
Hi, everyone 

I am back again with some new material, hope you will like it.  

Igazi tanulással kezdünk, aztán könnyebb hangvételre fordítunk.. 

Néhány szó ill. kifejezés boncolgatásába is belemegyünk, amelyeket könnyen 

össze lehet keverni. 

Kezdjük néhány régen már említett érdekességgel: 

MUST 

Jelentése: muszáj, nagyon erősen kell..   (németesek a „muss” szóra 

gondolhatnak..)  Egyetlen gond van vele: nincsen sem múlt, sem jövő ideje, 

kizárólag jelen időben használható. 

„It is 7 o’clock! I must go now! There is a curfew -kijárási tilalom- so I must get 

home by 8 pm.. 

Kénytelenek vagyunk (muszáj!) egy másik szerkezetet bevetni, hogy a további 

igeidőket is használni tudjuk. 

Ez a „have to” alak, amelyik univerzálisan használható, még a jelen időre is.      

(I had to go home… I have to go home…. I will have to go home.. 

(Van még egy ritkábban használt forma, ahol a „must not” alak erős tiltást fejez 

ki. (tilos!)  You must not smoke here! Persze a ”No smoking!” a gyakoribb tiltó 

forma és semmi köze ahhoz, hogy „szmokingot viselni tilos!..) 

Nagyon gyakran előfordulnak a beszédben, ezért ezeket kötelező tudni, de 

látjátok, hogy nem igazán mumusok. 

CAN 

Jelentése: tudni, képesnek lenni vmire..  (ami meg van engedve) 

I can go now: mehetek…. I can wait (for) another ten minutes: még tíz percet 

tudok várni… I can swim: tudok úszni, nem fulladok a vízbe.. (ne zavarjon meg, 

hogy azt is mondhatod: I know, how to swim… majd ezt is megnézzük 

közelebbről.) 

A „can” nem véletlenül került ide a „must” szomszédságába: ennek ugyan van 

múlt ideje (could), de jövő időre nem jó, megint csak kell egy másik szerkezet, 

amelyik a képességet hangsúlyozza. 



A „to be able to” (do something ) alak azt jelenti, hogy „képesnek lenni 

valamire”, de azért nem olyan bonyolult a dolog. Természetesen ez is 

használható mind a három időben: I was able to run very fast…..I am able to 

run very fast….. I will be able to run very fast.. 

Hogy egy kicsit nehezebb legyen, a „could” egy másik nyelvtani alakzatban, a 

feltételes mód kifejezésére is gyakran használatos, ezért megér egy 

„oldalpillantást” 

Tőlem megszokott rövid csapongás:  (és persze magánvélemény..) 

Ismerek „nyelvtannal túlzottan megfertőzött” nyelvtanárt, aki már sok 

érdeklődő kedvét vehette el az angoltól, mert szerinte szinte fontosabb, hogy 

tudjatok 10 igét használni mind a 12 igeidőben, mint hogy 100 igét használjatok 

a múlt-jelen-jövő idejű alakokban. Ha belegondoltok, a legtökéletesebb 

nyelvtan sem ér egy lyukas fillért sem, ha nincs mögötte a szókincs (vocabulary, 

röviden „vocab”) 

Az viszont, aki a többé-kevésbé odavaló szavakkal és gyengébb nyelvtannal 

„vitézkedik”, sokkal messzebb jut, ha minden jövő időhöz csak a „will”-t teszi 

hozzá, a múlt időnél a „long ago” (régen) kifejezést használja.  Rengeteg 

országban volt szerencsém találkozni erősen „tört angolt” bátran beszélő 

fekete-barna-sárga színű helybéliekkel és semmi kommunikációs probléma, 

sem pedig félreértés nem fordult elő.. 

Ez fordítva is igaznak bizonyult azokban az országokban, ahol -néha évekig- 

éltem és a munka mellett nem tanulhattam a helyi nyelvet, csak ami „rám 

ragadt” és csodák csodája: többek között arabul, törökül és finnül is képesek 

voltunk kommunikálni egymással alap-alap szinten. Ezért szoktam hirdetni, 

hogy  

„Az idegen nyelv azon kevés dolgok egyike, amit rosszul tudni is érdemes..” 

(Dél-amerikai sírfelirat: „Itt nyugszik José, a legjobb férj volt és a legrosszabb 

villanyszerelő..”  Nem mindenre igaz, mondom, hogy kevés ilyen van!!!) 

 

Komolyodjunk meg ismét: 

A „LIKE” story    (tetszeni, szeretni..) 

