
Hi, everyone, 

Time is really flying, even when they are not really good times… 

However, the 1st of April is known for some time as „Fool’s Day” (Bolondok 

napjaként ismeretes...) 

Nekem újabban egy kicsit kedvencem is ez a nap, mert ahogyan néhány, magát 

okosnak tartó embertársunk az utóbbi időben viselkedik, beszél és cselekszik, 

meglehet, hogy nem is olyan rossz kicsit bolondnak lenni… 

Ennek megfelelően ma még a megszokottnál is kicsivel többet idétlenkedünk, 

de persze lesz itt minden egyéb is… 

Kezdetnek egy zavarodott (confused) úr hasonlóképpen zavaros gondolatait 

kellene értelmezni. (azt hinnénk, hogy a híres „jöttem, láttam, győztem” 

mondást látjuk, de az csak az eleje…)  

 

 

Szabad fordításra mutatok példát: „Jöttem, láttam, elfelejtettem, hogy mit 

akartam csinálni, visszalépkedtem arra, amerről jöttem, de útközben 

összezavarodtam, fogalmam sincs, hogy mi történik, de most mindenesetre 

pisilnem kell”” 

 

Mindenki ismeri, hogy a fél pohár vízre a pesszimista azt mondja, hogy „félig 

üres”, míg az optimista szerint jobb a helyzet, mert a pohár „félig tele” van. 



Az ismert „optimist-pessimist” verzió mellé mutatok egy táblázatot, amelyből 

kiderül, hogy sokkal több megközelítése lehet a dolognak a realistától a 

fizikuson át a művészig bezárólag…  Jó szórakozást hozzá! 

 



Egy kicsit komolyabbra váltunk, ígérem, hogy érdekes lesz.       

Egy arab fiatalember írta a verset (poem) és méltán óriási sikere van:    

A fontosabb szavaknál súgok a végén, de ha Te kiizzadod, az az igazi! 

Első olvasásra kimondottan lehangoló, pesszimista monológ egy magát 

csúnyának tartó szomorú valakitől… de várd ki a végét! 

 



Súgok:  convince: meggyözni,  ugly: csúnya,  hate: gyűlöl, utál,  lie to myself: 

hazudok magamnak,  worthless: értéktelen, terrible: borzasztó, szörnyű,  

deserve: érdemel,  matters: számít,  believe: hinni,  rest assured: nyugodj meg,   

no matter what: akárhogy is (kifejezés),  position: helyzet, állapot,  exist: létezik, 

van,   

Most jön a meglepetés!  

Ha kellőképpen elszomorodtál, „now read bottom up!” 

Azaz olvasd el ismét alulról felfelé az utolsó sornál kezdve! 

No lám! 

 MÁS: 

Már ejtettünk szót arról, hogy egy bankkal kapcsolatosan miféle pénzügyi 

manővereket szokás intézni. Ezekhez egy picit különleges fogalmakkal jó 

tisztában lennünk. A következő teszt ezekből szemezget… 

(én meg a válaszokból, ha valaki megírja nekem a „tutit”..) 

15 explanations, 2 options and only 1 correct option per explanation.            
Read every explanation attentively and decide which option is explained.  

1. The local office of a bank: 
branch 

stem 

2.  Money paid for the use of money lent:   lent: kölcsönzött 
share 

interest 

3. To take money out of a bank account: 
to withdraw 

to call 

4. Money paid to a bank for the bank's services: 
bank fines 

bank charges 

5. Written order to a bank to pay the stated sum from one's account: 
check 

balance 

6. Money lent by a bank etc. and that must be repaid with interest: 
loan 



let 

7. Bank account on which interest is paid: 
interest account 

deposit account 

8. To add written information to a document to make it complete: 
to fill in 

to fill up 

9. Book containing detachable checks:    (detachable: kitéphető) 
lacquered book 

checkbook 

10. Card from a bank authorising the purchasing of goods on credit: 
credit card 

debit card 

11. An instruction to a bank to make regular payments:     (regular: rendszeres) 
standing ovation 

standing order 

12. A person to whom money is paid: 
payee 

payer 

13. The difference between credits and debits in an account: 
challenge 

balance 

14. A record of transactions in a bank account: 
statement 

check 

15. Deficit in a bank account caused by withdrawing more money than is paid 
in:         (deficit: hiány) 

overdraft 

drought 

 

Ennyi komolyság után ideje megint „somolyogni” egy kicsit ezen a napon főleg.. 

