Függő beszéd az angolban - reported speech
If the reporting verb is in the past tense:
Tenses

Direct Sentence

Indirect Sentence

Tenses

Simple
"I clean the windows every She said she cleaned the
Pres.:
month."
windows every month.
Pres. Cont.: "I am cleaning the windows She said she was cleaning the
now."
windows at that time.
Simple
"I cleaned the windows
She said she had cleaned the
Past:
yesterday."
windows the day before.
Past Cont.: "I was cleaning the winShe said she had been cleaning
dows from four to six yes- the windows from four to six the
terday."
day before.
Present
"I have cleaned the winShe said she had cleaned the
Perfect:
dows."
windows.
Present
"I have been cleaning the She said she had been cleaning
Perfect
windows for an hour."
the windows for an hour.
Continuous

Simple
Past
Past Cont.

Past Perfect "After I had cleaned the
windows I had a rest."
Past Perfect "After I had been cleaning
Continuous the windows for an hour I
had a rest."
Simple
"I shall clean the windows
Future:
tomorrow."
Future
"I shall be cleaning the
Continuous: windows all day long tomorrow."

She said after she had cleaned
the windows she had had a rest.
She said after she had been
cleaning the windows for an hour
she had had a rest.
She said she would clean the
windows the next day.
She said she would be cleaning
the windows all day long the next
day.

Past
Perfect
Past
Perfect
Cont.
Future in
the Past
Future
Cont. in
the Past

Fut. Perfect: "I shall have cleaned the
windows by the time you
comeback."

She said she would have cleaned Future
the windows by the time you
Perf. in the
came back.
Past

Modals
can
must
may
needn’t

She said she could clean the
could
windows.
had to
She said she had to clean the
might
windows.
didn’t need
She said she might clean the
to
windows.
She said she didn’t need to clean
the windows.
She told me to clean the windows. to +
She told me not to clean the
infinitive
windows.

I can clean the windows.
I must clean the windows.
I may clean the windows.
I needn’t clean the
windows.

Imperative Clean the widows.
Don’t clean the windows.

Past
Perfect
Past Perf.
Cont.
Past
Perfect
Past
Perfect
Cont.

Requests

Will you clean the
windows, please?

She asked me to clean the
windows.

to +
infinitive

Questions Do you clean the windows She asked if/whether I cleaned
Yes/No
everyday?
the windows everyday.
Whquestions When do you clean the
windows?

If/whether
-normal
word order
– time
change
She asked me when I cleaned the
question
windows.
word –
normal
word order
– time
change

Th
eFollowing modals do not change:
SHOULD, WOULD, MIGHT, COULD, OUGHT TO, MUST HAVE
If the reporting verb is in the present tense, the tense of the sentence does not
change.
If the reported statement is always true we do not change its tense.
E. g.: He said that cats don't like dogs.

Egyszerű múlt idő (Simple Past Tense)
Képzése:
Szabályos igék esetén: ige + “ed”. Rendhagyó igéknél azok második alakját
használjuk.
Pl.: work - worked buy - bought
Ha az ige rövid mássalhangzóra végződik, ami előtt rövid magánhangzó áll, akkor az
utolsó mássalhangzó megkettőződik. Pl.: stop - stopped
Ha az “y”-ra végződő igénél az “y” előtt mássalhangzó áll, akkor az “y”-ból “i” lesz.
Pl.: try - tried copy - copied
Tagadásnál a “did not” (didn’t) használandó.
Pl.: I did not (didn’t) work.
Kérdésnél a “did” segédigét használjuk. Alanyra kérdezésnél nem használunk
segédigét.
Pl.: Did you work?
Who worked here last week?
Használata:
Olyan cselekvések esetén használjuk, melyek a múltban történtek, azaz már
befejeződtek és kokrét időpontjukat ismerjük.
1. Múltbeli cselekvés esetén, ha a cselekvés ideje adott.
a) egyszeri, pillanatnyi cselekvés esetén
Pl.: I met John yesterday.

