
2. az ál la po tot ki fe je zô szen ve dô ige ra go zást (das Zustandspassiv).

A FO LYA MA TOT KI  FE  JE  ZÔ SZEN VE DÔ IGE RA GO ZÁS

(Das Vorgangspassiv)

A cse lek vô ige ra go zás (das Aktiv) és a fo lya ma tot ki fe je zô szen ve dô
ige ra go zás (das Vorgangspassiv) ige alak jai lé nye gé ben a va ló ság nak
ugyan azt a tény ál lá sát fe je zik ki, de más né zô pont ból szem lél ve, más fé -
le „súly pon to zás”-ban.

A cse lek vô ige ra go zás a cse lek vô alanyt és te vé keny sé gét ál lít ja elô -
tér be, a „Vorgangspassiv” a cse lek vést mint fo lya ma tot te kin ti, és ar ra a
sze mély re vagy do log ra irá nyít ja a fi gyel met, aki re vagy ami re a cse lek -
vés irá nyul.

A cse lek vést je len tô igék nél a cse lek vés irá nyát a be szé lô két ol dal ról
szem lél he ti.

A cse lek vô fe lôl szem lél ve: AKTIV

Der Schüler löst die Aufgabe. A ta nu ló meg old ja a fel ada tot.
Der Lehrer lobt den Schüler. A ta nár meg di csé ri a ta nu lót.

Alany Tárgy

A „szen ve dô” ol da lá ról szem lél ve:

VORGANGSPASSIV

199

H 62

VORGANGSPASSIV ZUSTANDSPASSIV

Hier wird ein Haus gebaut.
Itt egy ház épül.

Das Haus ist schon aufgebaut.
A ház már fel épült.
(A ház már fel van épít ve.)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→
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A Vorgangspassiv kép zé se

A Vorgangspassiv össze tett ige alak: a werden se géd ige ra go zott alak -
ja i ból és az alap ige be fe je zett mel lék né vi ige ne vé bôl ké pez zük.

Meg jegy zés: A Passiv Per fekt, Plusquamperfekt és Futur II ala kok ban a werden se -
géd ige Partizip Per fekt alak ja: worden (geworden he lyett).

A Vorgangspassiv alak jai az Indikativ és a Konjunktiv kü lön bö zô ige -
idô ben az egyes szám 3. sze mé lyé ben:

Indikativ

Präsens: er wird ausgezeichnet             ôt ki tün te tik
Präteritum: er wurde ausgezeichnet
Per fekt: er ist ausgezeichnet worden      ôt ki tün tet ték
Plusquamperfekt: er war ausgezeichnet worden

Futur I: er wird ausgezeichnet werden ôt majd ki tün te tik
Futur II: er wird ausgezeichnet worden sein ôt bi zo nyá ra ki -

tün tet ték

200

H 63

Die Aufgabe wird vom Schüler
gelöst.

Der Schüler wird vom Lehrer
gelobt.

A fel ada tot meg old ja a ta nu ló.
(A fel adat meg ol dá sa si ke rül a
ta nu ló nak.)

A ta nu lót meg di csé ri a ta nár.
(A ta nu ló di csé re tet kap a ta nár -
tól.)

Alany Ere det ha tá ro zó

werden+Partizip Per fekt

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

⎫
⎬
⎭

176-205.qxd:176.qxd  6/9/14  6:57 AM  Page 200



Konjunktiv I

(Man sagte,) (Azt mond ták,)
Präsens: er werde ausgezeichnet ôt ki tün te tik
Per fekt: er sei ausgezeichnet worden ôt ki tün tet ték
Futur I: er werde ausgezeichnet werden ôt majd ki tün te tik
Futur II: er werde ausgezeichnet ôt bi zo nyá ra ki tün-

worden sein tet ték

Konjunktiv II

Präteritum: er würde ausgezeichnet ôt ki tün tet nék
Plusquamperfekt: er wäre ausgezeichnet ôt ki tün tet ték vol na

worden

Meg jegy zés: Felszólító módban (Imperativ) a Vorgangspassiv nem hasz ná la tos. – 
A tel jes ra go zá si rend szer: → H 116.