Megpróbálok egy rövid kis videót csatolni. Ez egy MP4 fájl, a legtöbb gépen 

nem lehet gond elindítani. Örülnék, ha sikerülne!! 

Egy „brutálisan ártatlan” kiskölyökről szól, aki bizony alaposan megtréfálja a 

környezetét.. 

(A papa főnöke nem érti, hogy miért nem jött be dolgozni apu, nem is 

telefonált, hogy beteg lenne. Megpróbálja a mobilszámot hívni, de azt a kislány 



veszi fel suttogva és nem tudja adni sem aput, sem anyut, de még a rendőr 

bácsit sem (??) Még helikopter is érkezik a kereső csapattal. Mi lehet itt?) 

Brutally 

innocent.MP4
Bátran állítsátok meg a felvételt, ha kell, a szöveg írva van, 

ki lehet találni a történetet… 

 

Egy kis olvasmány következik, minden kifejezés magyarázatával. Érdemes 

hangosan olvasni, hogy a kiejtést is gyakoroljátok. 

Mindenkivel előfordulhatott már, hogy egy megvásárolt ruhadarabot ki kellett 

cserélni ezért-azért. 

Cipőt is mindenki vett már, még én is… (nem emlékszem, hogy a Clubban 

mezitláb találkoztam volna bárkivel…) 

Végül a „fit” és a „suit” különbségét is megbeszéljük.           

Nagyon életszerűek leszünk… 

 

CHANGING SOMETHING 

 
Assistant: Good morning! What can I do for you? 
Man: I would like to change this sweater. The sleeves are a bit too long for me. 
Assistant: I see. No problem, Sir. Do you have the receipt? 
Man: Yes, here it is. 
Assistant: Thank you. Would you like a smaller size, or you want to choose 
something else form the shop? 
Man: I'd like to try on a smaller size. 
Assistant: In the same colour? 
Man: Yes, please.... Where is the changing room? 
Assistant: Over there, next to the cash desk. 
Man: I think it fits me much better. I take this.  
 

PRACTICE: 

I'd like to change this .... - Szeretném kicserélni ezt ... 

I'd like to change these shoes/boots. - Szeretném kicserélni ezt a cipőt/csizmát. 

Do you have the receipt? - Megvan a blokk? 

Would you like a smaller/bigger size? - Szeretne egy kisebb/nagyobb méretet? 



Do you want to choose something else/different from the shop? - Szeretne 

valami mást/különbözőt a boltból? 

In the same colour? - Ugyanabban a színben? 

Where is the changing room? - Hol van a próbafülke? 

I think it fits me/you much better. - Azt hiszem ennek jobb a mérete. 

I think it suits me/you much better. - Azt hiszem ez jobban áll nekem. 

 

 

BUYING SHOES 

 
Miss Woodbridge: Excuse me, can you help me? 
Shop assistant: Certainly. What can I do for you? 
Miss Woodbridge: I'd like a pair of elegant shoes. 
Shop assistant: What color would you like? 
Miss Woodbridge: Black. 
Shop assistant: And what size are you? 
Miss Woodbridge: Five. 
Shop assistant: Ok, have a look at these. Do you like them? 
Miss Woodbridge: Well, I like them but I think the heels are too high for me. I 
walk a lot during the day and high heels are not comfortable enough for me. I prefer 
a pair of shoes with flat heels. 
Shop assistant: What do you think of these? 
Miss Woodbridge: Oh, I like them. Can I try them on? 
Shop assistant: Of course.  
 

