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Hi mindenkinek, 
 
A sok könnyed előzmény után ezúttal hadd „sokkoljalak” Benneteket egy 
nehezebb indítással, de ígérem, hogy lesznek „lightosabb” témák is. 
Íme:  
Köztudott, hogy minden nyelvvizsgán szeretnék meghallgatni, hogy saját 
szavaival a „jelölt” mit tud egy-egy témáról elmondani.  
Ennek leggyakoribb eszköze egy kép: erről kérik, mondja el amit lát.. 
Egy ilyen feladat és egy lehetséges megoldása következik alap-, majd 
középfokon. Természetesen szabadon lehet efféléket is meg mást és 
másképpen is mondani a képről, ez csak arra példa, hogy lehetséges 
választékosabban is mesélni akármiről.. 
 
Nem könnyen indul a mai lecke, ugye? 
Itt látszik majd a szintek közötti -elvárható- „stílus” különbség, ahol lehet 
büszkén bevetni pár kifejezést, amit már ismerünk. 
A következő képhez tartozó alap- és középfokú leírást érdemes megnézni, 
értelmezni és összehasonlítani nehézségi szempontból... 
 
 
Jöjjön az ALAPFOK, jól nézzétek meg a képet!: 
Vastagon szedtem a szavakat, amelyek esetleg utánanézést igényelhetnek. Ha 
ismeritek, akkor gratula hozzá és menjünk tovább! 
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Alapfok B1    (about „hiking” = túrázás) 
 
„In the picture, I can see a young man with a dog on the top of a mountain. He 
has a backpack on his back and he’s wearing warm clothes, a waterproof jacket, 
a scarf and a hat. He is thin and he has a moustache and a beard. He is looking 
at the beautiful sight.  
In the distance, there are a few more mountains. The weather is nice, the sky is 
clear, but it’s probably cold. In the background, there are tall pine trees.  
The man and the dog are standing on a fallen log. The dog is white and it is a 
husky if I’m not mistaken. They are hiking in the mountains.  
The backpack is full, there is a water bottle on the side of it and a polyfoam on 
the bottom.  
Dogs like walking and running on hills and mountains and it’s important to walk 
them regularly.  
If the weather is good I like hiking. There is a nice little hill near my home where 
I can do it. You need strong shoes for hiking and it’s good to take a raincoat with 
you in case it rains. Hiking is good exercise and fun.” 
 
 
 
 
Középfok B2   
(Itt némileg színesebb leírást, több „stílust” várnak el, saját vélemény is jobban 
belefér.. látni fogjátok…) 
 
„The picture was taken on the top of a mountain and there is a young man in it 
with his dog admiring the view from above. It’s a beautiful view. In the distance, 
you can see the silhouettes of big mountains, the clear blue sky with a 
few fluffy clouds and lots of pine trees.  
It must be a high mountain where they are standing because there are pine trees 
around them. I still remember that we’ve learnt at the biology lesson that pine 
trees grow at around 800 – 1000 metres.  
The dog is big and white and has a thick coat. I’m sure it’s a husky because I used 
to have a husky when I was a child. Huskies are a bit similar to wolves and they 
usually have blue eyes. Sometimes their eyes are not even the same colour. They 
are strong and like most dogs, they love walking and running. This dog is surely 
happy that its owner has taken it for a hike. Hiking is a popular pastime among 
those who like hills and mountains. When you go hiking you must wear 
strong sturdy shoes and it’s good to wear layers of clothes. A waterproof 
jacket is a must and it’s advisable to take along enough water in 
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a durable backpack. This young man is carrying a black backpack with a water 
bottle in its side pocket and there is a polyfoam attached to it. Maybe they are 
going to spend the night on the mountain and probably there is a sleeping bag in 
the backpack. They are standing on a fallen pine tree. Its pine needles are dry 
and brown, so the tree must have fallen a long time ago.  
If I were there and were in their place I would take lots of photos to show the 
beauty of the place to my friends in the pictures. „ 
 
Nem a világ vége, ugye?     A „trick” (trükk)  csak annyi, hogy hozzáteszünk valami 
személyeset (ilyen kutyám volt..), valamit, amit csak feltételezek (talán a 
hegyekben fognak aludni is?) 
A vizsgáztató pedig magában ámul, hogy milyen jó a jelölt.. 
 
Lazításul itt egy újabb indián bölcsesség, amelyet szinte az összes ismert törzs 
főnökének a szájába adtak már, ettől még nagyon igaz. Az eredeti változatban  
nem is a „mi”-ről, hanem a „fehér emberről” volt szó, ez már kicsit „politikailag 
korrektebb, bármennyire butaság is… hiszen nem az indián ártott nagyot a 
természeti környezetnek. (csak hát manapság ilyet nem illik mondani..) 

 

 
 

(Eredetileg úgy szólt, hogy „miután kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó 

folyót és kifogja az utolsó halat is, akkor fog rájönni a fehér ember, hogy a pénzt 

nem lehet megenni..”) 
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Beszéltünk már arról, hogy egyes szavaknak jó sok jelentése tud lenni az 

angolban.           

