, pl.: Mindennap tévét 
fogok nézni. Nem akarok iskolába járni (tehát nem vagyok hajlandó egyik 
nap sem elfáradni oda). Naponta háromszor ettem.  Itt kell megemlíteni, 
hogy az ������ �� után mindig folyamatos igeszemléletet kell használni, 
hiszen ez is bizonyos rendszerességet feltételez: Szeretek enni.  

 
- huzamos, folyamatosan zajló, tulajdonságot, képességet kifejez�, 

vagy valamikor éppen folyamatban lév� cselekvésre, történésre 
utal, illetve olyan állapotot ír le, amely akár egy másik cselekvés 
id�beli hátteréül is szolgálhat, pl.: Maria megállás nélkül beszélt. 
Amikor benyitottál hozzám, én éppen olvastam. Puskás jól futballozott.  
Nem vágott jól a kés. Tudsz vezetni? 

 
Mindkét fenti esetben látható, hogy a folyamatos igeszemlélet 

használatát gyakran határozók teszik egyértelm�vé: mindennap, naponta 
háromszor, gyakran, általában, megállás nélkül, folyamatosan, állandóan, 
végig, stb. 

 
 
Beálló igeszemléletet használunk, ha az igével nem rendszeresen 

ismétl�d� cselekvést írunk le, illetve ha a cselekvés huzamossága helyett 
annak tényét, eseményszer�ségét hangsúlyozzuk. Megjegyzend�, hogy 
– mint már említettük, jelen id� kivételével – az esetek nagy többségében 
ezzel az igeszemlélettel találkozunk, pl.: Este tévét fogok nézni.  Nem 
akarok iskolába menni.  Reggel nem ettem semmit.  Fáj a hasam, nem 
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tudok enni.  Maria sokat beszélt.  Tegnap elolvastam a könyvet.  Fociztam 
a barátaimmal.  A kés elvágta az ujjam. Akarsz vezetni?  
 
 

Gyakran el�fordul, hogy az adott helyen mindkét igeszemlélet használata 
elfogadható. Ilyenkor a választás attól függ, hogy mit szeretnénk jobban 
érzékeltetni: a cselekvés rendszerességét, huzamosságát, vagy inkább 
annak tényét: 
 

Aztán írjál! 
Folyamatos: �� ��� �������! 

(rendszeresen) 
Beálló: �� ��� �������! 

(bármikor, bármennyit, lényeg, hogy írj) 
 
 
 

 !"! !"! !"! !"!  A BEÁLLÓ ALAKRÓL 
 

A legegyszer�bb a helyzet azzal a néhány igével, amelynek csak 
folyamatos alakja van, vagy legalábbis a két töve egybeesik. Ilyen többek 
között az �����, ���, 	���, 
�������, ����, ����� és a 
��
��. A többi 
igénél – a rendhagyókat leszámítva – a beálló t� a folyamatos t�höz való -�- 
hozzáadásával képezhet�: �	��� – (�	����),  ����� – (�����), 
������� – (�������), ����� – (������),  ����� – (��� ��). A beálló 
tövüket ily módon, tehát szigmatikusan képz� igéken kívül jelent�s a 
száma azoknak is, amelyek beálló alakjánál nem érezzük a szigma [-�-] 
t�képz� hatását, vagy ott egy teljesen más igével találkozunk: ���� – (�����), 
����� – (����), !�� – (!���), !��
� – (��), ���� – (���). Ezeket az 
igéket a következ�kben egységesen rendhagyóknak fogjuk nevezni. 

A beálló alak használatát jelent�sen megkönnyíti, hogy a beálló t�höz 
mind múlt id�ben, mind a �� és "� után, tehát köt�módban, ugyanazok 
a személyragok járulnak, mint a folyamatos t�höz. 

A beálló tövek képzésének módjával a következ� leckékben 
foglalkozunk. 

