
Hi, everyone, 

Here I am again and I can not promise that we shall (=will) always be very 

serious this time either.. 

However, remember the following pharagraph of the 1st of April material? 

 

„Legközelebb egy kicsit megint nyelvtanozni is fogunk és megbeszéljük azt az 
igealakot, 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”, tulajdonképpen a „have” + az ige harmadik alakja 
(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 különbség 
és nehéz lenne félreérteni is, ha netán hibázunk. Mivel azonban nyakra-főre 
használják, jó kissé megbarátkozni vele.” 
 
(Itt a pillanat, de egy kis felvezetőt engedjetek meg egy másik furcsaságról, 
amiről később lesz szó, a többi forma könnyebben „emészthető” lesz: 
 
Még a személyes „klubozás” idején beszéltünk arról, hogy az angol használ egy 
pár olyan szerkezetet, amely a magyarban nem fordul elő.  Az egyikről, a 
Present Perfect-ről beszélünk ma. 
 
Egy másik volt az az úgynevezett „előidejűség”, (Past Perfect, vagy Régmúlt) 
amikor egy kissé nyakatekert igealakkal azt szeretnék kifejezni, hogy két vagy 
több, a múltban történt cselekvés közül az egyik még korábban történt, mint a 
másik.  
Mi magyarul ezt könnyen megoldjuk minden komplikáció nélkül.              
Példa következik: 

„Mire hazaértem, a gyerekek már aludni mentek” 
Teljesen világos, hogy a lefekvés korábban (pl. este 8-kor) lezajlott, én pedig -
mondjuk- csak este 9-re értem haza, tehát a gyerkőcök már addigra lefeküdtek. 
Ezt majd úgy fogjuk mondani, hogy:  
„By the time I got home, the kids had already gone to bed.”   
Ugye nem egy nagy durranás? 
 



A gyerekek lefektetése még „múltabb időben” történt, mint az én érkezésem, 
ami szintén múlt idő persze.. Na ezt komplikálják a derék angolok egy újabb 
igeidővel...  Majd erre is sort kerítünk persze.. Don’t worry!) 
 
 
 
Vissza a „jelen-múltba” 
 
Tehát egy magyarban nem létező szerkezetről fogunk beszélni. 
 
Nem könnyű a Present Perfect használatának a szabályait összefoglalni, mert az 
általános szabályok  és a kivételek is „sokan vannak”.  
Azért megpróbálom: 

 Ha egy cselekvés a múltban kezdődött és még a jelenben is tart, vagy 
eredménye látszik, de nem az a fontos, hogy mikor történt valami, 
hanem a lényeg, hogy megtörtént. Nem mondom meg (nem akarom, 
vagy nem is tudom) hogy mikor..             
                     „I have come!”    Megjöttem /Eljöttem!                       
Nem mondom, hogy mikor, de most itt vagyok.                       
„I have bought a book.” Vettem egy könyvet. Itt van, meg is nézheted! 
De ha azt mondom, hogy „I bought a book”. Akkor: vettem egy könyvet,     
valamikor, talán már nincs is meg, nem is tudnám megmutatni most.) 

 Szeretném tudni, hogy valami megtörtént-e?  Vagy valami ugyan nem 
történt meg, de még lehet, hogy megtörténik. 
„Have you visited your Grandma yet?”  Meglátogattad már a nagyit? 
„Have you ever been to China?”  Not yet.  Jártál  Kínában? Még nem. 
„I have never seen London..”   Még sosem láttam Londont. 
Még meglátogathatod a nagyit és Kínába és Londonba is eljuthatsz, ha 
még eddig nem volt rá lehetőséged. De még lehet! 
„I have never seen Napóleon.”   vagy:  „I have never been to Yugoslavia.” 
Na ezt nem mondhatod, mert már nem is láthatod többé, Napóleon 
régen meghalt, Jugoszlávia sem létezik már..  

(Ne kérdezzétek, hogy ezt miért olyan fontos a derék 
angoloknak érzékeltetni egy mondatban… Pedig jogos 
kérdés lenne!) 