A Vorgangspassiv hasz ná la ta

A fo lya ma tot ki fe je zô szen ve dô ige ra go zást, a Vorgangspassivot a né -
met nyelv ak kor hasz nál ja, ha

a) a cse lek vés vég zô je nem is me re tes (ál ta lá nos vagy ha tá ro zat lan
alany):

Dieses Geschäft wird um sechs Ezt az üz le tet hat óra kor zár ják.
Uhr geschlossen.

b) a cse lek vô meg ne ve zé sét a be szé lô nem tart ja lé nye ges nek:

Die Mes se wird morgen eröffnet. A Vá sárt hol nap nyit ják.

c) a köz lés ál ta lá nos ér vé nyû:

201

H 64

Für längere Reisen werden ver -
derbliche Lebensmittel nicht
mitgenommen.

Hosszabb uta zá sok ra nem vi szünk
ma gunk kal rom lan dó élel mi -
szert.
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d) a vég zett cse lek vés és tár gya hang sú lyo sabb a be szé lô szem pont já -
ból, mint a cse lek vés vég zô je:

Meine Schwester wurde voriges A múlt év ben meg ope rál ták nô vé -
Jahr an der Galle operiert. rem epé jét.

A fo lya mat vég re haj tó já nak, oko zó já nak, esz kö zé nek 

ki fe je zé se a Vorgangspassiv-szerkezetben

Bár a Vorgangspassiv-szerkezetben a fo lya mat, ill. an nak tár gya áll az
ér dek lô dés elô te ré ben, a be szé lô sok szor meg em lí ti a cse lek vés vég re haj -
tó ját, a fo lya mat oko zó ját, ill. esz kö zét is.

A cse lek vô (der Täter, das Agens) ki fe je zé sé re von+Dativ vi szony szós
szer ke zet szol gál.

Meine Schwester wurde von einem Nô vé re met egy hí res se bész ope -
berühmten Chirurgen operiert. rálta meg.

A tör té nés okát vagy esz kö zét durch+Akkusativ vagy mit+Dativ vi -
szony szós szer ke zet tel il leszt jük a mon dat ba.

Das Haus wurde durch Bomben A há zat bom bák ron gál ták meg.
beschädigt.

Das Schiff wurde von dem U-Boot A ha jót a ten ger alatt já ró tor pe dó -
mit einem Torpedo versenkt. val süllyesz tet te el.

Cse lek vô szer ke ze tû mon da tok át ala kí tá sa fo lya ma tot 

ki fe je zô szen ve dô szer ke ze tû mon da tok ká

(Die Transformation von Aktivsätzen in Vorgangspassivsätze)

Be ve ze tés ként hang sú lyoz nunk kell, hogy a cse lek vô és az an nak meg -
fe le lô szen ve dô mon dat nem je len tik tel je sen ugyan azt, a két fé le mon dat -
tí pus más faj ta szem lé let mó dot tük röz. A mon dat súly pont ja más szó ra esik
a két fel épí tés ben, így a pár hu za mos cse lek vô és szen ve dô mon dat mon -
da ni va ló ja is ár nya la ti lag el té rô (← H 62). Ma gyar ra mind két mon dat faj -
tát több nyi re cse lek vô mon dat tal for dít juk, leg fel jebb a szó rend del, hang -
súllyal ér zé kel tet het jük a köz tük le vô ár nya la ti kü lönb sé get.
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H 65

H 66
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Az Aktiv → Vorgangspassiv-átalakításkor két fô tí pust kü lön böz tet he -
tünk meg:

I. Ha olyan cse lek vô mon da to kat ala kí tunk át fo lya ma tot ki fe je zô
szen ve dô mon da tok ká, ame lyek ben az igei ál lít mány nak tárgy eset ben ál -
ló ki egé szí tô je, ún. „Akkusativobjekt”-je van, ak kor ez az „Akkusativ -
objekt” vá lik a szen ve dô mon dat ala nyá vá. A szen ve dô mon dat ál lít má nya
sze mély ben és szám ban meg egye zik a szen ve dô mon dat ala nyá val, te hát
eb ben az eset ben a Vorgangspassiv tel jes ra go zá si rend sze re hasz nál ha tó.

Meg jegy zés: Ha a cse lek vô mon dat ala nya a man ha tá ro zat lan név más, ez „el tû nik”
a szen ve dô szer ke ze tû mon dat ban. Ha a cse lek vô mon dat ala nya fô név, sze mé lyes
név más stb., ezek von + Dativ szer ke zet ben be ke rül het nek a Vorgangspassiv-
szerkezetbe, de igen gyak ran el ma rad nak – ép pen a szer ke zet fo lya ma tot hang sú lyo -
zó jel le ge mi att.

203

Der Arzt untersucht den Kranken.
Der Kranke wird vom Arzt unter-

sucht.

Der Arzt untersucht die Kranken.
Die Kranken werden vom Arzt

untersucht.