 
 
 
 !#! !#! !#! !#!  FOLYAMATOS – BEÁLLÓ IGESZEMLÉLET KÖT�MÓDBAN 
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A köt�mód értelmezése a nyelvészek körében nem egységes. Mivel a 
köt�módnak (coniunctivus) – az ógöröggel szemben – a kijelent� módhoz 
képest nincsenek önálló személyragjai, kérdéses, hogy érdemes-e róla 
egyáltalán beszélni. Jelen munkában köt�módnak az igének azt a nem-
múlt idej� helyzetét nevezzük, amikor felmerül a folyamatos-beálló 
igeszemlélet kérdése. 

 
Igeszemlélet és igeid� alapján az alábbi táblázatot készíthetjük el: 
 
 Folyamatos Beálló* 
Jelen** ����� (�����)*** 
Múlt ������ ������ 

 
 

A köt�módról tudni kell még, hogy akárcsak a f�névi igenév a 
magyarban, ez a görögben sem fejez ki id�t. Az id�t összetett mondatban a 
f�mondat igéje határozza meg:  
 
#��� (kijelent� mód, jelen id�) �� ����� (köt�mód).    
#��� (kijelent� mód, jelen id�) �� ������� (köt�mód).   
$"��� (kijelent� mód, múlt id�) �� ����� (köt�mód).   
$"��� (kijelent� mód, múlt id�) �� ������� (köt�mód). 

Írni akarok. 
Azt akarom, hogy írj. 
Írni akartam.  
Azt akartam, hogy írj.  

 
 

                                                           

9.3.* A beálló kifejezés helyett használhatnánk a befejezett terminust is. Mivel azonban az 
angoloktatásban ezt az el�idej�ség (perfectum) jelölésére használják (pl. befejezett jelen, 
befejezett múlt), a félreértések elkerülése végett maradunk az el�bbinél. 
 

9.3.** A jöv� id�nek nincsenek külön személyragjai, azt – mint tudjuk – a "� szócska után a 
jelen id� személyragjaival fejezhetjük ki. Mivel a "� után ugyanúgy felmerül az igeszemlélet 
kérdése, mint a �� segédszó után, a köt�mód fenti értelmezésének megfelel�en a jöv� id�t a 
"� + köt�mód fejezi ki: "� ����� – "� ����� (írni fogok általában, rendszeresen, akkor 
éppen – írni fogok bármikor, bármennyit). Jöv� id�t kifejez� személyragok hiányában tehát a 
jelen id�t nevezhetjük „nem-múltnak” is. 
 

9.3.***   beálló jelen alak azért került zárójelbe, mert – mint említettük – kijelent� mód jelen 
id�ben csak folyamatos igeszemléletet használunk, azaz a beálló jelen köt�módra utaló 
szavak nélkül, önállóan nem állhat. Tehát arra a kérdésre, hogy �� 	�����; nem válaszolhatunk 
beálló igeszemlélet� igével (�����), csak folyamatossal: �����. 
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Az alábbiakban a folyamatos és beálló igeszemlélet használatát 
gyakoroljuk köt�módban – ideértve a jöv� id�t is – a következ� 
igepárokkal: 
 

Folyamatos 
 

Beálló Jelentés 

�	��� (�	����) hall, hallgat 
����� (��� ��) beszél 

������� (�������) dolgozik 
���� (�����) lakik, marad 
����� (����) hoz 
!��
� (��)**** lát 
���� (���) eszik 

��� (
��)****  iszik 
���� (����) ad 
��� (
�) **** mond 

 
 
 
%�� ������ �� �	
�� �����	 . & Szeretek zenét hallgatni. (Az ������ �� 

után mindig folyamatos.) 
'(�� �� �� �	
����; & Mikor fogsz meghallgatni? (A magyar igeköt� 

gyakran egyértelm�vé teszi, hogy a görögben beálló igeszemlélet 
használata szükséges.) 