Emlékeztek, hogy Buddha szerint: 



„If you like a flower, you tear it off, take it home and it will die soon” (ha 

tetszik, letéped és vége..)  

„If you love a flower, you water it every day”   (ha szereted a virágot, naponta 

öntözöd..) 

A tetszeni és a szeretni között van tehát különbség, de olykor nekünk kell ezt 

„kiérezni:: 

I like Mary but I also like good cold beer. (Tetszik a Mary, de szeretem a jó 

hideg sört is!) 

I like many things, but I love my children.  (sok minden tetszik, de a 

gyerekeimet szeretem!) 

 

Nem is itt van a gond a „like”-kal! Hanem? 

Másik összefüggésben legalább ilyen gyakran használatos.           

Nagyon egyszerű példa jön: 

You learn English, I learn English too: you are like me!   (olyan vagy, mint én!) 

Like: úgy mint, olyan mint.. 

I would like to look like Tom Cruise (itt: úgy szeretnék kinézni, mint ő..) 

„You look like your own Grandma” (úgy nézel ki, mint a saját Öreganyád!... nem 

hízelgő..) 

„A city in Mexico looks like Toledo in Spain. (Mexikóban egy város -Taxco- úgy 

néz ki, mint Toledo Spanyolországban..) És tényleg! 

 

Kicsit könnyebb vizekre evezünk, de még mindig nyelvtan… 

 

A  „for”, a „with” és az „at” vonzatait mutató „picture” következik. 

Néhány példát alatta szeretnék megmutatni, a többit Ti ki tudjátok találni. 

(mit senyvedtem, amíg anno be tudtam másolni a képet az „Érdekességek” c. 

fájlomba..) 

Lássuk! 



 

 

 

I never ask for money   I agree with you  I knock at your door 

I wait for you    I can help with money I look at you   

I depart for London   I make a deal with you I smile at you 

I pay for my coffee       I laugh at you 

I apply for a new job 

I thank you for your help 

 

 

 Megint pár komolyabb percre kérem a figyelmet. 
 
Banki pénzfelvétel a számláról, gyakori téma lehet, érdemes tudni. 
 
„I have my bank account with the National Savings Bank”: az OTP-nél van 
számlám” 
 



Az angol a számláról úgy vesz ki pénzt, hogy „withdraw” (kivon, visszahúz, 
kihúz) róla. Mielőtt azt mondanánk, hogy  komplikált az angol, gondoljunk bele, 
hogy milyen, egymással ellentétes kifejezéseket használunk mi, magyarul: 
A számláról „felveszek” „leveszek” és „kiveszek” pénzt, ugye? És az mind 
ugyanaz…  A szegény külföldi pedig tanulja meg? 
 
És mi a helyzet, ha pénzt akarok „elhelyezni” a számlámon? (Vagyis betenni, 
rátenni, befizetni rá,… tanuld meg, idegen!) 
„I put  500 dollars on my account”  (simán: ráteszek a számlámra…) 
Pont úgy, ahogy: I put my book on the table.. 
 
 
Udvariasságról lesz szó: 
Ugye emlékeztek, hogy egy egyszerű eldöntendő kérdésre (igen-nem) sem illik 

egyetlen szóval válaszolni. Mindjárt látni fogjátok, hogy ezt már tudtátok is: 

„Do you speak English?”   Nem azt mondjuk, hogy „Yes”  vagy „No”, hanem az 

udvarias válasz a „Yes, I do!”  vagy netán a „No, I don’t!” 

 

Könnyebb vizekre evezünk,   egy nem túl nehéz témát járunk körül.. 

Az új fogalmakat rögtön oda is írom, hogy könnyebb legyen a dolog. 

Ugye, ha van egy probléma (problem), annak van oka (cause), sőt annak még 

mélyebben fekvő gyökere  (root) is lehet. Ha a megoldást (solution) keressük, 

akkor ezt jó megtalálni és nem csak a felszínt (surface) kapargatni. 

(Olyan, mint ha a tünetre kapunk gyógyszert, de az alapbaj megmarad, sőt..) 

 

Jöjjön a tanulságos történet, értelmezzük és ragadjanak ránk az új szavak, 

kifejezések.    

The root of a problem 

 

A man walks into a doctor's office with a broken hand. 
 
The doctor fixes the hand.  (fix: rendbehoz, megcsinál, rögzít..) 

 
But the man will be back because the doctor did not discover the cause 



of the problem.   (discover: megtalál, felfedez..) 