Man fragte mich.
Ich wurde gefragt.

Man sah dich.
Du wurdest gesehen.

Man lobte ihn in der Ver samm lung.
Er wurde in der Versammlung ge -

lobt.

Man suchte uns schon überall.
Wir wurden schon überall gesucht.

Man rief euch heute früh an.
Ihr wurdet heute früh angerufen.

Man redet sie immer höflich an.
Sie werden immer höflich angere -

det.

Az or vos meg vizs gál ja a be te get.

Az or vos meg vizs gál ja a be te ge ket.

En gem kér dezett.

Té ged lát tak.

Ôt di csér ték meg a gyû lé sen.

Már min de nütt ke res tek min ket.

Ma reg gel fel hív tak ti te ket.

Min dig ud va ri a san szó lít ják meg
ôket.

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭
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Nem min den tár gyas igé bôl le het Vorgangspassivot ké pez ni. Nem ké -
pez he tôk ilyen ige alak ok pl. a bekommen, erhalten, wissen, kennen stb.
igék bôl.

II. Ha olyan cse lek vô mon da to kat ala kí tunk át Vorgangspassiv-
mondatokká, ame lyek ben nincs Akkusativobjekt, ak kor a szen ve dô mon -
dat nak nem lesz ala nya, ill. az es név más fog lal ja el a mon dat ban az el sô
he lyet, ha nem ke rül más mon dat rész az ige elé a mon dat élé re. Az es

csak nyelv ta ni ala nya a mon dat nak, csak for mai ér té kû („Platzhalter” →
M 42). Ha a mondat kiemelt mondatrésszel indul, el is marad.

Az ál lít mány az ilyen tí pu sú szen ve dô mon da tok ban csak egyes szám
3. sze mély ben áll hat. (Az es nyelv ta ni alannyal egye zik.)

A kö vet ke zô mon dat tí pu sok tar toz nak ide:

a) Az igé nek nincs kö te le zô ki egé szí tô je:

Man arbeitet sonntags nicht.
Es wird sonntags nicht gearbeitet. Va sár nap nem dol go zunk.
Sonntags wird nicht gearbeitet.

b) Az ige ré szes ha tá ro zói eset ben ál ló ki egé szí tô vel (Dativobjekttel)
áll:

Man half ihm nicht.
Es wurde ihm nicht geholfen. Nem se gí tet tek ne ki.
Ihm wurde nicht geholfen.

c) Az ige bir to kos eset tel ki fe je zett ki egé szí tô vel (Genitivobjekttel)
áll:

d) Az ige vi szony szós ki egé szí tô vel (Präpositionalobjekttel) áll:

204

Der Lehrer gedachte der Helden.
Der Helden wurde (von dem Leh -

rer) gedacht.

A ta nár meg em lé ke zett a hô sök rôl.

Man wartete eine Stunde auf den
Zug.

Auf den Zug wurde eine Stunde
gewartet.

Egy órát vár tak a vo nat ra.

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭
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AZ ÁL LA PO TOT KI  FE  JE  ZÔ SZEN VE DÔ IGE RA GO ZÁS

(Das Zustandspassiv)

Gyak ran akar juk egy cse lek vés ered mé nyét, az el ért ál la po tot ki fe jez -
ni. Ezt a ma gyar nyelv a -va, -ve kép zôs ige név vel és a van ige meg fe le -
lô alak já val fe je zi ki. A ma gyar tól eltérôleg a né met nyelv az ál la pot jel -
zô szen ve dô ige ala kot hasz nál ja az el ért ál la pot meg je lö lé sé re.

Das Museum ist geschlossen. Das Museum war geschlossen.

A mú ze um zár va van. A mú ze um zár va volt.

Az ál la pot jel zô szen ve dô ige ala kot a sein se géd ige ra go zott alak já val
és az alap ige be fe je zett mel lék né vi ige ne vé vel ké pez zük.

A Zustandspassiv a Vorgangspassivból ve zet he tô le:

Der Arzt impft mich. Ich werde geimpft. Ich bin geimpft.

Az or vos be olt en gem. En gem be ol ta nak. Én be va gyok olt va.

Ál ta lá ban olyan igék nél ké pez he tôk Zustandspassiv-alakok, ame lyek -
bôl Vorgangspassiv is ké pez he tô.

Meg jegy zés: Ne té vesszük össze a Zustandspassiv je len ide jét az Aktiv Per fekt tel.
Vö.:

Der Arzt hat das Kind geimpft. Az or vos be ol tot ta a gye re ket.
Das Kind ist geimpft. A gye rek be van olt va.