#��� �� ������ ���)��	�. & Görögül akarok beszélni. (Nem általában 
vagy rendszeresen, ezért beálló. Ugyanakkor ne feledjük, hogy a 
köt�módban lév� ige, nem fejez ki id�t. Ha a "��� múlt id�ben 
szerepelne, akkor a mondat jelentése ez lenne: Görögül akartam 
beszélni – $"��� �� ��� �� ���)��	�.   �� ��� ��-ból nem derül ki, 
hogy az a múltra, a jelenre, vagy éppen a jöv�re vonatkozik-e.) 

#��� �� ����� ���)��	�. & Görögül akarok beszélni. (Azaz szeretném, 
ha képes lennék görögül beszélni, általában, rendszeresen.) 

*���� �� �
����� 
���. & Holnap sokat dolgozom. (A tényt közlöm, a 
cselekvés huzamosságát nem érzékeltetem, ezért beálló. Figyeljük 
meg, hogy a magyar grammatikai jelen mennyire kifejezi a jöv� id�t is! 

                                                           

9.3.**** Az egy szótagú igék (��, 
��, 
�) -�� sorosak, tehát a �
��� mintájára ragozzuk 
�ket: ��, ����, ���, �����, �����, ����(�). 
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A görög ezt inkább csak a biztosan bekövetkez� eseményeknél 
használja: A bank holnap 8-kor nyit.  + ���
�� ������� ����� ���� 8.) 

*���� �� �
����� �
( �� 
��� ����� �� !����. & Holnap reggelt�l estig 
dolgozom. (Ha a cselekvés huzamosságát, folytonosságát akarom 
érzékeltetni, akkor folyamatos. A folyamatos igeszemlélet használatát 
egyértelm�vé tehetik olyan határozók, mint pl. a folyamatosan – 
��������. 

,�� �
��� �� ����� ���. & Nem maradhatok itt. (Tehát el kell mennem. 
Beálló.) 

'(��� 	���( �� ������ ��)� -�����; & Mennyi id�t maradsz 
Görögországban? (Ha az id�tartam egyben huzamosságot is kifejezne, 
akkor folyamatos lenne. Itt azonban puszta tényközlésr�l van szó, ezért 
beálló.) 

%
����� �� ��� ����� �� 
�� �� ��� ���; & Ide tudnád hozni a 
poharamat? (Nem általában vagy rendszeresen, hanem konkrétan. 
Ezért beálló.) 

'(�� �� �� ��; & Mikor látlak? (Beálló jöv�.) 
'��
�� �� �� ��. & Látnom kell téged. (Nem általában, rendszeresen, 

hanem valamikor, pl. azért, hogy mondjak valamit. Beálló) 
#��� �� �� ����� 	�"� ����. & Mindennap látni akarlak. 

(Rendszeresen, ezért folyamatos. A folyamatos igeszemlélet 
használatát meger�síti az ismétl�d� cselekvésre utaló 	�"� névmás 
is.) 

'�����, "��� �� ���. & Éhes vagyok, enni akarok. (Most vagyok éhes, 
és konkrétan most akarok enni, nem általában. Beálló.) 

*��( �� ���)�( �� ��� ������, ��� �
��� �� �� ���. & Ez az étel nem 
ízlik, nem tudom megenni. & (Nem általában eszegetni, hanem 
konkrétan megenni. Beálló.) 

*
( ����� �� �� ���� 	����. & Holnaptól nem eszem húst. (Azaz 
leszokom róla. Rendszeresen, ha lehet�ségem lenne is rá, 
visszautasítanám, mindig. Ezért folyamatos.) 

.� �� ���� �� !����; & Mit eszünk este? (Beálló. Ne tévesszen meg 
minket, hogy a magyar jelen id�t használ, érezzük, hogy a jöv�r�l 
beszélünk. A görög a "� és �� után nem azt nézi, hogy a cselekvés 
most vagy holnap zajlik-e, hanem azt, hogy az rendszeresen 
ismétl�d�, általános, vagy pedig konkrét, s e szerint használ 
folyamatos vagy beálló igeszemléletet.) 

