
Hi everybody! 

Soon we step into May and the wheather should finally turn into the spring-

summer fashion.. At least I hope so! (legalább is remélem..) 

(Attention!  

A múltkor sikerült elírnom egy igeidőt, hibát máskor is elkövethetek, mert -

törekvés ide vagy oda- messze vagyok a tökéletestől… Ha bárki észrevesz valami 

gyanúsat az anyagaim között, PLEASE szóljon,telefonáljon,írjon egy e-mail-t! 

Másfelől viszont milyen unalmas lenne tökéletesnek lenni!?                 

(Igaz, nem próbálhattam még..) „And now what is next?” (És most hogyan 

tovább? kérdezhetnénk..)    És nem lenne válasz… Na ez a veszély sem fenyeget.. 

 

Ma egy kicsit többet mesélek magyarul, mint általában..  

Remélem, hogy nem feleslegesen.. Lesz itt szó nyelvtantól a kiejtésig sok 

mindenről.. 

Ha egy született („native English speaker”) angolt  megkérdezünk, hogy mondja 

már el mi az a „Future Perfect Continuous” igeidő és hogyan kell használni, 

majdnem biztos, hogy furcsán fog ránk nézni, majd zavartan elmosolyodik és azt 

feleli: If I knew that, I would be an English teacher..  (ha én azt tudnám, angol 

nyelvtanár lennék..) 

És ez nem vicc, többszörösen kipróbáltam,  -szemtelen módon  a szerintem 

legkomplikáltabb és legfeleslegesebb igeidőre kérdeztem rá- , de a lényeg, hogy 

ők bizony nem nyelvtani szabályokat magoltak gyerekkorukban és láss csodát, 

nagyon szépen megtanultak angolul. Anélkül használják, (de legalább is gond 

nélkül megértik) mind a 12 igeidőt, hogy azokhoz a nyelvkönyvekből idézhető     -

bonyolult és általában nem is kötelező- szabályrendszereket valaha is társítanák..  

Az már újabb kori tudomány, hogy aki szabályt magol, az leginkább a „rövidtávú 

memóriáját” tömi és az majd pont akkor nem jön elő, amikor kellene.  

Ugye értitek, hogy miért inkább kifejezéseket, mintákat szeretnék tovább adni? 

 

Külön érdekességek, amit a korábban említett nemzetközi nyelvtanári „on-line” 

konferencián már sokadszor elmondtak és talán ezért bennem is „megragadtak”: 



• Három nyelvtudós – hát persze, hogy Japánban történt - egy szuper-

számítógépet megtömött a létező talán összes angol szóval, kifejezéssel 

és azok különféle alakjaival. Milliós nagyságrendig jutottak, ez egy 

normális emberi agy számára nyilván lehetetlen és felesleges túlterhelés 

lenne.. (Mezzofanti bíboros, a rekorder-nyelvzseni sem tartott itt persze..) 

• Aztán ugyanők megnézték, hogy az átlagosan intelligens beszélők olyan 

10-15.000 körüli szó és kifejezés birtokában lehetnek. De ezeket is inkább 

gond nélkül megértik, mint használják! 

• Egyetértés van abban, hogy egy kb. 3000 szót tartalmazó „vocabulary” 

birtokában minden szöveg, beszéd, film stb. 80% feletti arányban érthető. 

Ezeket hívják „High Frequency Words”-nek (nagy gyakorisággal 

előforduló szavaknak..)   

• Emellett azt is mondja a tudomány, hogy egy átlagos beszélő (ha van 

ilyen!) az általa ismert szókincs kb. 30%-át használja az „átlagos”  

hétköznapokban. Olvasva persze érti a többit is, sőt... 

• Amikor valaki  furcsán beszél, az nem feltétlenül kiejtési probléma, de 

sokan egy ausztrál, egy angol vagy egy amerikai (egyébként kitűnő 

angolsággal beszélő) mondókáját az akcentus miatt nem értjük jól.               

A ma általánosan elfogadott vélemény szerint „helyes kiejtés” nem igazán 

létezik. Egy amerikai elnök és az angol királynő,  egy ausztrál TV bemondó 

vagy egy újságárus soha nem fog azonos akcentussal beszélni, mégis 

hibátlan angolt beszélnek mindnyájan…  Mindegyiknek anyanyelve!!                            