 
If the doctor had asked questions he would have discovered: 
  (itt feltételes mód és múlt idő is előfordul: ha megkérdezte volna, rájött volna, 
hogy..) 

 

1. The man broke his hand when he punched a wall  (punch: üt..) 

2. The man punched the wall because he was mad ( dühös) at his 
girlfriend 

3. He was mad at his girlfriend because she cheated on him (megcsalta) 

4. She cheated on him because he comes home drunk (részeg) every 
night 

5. The man comes home drunk every night because he doesn’t like 
how she prepares his lobster soufflé (she uses too much nutmeg)   
(túl sok szerecsendiót használ a rák-szuffléhoz..) 

If only the doctor had known this he could have recommended a good 

French cooking school and voila - problem solved! 

(ha a doki tudta volna ezt, ajánlhatott volna egy jó francia főzőiskolát..és annyi!) 

 

In English, that’s called, “getting to the root of the problem.” 
(Angolul ezt úgy hívják, hogy leásni a probléma gyökeréig..) 

 

Most solutions deal with surface problems — the broken bone. 
(legtöbbször a megoldás a felszínes problémával foglalkozik.. a törött csonttal..) 

 

Much more effective is to find and fix the root problem.        
(effective: hatékony, hatásos..) 

 

And that’s what I just did with a very common English problem — 

translating in your head. 

 

Ideally, you want to think in English.  (ideális esetben..) 

 

You hear an English sentence > you speak an English sentence.         

And your native language never enters your head.         
(anyanyelved eszedbe sem jut) 

Ekkor mondhatod, hogy végre angolul gondolkozol és nem egy 

„fordítógép” szerepét alakítod… 



 

But for a lot of students, it’s a big mess in there: a big mix of words from 

two or more languages. 

Ugye? (egy csomó tanuló esetében egy nagy összevisszaság van odabent: 

két -vagy több- nyelvből származó szavak keveréke..) 

 

Ez igazából a beszédnél problémás, hiszen olvasásnál csak lelassít bennünket. 

Ha viszont a beszélő mondatát angol-magyar fordításnak vetjük alá, aztán a 

magyarul megfogalmazott választ ismét angolra próbáljuk fordítani, akkor mire 

kinyögnénk valamit, a partner már három mondattal előrébb jár, amelyekre 

oda sem hallgattunk a nagy koncentrálás közben.. 

 

Ide tartozó érdekesség: a root, ami a probléma gyökerétől a 

növények gyökeréig sokszor használható  (a beetroot pl. a cékla..)      

egy vonzattal jelent mást is, ami nagyon jól jöhet beszéd közben: 

I root for you!   Drukkolok neked!  

In the olympic games we all root for the Hungarian team! 

I am rooting for the Fradi! 

 

Végül még egy szerkezetről szeretnék szót ejteni egy – főleg sportolói 

körökben- ismert mondás kapcsán.                        

Az ilyeneket érdemes „bemagolni”, mert ha egy amúgy ismerős mondatot 

angolul is bármikor „elő tudunk hívni”, akkor nem csak néhány szó, hanem egy 

nyelvtani szerkezet is rögzül a példán keresztül. 

„What doesn’t kill you, makes you stronger!” 

azaz „Ami nem öl meg, az erősebbé tesz”  (erősít) 

Tehát ha valami valakit „valamivé” tesz, azaz „olyanná csinál, olyanná tesz”, 

akkor a „make” ige használatos.  

Nem is áll távol a magyar gondolkodástól, ugye?  

Néhány nagyon egyszerű példa következik, mindenki megtalálhatja azt, amit 

könnyebben meg tud jegyezni, a „tanulság” ugyanaz.. 



Rómeó mondja Júliának: Please, be my wife! I pomise I will make you happy!        

(azaz: légy a feleségem, boldoggá teszlek!) 

Do not (don’t) make me angry!  (ne tegyél engem mérgessé = ne bosszants!) 

He made me do something.  (Múlt idő: Rávett, hogy tegyek meg valamit..) 

He made her pregnant.  (Teherbe ejtette..  terhessé tette..) 

Please don’t try to make me feel guilty. (Légyszives ne próbálkozz azzal, hogy 

bűnösnek érezzem magamat!) 

This is all for today, please take care (of yourselves) and spend some time with 

the practice of English! 

Hoping to see you as soon as this madness will be over… 

If you have any questions, please do not hesitate to call or write and ask! 

Missing You all! 

 

András 

 