,����, "��� �� ���. & Szomjas vagyok, inni akarok. (Nem általában, 
hanem konkrétan most. Beálló.) 
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'��
�� �� ����� ���( ����������� 
���� ����� �)� )����. & Naponta 
legalább ötször kell vizet innod. (A 
���� ����� �)� )����-ból érezzük, 
hogy rendszerességr�l van szó, ezért folyamatos. Vigyázat! 
Önmagában az, hogy ötször, nem feltétlenül fejez ki rendszerességet, 
hiszen pusztán tényt közölve mondhatnánk azt is, hogy Holnap ötször 
fogok vizet inni. – *���� "� 
�� 
���� ����� ���(. Ebben az esetben 
beálló igeszemléletet használnánk.) 

.� �� ����; & Mit iszol? (Kérdezi a felszolgáló rendelés felvételekor. Azaz 
nem most, ebben a pillanatban, hanem majd. Mivel konkrét jöv� idej� 
cselekvésr�l van szó, beálló igeszemléletet használunk.) 

#��� �� ��� ���� 	���. & Akarok neked adni valamit. (Nem általában, 
mondjuk minden hónapban egy százast, hanem konkrétan most, vagy 
bármikor máskor. Beálló.) 

%
����� �� ��� ����� ��� ��	���	�; & Tudsz adni egy tízest? (Beálló.) 
#��� �� ��� �� 	���. & Akarok neked mondani valamit. (Beálló. A beálló 

igeszemlélet el�fordulása köt�módban – és múlt id�ben is – 
lényegesen gyakoribb, mint a folyamatosé. Ezért, ha bizonytalanok 
vagyunk, használjuk inkább a beálló alakot!) 

 
 

A fenti példákon láthatjuk, hogy a mindennapi társalgáskor �� után az 
esetek nagy többségében beálló igeszemléletet használunk, ezért – s 
azért is, mert a beálló alakok az ógöröghöz képest szinte változatlanok 
maradtak – nevezhetnénk azt akár az ige természetes állapotának is, 
ugyanúgy, mint névszók esetében a tárgyesetet.  

 
 

 !"! !"! !"! !"!  Fordítás görögr�l magyarra 
 
%�� ������ �� ���� �� ���)��	�� ��!�����. & Szeretek görög 

éttermekben enni. 
#��� �� ��� �’ ���  �)� ��!����. & Ebben az étteremben akarok enni. 
'�� �� !��� �� 	������; & Hova tegyem a kulcsokat? 
/�� ������ �� ������ ��) 0��); & Szeretsz Rómában lakni? 
#��� �� ����� 	���� ���. & A közeledben akarok maradni. 
� ���� ��� "� 
)������ �
( �� /�
���!��� ��� �������. & A fiam 

szeptembert�l iskolába fog járni. 
'(�� "� �� �� �� ��� ����� ����; & Mikor látlak, hogy beszéljünk egy 

kicsit? 
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#����� �� ��� 
��� (�� �� "� ��� ������ ��
��� �
( �)� -�����; & Azt 
akarod mondani, hogy nem hozol nekem semmit Görögországból? 

.� !���� 
��
�� �� ���!���. & Este tanulnom kell. 
*���� "� ������� �� 
��� ����� ��� 5. & Holnap maximum 5-ig dolgozom. 
.� �� 
��; & Mit igyak? 
.� �� ���� �
( �� �����; & Mit hozzak az üzletb�l? 
 