Ők meg is értik egymást, nálunk szintén csak 20 éves gyakorlás kérdése 

lenne. Persze nálunk nem ezzel telik a nap, érthetően.. 

• Természetesen magam is sokat erőlködtem, amíg -hivatalos útjaim során- 

a jellegzetes japán, az indiai, az arab, vagy az afrikai „broken English”-t 

aránylag simán érteni tudtam, de -és ez már majdnem vicces- a jellegzetes 

német, a francia, az olasz vagy az én esetemben a finn angolságból akár 

telefonon be tudtam azonosítani a beszélő anyanyelvét. Természetesen az 

akcentusból.. Nem is olyan boszorkányos, hiszen bennünket is sokan 

felismernek a „Hunglish” stílusunkról. (we use „too much” too much, for 

example: például túl sokszor mondjuk, hogy „too much”… Ezt mondják 

rólunk. Véletlen lenne?)  

• Észrevettük mindnyájan, hogy egy írott szöveget nagyságrenddel 

könnyebben értünk meg, mint egy beszélőt. Semmi gond ezzel, teljesen 

természetes!  

Mondom is, hogy miért: 



 

1./ You can control the speed of your reading   (neked tetsző tempóban olvasol) 

2./ You see where words start and end  (látod hol kezdődik és végződik egy szó     

és ez sokkal komolyabb, mint gondolnánk, mondok majd példákat is..) 

3./  You may go back if you need to..       (visszaléphetsz ismét elolvasni ha kell..) 

4./ No strange accents!            (nincs furcsa, esetleg nehezen érthető akcentus!) 

Ugye világos? 

Az iskolában enyhe irigységgel tanultuk, hogy pl. Kossuth Lajos a börtönben egy 

angol nyelvű Bibliából megtanult angolul. Rokonszenves városi legenda. Érthető 

módon később Amerikában egy árva kukkot sem értettek a beszédéből, amíg 

„rá nem tanult”..  

A kiejtés tanításával igen sokan foglalkoznak és nálunk is vannak specialistái a 

témának. Sajnos „on-line” nem igazán lehet ennek a fínomságaiba belemenni, 

de eljön ennek is az ideje. 

Egyik fontos tényezőjébe viszont belenézhetünk: ez a „hol kezdődik és hol 

végződik egy szó” vagy másképpen a „szóhatárok a kiejtésben” kérdése.           

Talán ez zavar mindenkit a legjobban a beszédértésben. 

„Holnap találkozni fogok egy hírességgel.” 

Ezt a mondatot fogjuk kicsit boncolgatni..                     Hogy is mondanánk? 

„I’ll meet a celebrity tomorrow.” 

Első fontos kérdés:  Hová tesszük a hangsúlyt?            

Szemben a magyarral, nem feltétlenül az első szótagra!  (Mert ha így lenne, 

tudnánk, hogy hol kezdődik egy szó.)   Az angol még ráadásul gyakran „lenyel” 

vagy „elharap” egy szótagot és ember legyen a talpán, aki alap- vagy 

középfokon megért egy eredeti filmet, vagy beszélőt kellő rutin nélkül.. 

Akiket élőben „kínoztam” már a hangsúlyokkal, talán emlékeznek a 

kedvencemre:    az „eredeti” angolul   „original”. Ebből az erős hangsúly a 

második szótagon van, tehát  „o ri ginal”. Az első betűt kicsit el is nyeljük, ezért 

aztán meglehet, hogy „rídzsinal”-t hallunk.  Azért kedvenc példám, mert ezt 

már értették is félre és „regional”, azaz „területi”-nek vélték.  Nagyon úgy 



hangzik..  (A „regional representative” a területi képviselő, ugyebár? Nem 

ismeretlen a kifejezés..) 

Ha belegondoltok, sok mindennapi szónál van hasonló helyzet, csak egy párat 

mutatok, vastaggal és nagyítva a hangsúlyos szótagot, mondjátok ki így! 

impossible,  repetition,  yesterday,   tomorrow,  understand,  alone, stb.. 

És most vissza a példamondatunkhoz: 

I’ll meet a celebrity tomorrow. 