A Vorgangspassivhoz ha son ló an a Zustandspassivnak is tel jes ra go zá -
si rend sze re ala kult ki.
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H 67

sein + Partizip Per fekt

AKTIV
VORGANGS -

PASSIV
ZUSTANDS -

PASSIV
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Indikativ

Präsens: ich bin geimpft be va gyok olt va
Präteritum: ich war geimpft
Per fekt: ich bin geimpft gewesen be vol tam olt va
Plusquamperfekt: ich war geimpft gewesen

Futur I: ich werde geimpft sein

Futur II: ich werde geimpft gewesen sein 
be le szek olt va

Konjunktiv I

(Man dachte,) (Azt gon dol ták,)
Präsens: ich sei geimpft be va gyok olt va
Per fekt: ich sei geimpft gewesen be vol tam olt va
Futur I: ich werde geimpft sein be le szek olt va

Konjunktiv II

Präteritum: ich wäre geimpft be len nék olt va
Plusquamperfekt: ich wäre geimpft gewesen be let tem vol na olt va

Egyes igék bôl Imperativ-alakok is ké pez he tôk. Pl.:

sei gegrüßt! „légy üd vö zöl ve!”, 
üd vö zöl lek

A tel jes ra go zá si rend szer: → H 117.

A Zustandspassiv meg ér té se, for dí tá sa, hasz ná la ta ál ta lá ban nem okoz
ne héz sé get a ma gyar anya nyel vû ek nek, mert ha son ló szer ke ze tek nyel -
vünk ben is ta lál ha tók. Vö.:

Das Geschäft ist geöffnet. Az üz let nyit va van.
Die Tür war nicht geschlossen. Az aj tó nem volt zár va.
Das Par la ment und die Burg sind A Par la ment és a Vár ma es te ki

heute Abend beleuchtet. van vi lá gít va.

Na gyobb ne héz sé get je lent a Vorgangspassiv he lyes hasz ná la ta, ma -
gyar ra for dí tá sa.
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⎫
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AZ IGE RA GO ZAT LAN ALAK JAI  –  AZ  IGE  NE VEK
(Die infiniten Verbformen)

A ma gyar nyelv ben van fô né vi, mel lék né vi és ha tá ro zói ige név. A né -
met ben csak két fé le ige név van: fô né vi és mel lék né vi ige név.

A FÔ NÉ VI  IGE  NÉV
(Der Infinitiv)

A ma gyar ban az igék nek csak egy fô né vi ige ne vük van, a né met ben vi -
szont – az ige ra go zás fa ja i nak meg fe le lô en – a fô né vi ige ne vek gaz dag
rend sze re ala kult ki. Mind a cse lek vô ige ra go zás hoz (Aktiv), mind pe dig
a szen ve dô ige ra go zás két tí pu sá hoz (Vorgangspassiv, Zustandspassiv)
két-két fô né vi ige név tar to zik: egy je len ide jû (fo lya ma tos) és egy múlt
ide jû (be fe je zett) fô né vi ige név, az az Infinitiv Präsens (Infinitiv I) és
Infinitiv Per fekt (Infinitiv II). Az Infinitiv Präsens egy ide jû sé get vagy
utó ide jû sé get, az Infinitiv Per fekt elô i de jû sé get fe jez ki. Az Infinitiv Per -
fekt ön ma gá ban nem for dít ha tó le ma gyar ra, mert ez a nyelvtani ka te gó -
ria hi ány zik a nyel vünk ben, a fô né vi ige ne ves szer ke ze tek ben múlt idô -
vel for dít juk.

Be mu tat juk két ige fô né vi ige ne ve it. Szó tá ri alak juk:

kommen, kam, ist gekommen (jön); öffnen, öffnete, hat geöffnet (nyit).

