
Hi everyone! 

Hope that you are all well and can’t wait (alig várjátok) to practice a little English 

again.. 

Lesz némi magyarázat, meg egy kis nyelvtan sok ismétléssel, aztán egy teszt is, 

na persze komolytalankodni is fogunk, mint mindig.  

Lesz igazi afrikai történet, de bekukkantunk az öregek otthonába is egy szellemi 

próba erejéig.., reméljük, hogy ki is engednek onnan.. 

Egy rövid elmélkedés az angol és magyar nyelv különbözőségéről: 
 
Az angol szavak jóval tágabb jelentéskörrel rendelkeznek, azaz egy-egy szónak 
sokkal több jelentése van. A magyar nyelv precízebben fogalmaz. Nálunk egy 
szóalaknak vagy hangalaknak pontosan behatárolt jelentése van. Ez főleg abból 
adódik, hogy magyar nyelv ragozza a szavakat. (nem is könnyű a magyar nyelv!)     
Ezzel szemben az angolban a ragozás már nagyon régen kihalt.    
Kezdők örömmel fedezik fel, hogy nincs igeragozás ezért az indulás egyszerűbb. 
 
Emiatt viszont a derék angoloknak nehezebb dolguk van, ha pontosan ki 
akarnak valamit fejezni. Egy szóalak (vagy hangalak) ezért akár több tucat 
dolgot is jelenthet. 
Hiába nézed meg egy fordító szótárban, hogy a „have” azt jelenti “van 
valamije”, mert közben a valódi angol mondatokban olyan jelentései is lesznek, 
hogy “elvesz, megkap, megeszik vagy megiszik valamit”, vagy nem is fordítjuk 
sehogy, hanem egy másik szóval együtt jelent egy igét, például “have a swim” 
simán azt jelenti “úszni”, aztán kiderül, hogy a  múlt idők képzésénél -amiből 
több is van- is szerepet játszik.. Rémes? Nem annyira… 

A ragozás hiánya miatt az angol sajátságos kifejezéseket kénytelen használni 
(több szóval fejezi ki a gondolatot), hogy ezzel oldja meg a szabatos 
megfogalmazást. Ezért is tanulunk kifejezéseket, „anglicizmusokat”… 

Habsburg Ottó - aki jó pár nyelven volt perfekt – mondta egyszer, hogy a 
helyesen használt francia nyelv, amely nem tesz lehetővé semmilyen félreértést, 
olyan mint ha golyóval lőnénk egy célra, szemben az angollal, amelyik egy 
sörétes puskának felel meg: lehet így is meg kicsit amúgy is érteni a 
mondanivalót és ezért is lett a francia a diplomácia nyelve évszázadokon át, 
hiszen egy félreértés vagy félremagyarázás komoly nemzetközi problémát 
okozhatott volna a futárpostával kézbesített dokumentumok korában..                    
(A bulvár média pedig közben mára már művészi szintre emelte világszerte a 
célzatos félreértés és félretájékoztatás „műfaját”, a „fake news”-t..) 



Ennyi volt az elmélkedés.. 

Természetesen egy vicces anyaggal kezdünk, amiben sok igazság is lehet.       

Ugye többé-kevésbé le is tudnátok fordítani?  (a kép alatt súgok persze..) 

 

Csak angol szavakat írok, Ti találjátok meg, hogy hová valók! 

what is…, 

 opinion,  

other parts of.., 

 food,  

lack of.., 

 

Igértem legutóbb, hogy a CAN kapcsán a „COULD” használatát is körbesétáljuk 

egy kicsit. 

Azon túl, hogy ő a „can” múlt ideje, nagyon sűrűn használják másik 

funkciójában, sőt később még egy kicsivel komplikáltabb esetben is találkozni 

fogunk vele. Mert hogy ez most nem lesz komplikált.. 

De  „one step at a time” vagy „step by step” mondja a művelt angol. 

(lépésenként ill. lépésről lépésre.) 



(A COULD szintén „módbeli segédige” ami módosítja a főige jelentését, 

legalább is ezt mondják a nyelvkönyvek, ezért aztán én mindig gyorsan el is 

felejtem a definíciókat…) 

Példákon keresztül viszont „seperc alatt” érthető lesz. 

A CAN jelenbeli képességre utal, a COULD pedig valami múltbelire.         