Beszédben a már ismert összevonásokat mindig használják! Írásban, főleg 

hivatalos iratokban ugyan kiírják, hogy „I will meet…..”, de a hétköznapokban 

írva és ejtve is az „I’ll meet…” alakot használják. Ezt érdemes megszoknunk, 

mert ez már a beszédértésben is segíteni fog.  Az „I have a problem” is inkább 

„I’ve a problem”-nek fog hangzani, amiből igazán csak a hangsúlyos „prob” 

lesz a könnyen érthető.. („ájveproblem”) 

(Talán mondtam már, hogy a nyelvészek szerint  úgy kb. 15-20 ismétlés után 

kezd egy kifejezés vagy hangsúly megragadni „az okos kicsi fejünkben..” 

Kiegyeznék vele..) 

Enyhítő körülmény, hogy az angol sosem a mondat lényegesebb információit 

harapja el. Példánkban az I’ll, azaz „I will”-ből jó esetben az „áj”-t fogjuk 

kihallani, de ott az utolsó szó a „tomorrow”, ebből is világos, hogy jövő időről 

beszélünk, azt pedig már tudjuk, hogy rólam (I) van szó. Hallani tehát valami 

effélét fogunk: „Ájlmíteszelebrity tomorrow”. Ebből is főleg a „vastagot”! 

Amikor végre megint találkozhatunk személyesen is, el fogunk „csámcsogni” a 

kiejtés és a hangsúlyozás érdekességein, de már nem fogjátok teljesen újnak 

és ismeretlennek érezni a témát. 

Csak érdekességképpen mutatok egy hét szóból álló mondatot, ahol attól 

függően, hogy melyik szót „nyomjuk meg”, a mondatnak hét, kissé különböző 

jelentése is lehet.  (emlékeztek még ugye, hogy miért lett a francia a 

diplomácia nyelve? Ott nem lehet félreérteni valamit pusztán a hangsúlyok          

-esetleg hibás- odább tologatásával..  Habsburg Ottót idéztem a múltkor..) 

Tehát egy „Dilis angol példa” következik, jó szórakozást hozzá:  

"Sosem mondtam, hogy ellopta a pénzemet" 



 (Disclaimer: ez most amerikai angol, kérlek, ne hiányold a "have"-et a 
mondatból, esetünkben semmit sem változtatna, ha „I’ve never said”…    
kezdetet használnék. A londoni  inkább beleteszi, a washingtoni nem..) 

Miről beszélünk?   „I never said she stole my money.”   Essünk neki! 

 Dőlt betűvel és nagyítással jelzem, hogy mit „nyomunk meg”, mire tesszük a 
hangsúlyt és ezáltal a lényeget.  Próbáld meg így kimondani! 

1. I never said she stole my money. = Én ugyan sosem mondtam, hogy ellopta a pénzem. 

Valaki más elképzelhető, hogy mondta, persze, de tőlem ilyet nem hallottál, az tuti. 

2. I never said she stole my money. = Még véletlenül sem mondanék ilyet – soha!   
Nem kenném rá a dolgot, vagy egyáltalán, én nem olyan ember vagyok, aki meggyanúsítgat 

másokat…Sose mondtam, becsszóra! 

3. I never said she stole my money. = Nem mondtam, hogy ellopta a pénzem. Lehet, hogy 

leírtam egy levélben, vagy csak sugalltam, esetleg írtam róla egy dalt, de sosem mondtam. 

A számból nekem ilyen nem jött ki. 

4. I never said she stole my money. = Nem azt mondtam, hogy ő volt! A pénzem eltűnt, az 

tény, de hogy ő lett volna? Na, hát ilyet én nem mondtam. Persze attól még lehet, hogy ő volt, 

ezt nem tudhatjuk, de az tuti, hogy én nem fogtam rá. 

5. I never said she stole my money. = Sosem mondtam, hogy ellopta. Kölcsönvette, 

elpakolta a fiók hátuljába, vagy csak simán  elköltötte, de LOPÁS? Az túl erős szó, én ilyet 

nem mondtam… 

6. I never said she stole my money. = Sosem mondtam, hogy az én pénzemet lopta el. 

Valaki másét talán, de az enyémet biztosan nem.. 

7. I never said she stole my money. = Sosem mondtam, hogy a pénzemet lopta el. 

Mást biztosan lopott, de pénzlopásról nem tudok semmit. Tolvaj, az tény, de nem pénztolvaj. 

(Nem látta valaki a strandpapucsomat?)  

  

  

  

  

Egy management lecke jön: 
 

 
 



 
  

Egyik kedvencem az elmúlt hetekből:  „Respect those, who hate you!” 