 
 !" !" !" !"  Fordítás magyarról görögre 
 
Tud adni egy húszast? & %
������ �� ��� ������ ��� ��	�����	�; 
Hova tegyem az ötvenest? & '�� �� !��� �� 
��)�����	�; 
Hozzak nektek valamit a f�városból? & �� ��� ���� 	��� �
( �)� 


���������; 
Mit ehetek? & .� �
��� �� ���; 
Ihatok a poharadból? & %
��� �� 
�� �
( �� 
�� �� ���; 
A következ� héten folyamatosan dolgozom. & .)� �
(���) !������ "� 

������� ��������. 
Holnaptól mindennap tanulok. & *
( ����� "� ���!�� 	�"� ����. 
Szeretsz focizni? & /�� ������ �� 
����� 
��(������; 
Szerettek zenét hallgatni? & /�� ������ �� �	���� �����	 ; 
Majd hetente egyszer elhozom neked a gyerekeket. & #� ��� ����� �� 


����� ��� ���� �)� �!������. 
Mit akartok nekünk mondani? & .� "����� �� ��� 
����; 
Fáj a fogam, nem tudok enni. & '����� �� �(��� ���, ��� �
��� �� ���. 
 

 
 

 !#! !#! !#! !#!  A MÚLT ID� 
 

Múlt id�ben a folyamatos és beálló t�höz ugyanazok a személyragok 
járulnak. Ezek a következ�k: 

 
-� 

-� 
-� 
-��� 
-��� 
-��(�) 
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A múlt id� képzésénél az alábbi két nagy és három kisebb csoportot 
érdemes megkülönböztetni: 

 
 

1. Három szótagú vagy annál hosszabb igék 
 
pl. ���!�� 
 

Jelen id� 
 

Folyamatos múlt Beálló múlt 

���!�� & ���!�� ���!��� 
���!���� & ���!�� ���!��� 
���!��� & ���!�� ���!��� 
���!����� & ���!���� ���!����� 
���!���� & ���!���� ���!����� 
���!����(�)*& ���!��� vagy ���!����* ���!���� vagy ���!�����* 

 
A táblázatból láthatjuk, hogy a jelen idej� alakhoz képest múlt id�ben a 

hangsúly egy szótaggal el�rébb kerül. Viszont többes szám 1. és 2., 
valamint -��� végz�dés esetén 3. személyben szótagb�vülés történik, s 
mivel a háromszótagos törvény értelmében a hangsúly nem eshet 
távolabb a szó végét�l három szótagnál, többes szám 1. és 2., valamint a 
fenti esetben 3. személyben is, egyet a szó vége felé ugrik vissza: 
���!��� & ���!�����, ���!�����. 

 
 

2. Két szótagú igék 
 
pl. ����� 
 

Jelen id� Folyamatos múlt Beálló múlt 
����� & ������ ������ 
������� & ������ ������ 

                                                           

9.4.* Múlt id� többes szám 3. személyben a személyrag -�� vagy -���. Figyeljünk a hangsúly 
helyére! Az -� b�vüléssel – ritkábban – jelen id�ben is találkozhatunk: ���!���� – 
���!�����. 



 109 

������ & ������ ������ 
�������� & ������� ������� 
������� & ������� ������� 
�������(�) & ������� vagy ������� ������� vagy ������� 
 
Akárcsak a hosszabb igéknél, a hangsúly a mássalhangzóval kezd�d� két 

szótagúaknál is a szó eleje felé vándorol. Ahol nincs a hangsúly felvételére 
alkalmas szótag, ott egy szókezd� �- b�vítménnyel, ún. el�raggal találkozunk: 
������ – �������. 

 
 

3. Egy szótagú igék 
 

Egy szótagú igékkel beálló igeszemléletben találkozhatunk. Az eddig 
tanult 3 ilyen ige a következ�képpen képzi múlt idejét**: 

 
!��
� – (��) & ����, �����, ����, ������, ������, �����(�) 
��� – (
�) & ��
�, ��
��, ��
�, ��
���, ��
���, ��
��(�) 

��� – (
��) &  
��,  
���,  
��,  
����,  
����,  
���(�) 

 
Fenti igéknél látható, hogy a többes szám 1. és 2. személyben is 

megmaradó, hangsúlyt hordozó b�vítmény nem �-, hanem ��-, illetve �-.  
 