 Van néhány kifejezés, amelyek után leggyakrabban ez az igeidő szerepel: 
already (már),  just (éppen),   yet (még),  recently (közelmúltban, minap), 
valamint ha valami éppen ezen a héten, ezekben a napokban fejeződött 
be: this week, theese days, ever, since, for a long time.. 



„I have just finished it.”   Éppen most fejeztem be.. 
„I have been to Miskolc this morning.”   Ma reggel jártam Miskolcon. 

 Újságnyelv 
„There has been an explosion at an industrial plant”   Újságcím, csak a 
tényt közli, helyet és időt nem. 
Aztán: „Everybody in Csepel heard the big BUMM! from the direction of a 
fireworks storage in the area. The police arrived in a few minutes, the 
ambulances came soon as well. The police spokesman said they were 
investigating the cause of the explosion..”  Csupa sima első múlt! Ha hírt 
mondunk, viccet vagy hírt, történetet mesélünk, ezt használjuk. 
Ez azért jó hír, gondolom.. 
 
A napokban részt vettem egy video-konferencián, amit amerikai 
nyelvtanár ismerősöm tartott, Brazíliától Thaiföldig és Afrikáig egy csomó 
érdeklődő részvételével és ott (is) elhangzott a régi igazság: 
 

„Definitions are killing us!” 
 

azaz a „definíciók ölnek”, hiába próbáljuk azokat a rövid távú 
memóriánkba gyömöszölni, mert nem maradnak meg. Az igealakokkal 
mondatokat, szituációkat  jegyezzünk meg, hiszen az agy valójában 
képeket tárol és azokat hívja elő, amikor emlékezünk. 
Nem véletlenül próbálok vicces helyzeteket, képeket beilleszteni az 
anyagba, mert ha egyszer elmosolyodtál valamin, (a kacagásban csak 
reménykedem) akkor az tovább meg is marad… 
 
Fentebb, a Kína és a Nagymama meglátogatása után érdeklődő 
mintamondatokban előfordult a „yet”  Kedves szócska, jelentheti azt, 
hogy  „még”, de azt is, hogy  „már”. Aranyos, nem? 
Ráadásul kötőszóként is használatos, akkor „mégis” és  a „sőt még”  
jelentéssel örvendeztet meg bennünket.  Olyan gyakran előfordul, hogy 
meg kell ismerkednünk vele.. 
Have you seen Vienna yet?  azaz láttad már Bécset?   itt a „már” jelentés. 
Unfortunately not yet…  azaz sajnos még nem..       itt a „még” jelentés. 
(A kérdésben a „have”-os alakot illik használnunk, mert még láthatjuk…) 
 
Mindebből megint csak az látszik, hogy ha -akár rövid- kifejezéseket 
tanulsz meg, nem kell rágódnod azon, hogy egy szó több jelentése közül 
itt melyik az igazi?  A „not yet”-nél egyszerűbb példa aligha létezik.. 
(Világos?  Not yet!) 



(A „My friends live close to the university” mondatban – „barátaim közel 
laknak az egyetemhez”- eszedbe sem jut, hogy a „close” azt is jelenti, 
hogy „becsuk”, vagy „bezár”. Itt: „közel”.) 
 
Azt is említettem már, hogy a magyarban ezt a kétféle múlt időt meg sem 
különböztetjük: 

 I was looking for you.. 

 I have been looking for you, (azaz „I’ve been looking for you”..) 
 