A kommen igé nek csak cse lek vô ra go zá sa van, ezért két fô né vi ige ne -
ve van, az öffnen igé nek vi szont van fo lya ma tot és ál la po tot ki fe je zô
szen ve dô ra go zá sa (Vorgangspassiv, Zustandspassiv), ezért hat fô né vi
ige ne ve le het sé ges.
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H 68

H 69

AKTIV

PASSIV

VORGANGS -
PASSIV

ZUSTANDS -
PASSIV

Inf. Präsens kommen öffnen geöffnet werden geöffnet sein

Inf. Per fekt
gekom-
men
sein

geöffnet
haben

geöffnet worden
sein

geöffnet gewesen
sein
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A FÔ NÉ VI  IGE  NE VEK KÉP  ZÉ  SE

CSE LEK VÔ JE  LEN IDE JÛ  FÔ NÉ VI  IGE  NÉV

(Infinitiv Präsens Aktiv)

A cse lek vô je len ide jû fô né vi igen evet az ige tö vé bôl ké pez zük -(e)n
kép zô vel. Pl.:

tô: komm- a cse lek vô je len ide jû fô né vi ige név: komm-en

wander- a cse lek vô je len ide jû fô né vi ige név: wander-n

CSE LEK VÔ MÚLT IDE JÛ  FÔ NÉ VI  IGE  NÉV

(Infinitiv Per fekt Aktiv)

A cse lek vô múlt ide jû fô né vi igen evet az alap ige be fe je zett mel lék né -
vi ige ne vé bôl (H 78) és a sein vagy haben se géd ige cse lek vô je len ide jû
fô né vi ige ne vé bôl ké pez zük. Pl.:

lernen cse lek vô múlt ide jû fô né vi ige ne ve: gelernt haben

kommen cse lek vô múlt ide jû fô né vi ige ne ve: gekommen sein

SZEN VE DÔ JE  LEN IDE JÛ  FÔ NÉ VI  IGE  NE VEK

(Infinitiv Präsens Passiv)

A fo lya ma tot (Vorgangspassiv) és az ál la po tot (Zustandspassiv) ki fe je -
zô szen ve dô je len ide jû fô né vi ige ne vek kö zött az a kü lönb ség, hogy a
Vorgangspassivban az alap ige be fe je zett mel lék né vi ige ne vé hez a wer-
den, a Zustandspassivban pe dig a sein je len ide jû fô né vi ige név já rul. Pl.:

schreiben Infinitiv Präsens Vorgangspassiv: geschrieben werden
Infinitiv Präsens Zustandspassiv: geschrieben sein

SZEN VE DÔ MÚLT IDE JÛ  FÔ NÉ VI  IGE  NE VEK

(Infinitiv Per fekt Passiv)

A fo lya ma tot és az ál la po tot ki fe je zô szen ve dô múlt ide jû fô né vi ige ne -
vek kö zött az a kü lönb ség, hogy a Vorgangspassivban az alap ige be fe je zett
mel lék né vi ige ne vé hez a werden se géd ige múlt ide jû fô né vi ige ne ve, a
Zustandspassivban pe dig a sein se géd ige múlt ide jû fô né vi ige ne ve já rul. 
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H 70

H 71

H 72

H 73

H 74
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A geworden he lyett a worden ala kot hasz nál juk! Pl.:

schreiben: Infinitiv Per fekt Vorgangspassiv: geschrieben worden sein

Infinitiv Per fekt Zustandspassiv: geschrieben gewesen sein

A FÔ NÉ VI  IGE  NE VEK HASZ NÁ LA TA

A né met fô né vi ige név hat alak já nak sok fé le alak ta ni és mon dat ta ni
funk ci ó ja van.
A fô né vi igen evet hasz nál juk:

a) A jö vô idôk alak ja i nak kép zé sé re (← H 29–31, H 45–46, H 63, 67).

b) A würde-alakokban (← H 53, H 58).

c) A módbeli segédigék mellett a zu viszonyszó nélkül (→ M 120).

d) A cse lek vés tár gyá nak vagy cél já nak ki fe je zé sé re a kö vet ke zô igék
mel lett: sehen, hören, spüren, fühlen, helfen, lassen, kommen, gehen,
lehren, lernen (több nyi re zu vi szony szó nél kül) (→ M 120–121).

e) zu+Infinitiv szer ke zet ben szá mos ige, mel lék né vi és fô né vi szó szer -
ke zet von za ta ként (ki egé szí tô je ként) (M 122–127).

f) um … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv, anstatt … zu + Infinitiv
szer ke ze tek ben (M 130–132).

g) sein … zu + Infinitiv szer ke zet ben a szük sé ges ség, le he tô ség ki fe je -
zé sé re (M 129).

h) a haben … zu + Infinitiv szer ke zet ben a szük sé ges ség ki fe je zé sé re
(M 128).

i) A fel szó lí tás ki fe je zé sé re (M 87 b).

A fô né vi ige ne vek mon dat ta ni sze re pé vel a „Mon dat ta ni is me re tek” c.
fe je zet ben fog lal ko zunk rész le te seb ben.