 (Egyes sötét lelkű nyelvtanárok ezt azzal próbálják „eladni”, hogy a 

tanuló egy angol szó megtanulásával mennyi helyzetet tud kezelni… Hiszen 

magyarul már tud…  Szerény véleményem szerint Bullshit!) 

Egy példán keresztül nézzük meg ezt a nehézséget és vegyük észre, hogy ha 

egyszerű kifejezésbe „ágyazva” tanuljuk az eltérő jelentés-tartalmakat, akkor 

egyszerűbb lesz a dolgunk.  (ez az amit rendszeresen szajkózok továbbra is..) 

 

Tudtad, hogy a "break" szónak hány jelentése van? 

A leggyakoribb szavakkal számtalan helyzetben találkozol, hamar rá fog 

állni a füled és az agyad. 

 

 
 

  
   

A mai minileckében a BREAK szó gyakorlatias jelentéseit nézzük meg: 

1. break (broke, broken) = eltör 

I broke my arm yesterday. = Eltörtem a karomat tegnap. 

I break the chocolate bar into three pieces because I have three children. 

= Három részre szoktam törni a csokit, mert három gyerekem van. 

2. break → to be broken (passive) = nem működik 

The coffee machine is broken. = A kávégép nem működik. 

This lock’s broken. = Ez a zár nem működik. 

(DE: The elevator is out of order. = A lift nem működik.) Lehet persze, 

hogy egy alkatrésze „is broken”.. 

3. break = megszeg valamit pl. a törvényt, szabályt 
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If you break the law you have to pay a fine. = Ha megszeged a törvényt, 

bírságot kell fizetned. 

Don't break our agreement. = Ne szegd meg az egyezségünket! 

4. break = szünet 

There was only a short break. = Csak egy rövid szünet volt. 

I kissed him during the coffee break. = A kávészünetben megcsókoltam. 

Give me a break! = Hagyj békén!/Ne idegesíts! 

5. break = összetör, összetörik (lelkileg) 

When he married another woman, it broke her. = Mikor másik nőt vett 

feleségül, az összetörte. 

She broke when she heard the news. = Összetört, amikor hallotta a hírt. 

He broke my heart. = Összetörte a szívem. 

6. breaking news = legújabb hírek  (újságban, TV-ben gyakori..) 

The death of the president is breaking news. = Az elnök halála friss hír. 

Who is going to break it (the news) to him? = Ki fogja neki elmondani (a 

hírt)? 

Breaking! Breaking!  = Friss hír! 

A zoo lion is at large! = Szabadon az állatkert egyik oroszlánja!  

(a „large:” nagy, de az „at large” = szabadon van..) 

7. break = kapcsolat megszakad, abbamarad 

He moved to France after a broken romance. = Egy megszakadt románc 

után Franciaországba költözött. 
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The line broke. Or did he hang up? = Megszakadt a vonal (a telefonos 

kapcsolat). Vagy letette?  (régen felakasztották a kagylót a beszélgetés 

végén) 

8. break up with = szakítani valakivel 

They broke up only two hours before the wedding. = Csupán két órával az 

esküvő előtt szakítottak.                                                                                    

She wants to break (up) with him. = Szakítani akar vele. 

He won’t break up with her because of her money. = A pénze miatt nem 

szakít vele. 

9. break in = betör (valahova) 

He is breaking into the Chinese market. = Most tör be a kínai piacra. 

How did they break in? Through the door or through the window? = 

Hogyan törtek be? Az ajtón vagy az ablakon át? 

10. break a habit = megtör egy szokást, felhagy egy szokással 

It takes over 60 days to break a habit. = Több mint 60 napig tart felhagyni 

egy szokással. 

I’m trying to break my habit of nodding all the time. = Próbálok leszokni 

róla, hogy állandóan bólogassak. 

11. break a record = rekordot dönt 

He wants to break his own record on 500 meters. = Meg akarja dönteni a 

saját rekordját 500 méteren. 

Nobody has broken her record ever since. = Azóta sem döntötte meg 

senki a rekordját. 
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12. break out = kitör (pl. vulkán, járvány) 

Do you remember when Mount Etna broke out? = Emlékszel, mikor tört 

ki az Etna? 

Things have changed since the pandemic broke out. = Megváltoztak a 

dolgok, mióta kitört a világjárvány. 

13. break down = lerobban, összeomlik 

My car broke down. = Lerobbant a kocsim. 

She had a nervous breakdown. = Idegösszeomlása volt. 

14. Break the ice = megtörni a jeget (elindítani a kommunikációt, oldani 

a hangulatot) 

The teacher used a game as an icebreaker. = A tanár egy játékkal törte 

meg a jeget.  (átvitt értelemben a „fagyos hangulatot”) 

He told his father-in-law a joke to break the ice. = Mondott az apósának 

egy viccet, hogy oldja a fagyos hangulatot. 

