
Hi everyone, 

Glad to be back to you all! 

We shall (= will) continue where we left our teaching material last time. 

(Ott folytatjuk, ahol abbahagytuk a „tananyagunkat”..) Miről is lesz ma szó? 

Elmélkedünk a tanulás és felejtés „tudományáról”, vicces történet is lesz, meg 

egy kis „számtan” és nyelvtan, tesztekkel súlyosbítva.. (általában beérem egy 

teszttel, mára három is jutott, nagyon belejöttem a szerkesztésbe..) 

Sokan ”morgunk” saját magunkkal, mert hogy valamikor már tanultunk angolt, 

ment is valamennyire, most meg azon kapjuk magunkat, hogy ezt is, meg azt is 

elfelejtettük. Na ezzel bizony nem vagyunk egyedül, fel a fejjel! 

Egy kis eszmefuttatást engedjetek meg ékes magyarsággal:       

Miért felejtünk el valamit, amit már egyszer jól megtanultunk? 

Ennek két oka is lehet. Az egyik   “természetes következménye” annak, hogy 
folyamatosan új ingerek érnek bennünket. Azaz a régebben megtanult dolgokat 
kiszorítják az újonnan megtanult dolgok. Egész pontosan elteszik az 
agytekervényeink egy mélyebb bugyrába, ahonnan nehéz pikk-pakk előhívni. 
A másik, hogy az sem biztos, hogy amit megtanultunk, az akkor átkerült a 
hosszútávú memóriába. Ugyanis könnyű beleesni annak a csapdájába, hogy túl 
hamar rámondjuk valamire, hogy megtanultuk. Rendszerint ez akkor történik 
meg, amikor MEGÉRTÜNK valamit, és azt gondoljuk, hogy ez elég ahhoz, hogy 
később is emlékezzünk rá. Hiszen nem magoltuk, hanem értőn fogadtuk be. 
De sajnos ez nem így van, vagy nem mindig van így. Vannak olyan dolgok, amik 
elsőre leesnek, és örökre velünk maradnak. Ezek azok a dolgok, amelyek 
valamilyen érzelmi töltettel bírnak. Pl. ha a suliban valamelyik órán felelet 
közben rettenetesen lebőgtél, arra – és valószínűleg arra a tananyagra is – jól 
emlékszel még most is. (oroszból egyszer a kettesért magoltam be egy butuska 
történetet a hős pionírról: ma is bármikor hibátlanul elmondom jó 60 év után!.) 
De ugyanez lehet akkor is, ha valami vicces történet kapcsolódik hozzá. Ha 
viszont semmilyen érzelem nem kapcsolódik a felismeréshez, akkor még nem 
kerül automatikusan a hosszútávú memóriába, csak azért, mert megértettük. 
 
Hogyan tanuljunk újra, ha már egyszer megvolt a tudásunk? 
Ebben az esetben két dolog szokott felmerülni a tanulókban, amelyek homlok- 
egyenest ellentmondanak egymásnak – amiből érezhető, hogy valószínűleg 
mindkét megközelítés sántít. 



Van, aki azt mondja, hogy mivel annyit felejtett, inkább teljesen elölről kezdi a 
tanulást. Aztán ha majd újra eljutott ugyanoda, ahol már tartott, tovább lép a 
következő szintre. Ez jó elgondolásnak tűnik, hiszen így visszaszerzed a 
megkopott tudást. De ha ugyanazzal a módszerrel tanulsz, mint első 
alkalommal tetted, borzasztóan unni fogod a tanulást. Mert hiszen – ahogy 
fentebb írtam -, nem elfelejtetted a dolgokat, csak elraktároztad egy másik 
bugyorban. Ezáltal egy kicsit minden ismerős lesz, amikor újratanulod, és 
SOKKAL kevesebb idő alatt visszajön az emlékezetedbe, mint amikor újként 
néztél rá. Ez még az elején elfogadható lesz, de aztán félő, hogy beleunsz, és 
újfent abbahagyod a tanulást. 
A másik megközelítés szerint ott folytatod a tanulást, ahol abbahagytad, és 
bízol abban, hogy az elfeledett dolgok szépen visszajönnek. Erre van esély, hisz 
csak elraktároztad, nem törölted a tudnivalókat, de óriási energiabefektetéssel 
jár így emlékezni. Arról nem is beszélve, hogy nem biztos, hogy pontosan és 
mindenre helyesen fogsz emlékezni. 
Most volna itt a reklám helye: a Chat Club pont abban segít, hogy a 
legváratlanabb pillanatban egyszer csak „beugorjon” valami és ne a feledés 
folyamata haladjon tovább. Hab a tortán ha sikerül érdekes témát is találni.. 
Nem utolsó sorban egy jó társaság is sokat számít… (Magyarul: hiányoztok!) 
A szakemberek egyetértenek abban, hogy -már ha mód van rá- kevesebbet 
tanulni és a már ismert akár alapszintű tudományunkat rendszeresen használni 
volna jó. Én valamikor jókat játszottam azzal, hogy egy adott szituációban 
hogyan értetném meg magamat egy kevéssé tudott nyelven esetleg kézzel-
lábbal is besegítve a mondókámba. Még a közelmúltban is megesett, hogy 
álmomban egy műszaki kérdésről egy török kollégával vitatkoztam, aki persze 
minimálisan németül is értett, így aztán a két nyelv keverékét  (ha emlékeztek a 
maszáj fiatalember egyszerű nyelvezetére) használva működött a dolog… 