Magyarul ugyanaz: kerestelek.. 
Nem lehet félreérteni, mindössze ők kissé bonyolultabban is mondják… 
 
 
Lazításképpen egy igaz történet: jó pár éve találkozni is volt szerencsém 
a magyar jogászcsapattal, amelyik  először nyert angol „perbeszéd” majd 
„írásbeli jogi beadvány” versenyt Amerikában, neves ellenfelek és igazi 
egyetemi és bírósági zsűri előtt.                    
(mondom, nem mai történet, akkor egy normálisabb Amerika működött 
még..)    A sajtó nagy része idehaza már akkor sem tartotta fontosnak 
megemlíteni a magyar sikert, alig pár fórumon lehetett apró hírként 
találkozni vele..                
(bezzeg, ha egy celeb kilencedszer partnert cserél, az a címlapra való..)             
A verseny 15 éve létezett már és a magyar áttörés akkor történt meg, 
amikor a hazai -elnézést a jogászainktól- gyakran feleslegesen csűrt-
csavart nyelvezetről az egyszerű, könnyen érthető, logikus érvelésre 
tértek át. Ezt díjazták „odaát”. Akkor..                         
Angolul persze a csapatban mindenki tökéletesen tudott addig is.       
Ugye itthon az utca emberének ma sem könnyű a csavaros jogi 
szaknyelvet világosan megérteni magyarul? 
 
(Emlékeztek, hogy annak idején beszéltünk a „plain English”-ről…) 
 
Vesszőparipám és gyakran elmondom, hogy  fordításnál bátran 
„rugaszkodjatok el” a szóról-szóra módszertől, mert az nehéz és nem is 
igazán működik jól. Mutatom is. 
Lássunk egy „egyszerű” példát!  Angol barátnőnek szeretnéd 
elmagyarázni a szobák körüljárása közben, hogy a nappaliban: 
„A cserépkályha üvegajtajáról a ráégett kormot egy hamuba mártott 
nedves papírzsebkendővel tudod a leggyorsabban eltávolítani, mert a 
hamu ugyebár lúgos kémhatású..”   (hamu: ash..  ejtsd: es..) 



 A botcsinálta fordítónak első látásra infarktus-veszély, ugye?? 
Ha ott álltok a cserépkályha előtt, a következőképpen lehet nagyon 
egyszerűen elmondani a lényeget a tiszta üvegajtóra mutatva: 
„Ash is the best! ( legjobb a hamu!) It is chemistry… (ez kémia..)         
Ennyi! 
 
Lehet természetesen ebből felfelé is építkezni, ha több szót ismersz: 
 
1./ Ash works best!  (a hamu működik a legjobban..)  
2./ Use a wet paper towel with some ash. It’s enough!   (wet: nedves) 
3./ You only need a wet paper towel with some ash. It’ll come off easily..   
(come off: lejön..) 
4./ You can clean it with a wet paper towel dipped (belemártva) into ash.                           
It works wonders!  (csodát művel!) 
 
 
Egy csemege a 2011-es londoni zavargások idejéből: 
riot: zavargás, zendülés,   looting: fosztogatás,  took place: megesett, 
megtörtént,  avoided by: elkerülte valami,    steal: ellop,                 
actually: tulajdonképpen,  store : üzlet,  unrest: nyugtalanság 
Egy könyvesboltos bölcs megjegyzését olvassátok.. 
Megfejtitek? 
 

 

 (ugyebár ha ellopnak pár könyvet, esetleg még tanulhatnak is belőlük valamit!) 

 



 

Idézet következik.                

Egy ismert nagy filozófus mondta, ő már régen is tudta: 

law: törvény,     to act responsibly: felelősen cselekedni,   while: amíg 

find a way around: megkerülni  (találni egy utat körülötte..) 

 

 

 

Érdekes -megtörtént- eset következik. 

Ezúttal nem súgok szavakat, próbáljátok meg „kiizzadni” azokat és megérteni a 

„story”-t..  Azt hiszem, a Daily Mail c. újságból loptam sok éve.. 

(csak egy pici segítség: „sack „ugyanaz, mint a „fire” : kirúgni valakit…, „batch”: 

tétel, adag,  „spot”: észrevesz, kibök., production line: futószalag,   „escorted 

from the premises”: kivezették a telephelyről..  „gross misconduct” : súlyos 

fegyelemsértés..) 

 

„A woman who worked at a bakery for 17 years was sacked for eating a piece 

of nut on the production line. Susan Longworth, 54, of Bolton, Lancashire, was 

placing chopped hazelnut on toffee cakes at the town's Park Cakes bakery. 