A MEL LÉK NÉ VI  IGE  NÉV
(Das Partizip)

Né met ben csak Präsens (je len ide jû) és Per fekt (be fe je zett) mel lék né -
vi ige név ala ko kat kü lön böz te tünk meg. Kö zü lük a Präsensnek több nyi -
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H 75

H 76
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re cse lek vô, a Per fekt nek több nyi re szen ve dô ér tel me van. A ma gyar
nyelv ben fo lya ma tos, be fe je zett és be ál ló mel lék né vi igen evet ta lá lunk.

A né met nyelv két mel lék né vi ige ne ve a Partizip Präsens és a Partizip
Per fekt.

PARTIZIP PRÄSENS

A Partizip Präsens ala kot az ige tö vé bôl -end kép zô vel ké pez zük.

schreiben tö ve: schreib-, Partizip Präsens alak ja: schreiben = író
kommen tö ve: komm-, Partizip Präsens alak ja: kommend = jö vô

A Partizip Präsens meg fe lel a ma gyar fo lya ma tos mel lék né vi ige ne vé -
nek. Pl.: das schlafende Kind – az al vó gye rek.

A zu szócs ka a Partizip Präsens alak nak szen ve dô je len tést ad. En nek
az alak nak né met ne ve nincs. Meg fe lel a ma gyar be ál ló mel lék né vi ige -
név nek. Pl.:

zu bearbeitend = megmunkálandó
das zu bearbeitende Material a megmunkálandó anyag

PARTIZIP PERFEKT

Megfelel a magyar befejezett melléknévi igenévnek.
A befejezett melléknévi igenevet az egyes igeragozási csoportok

egymástól eltérô módon képezik.

a) A gyenge igék az igetô elé ge- elôképzôt, a tô után -t, -et végzôdést
kapnak. Pl.:

fragen töve: frag-, Partizip Perfekt alakja: gefragt = a kérdezett
lernen töve: lern-, Partizip Perfekt alakja: gelernt = a tanult

b) Az erôs igék az esetleg hangváltozást szenvedett igetô elé ge- elô -
kép zôt, a tô után -en utó kép zôt kap nak. Pl.:

sin gen Partizip Per fekt alak ja: gesungen

fahren Partizip Per fekt alak ja: gefahren
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c) A rend ha gyó igék cso port ja i ban a kö vet ke zô Partizip Per fekt ala ko -
kat ta lál juk:

Infinitiv Partizip Per fekt

1. brennen gebrannt
kennen gekannt
nennen genannt
rennen gerannt

2. bringen gebracht
denken gedacht

3. gehen gegangen
stehen gestanden
tun getan

4. dürfen gedurft
können gekonnt
mögen gemocht
müssen gemusst
sollen gesollt
wollen gewollt

5. haben gehabt
sein gewesen
werden geworden

A senden és a wenden igé nek van rend ha gyó és van gyen ge ala kú Partizip Per fekt
alak ja:

senden gesandt/gesendet
wenden gewandt/gewendet

Van nak gyen ge igék, ame lyek -en utó kép zôt vesz nek fel:

spalten gespalten
salzen gesalzen
mahlen gemahlen

Mind a há rom cso port nál meg kell je gyez ni:

a) Ha az igé nek hang sú lyos ige kö tô je van (el vá ló igék) (→ H 84), ak -
kor a ge- elô kép zô az ige kö tô és az ige kö zé ke rül, és a há rom részt egy -
be ír juk. Pl.:

einsteigen eingestiegen
abfahren abgefahren
vorzeigen vorgezeigt
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b) Ha az igé nek hang súly ta lan ige kö tô je van (el nem vá ló igék), ak kor
a ge- elô kép zô el ma rad. Pl.:

versprechen versprochen
verpassen verpasst
erkennen erkannt

c) Az -ieren vég zô dé sû igék szin tén nem kap nak ge- elô kép zôt. Pl.:

servieren serviert

interessieren interessiert

A MEL LÉK NÉ VI  IGE  NE VEK HASZ NÁ LA TA

Partizip Präsens

A Partizip Präsens a mon dat ban le het:

a) jel zô

der schreibende Mann az író fér fi
die antwortende Schülerin a fe le lô ta nu ló le ány
die zu schreibende Hausaufgabe a meg íran dó há zi fel adat

b) ha tá ro zó

Der Lehrer begrüßte uns lächelnd. A ta nár mo so lyog va üd vö zölt min  -
ket.

Die Kinder marschierten singend A gye re kek éne kel ve vo nul tak vé- 
durch die Straßen. gig az ut cá kon.