PRACTICE: 

I'd like a pair of shoes/boots/sandals. - Szeretnék egy pár cipőt/csizmát/szandált. 

What colour would you like? - Milyen színt szeretne? 

What size are you? What size do you take?/ What is your size? - Milyen méretet 

hord?/Mi a mérete? 

What do you think of this/these? - Mi a vélemény erről? 

Have a look at these! - Nézze csak ezt (ezeket)! 

Do you have it/them in different colours? - Van ez más színben? (lábbelire 

vonatkozik) 

I'm afraid, I don't/we don't. - Sajnálom, nincs. 

Can you show something similar? - Tudna nekem mutatni valami hasonlót? 

Can you show something else? - Tudna nekem mutatni valami mást? 

How much is it? - Mennyibe kerül? 



How much are they? - Mennyibe kerülnek? 

Can I pay by credit card? - Fizethetek hitelkártyával? 

 

I like them but I think the heels are too high for me. - Tetszik, de azt hiszem, hogy a 

sarka túl magas nekem. 

I like it/them but I think ... - Tetszik, de azt hiszem... 

Can I try it/them on? - Felpróbálhatom? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

A 'fit' és a 'suit' igének nagyon hasonló a jelentése, ezért könnyű őket 
összekeverni. Tanuljuk is meg gyorsan, hogy mi a különbség a kettő között!  
 
A 'fit' ige azt jelenti, hogy egy ruhadarabnak/cipőnek jó a mérete (nem nagy/nem 
kicsi) annak a személynek, aki viseli. Magyarul: passzol rá… 
 
These trousers don't fit me, I have to change them. They are too small for me. 
Ez a nadrág nem jó nekem, ki kell cserélnem. Túl kicsi nekem. 
 
This sweater suits you. You don't have to change it. It's the perfect size. 
Ez a pulcsi jó neked. Nem kell kicserélned. Tökéletes a mérete.  
 
Ha az ember, aki éppen visel valamit (ruha/cipő) jól néz ki az adott 
ruhadarabban/cipőben (magyarul jól áll neki), akkor viszont                                    
a 'suit' igét használjuk (és nem a 'fit' igét, ami a méretre vonatkozik!). 
                
A 'suit' igét hajviseletekkel, ékszerekkel is lehet használni (bármivel, ami jól állhat 
valakinek).  
 
This hairstyle doesn't suit you. You look older now. 
Nem áll jól ez a hajviselet. Most öregebnek nézel ki. 
These boots don't suit me. They're too elegant for me. I'm more sporty than 
elegant. 
Ez a csizma nem áll jól nekem. Túl elegáns nekem. Én ennél sportosabb vagyok. 
 

 

(Azt hiszem, ezek után indulhatunk „shoppingolni” Londonba…!?) 

 

DE: ha mégsem mennénk mostanában angliai bevásárló útra, javaslom, hogy 

nézzünk be a Menyországba egy story erejéig, mert hogy a mai napot valami 

különlegessel illik zárni. 



Tudjuk, hogy a „Pearly Gates” szó szerint „gyöngyös kaput” jelentene, de az 

angolban ez a „Mennyország kapuja”, ahol Szent Péter várja az érkezőket… 

Egy kis segítség a ritkább szavakhoz: 

new arrivals: újonnan érkezők,    applicant: jelentkező,    explain: elmond, 
elmagyaráz,   claim: állít,   naked: pucéron, shower: zuhany,  dry: száraz, 
hanky-panky: etye-petye,    clinging to the rail: csimpaszkodni a korláton,    
bashing his fingers with a flower pot: verni az ujjait egy virágcseréppel,   his 
fall was broken by some awnings and bushes: zuhanásátmegtörte pár 
napernyő és a bokrok,  superhuman strength: emberfeletti erő,   to drag our 
antique cedar chest: kivonszolni az antik cédrus ládánkat,   suffer: 
(el)szenvedni,    chuckle: kuncog, 
AC eguipment: légkondicionáló berendezés, stumble over, topple: megbotlik, 
leesik, grab: elkap, megragad, crawl out of the way: elmászni az útból, I doubt: 
kétlem... hiding: rejtőzködve, elbújva… 
 

Tehát a kissé pajzán story: 

 
Saint Peter is meeting all of the new arrivals trying to go through the pearly 
gates into Heaven.    
The first applicant of the day explains that his last day was not a good one. 
  