Ahogyan ez egy rendes igeidőtől elvárható. (csakúgy, mint a go-went, come-

came, look-looked, see-saw, walk-walked és társai.. amelyek valódi igék..) 

When I was younger I could eat much more. (fiatalabb koromban sokkal többet 

tudtam enni..) 

When we were at school, we could stay up until 9 pm before going to bed.   

(..fent maradhattunk..) 

(Azt is tudjuk már, hogy jövő idő esetén a „to be able to” alakot használjuk:        

I will be able to do something in the future. Mert a „can”-nek nincs jövő ideje..) 

 

So far so good!   (eddig minden rendben: nagyon jó kifejezés, sok helyzetben el 

lehet sütni!) 

 

 Amikor az említett másik funkciójában használjuk, akkor lehetőséget, 

javaslatot és udvarias kérést  akarunk kifejezni vele.   

(a CAN is jó szinte minden esetben, de a COULD udvariasabb és formálisabb 

is.. és ezt szívesen használják intelligens körökben..)  

Megnyugtató, hogy félreértés nem lesz belőle, ha „can”-t mondanál..! 

Somebody rang the doorbell. It could be the postman. (csengettek, lehet hogy 

a postás az.)    

What shall I do now? You could try it again! (Most mit csináljak?  

Megpróbálhatnád mégegyszer..) 

Excuse me Sir, could you tell me the time?  (megmondaná hány óra van?)  

Szebb, mint a „Meg tudja mondani”..? can you tell…? 

 

 



It is very warm in here, could I open a window?  (Nagyon meleg van idebent, 

kinyithatnék  egy ablakot?  ) 

Itt több mindent vegyetek észre:   (mondjátok ki a mondatot többféle módon) 

1. Ha azt mondanám, hogy …„the window”, akkor nyilván csak egy ablak 

van a helységben..   (…az ablakot?) 

2. Ha azt mondanám, hogy …„this window”, akkor meg is mondom, hogy 

melyiket gondolom a több közül..  (ezt az ablakot?) 

3. Ha azt mondanám, hogy …„some windows”, akkor a sok közül néhányat 

nyitnék ki..  (egy pár/néhány ablakot?) 

4. De most azt mondtam:  „a window”,  (azaz …egy ablakot?) 

Még egy pár példa: 

Could I have (vagy „get”) a glass of water? 

Could you come and help me? 

(Észrevehettétek, hogy  soha nem fordul elő a „to” és a folyamatos „-ing”-es 

alak sem: Nincs olyan, hogy „I can to go”, sem „I could going”…!  Csak simán a 

főige..) 

 

Még egy vígasztaló tény jutott eszembe: amikor szorongva gondoltok arra, 

hogy a fránya angoloknál nem kevesebb, mint 12 igeidőt lehet 

megkülönböztetni és mi még néha küzdünk az első három alakkal (go – went – 

gone..), akkor azért az a három alak már majdnem öt, hiszen még rövidesen jön 

hozzá a „have” és a „had” használata, amelyek közül a „have” már nem is 

egészen új, ugyebár? 

Emlékeztek?  De persze még frissíteni fogjuk!  (Mert hogy gyakran előfordul.) 

Have you ever been to China?   (de még eljuthatsz oda egyszer..) 

Have you visited your Grandma yet?  (ha nem, még elmehetsz hozzá!) 

„There have been an explosion at an industrial plant.”   (jellemzően újságcikk 

címe ilyen.. Véletlenül sem mondja meg, hogy mikor történt, az a lényeg, hogy 

megtörtént!  „Robbanás történt egy ipartelepen” tipikus cím.       Utána 

viszont : „Everybody heard the big BUMM! in Csepel yesterday morning, the 

police arrived quickly and the ambulances came in 15 minutes too. The Chief of 

the police said they were investigating the possible cause of the explosion 



etc…etc.. Mindig sima első múlt idő: ezt használjuk, ha elmesélünk valamit. Ha 

vicc, ha friss hír, ha vélemény..) 

Még ezen fogunk rugózni egy keveset! A nyelvkönyvek több oldalon át 

magyarázzák, nehogy a tanuló véletlenül megértse…és „ugorjon” a jövő évi 

tandíj..        Én kicsit egyszerűbb leszek, jó? 

Lazítás következik. 

(Akár afrikai regény részletét is olvashatnánk… Nem igazi… én volnék a szerző..) 