b)
szokásos, ismétlődő cselekvés esetén.
Pl.: He always carried an umbrella.
Régi szokás kifejezésére, ami az alanyra ma már nem jellemző, a “used to” kifejezést
használjuk. Pl.: I used to smoke pipe.
Kérdésnél és tagadásnál használhatjuk a “did” segédigét, de a kifejezést is
tagadhatjuk.
Pl.: Did you use to smoke pipe? No, I didn’t use to smoke pipe.
I used not (usedn’t) to smoke pipe.
2. Múltbeli cselekvés esetén, ha a cselekvés idejét nem említjük, de az
egyértelmű és meghatározott.
Pl.: How did you get your present job?
The train was ten minutes late.
3. Ha időpontra kérdezünk rá.
Pl.: When did you leave school?
4. Egyszerű múltat használunk, ha a cselekvés a múlt egy bizonyos időszakában
történt, de már befejeződött és nincs hatással a jelenre.
Pl.: He worked in that bank for four years. ( már nem ott dolgozik)
She lived in Rome for a long time. ( már nem ott él.)
Jellemző időhatározók:
yesterday, the day before yesterday, last night/week, etc., once, one day, ago, just
now, then, at that time, when

Befejezett folyamatos jelen idő (Present Perfect
Continuous Tense)
Képzése:
have/has been + az ige "ing"-es alakja.
Kérdés fordított szórenddel.
Tagadás a “not” szócskával.
Használata:
Ha a cselekvés a múltban kezdődött és a jelenben is folytatódik, vagy éppen
most fejeződött be.
Ilyen esetekben a cselekvés folyamatossága a hangsúlyos.
Pl.: I’ve been waiting for an hour but she still hasn’t turned up.
I’m sorry I’m late. Have you been waiting long?

Folyamatos múlt idő (Past Continuous Tense)
Képzése
A “to be” ige múlt ideje + az ige “ing”-es alakja.
Pl.: I was working in the bank all day.
Tagadásnál a “not” szócskát használjuk.
Pl.: I was not (wasn’t) working in the bank all day.
Kérdésnél fordított szórendet használunk.
Pl.: Was he working in the bank all day?
Használata

1. Tartós cselekvés kifejezésére egy adott múltbeli időpontban.
Pl.: What were you doing at four o’clock in the afternoon?
2. Huzamosabb ideig tartó múltbeli cselekvés kifejezésére.
Pl.. He was learning English all afternoon.
3. Két múltbeli cselekvés közül a tartósabb megjelölésére.
I was sleeping when he came in.
4. Két párhuzamosan folyó, tartós cselekvés kifejezésére.
While mother was cookind diner, father was reading.
5. Használható a folyamatos jelenhez hasonlóan a közeli jövő kifejezésére. Ez az
ún. future in the past egy formája, jövő a múltban.
Pl.: He was busy packing, as he was leaving that night.
6. Szintén a folyamatos jelenhez hasonlóan használhatjuk gyakran ismétlődő
cselekvések esetén az “always”-szel, ha a cselekvés ismétlődő jellege zavarja a
beszélőt, vagy ő azt túlzottnak érzi.
Pl.: He was always ringing me up.
Jellemző időhatározók:
all day/night/week etc., all the morning/ evening etc., from..to, till, until, while, when.

