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D o n g a György 

A Preseu Perfect Tense magyar me&feleioil 

Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fe-

jébe» hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen Idejű és 

egy múlt idejíí mondatot angolra present perfect-t«i fordítottunk. 

""Mikor kell jelen Időt és mikor műit időt használni?" - tette fel a 

kérdést. A felelet egyszerűnek látszott; ha a cselekvés lezárulj 

múlt időt, ha még folyamatban van, jelen időt alkalmazunk. Magya-

rázat közben azonban kiderülte hogy a kérdés bonyolultabb ennél»-

s amikor a jelenség összefüggéseit vizsgálva a nyelvtani irodalom 

segítségét próbáltam igénybe venni, az is kiderült, hogy a problé» 

ma feldolgozatlan^ 

A Present Perfect az angolban az az igeidő, amely azt fe-

jezi ki, hogy a cselekvés (történés), amely a múltban kezdődött» 

kapcsolatban áll a jelennel. Ez a kapcsolat legalábbis négy eset-

tet ölel fel, melyek közül kettőnek egyértelmíí en a múlt idő felel 

meg a magyarbans I« A cselekvés a múltban, meghatározatlan idő-

ben ment végbe, de megismétlődhet; I have met hto^ .Már. Jteüájkpz« 

tarn jy&lte. 2. A cselekvés eredménye fennállí The d<a»or has been 

repaired^ Az ajtót .megjavították. (Az ajtó már jjóe) 3. A cselekvés 

a múltban, meghatározott időben kezdődött és a jelenig tarts I have 

known him since 196<"*c 2.96Q óta Ismerem őtg 4. A cselekvés a je-

lenig tart, de nem kezdetét, hanem időtartamát határozzuk meg. 

Hungary has mads great progress during the past three j years* 

Magyarország soka.|.. haladt az ._g'lmiMt három évben* |Az a nehéz-

ség, amelyre hallgatóm felfigyelj a másik két esettel kapcsolatos^ 

Minthogy a magyarban nem alakult ki olyan Igeidő, amely az utób-

bi két esetre jellemző időaspektust kifejeznég a két nyelv igeidő-

használat szempontjából inkongruens. Az azonos tartalmat a ma-

gyarban hol jelen idővel, hol múlt idővel és a hozzájuk tartozó 

Sdőhaiározóvaíg @z<»k korrelációjával fejezzük kiL Ahhoz, hogy a 



helyes igeidőhasználatot az angol anyanyelvű hallgatóval meg tud-

juk értetni, szükséges ennek az összefüggésnek elemeire való bon-

tása, feltárása. 

Az alábbiakban az összefoglaló elemzés Igénye nélkül néhány 

esetre kívánom felhívni a figyelmet 

1. A jelen idö inkább folyamatot, a múlt ido inkább ismétlődést ér-

zékeltet (az inkább szó használata azért látszik indokoltnak, 

mert a cselekvésnek ilyen vagy olyan jellege nem minden eset-

ben objektív, a megítélésben szerepei játszik a szubjektív szem-

lélet is) 4 

Már egy hete csak a mamára 

gondolok. 

Elválásunk óta sokat gondoltam 

rédL 

Karácsony óta havazik. 

Karácsony óta többször hava-

ZOtto 

Két éve vásárolom ezt a lapot. 

Két év óta mindig megvásárol-

tam ezt a lapot 

2. A jelen idő inkább a cselekvésre, a. múlt idő a cselekvés ered-

menyére utal: 

Hétfő óta rengeteget dolgozom, I have busílv worked since 

Monday^ 

Hétfő óta rengeteget dolgoztam. I have worked a lot since Mon-

day. 

Reggel óta tanulok,, I ha.v<=» learned since morning. 

Reggel óta sokat tanultam^ 1 have learned a lot since mor-

aíög* 

A tanév vége óta pihenek. I have rested since_the close. 

of the school-year. 

For a, week J have kept only 

mother jjn mind, 

JL heye... kept.you. much,, in mind 

since we nparted. 

íí haa snowed since Christmets. 

St has snowed several times 

since, Chidstmasy 

I have bought this paper for 

two years. 

I have always bought this paper 

for two years. 
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A tanév vége óta pihentem. I have relaxed since the close 

of the school-year. 

3. Az alkalmazott Időhatározók a tárgyalt időaspektus körébe tar-

toznak, ebben közösek, a bennük foglalt asszociatív elemek 

azonban hol inkább a múltra, hol inkább a jelenre ( esetleg a 

jövőre) utalnaks 

Az wióbbi két hétben javult az 

állapotai 

Mostanában javul az állapota» 

Az elmúlt héten kevés vendég 

érkezette 

Az utóbbi időben kevés vendég 

érk ezjk. 

His health has improved in two 

weeks past. 

His health has improved of late. 

Few guests have come here 

during the_ past week. 

Few guests have come hea1« 

recently. 

4. A múlt idő ténybeli megállapítást, a jelen idő a jelenre, sőt a 

jövőre is érvényes döntést, elhatározást tartalmaz; 

Azóta nem beszéltem vele. 

Azóta' nem beszélek vele« 

Betegségem óta nem dohányoz-

tam, 

Betegséjaem óta nem dohányzom. 

Amióta cserben hagyott« nem 

kértem tőle segítséget 

Amióta cserben hagyott, nem 

kérek tőle segítséget 

I have not talked to him since. 

I have had no mind to talk to 

him since. 

I have not smoked since I was 

I have not smoked since I was 

ML 

Since he let me down, I have 

not asked him for help. 

Since he let me down. I have 

not asked him for help. 

5. A magyarban múlt időt alkalmazunk, ha az igéhez csatolt pre-

fixum a cselekvés befejezettségére utal (ilyen prefixum az an-

golban nincs) s 

A. helyzet azóta megváltozott The situation has changed 

since. 



' /-Y 
- 75 -

Az ipari termelés 1960-tól meg-

kéts zereződött. 

A* alkalmazottak fele 1968 óta 

kies erélö dött. 

The industrial output has  

doubled _ sine e_J96 

Hali pi the employees have 

been exchanged since, 1968,, 

j/ 
6. Vannak esetek, amikor a magyar jelen idejű és múlt idejű mon-

dat egyenértékű (főként tagadásnal)í 

Július vége óta nem esette \ 

Július vége óta nem esik. J 

A darab, amióta megbukott, nem 

volt műsoron. 

A darab, amióta megbukott, nihes. 

műsoron. 

Két éve nem láttam a klubban. 

Két éve nem látom a klubban. 

It has not rained since July. 

Since it failed» the play has 

not been put to stage. 

Ï have not seen him in the 

club for two years. 

Minthogy a tárgyalt idő-ígeldőösszeíüggés tekintetében a 

nyelvek többé-kevésbé inkongruensek, a probléma részletes ma-

gyar nyelvi kidolgozása a más anyanyelvűek et tanítók számára is 

s egits ég et nyúj tana. 