"I came home early and found my wife lying naked in bed. She claimed she had 
just got out of the shower. 

Well, her hair was dry and I checked the shower and it was completely dry too. 
I knew she was into some hanky-panky so I began to look for her lover. 

I went onto the balcony of our 9th-floor apartment and found the guy clinging 
to the rail by his fingertips. 
I was so angry that I began bashing his fingers with a flower pot. He let go and 
fell, but his fall was broken by some awnings and bushes. 

On seeing he was still alive I found super human strength to drag our antique 
cedar chest to the balcony and throw it over. It hit the man and killed him. 
At this point the stress got to me and I suffered a massive heart attack and 
died. 
 
 Saint Peter thanked him and sent him on to the waiting room.  
 
The second applicant said that his last day was his worst ...  
"I was on the roof of an apartment building working on the AC equipment and I 
stumbled over my tools and toppled off the building. 



I managed to grab onto the balcony rail of a 9th-floor apartment but some idiot 
came rushing out on the balcony and bashed my hands with a flower pot. 

I fell but hit some awnings and bushes and survived, but as I looked up I saw a 
huge chest falling toward me. 

I tried to crawl out of the way but failed and was hit and killed by the chest." 
 

Saint Peter couldn't help but chuckle as he directs the man to the waiting 
room. 
  
Saint Peter is still giggling when his third customer of the day enters. 

He apologizes and says "I doubt that your last day was as interesting as the two 
fellows who arrived here just before you." 
 

“I don't know" says the man. 
"Imagine this: I'm naked, hiding in this cedar chest... 
 
 
Most egy gondolat erejéig vissza a természethez.  
Egy igaz mondás Afrikából: (hogyan fordítanád le szépen??) 

 
 

Egy másik pedig arról, hogy a COVID után melyik „normál” világot kívánjuk látni 
megint: 

 



 
 

(Legközelebb egy kicsit megint nyelvtanozni is fogunk és megbeszéljük azt az 
alakot, amit talán a legnehezebb magyar ésszel megérteni.  
Ez lesz a „Present „Perfect”, már hallottatok róla és ezt a nyelvkönyvek sem 
egyformán magyarázzák. 
Kivételesen nem az ő hibájuk, hiszen egy a magyarban nem létező szerkezetről 
van szó. 

Ez lesz a „negyedik igeidő” (go – went – gone – have gone - …), az a bizonyos 

„have”-es alak. (magyarra „jelen-múlt”-nak is fordítják, nehogy megértsük..) 
Meglehetősen gyakran előfordul, de magyarra fordítva nincs semmi jelentős 
különbség és nehéz lenne félreérteni is, ha netán hibázunk. Mivel azonban 
nyakra-főre használják, jó kissé megbarátkozni vele.) 
Ez volt az április 15-i anyag egyik bevezetőjének előzetese… 
 
Befejezésül megint könnyebb vizekre evezünk: Oscar Wilde egy nagyon érdekes 
alakja az angol irodalomtörténetnek. Egyik mondását érdemes lenne angolra 
fordítani: (ugyanis ő sem magyarul mondta…) 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

És a legeslegvégére, nehogy valaki azt gondolja, hogy megkomolyodtam: 
Az angol-magyar nyelvrokonság egyik meggyőző bizonyítéka következik, a dal 

Csóri Lakatos Sándor népi zenekarának egyik sikerszáma volt. 
 



 
 
 

(Hej Diri! Don’t go!)  
 
 
 

Mindenkinek a legjobbakat és még mindig nagyon vigyázzatok Magatokra! 
üdv 
András 

 

 
 

 