Egyszerű jövő - Simple Future
Képzése:
Egyes és többes szám első személyben “shall/will” + ige, a többi számban és
személyben “will” + ige.
Pl.: I shall (I’ll) work tomorrow.
He will (He’ll) work tomorrow.
Tagadás a “not” szócskával történik.
Pl.: I shall not (shan’t) work tomorrow.
He will not (won’t) work tomorrow.
Kérdezés: fordított szórenddel.
Pl.: Shall I work tomorrow?
Will he work tomorrow?
A formális angolban egyes és többes szám első személyben a shall használandó. A
will ugyanis ezekben a személyekben előre el nem határozott szándékot fejez ki.
Pl.: I shall be 25 tomorrow. - Nincs szándék, nem én döntöttem így.
I will answer the phone. - Szándékomban áll felvenni a telefont, én döntöttem el.
A beszélt nyelvben ugyanakkor már csak ritkán használjuk a shall-t, a will átvette a
helyét minden személyben.
Kivételek:
Utókérdéseknél: Let’s go, shall we?
Javaslatoknál: Shall we take a taxi?
Tanács, utasítás kérésénél: What shall I do with your mail?
A formális angolban a shall második és harmadik személyben ígéretet, parancsot
fejezhet ki. (Ritkán használjuk.) Pl.: You shall have a sweet. - Megígérem, hogy kapsz
cukrot. You shall not lie. - Nem szabad hazudni.
Használata:
Az egyszerű jelen időhatározó nélkül is használható, általában a beszélő véleményét,
meggyőződését, töprengését fejezi ki a jövőbeli cselekvésről.
a) A jövőben bekövetkező egyszeri, pillanatnyi cselekvés kifejezésére.
Pl.: He will meet her at four.

b) Szokásos ismétlődő jövőbeni cselekvés kifejezésére.
Pl.: He will do the shopping every week.
Ha az egyszerű jelen helyett “be going to” szerkezetet használunk, a cselekvés
bekövetkezése valószínűbbé válik.
Pl.: He will build a house. - Szerintem házat fog építeni, inkább csak vélemény, nem
tudjuk, hogy tényleg építkezni fog-e.
He is going to build a house. - Azt jelenti, hogy az alany már eldöntötte ezt a tényt,
és hamarosan el is kezdi az építkezést, lehet, hogy már előkészületeket is tett.
Leggyakoribb időhatározói:
tomorrow, tomorrow morning/evening etc, next week/month etc, then, soon.

Befejezett múlt idő/Régmúlt (Past Perfect Tense)
Képzése
“had” + az ige harmadik alakja.
Pl.: I had worked …
Kérdezésnél fordított szórendet használunk.
Pl.: Had he worked ….
Tagadásnál a “not” tagadószót használjuk.
Pl.: I had not (hadn’t) worked….
Használata:
1. A befejezett múlt idő, mint a befejezett jelen idő múlt idejű megfelelője.
Pl.: Ann has just left. - When I arrived Ann had just left.
Használható, ha a cselekvés egy múltbeli időpont előtt kezdődött és
a.) abban a múltbeli időpontban még tartott,
Pl.: Ann had lived in that house since she was born.
b.) éppen akkor ért véget,
Pl.: Peter, who had waited for an hour, was very angry when her sister turned up.
c.)
vagy kicsivel hamarabb ért véget.
Pl.: He had served in the army for ten years, then he retired and married. His children
were now at school.
2. A befejezett múlt idő használható akkor is, ha a múltbeli időpontban beszélő alany
egy régebbi cselekvést fejez ki.
Pl.: Tom was 23 when our story begins. His father had died five years before and since
Tom had lived alone.
3. Használható két múlt idejű cselekvés közül a régebbi kifejezésére (előidejűség).
Pl.: After I had had breakfast I went to school.
Jellemző időhatározók
when, before, after, till, until, as soon as

Folyamatos befejezett múlt idő ( Past Perfect
Continuous)
Képzése
had been + ige + ing
Pl.: He had been working there for ten years before he became a manager.
Kérdésnél fordított szórendet használunk.
Pl.: Had he been working there for ten years before he became a manager?
Tagadásnál a “not” szócskát használjuk.
Pl.: He had not (hadn’t) been working there for ten years before he became a manager.
Használata
A múltban kezdődött cselekvés kifejezésére, amely folyamatos, és vagy egy későbbi
időpontig, vagy egy későbbi cselekvés megindulásáig vagy tovább tartott.
Pl.: After she had been doing the rooms for three hours, she decided to have a rest.
By that time she had been working for three hours.
Jellemző időhatározók:
when, after, before, by that time, since, for
A befejezett és a folyamatos befejezett múlt összehasonlítása
He had repaired the engine. - A munka már készen volt, befejeződött.
He had been repairing the engine. - Nem tudjuk, hogy a munka befejeződött-e, csak
azt, hogy eddig az alany a javítással foglalkozott.
A folyamatos igeidőnél maga a cselekvés és annak folyamatossága hangsúlyos.