 
 

(They are the only ones who think that you are better than they are..) 
 

Megint lopott bölcsesség: 

(Aranyos!) 



 

(Ugye emlékeztek, hogy a „present” egyszerre jelent „ajándék”-ot és „jelen”-t 

is?..  A „gift” pedig szintén ajándék.. A tegnap történelem, a holnap rejtély, a 

ma ajándék… ezért is hívják „present”-nek..) 

 

Megint egy kis nyelvtan, minden magyarázattal:    

(a titkos cél, hogy pár kifejezés ragadjon meg a memóriátokban a puszta szavak 

helyett..  Ízlelgetni kell, nem biflázni… Az idő nekünk dolgozik, ugye?…) 

LIKE AND AS 

LIKE használata prepozícióként: ebben az esetben a LIKE azt jelenti, 
hogy hasonló valamihez, és összehasonlító szerkezetekben használjuk. 

Michael Douglas is like his father. – Michael Douglas pont olyan, mint 
az apja. 
Mary looks just like a poddle with that hair. – Mary pont úgy néz ki, mint 
egy uszkár azzal a hajjal. 
Like Spain, Portugal has many sunny beaches.                
Csakúgy   mint Spanyolországnak, Portugáliának is sok napfényes 
tengerpartja van.  

Ne keverd össze a LIKE és az AS szavakat! Nézd csak: 



Isaura worked as a slave at some plantation. – Isaura rabszolgaként 
dolgozott valami ültetvényen.  

Tehát szegény valóban rabszolga volt, ezért az AS-t kell használni. 

Mike works like a slave, almost 12 hours a day! – Mike úgy dolgozik, 

mint egy rabszolga, majdnem 12 órát naponta.. 

Tehát Mike nem rabszolga, de annyit dolgozik, mint egy rabszolga 
(olyan keményen), ezért a LIKE-ot kell használni. 

 

LOOKS / SOUND / FEEL / TASTE / SEEM,    LIKE 

úgy néz ki/úgy hangzik/olyan íze van/olyan illata van, mint … 

The garden looks like a jungle. – A kert úgy néz ki, mint egy dzsungel. 

Sometimes you sound just like my mum! – Néha pont úgy szólsz 
(hangzol), mint az anyám! 
 
At last he felt like a real soldier. – Végre úgy érezte magát, mint egy 
igazi katona. 
 

My experience is very much like that described in the book. – Az én 
tapasztalatom nagyon olyan, mint az, amit a könyv leírt. 
 
He looked nothing like the man in the police photograph. – 
Egyáltalán nem nézett úgy ki, mint a férfi a rendőrségi fotón. 

WHAT IS SOMEBODY / SOMETHING LIKE? 

akkor használjuk, ha megkérdezünk valakit, hogy valaki/valami milyen 
(írja le, hogy milyen) 

What’s their house like inside? – Milyen a házuk belül? 

What are Dan’s parents like? – Milyenek Dan szülei? 

 

LIKE használata példa említésekor: 



Things like glass, paper, and plastic can all be recycled. – Olyan 

anyagok, mint például az üveg, papír és műanyag újrahasznosíthatók. 

 

Try to avoid fatty foods like cakes and biscuits. – Próbáld meg 

elkerülni az olyan hizlaló ételeket, mint például a sütemények és 

kekszek. 

 

(Ritkán fordul elő:  BE LIKE SOMEBODY TO DO SOMETHING   

valakire jellemző valami, (rá vall) hogy valamit tesz.. 

It’s not like Steven to be late. – A késés nem Stevenre vall/jellemző. 
It’s just like her to run away from her responsibilities! – Ez pont rá 
vall/jellemző, hogy elfut a felelősségek elől.) 

 

„JUST LIKE THAT” 
beszélt nyelvi forma, jelentése “csak úgy” (símán, gondolkodás nélkül) 

You can’t give up your job just like that! – Nem hagyhatod ott 
(adhatod fel) a munkádat csak úgy! 

Helen left me just like that!       Helen csak úgy (símán) otthagyott! 

 

THERE IS NOTHING LIKE …  
nincs semmi, ami a …-hoz fogható, hasonló.. 

There’s nothing like a nice cup of tea! – Semmi sem fogható egy jó 
csésze teához!   (nincs is annál jobb, mint..) 

There is nothing like a week-end with my friends! (nincs jobb, mint 
egy hétvége a haverokkal..) 