Partizip Per fekt

Partizip Perfekttel képezzük

a) az igék össze tett múlt idô it (a Per fekt és a Plusquamperfekt ala ko -
kat ← H 19, 24, 43, 57);

b) a fo lya ma tot és az ál la po tot ki fe je zô szen ve dô ige ra go zás (Vor -
gangs passiv, Zustandspassiv) alak ja it (← H 63, H 67).
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A Partizip Per fekt a mon dat ban le het:

a) jel zô

ein gebrauchter Wagen hasz nált ko csi
das geöffnete Fenster a nyi tott ab lak

b) ha tá ro zó

Dort kommt unser Freund gelau- Ott jön fut va a ba rá tunk.
fen.

Da kommt ein Vogel geflogen. Itt re pül egy ma dár.

A „S ICH”-ES  IGÉK
(Die Sich-Verben)

A né met nyelv tan ban a „sich”-es igék kü lön alak ta ni cso por tot ké pez -
nek.

A „sich”-es igék kö zös ala ki tu laj don sá ga az, hogy ra go zás kor az alany-
nyal pár hu za mo san egy má sik név má si elem is vál to zik a szer ke zet ben:
a 3. sze mély ben a sich vissza ha tó név más (Reflexivpronomen), az 1. és
a 2. sze mély ben pe dig a sze mé lyes név más (Personalpronomen) tárgy -
ese te, ill. ré szes ha tá ro zó ese te áll (← E 9–11).

A „sich”-es igék két cso port ra oszt ha tók:

1. Az igék egyik cso port já ban a sich (mich, mir stb.) név más ál lan dó

ele me a szer ke zet nek, nél kü le nincs az igé nek ér tel me. Ezek nek az igék -
nek nincs sich nélküli pár juk, a sich nem he lyet te sít he tô a mon dat ban fô -
név vel.

A vissza ha tó név más áll hat tárgy eset ben (Akkusativ) vagy ré szes ha tá -
ro zó eset ben (Dativ) – az ige von za tá tól füg gô en. Pl.:

sichA beeilen (si et) sichD etw. aneignen (el sa já tít vmit)

Ich beeile mich. Ich eigne mir das Russische an.
Du beeilst dich. Du eignest dir das Russische an.
Er beeilt sich. Er eignet sich das Englische an.
Wir beeilen uns. Wir eignen uns das Deutsche an.
Ihr beeilt euch. Ihr eignet euch das Deutsche an.
Sie beeilen sich. Sie eignen sich das Spanische an.

213

H 82

206-239.QXD:206-.QXD  6/9/14  6:57 AM  Page 213



Az össze tett múlt idô ket va la mennyi „sich”-es ige a haben se géd igé -
vel ké pe zi, azok is, ame lyek moz gást je len te nek. Pl.:

Ich habe mich beeilt. Si et tem. (Igye kez tem.)
Er hat sich nach Hause begeben. El in dult ha za fe lé.

2. A „sich”-es igék má sik cso port já ban a sich stb. név más ok csak al -

kal mi ele mei a szer ke zet nek. Az alap ige önál ló an is hasz nál ha tó, a sich
fô név vel (ill. sze mély név más sal) is he lyet te sít he tô. A sich al kal mi kap -
cso ló dá sá val kü lön bö zô je len té sû igék jö het nek lét re:

a) Vissza ha tó igék (Reflexivverben)

A vissza ha tó igék azt fe je zik ki, hogy az alany tól ki in du ló cse lek vés
ma gá ra az alany ra irá nyul (hat vissza), te hát a cse lek vés ala nya azo nos a
cse lek vés tár gyá val. A sich stb. név más ilyen kor tárgy eset ben
(Akkusativ) áll. Ha az alap ige sich nél kül áll na, tárgy eset ben ál ló fô név
(név más) len ne mel let te. Vö.:

Die Mut ter kämmt das Kind. Az anya meg fé sü li a gye re ket.
Die Mut ter kämmt sich. Az anya fé sül kö dik.
Ich kämme mich. Fé sül kö döm.

A sich stb. név más azon ban az ilyen jel le gû igék mel lett nem csak
tárgy eset ben (Akkusativ), ha nem ré szes ha tá ro zó eset ben (Dativ) is áll hat,
ha a cse lek vés olyan tárgy ra (pl. test rész re, ru ha da rab ra stb.) vo nat ko zik,
amely va la mi kép pen az alany hoz tar to zik. Vö.:

Die Mut ter kämmt dem Kind die Az anya meg fé sü li a gye rek ha ját.
Haare.