A jövő idő kifejezési formái - Future forms
1. Egyszerű jelen
2. Folyamatos jelen
3. “to be going to”
4. Egyszerű jövő (Future Simple)
1. Egyszerű jelen
Használhatjuk:
a)
egy előre eltervezett jövőbeni cselekvés vagy cselekménysor esetén
időhatározóval.
Pl.: The boys start school on Monday.
I leave tonight.
b) időhatározói mellékmondatokban, a jövő idő kifejezésére.
Pl.: I will tell him when he comes home.

2. Folyamatos jelen
Használhatjuk
a
közeli
jövőben,
konkrét
időpontban
történő,
előre
eltervezettt, határozott szándékú cselekvés kifejezésére.
Pl.: Bob and Bill are meeting tonight. - Bob és Bill ezt már megbeszélték és
elhatározták.
Különbség a folyamatos és az egyszerű jelen között:
- Az egyszerű jelen személytelenebb, mint a folyamatos.
Pl.: I am leaving tonight. - Én döntöttem úgy, hogy elmegyek.
I leave tonight. - Nem biztos, hogy én döntöttem el, csak egy terv része.
- Az egyszerű jelen hivatalosabb (formálisabb).
3. “to be going to”
Használhatjuk:
a)
jövőbeni szándék kifejezésére. Ilyen esetben a cselekvés előre elhatározott és
konkrét időben fog történni.
Pl.: I am going to see Tom tonight. - Szándékomban áll találkozni Tommal, de ezt nem
biztos, hogy meg is beszéltem vele.
I am seeing Tom tonight. - Meg is egyeztünk.
b) az alany szándékának hangsúlyozására.
Pl.: He is going to be a dentist when he grows up.
c) időhatározó nélkül is állhat, ilyen esetben a közeli jövőre utal.
Pl.: He is going to lend me his bicycle.
4. Egyszerű jövő idő (Future Simple)
Az egyszerű jelen időhatározó nélkül is használható, általában a beszélő véleményét,
meggyőződését, töprengését fejezi ki a jövőbeli cselekvésről.
a) A jövőben bekövetkező egyszeri, pillanatnyi cselekvés kifejezésére.
Pl.: He will meet her at four.
b) Szokásos ismétlődő jövőbeni cselekvés kifejezésére.
Pl.: He will do the shopping every week.
c) Ígéret, jóslat esetén, illetve ha a beszélő úgy gondolja, hogy egy esemény
bekövetkezik (vagy nem) azaz vélemény esetén.
Pl.: I think it will rain tomorrow.
If you break a mirror, you won’t get married for 7 years.

Folyamatos jövő idő (Future Continuous)
Képzése:
shall/will + be + az ige “ing”-es alakja.
Pl.: He will be working.
Tagadás a “not” tagadószóval történik.
Pl.. He will not (won’t) be working .
Kérdezésnél fordított szórendet használunk.
Pl.: Will he be working?

Használata
a) A jövő adott időpontjában folyamatosan történő cselekvés kifejezésére.
Pl.: When you arrive they will be still cooking the meal.
This time next week we will be swimming in the sea.
b) Két jövő idejű cselekvés közül a tartósabb kifejezésére.
Pl.: I shall be cleaning the windows when you come back.
c) A jövőben folyó tartós cselekvések kifejezésére.
Pl.:She will be dancing all night.