A múltkor meséltem, hogy egy csomó országban beszélik az ú.n.  „pigeon 

English”-t, azaz azt a tört angolt, amivel köszönik szépen egészen jól 

elkommunikálgatnak egymással és még adott esetben velünk is, anélkül, hogy 

ismernék a magasröptű „Oxford English” szabályait, nyelvvizsgájuk sincs, de 

még a múlt- és jövő időket sem feltétlenül tudják.  

Ugye, ha úgy kezdem a mondatot (hibásan persze!), hogy „two weeks before”, 

akkor nagyon világosan értem, hogy két hete történt a dolog és akkor múlt 

időről lesz szó. Akkor is, ha később  helytelen igeidőt használnak..              

Mégis jól értem.. 

Ha viszont azt mondja a bennszülött, hogy „tomorrow I go to look for 

something”, akkor tudom, hogy a holnapról beszélünk és jövő időt kell 

értenem, akkor is, ha nincs ott a „will” és majd holnap megy keresni azt a 

valamit..    

Jelentem Nektek, hogy az utóbbi majd 50 évben nem volt rá példa, hogy egy 

ilyen (nem Londonban tanult) közegben bármit is félreértettem volna.. 

Afrika, a Közel-kelet és Délkelet-Ázsia, valamint a spanyol-ajkú Mexikói és dél-

amerikai népek a jellegzetes példák erre, de a sornak nincs vége, nálunk sem... 

Az érdekesség kedvéért megpróbálok visszaemlékezni egy a híres Kilimanjaro 

közelében élő maszáj fiatalember történetére, ahogyan azt ő mesélte én pedig 

értettem, Ti is fogjátok.  Afrikai regényrészlet is lehetne… 

„You know Mister, we have cows (szarvasmarha) we eat cow meat and drink 

cow blood and we work with them. Every other work  for woman only. 

Cooking, cleaning and babies: all woman work..                     

We man, only sit and talk and walk all day.    But if lion (oroszlán) come and eat 

my cow, I must go fight and kill. This is my job! Man job, this not for woman! 



Some month before I see one cow  not here! What happen? I speak my friends 

in my village. (falu) Come, must help, possible big problem here!  My friends 

and I together go and check. We see blood and find bone in grass and know 

that big lion eat my cow.  

Lion no eating for 3 day no problem, but after must hunt and eat. You know, if 

lion eat  cow, he much very happy, because cow can not run fast and no 

problem if lion very old, can kill cow easy. Antilope and zebra run much very 

fast, no easy to kill.  Cow meat eating very good and after lion  want  eat more. 

Another cow and another cow in my village.. This very very danger!                  

We must kill this lion!  We must together very much stop this danger!     

We go and go and look and look where lion go?  

After two day we see another animal dead. Dead antilope. I sure know my lion 

eat this antilope. If the lion eat too much, he happy and he very full and after 

want go sleeping all day. We, masai (maszáj) men know where we must look 

and go with our gun and kill Mister danger lion.  

Before many, many year young masai man have no gun, only spear. (lándzsa)  

Young boy must kill one lion with spear and after he is a man.   Today a boy no 

must kill lion with spear and knife. But  long before,  fifty year before my 

Grandfather  is young boy, he must make it and after he bring home lion head, 

he is man and he possible take  a woman wife and after many children.                            

Now I work  for Tourist Office, every day bring many tourist here to see masai 

life and very much beautiful african animal. We dance for tourists, special 

masai dance: we jump high and tourist give  me good money, good for my 

family.  

We speak: Hakuna matata!”   (no problem..kiszuahéli nyelven..) 

 

Ugye érthető az egész és még néprajzilag is művelődtünk! 

Mindebből ugye logikusan következik egy lehetséges feladat? 

Ha a maszáj fiatalember (akitől még rengeteg más érdekességet is megtudtunk 

ilyen „nyelvi fordulatokkal”) nyelvtanilag is helyesen mesélte volna a 

történetet, az hogyan nézne ki? 

Kihívás? Megírnátok? Természetesen (sokszor mondom) nem kell szóról szóra 

fordítani, de a lényeg jöjjön át! 



 

Következik egy teszt, ezúttal egészségügyi témában. Mindössze két lehetőség 

közül kellene kiválasztani a helyes megoldást. 

(emlékeztek: a tesztből nem nagyon tanul az ember, de lemérheti, hogy hol tart.) 

15 sentences, 2 options (opció) and only 1 correct option per sentence. Read 
every sentence carefully and decide which option fits into the sentence as the 
best one.  