While waiting for the next batch of cakes to arrive, Mrs Longworth popped a 

piece of hazelnut into her mouth. 

 

But her boss spotted her and called her into his office. Within minutes she had 

been suspended and was escorted from the premises.  



Mrs Longworth said: "He said he was taking into consideration my honesty and 

the length of time I had been working there and I thought he was going to give 

me a warning. I could not believe it when he said he was sacking me. He said it 

was like stealing from the company and it was gross misconduct.  

Everybody is shocked by what has happened, people keep saying they cannot 

believe it. Most of all, I am just annoyed by what I have done for that company 

and this is how they have treated me after 17 years." 

 

A spokesman for Park Cakes said: "Park Cakes Bakeries takes issues of hygiene 

very seriously indeed and has very strict rules about eating or chewing on the 

production line. To do so is an act of gross misconduct and, as such, warrants 

dismissal."  

He added that Mrs Longworth was the only fulltime member of staff to be 

dismissed for eating, but said a number of agency staff had previously been 

removed immediately for the same reason. Mrs Longworth said that, while she 

understood the rules, hygiene was never mentioned to her as a reason for 

dismissal during the meetings she had with bosses.  

 

Egy kis vidámság:  fejtsd meg! 

 

 



(Sosem értékeled kellőképpen, amid van, amig egyszer csak elfogy..                     

A WC-papír egy jó példa erre..) 

 

Még egy tanulságos olvasmány: 

 

Legtöbben már biztosan hallottátok ezt -az egyébként igaz- történetet. 

Érdemes lesz angolul is megismerkedni vele: innen került át a magyar nyelvű 

érdekességek közé. 

 

„IN CASE YOU DIDN'T ALREADY KNOW THIS LITTLE TIDBIT (csemege) OF 

WONDERFUL TRIVIA. ( apróság) 

ON JULY 20, 1969, AS COMMANDER OF THE APOLLO 11 LUNAR MODULE, 

(holdkomp) NEIL ARMSTRONG WAS THE FIRST PERSON TO SET FOOT ON THE 

MOON. (Holdra lép) 

HIS FIRST WORDS AFTER STEPPING ON THE MOON, "THAT'S ONE SMALL STEP 

FOR MAN, ONE GIANT LEAP FOR MANKIND," WERE TELEVISED TO EARTH AND 

HEARD BY MILLIONS.  (kis lépés egy embernek, hatalmas lépés az 

emberiségnek!) 

BUT, JUST BEFORE HE RE-ENTERED THE LANDER, HE MADE THE ENIGMATIC 

(rejtélyes) REMARK "GOOD LUCK, MR. GORSKY."  (jó szerencsét Mr Gorsky!) 

MANY PEOPLE AT NASA THOUGHT IT WAS A CASUAL REMARK CONCERNING 

SOME RIVAL SOVIET COSMONAUT. 

HOWEVER, UPON CHECKING, THERE WAS NO GORSKY IN EITHER THE RUSSIAN 

OR AMERICAN SPACE PROGRAMS. 

 

OVER THE YEARS, MANY PEOPLE QUESTIONED ARMSTRONG AS TO WHAT THE 

'GOOD LUCK, MR. GORSKY' STATEMENT MEANT, BUT ARMSTRONG ALWAYS 

JUST SMILED. 

 

ON JULY 5, 1995, IN TAMPA BAY, FLORIDA, WHILE ANSWERING QUESTIONS 

FOLLOWING A SPEECH, A REPORTER BROUGHT UP THE 26-YEAR-OLD 

QUESTION ABOUT MR.GORSKY AND THIS TIME HE FINALLY RESPONDED 

BECAUSE HIS MR. GORSKY HAD JUST DIED, SO NEIL ARMSTRONG FELT HE 

COULD NOW ANSWER THE QUESTION. 