Die Mut ter kämmt sich die Haare. Az anya meg fé sü li a (sa ját) ha ját.
Ich kämme mir die Haare. Meg fé sü löm a ha ja mat.

Ha son lít suk össze a két szer ke zet ra go zá sát:
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Er wäscht sich (sichA).
Ô mo sa ko dik.

Er wäschst sich die Hände (sichD).
Ô meg mos sa a ke zét.
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Ich wasche mich. Ich wasche mir die Hände.
Du wäschst dich. Du wäschst dir die Hände.
Er wäscht sich. Er wäscht sich die Hände.
Wir waschen uns. Wir waschen uns die Hände.
Ihr wascht euch. Ihr wascht euch die Hände.
Sie waschen sich. Sie waschen sich die Hände.

Van nak alap igék, ame lyek nek a je len té se kü lön bö zô kép pen vál to zik
meg asze rint, hogy a sich tárgy- vagy részesesetben kap cso ló dik-e hoz -
zá juk. Pl.: vorstellen (elô re ál lít, elé be ál lít, be mu tat) – sichA jemandem
vorstellen (be mu tat ko zik vkinek) – sichD etwas vorstellen (el kép zel
vmit). Vö.:

Meg jegy zés: A né met vissza ha tó ér tel mû sich-es igék nek, ha a sich stb. név más
tárgy eset ben áll, a ma gyar ban vissza ha tó kép zôs igék fe lel nek meg. Pl.:

sich waschen mo sa kod ni
er stellte sich vor be mu tat ko zott

Ha vi szont a né met ige mel lett a sich ré szes ha tá ro zó eset ben áll, az
orosz ban és a ma gyar ban rend sze rint a meg fe le lô vissza ha tó név mást
hasz nál juk (ez a ma gyar ban el is ma rad hat).

Er stellte sich die Zukunft vor. El kép zel te (ma gá nak) a jö vôt.
(El kép zel te a jö vô jét.)
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Darf ich Ihnen meinen Freund
vorstellen?

Bitte, stell dich vor!

Er stellte sich uns vor.

Wie stellen Sie sich die Zukunft
vor?

Ich kann mir die Zukunft noch
nicht vorstellen.

Wir haben uns alles viel leichter
vorgestellt.

Be mu tat ha tom a ba rá to mat?

Kér lek, mu tat kozz be!
Ô be mu tat ko zott ne künk.
Ho gyan kép ze li el a jö vôt?

Még nem tu dom el kép zel ni a jö vôt.

Mi min dent sok kal könnyebb nek
kép zel tünk.
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b) Köl csö nös sé get ki fe je zô igék (Reziproke Verben)

A sich-es igék gyak ran szol gál nak a köl csö nös cse lek vés ki fe je zé sé re
is. Pl.:

A köl csö nös sé get ki fe je zô sich-es igék ál ta lá ban töb bes szám ban hasz -
ná la to sak. Ha egyes szám ban áll nak, vi szony szós fô né vi vagy név má si
ki egé szí tô fe je zi ki a „part ner”-t. Pl.:

Ich versöhnte mich mit Peter. Ki bé kül tem Pé ter rel.
(Ich versöhnte mich mit ihm.) (Ki bé kül tem ve le.)
= Wir versöhnten uns. Ki bé kül tünk.

c) Szen ve dô je len té sû sich-es igék

A sich név más hoz zá já ru lá sa szen ve dô ér tel met is ad hat az alap igé nek.
Vö.:

Ich öffne die Tür. (Aktiv) Ki nyi tom az aj tót.
Die Tür öffnet sich. (Passiv) Az aj tó ki nyí lik.
Die Tür lässt sich nicht schließen. Az aj tó nem zá ró dik.
Das Buch verkauft sich gut. A könyv ke len dô.
Der Roman liest sich flüssig. A re gény (fo lya ma to san) ol vas tat ja

ma gát. (= A re gényt nem le het
le ten ni.)

Dieser Wein lässt sich trinken. Ez a bor itat ja ma gát.
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Rolf und In ge haben sich in Je na
kennengelernt.

Wir tref fen uns um 5 Uhr vor dem
Kino.

Worüber unterhaltet ihr euch?

Wir unterhalten uns über den Film.

Rolf és In ge Jé ná ban is mer ked tek
meg.

5 óra kor a mo zi elôtt ta lál ko zunk.

Mi rôl be szél get tek?
A film rôl be szél ge tünk.
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