(Ha meg is írjátok a mondatokat, megint lesz egy jó napom!) 

1. I need lots of tissues today. I have a …..........   (tissue= papír zsebkendő) 
runny nose 

runner eye 

 
2. Joan had a …........, so she went to the dentist.  (dentist= fogorvos) 

toothbrush 

toothache 

 
3. My daughter has a bad cold. She has a slight …......... and she is shivering. 

temperature 

temperament 

 
4.  The nurse wrapped a …........ around Lily's head.        (wrap= beteker) 

bandage 

plaster 

 
5. My father stopped drinking coffee because of his high blood ….......... 

pressure 

tension 

 
6. I bought medicine for dry …........     (dry= száraz) 

cold 

cough 

 
7. I broke the …........, so I can't take my temperature. 

thermometer 

stethoscope 

 



 
8. Lou made a cup of hot herbal tea for her grandmother. She has a …...... 

throaty sore 

sore throat 

 
9. I went to the gym, but I pulled a ….. in the first five minutes. (pull sg =meghúzni) 

muscle 

vein 

 
10. Do you think her illness is ….........? 

contagious       contagious= fertőző 

contaminate 

       contaminate= szennyez 
11. She broke her leg and she needs …........ now. 

crunchies 

crutches  

       crutch= mankó 
12. I can't go to work, I think I have the …...... 

flu 

coldness 

 
13. My doctor gave me a(n) ….......... for antibiotics. 

incision 

prescription 

 
14. Donna felt ….. after running for an hour. She had to sit down. (dizzy=szédül) 

dizzy 

conscious 

 
15. I hurt my finger. It is so ….. that I can't put my gloves on. (glove= kesztyű) 

broken 

swollen 

 

Amikor az ember éltesebb korba kerül (ezt Ti, fiatalok még nem nagyon 
tapasztalhattátok..), akkor elgondolkozik, jobb esetben viccelődik az időskori 
elbutulás gondolatával..  
Az alábbi történet hőse is azt szeretné megtudni az orvosától, hogy szerinte 
mikor jön el az ideje, (elbutulásilag) hogy egy idősek otthonába vonuljon valaki. 
Innen kezdve vicces a story.  



 
Értelmezzük! 
 
(Súgok: determine: meghatároz, eldönt, megállapít..,  whether: vajon,   
bathtub: fürdőkád, tea spoon: teáskanál,   teacup: teáscsésze,    bucket: vödör,   
plug: dugó,    normal: normális..) 
 
Jó szórakozást hozzá! 
 
 
A TRIP TO THE DOCTOR  
 
During a visit to my doctor, I asked him, "How do you determine whether or 
not an older person should be put in an old age home?"  
 
"Well," he said, "we fill up a bathtub, then we offer a teaspoon, a teacup and a 
bucket to the person to empty the bathtub."  
 
"Oh, I understand," I said. "A normal person would use the bucket because it is 
bigger than the spoon or the teacup."  
 
"No" he said. "A normal person would pull the plug.           
Do you want a bed near the window?" 
 
 Én annak idején jót mulattam rajta.. 
 
A végére még egy eléggé vicces ügy: 
 
A „sor”, amikor az üzlet, vagy az ügyfélszolgálat előtt sorban állsz, az 
a „queue”. (Kiejtve: kjú) 
 
(Ugye már nálunk is előfordult az a baki, hogy „kígyók…kígyóznak”? 
A németben sorban állni, az valóban „Schlange stehen” azaz „kígyót állni”..) 
 
Ha viszont az ABC-t betűzzük angolul, akkor az „éj-bi-szi-di” után a Q-hoz érve 
valóban „kjú”-t ejtünk, ez maga a szó! Egyetlen betű? .. Ez magyarázza az 
alábbi irónikus megállapítást: 
 
  



 

Azaz: irónikus egy szó, hiszen csak egy kiejtett „Q” plusz egy csomó 

halk/kiejtetlen/felesleges betű várakozik egy sorban..                    

(Egy betűvel mégsem illik szót alkotni, ugye?..de azért érdekes..) 

 

Mára ennyit, legközelebb hasonló (csapongó) stílusban folytatjuk, ha igaz április 

elseje a Bolondok Napja! 

Szép napot és jó egészséget Mindnyájatoknak és persze vigyázzatok 

Magatokra! 

üdv 

andrás 