HERE IS THE ANSWER TO: 



"WHO WAS MR. GORSKY?": 

IN 1938, WHEN HE WAS A KID IN A SMALL MID-WESTERN TOWN, HE WAS 

PLAYING BASEBALL WITH A FRIEND IN THE BACKYARD. 

HIS FRIEND HIT THE BALL, WHICH LANDED IN HIS NEIGHBOR'S YARD BY THEIR 

BEDROOM WINDOW. 

HIS NEIGHBORS WERE MR. AND MRS. GORSKY. 

AS HE LEANED DOWN TO PICK UP THE BALL, YOUNG ARMSTRONG HEARD MRS. 

GORSKY SHOUTING AT MR. GORSKY, "SEX! YOU WANT SEX?! YOU'LL GET SEX 

WHEN THE KID NEXT DOOR WALKS ON THE MOON!" 

 

THE PLACE NEARLY EXPLODED.. (majd felrobbant a helység..) 

 

NEIL ARMSTRONG'S FAMILY CONFIRMED THAT 

THIS IS A TRUE STORY. 

 

Még néhány apró okosság a kedvenceim közül: 

(még pár évre valót tudnék találni..) 

 

 

„It is not the good doctor who can tolerate his patient’s pain very 

well..”  (nem az a jó orvos, aki igen jól tolerálja a betegei fájdalmát,,) 

 



Hogyan mondanád?:  

 „Ha gyorsan akarsz haladni (menni), menj egyedül! 

Ha messzire akarsz jutni (menni), menjetek együtt!” 

 

Reagan said: „The Soviet Union is a one-party nation. It would even be so if an 
opposition party were permitted, because everyone would join the 

opposition party..” 

 

„As Henry the 8th said to his 6 wifes: I won’t keep you long..” 

(mondta egy beszédében arra célozva, hogy „nem fog sokáig tartani..”  Láttam 
a videót, jellemző volt, hogy kb. minden tizedik hallgatónál esett le a tantusz.. 
Sokat mond az „átlagos amerikai történelmi intelligenciájáról…)  

Igazán a legvégére egy húsvéti teszt.  A 15-ből legalább 10 az európai népek 
többségének érthető. Az angol-amerikai szokások némelyike nálunk nem 
járatos, de ez legyen az ő bajuk... 

15 sentences, 3 options and only 1 correct option per sentence. Read every 
sentence attentively and decide which option fits into the sentence as the best.  

1. Easter is ......... celebration in spring. 
bigger 

biggest 

the biggest 

 
2. At Easter we ........... the resurrection of Jesus Christ. 

celebrate 

are celebrating 

celebrates 

 
3. The Easter ......... brings chocolate for the children. 

Bunny 

Hare 

Rabbit 

 



4. On ......... Friday people usually don’t eat meat. 
Good 

Great 

Big 

 
5. When you fast before Easter: you ........... . 

do things quickly 

don't take a rest 

don't eat meat 

 
6. The Easter Bunny has long ....... and a short ...... . 

ear - tale 

ears - tail 

ears – tails 

 
7.  If the weather is good we ........... to the hill to see the Easter sunrise. 

would go 

are going 

will go 

 
8. Easter is ............. . 

always in March 

always after March 21 

always in April 

 
9. ........... ! There is  an Easter egg in the grass. Don’t step on it! 

Look 

See 

Watch 

 
10. On Easter ......... men sprinkle women with water or perfume. 

Saturday 

Sunday 

Monday 

 
11. The Easter Bunny’s ......... food is carrot. 

favourite 

most favourite 

more favourite 



 
12. I like going outside ........ in spring than in winter. 

much more better 

much better 

best 

 
13. The children are happy ........ chocolate eggs in the garden. 

to find 

to found 

to finding 

 
14. The beatiful tulips are ............ in the spring garden. 

flowering 

opening out 

blossoming 

 
15. Trying to find Easter eggs in the garden is called Easter egg ....... . 

hunt 

find 

found 

 
Ennyit mára, legközelebb folytatjuk.. 
 
My best wishes to All of You and continue to take care of Yourself! 
 
andrás 
 

 