AS … AS … 
olyan … , mint … – alapfokú összehasonlításkor használt szerkezet. 



Tom is not as old as you, is he? – Tom nem olyan idős, mint te. 

Ugye?  

                                

My grandma is an old woman with hair as white as snow.   A 
nagymamám egy idős asszony, akinek olyan fehér a haja, mint a hó. 

Some of the doctors are paid almost twice as much as the 

nurses. – Néhány orvosnak kétszer olyan magas a fizetése, mint a 
nővéreknek. 

We work as hard as any other team in England. – Olyan keményen 

dolgozunk, mint bármelyik másik csapat Angliában. 

Please let me know your decision as soon as possible. – Kérlek, 
tudasd velem a döntésedet olyan hamar, ahogy csak lehet.  

(Ezt rövidítik hivatalos levelekben így: a.s.a.p.  Várjuk szíves válaszát 
a.s.a.p.,   We will arrange a meeting a.s.a.p.,   Call me back a.s.a.p,..) 

Ez egy meglehetősen nagy falat volt, lazítsunk! 

Hogyan fordítanád az alábbi idézetet? 

„A nagy elmék (great minds) eszmékről (ideas) beszélnek, az átlagosak 
dolgokról (things), a kis elmék pedig más emberekről.”  (Charles Stewart) 
 
A modern India „Atyja” az Angliában jogot végzett Mahatma Gandhi sok híres 
mondása közül az egyiket érdemes lenne lefordítani: 

 



 
 
Talán egyszer már idéztem tőle, hogy:  
„Amikor beszélsz, elmondasz valamit amit már tudsz. Amikor mást hallgatsz, 
akkor viszont megtörténhet hogy tanulsz valami újat!” 
(Szerintem nagyon okos!) 
 
A végére egy tréfás történet:                     
(lehet, hogy egy kevés szótározásra szükség lesz, de igyekeztem súgni is..) 
 

 An Arab Sheik was admitted ( felvéve) to the Hospital for heart surgery, but 

prior to the surgery, the doctors needed to have some of his blood type stored 

in case the need arose. (szükség esetére,  prior to: megelőzően, előtt) 

As the gentleman had an extremely rare type of blood that couldn't be found 

locally, the call went out around the world.  (rare type of blood: ritka vértípus) 

 

Finally, a Scotsman was located who had the same rare blood type. 

After some coaxing, the Scot donated his blood for the Arab.  (coaxing: 

rábeszélés, donation: adományozás) 

After the succesful surgery, the Arab sent the Scotsman a BMW, a diamond 

necklace for his wife, and $100,000 US dollars in appreciation for the blood 

donation.         (in appreciation: elismerésként..) 

 

A few months later, the Arab had to undergo (alávetni magát) a further 

(további) corrective surgery procedure. Once again, his doctor telephoned the 

Scotsman who was more than happy to donate his blood.  

After the second surgery the Arab sent the Scotsman a thank-you card (köszönő 

kártya) and a box of Quality Street chocolates. 

The Scotsman was shocked that the Arab did not reciprocate (viszonozni) his 

kind gesture as he had anticipated. (anticipate: elvár, számít vmire)         

He phoned the Arab and asked him: 

"I thought you would be more generous (nagylelkű) than that. Last time you 

sent me a BMW, diamonds and money, but this time you only sent me a lousy 

thank-you card and  a crappy box of chocolates?" 

 

To this the Arab replied: 



"Aye laddie, but I now have Scottish blood in me veins."                

(azaz szabad fordításban: Bizony pajtás, de most már skót vér folyik az 

ereimben..  Szleng : „in my veins” helyett „in me veins”..) 

Fontos lehet: Skóciában tanultam meg, hogy a helyiek nem szeretik sőt meg is 

sértődnek, ha „Scots”-nak szólítják őket, mert a Scotch az a whisky, ők pedig 

„Scottish men”. (A scotch tape meg egyébként a jól ismert „cellux” ragasztó..) 

 

Búcsúzóul egy tanulságos képecske: 

 

(Szerencsére Ti mind sokat olvastatok abban a bizonyos korban! 

Látjátok, hogy megérte!) 

  

Vigyázzatok Magatokra és akárhogy is, de közeledik az idő, amikor 

személyesen is találkozhatunk megint! 

Mindenkinek üdvözlettel: 

András 

 

 
 