 
4. Összevont személyragú igék  

 
Az összevont személyragú igék (
��, �	���, ����, ���, �����, [���]) 

tövében egy néma -�- található, amely folyamatos múltban*** megjelenik:  
 
�	���� ����� 
�	����� ������ 
�	���� ����� 
�	������ ������ 

                                                           

9.4.** A rendhagyó igék tanulása során meg fogunk még ismerkedni további 3 egy szótagú, 
beálló szemlélet� igével, amelyek múlt idejüket is rendhagyó módon képzik. 
 

9.4.*** A pontosság kedvéért: A fenti igék a 
�� és [���] kivételével folyamatos alakok. A 
��-ról 
ugyan tudjuk, hogy használható kijelent� mód jelen id�ben is, ugyanakkor köt�módban és múlt 
id�ben – akárcsak a [���] – jelentése beálló értelm�. 
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�	������ ������ 
�	����� v. �	������ ������ v. ������ 
 
  
��

**** ragozása rendhagyó: 
 ��, 
 ���, 
 ��, 
 ����, 
 ����, 

 ���(�). 
 

 
5.   hangsúlyos személyragú igék folyamatos múltja 

 
A hangsúlyos személyragú igék (pl. �����, ���
��, ��������, �
���) 

folyamatos múltjánál az iget� és a személyrag közé egy mindig hangsúlyos 
-
��- szótag kerül: 

 
������� �
������ 
�������� �
������� 
������� �
������ 
��������� �
�������� 
��������� �
�������� 
��������(�) �
�������(�) 
 
A hangsúlyos személyragú igék beálló alakjának képzésével a következ� 

leckében ismerkedünk meg. Ugyanakkor korábban láthattuk, hogy a ����� 
beálló alakja ��� ��, amelyet – mint három szótagú igét – az els� csoport 
igéi szerint ragozzuk (���)��). 
 

 
Végül nézzük meg az ����� létige múlt idejét: 
 
����� & ��
��(�) 
����� & ��
��(�) 
����� & ����(�) 
������� & ������� 
�����/������� & ������� 
����� & ����(�) 

 
 

                                                           

9.4.**** Használatára a 11. leckében még visszatérünk. 
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Természetesen a fenti csoportosítással nem lehet az összes cselekv� 
személyragú igét lefedni. Néhány – els�sorban beálló szemlélet� – ige a 
fenti öt csoporthoz képest eltéréseket, rendhagyóságokat mutat. 
  folyamatos-beálló igeszemlélet használatára múlt id�ben is ugyanazok 

a szabályok vonatkoznak, amiket el�z�leg a köt�mód esetében 
gyakoroltunk. 
 

A következ� leckékben a beálló alak képzését fogjuk részletesen venni. 
A múlt id� gyakorlását addig is célszer� az ebben a leckében el�forduló 
igékkel végezni.  

 
 
Példák 

 
Folyamatos (rendszeres ismétl�dés, huzamosság, id�beli egybeesés) 
 
/� ������ 	�"� ���� ��) ����). & Mindennap láttalak a megállóban.  
������� ��)� 
��
(�)�) ����� ����� �)� �!������. & Hetente 

háromszor jártam edzésre.  
1���  ���� ����)� �, ��� "�� ������� ��) !�!���" 	). & Amikor 

egyetemista voltam, általában a könyvtárban tanultam. 
� 
������ ��� ��� ����� ����� �����. &  Az apám gyakran adott pénzt.  
1�) �)� )���� ������ �)��(���). & Egész nap tévét néztél.  
H %���� ���
��� ��������. & Maria folyamatosan beszélt.  
� ��	�� (�� ��� ���� ���
���. & Nikosz állandóan rólad kérdezett.  
1���  ���� ��	�(�, ��� ������ 	����. & Amikor kicsi voltam, nem ettem 

húst.  
1��� 
 �� (beálló) ���� ��	�, ���(� ������� (folyamatos). & Amikor 

elmentem Nikoszhoz, � olvasott.  
 