15. break a leg = kéz- és lábtörést (szerencse kívánság!) 

Remember to tell her to break a leg before she goes on stage. = Ne felejts 

el kéz- és lábtörést kívánni neki, mielőtt színpadra lép! 

Break a leg, Bill! - Ray said to her friend before his presentation. = Kéz- és 

lábtörést, Bill! - mondta Ray a barátjának a prezentációja előtt. 
 

 

Tudjátok, hogy szeretek mesélni, még az „English Lesson” ürügyén is.. 
  

  

Isaac Newton a fizika nagy alakja és egyik legellentmondásosabb személyisége 

volt.  Mozgástörvényeit ma is tanítják, a gravitációt is tanulmányozta (a fejére 

esett alma-story, sajnos szintén bullshit..)  Megszállottan kereste az Atyaisten 
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keze nyomát a világban, de a Trinity College (Szentháromság Egyetem) 

professzoraként a Szentháromságot tagadta, a pénzverdék felügyelőjeként ő 

vezette be a pénzérmék  palástjának „recézését”, de emellett alkimista 

módszerekkel aranycsinálással is kísérletezett.. Parlamenti képviselősége idején 

egyszer szólalt fel:  „Please, csukjanak be egy ablakot, mert huzat van!” ..                   

Egyik mondása következik: 

 

 

Ugye nem probléma megérteni?  Szépen valahogy így fordítanám magyarra: 

 

„Ha messzebbre láttam másoknál, csak azért volt mert óriások vállán álltam.”  

Tudós elődeire gondolt és szerénységéből is ízelítőt ad.. 

(Ugye beszéltünk arról is, hogy nem szolgai módon szóról-szóra kell fordítani?) 

 

Az egyes szám-többes szám is okoz néha gondokat a tanulóknak (is, nekem is..) 

Még olyan is előfordul, hogy egy főnévnek csak és kizárólag többes száma van. 

Ha jól emlékszem, az első és legfontosabb ilyen a „nadrág” volt és az egyszerű 

magyarázat szerint egyszerű oka van ennek: ugyebár két szára van minden 

nadrágnak, ha „trousers”-nek, illetve ha éppen „jeans”-nak mondjuk is.  
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Találtam egy szemléletes képet az irodalomban néhány példával, kis 

módosítással szinte mindegyikre rá lehet húzni az előző magyarázatot: 

 

Megint egy kedvenc szellemesség következik: egy regény első oldalán miért a 

145. oldalszám látható?  A szerző meg is magyarázza. Akár pár perc után már 

úgy érzi az olvasó, hogy nyakig van a cselekményben.  Más a „feeling”. 

Próbáljátok értelmezni, nem nehéz: 
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Egy „vitathatóan kedves” mondás következik.  Nem vagyunk egyformák, de a 

magamfajtának (aki szeret nevetni, kacagni, sőt röhögni: nem kívánt törlendő!) 

tetszik az ilyen, sőt volt már olyan, hogy szívesen mondtam volna valakinek.. 
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Ezzel a szerkezettel lehet begyakorolni, hogy: I didn’t want to hurt you, but… 

Érdemes bemagolni, mert mindig jól jön, ha valami nem kellemeset kell 

mondanunk. Ami ugyebár megesik olykor..  Hadd mondjak egy példát: 

„I did not (didn’t) want to hurt you, but it was a stupid thing what you did..” 

(nem akartalak megbántani, de hülyeséget csináltál..) 

A T. Klubtagok többségének már vannak tapasztalatai a gyermeknevelésben. 

ezért talán nem haszontalan az alábbi bölcsesség. (amit ugyebár mindenki ért?) 
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Ugye megvan? 

(„Hallgass meg mindent, amit a gyerek mondani szeretne Neked! Ha most nem 

hallgatod meg az apró dolgait, később a nagyobbakat sem fogja elmondani 

Neked..”) 

 

Végül jöjjön egy Buddhának tulajdonított bölcsesség. (ezekből is sok van…) 
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Érdemes megpróbálkozni a fordítással, ebből válik világossá a „like” és a „love” 

közötti nem kevés különbség. 

Elkezdem: What is the difference between…? 

If you like… 

If you love… 

(letépni: tear something off , locsolni: water (ugye milyen egyszerű??) 

 

Innen jut eszembe, remélve, hogy Nektek is: 

A „between” és az „among” között van egy lényeges különbség. 

Megvan? 

It is sometimes difficult to choose between good and bad.. 

I tell you something, but it must remain between us.  

Susan could not choose between love and money.. 

Which one would you accept between Russian and Chinese vaccine? 

de: 

There may be some terrorists among the protesters. 

There are no liars among my friends. 

Some among the snakes of Africa are dangerous. 

I am no expert, I can not select the best among so many vaccines.. 

(és a titok: kettő, vagy több közül kell választani..) 

 

Ennyit gondoltam mára, mindenkinek jó egészséget és óvatos kitartást kívánok 

szeretettel! 

andrás 