 
Beálló (a folyamatos igeszemlélet jellemz�i helyett inkább tényközlés, 
eseményközpontúság)  
 
������ �� ������; & Megírtad a levelet?  
2"�� ���� ��) ������ ���. & Tegnap elmentem a nagymamámhoz.  
%�� ����� ���� �
( �� ���
��-���	��; & Hoztál nekem tejet a boltból?  
 ����� �� ��� �
��
� ���. & Beszéltem az apukáddal.  
!�������� �)� ��)������; & Olvastátok az újságot?  
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����� �� ���� ��) ���) ���; & Odaadtad az ajándékot a barátn�dnek?  
,�� ��� ����� �� ���)�(, ��’ ���( ��� �� �����. & Nem ízlett az étel, 

ezért nem ettem meg.  
/� ���� �
����� ��� ������ �� ��� ����� ���. & Láttalak a mozi el�tt a 

férjemmel. 
"��� ��� 	��� ���; & Megittad a kávédat? 
/�� ���� �� ������ 	�� ���� �
( �� ���
��-���	��. & Mondtam, hogy 

hozzál tejet is a boltból. 
 

 
 !"! !"! !"! !"!  Fordítás görögr�l magyarra 

 
��"� !������ ����� ��� �	��������	� ��)� 	(�) ���. & Minden héten 

adtam egy százast a lányomnak. 
' ����� ��� ������ �� ��� ����� ��� ��� ����� �� � ��. & Havonta kétszer 

jártam a barátn�immel moziba. 
1�) �)� )���� �	���� �����	 . & Egész nap zenét hallgattam. 
1��� 
 ����� ��)� ������) ���) ���!�� 	�"� ����. & Amikor negyedik 

osztályba jártam, mindennap tanultam. 
'��� �
( ��� � �� 
 �� ��� "��� ���. & Egy hónappal ezel�tt elmentem a 

nagybátyámhoz. 
+ "��� ��� ��� ����� ��� ��	���	�. & A nagynénid adott nekem egy 

tízest. 
,�� �� �	���� 	���. & Nem hallottalak jól. 
3���� 
 �� ��� ����� ��)� -�����. & Idén kétszer mentem 

Görögországba. 
.� ������ �� 
���; & Mit ettél reggel? 
'�� �!���� �� 
������� ���; & Hova tetted a dolgaimat? 
4���� ���  
���� �� ���� ���; & Miért nem ittátok meg a teátokat? 
,��!���� ��� �����; & Tanultál holnapra? 
/� 
���� ������� �� ������; & Kinek írtad a levelet? 
 

 
 !"! !"! !"! !"!  Fordítás magyarról görögre  

 
Mit mondtál? Nem hallottalak jól. & .� ��� ��
��; ,�� �� �	���� 	���. 
Hol voltál tegnapel�tt? & '��  ���� 
���"��;  
Miért nem vártál meg? & 4���� �� �� 
��������; 
Mit olvastál az újságban? & .� ���!���� ��)� ��)������; 
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Mit csináltál egész nap? & .� �	���� (�) �)� )����; 
Megírtátok a levelet a nagymamának? & 4������ �� ������ ��) ������; 
Kinek adtad oda a telefonomat? & /� 
���� ������ �� �)�����( ���; 
Megettétek az összes muszakát? & 3����� (�� �� �����	�; 
Eleni folyamatosan kérdezett, én meg válaszoltam. & + -���) ������� 

��������, 	�� ��� �
�������. 
Amikor kicsi voltam, még nem jártam moziba. & 1���  ���� ��	�(�, ��� 


 ����� �	(�� ��� ������. 
Amikor elmentem a barátaimhoz, azok tévét néztek. & 1��� 
 �� ����� 

������ ���, ����� �!��
�� �)��(���). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