 
 

Először is egy vicces rövid történet, „hogy jól induljon a nap..” 

(Könnyen fogjátok érteni és persze egy keveset súgok is, mint általában.) 

Aki nincs megfertőzve benzingőzzel (magyarul aki nem autóbolond) az is rögtön 

felkapná a fejét, ha egy olyan hirdetést olvasna, hogy  

„ Mercedes eladó, 1 EUR” 

Aztán valószínűleg legyintene, hogy ilyen marhaság nem létezik..   Lássuk! 

 



Subject: Mercedes for sale 

 

Someone put up this advertisement: Mercedes for Sale!   Price:  €1 

 

No one believed it could be true so no one responded, other than an old man 

who went to see the car.  (respond: reagál, felel..) 

 

The Lady actually sold him the Mercedes, which had done just 12,000 

kilometers, for €1, handed him the papers and car keys. Deal complete.        

(had done: megtett.. deal complete: az üzlet megköttetett..) 

 

As the old man was leaving, he said, "I shall die of suspense if you don't tell me 

why this car was sold so cheap?"  (die of suspense: megöl a kétség..) 

 

The Lady replied, "I am just fulfilling the will of my deceased husband, where he 

wrote that the money received from the sale of his Mercedes would go to his 

Secretary ..."  (deceased: elhunyt,  fulfilling the will: teljesíteni a végakaratot..) 

(Ugye megvan? A titkos szerető pórul járt..) 

 

Ahogyan emlékszem, még a számokkal „tudományosan” nem foglalkoztunk. 
Kezdjük az alapoknál.  

Tanultuk az iskolában, hogy léteznek tőszámnevek (cardinal numbers) és 
sorszámnevek (ordinal numbers).                                    
A tőszámnévből sorszámnevet a – ’th’ végződés hozzáadásával kapunk 
leggyakrabban (fourth, fifth, eighth, ninth, twelfth, nineteenth, twentieth, 
thirtieth stb.), kivéve az egyet, kettőt és a hármat, ahol külön megnevezést 
használnak (first, second, third). 

Húsz felett a tőszámnevek és a sorszámnevek leírásánál is kötőjelet használunk: 
(twenty-six, twenty-sixth).                   
(azért nagyon sok „echte” angol szövegben nem figyelnek erre..)  

Ha a sorszámnevet rövidítve szeretnénk leírni, a magyartól eltérően nem 
pontot teszünk utána, hanem így fog kinézni: 1st, 2nd, 3rd, 4th, 22nd stb.   

Száz fölött a számok kiolvasásakor a százas és az utána következő szám között 
egy ’and’-et is mondunk. Például a 120 kimondva ’one hundred and twenty’, az 



515 pedig ’five hundred and fifteen’. A ’hundred, thousand, million’ előtt 
mindig ’a’ vagy ’one’ áll, ha nincs előttük más, egynél nagyobb szám. 

Például: 

a hundred    vagy   one hundred – száz 
a thousand   vagy   one thousand – ezer 

A következő kis teszt segíteni fog a fentiek gyakorlásában: 

 

Choose the correct numbers to complete the sentences. 

  

Amy and Donald has a son, Rupert. He is _________ years old. 
thirten 

thirteen 

thirtyn 

There are __________ books on the shelves. 
fifteen-five 

fifty-five 

fivety-five 

Schools start at ___________ o'clock in the morning. 
eight 

eiht 

aigt 

Mortimer is two years older than Bella. Bella is fourty-one. How old is 
Mortimer? 

forty- three 

forty-four 

fifety 

An average year contains ___________ days. 
one hundred and fifty 

two hundred 

three hundred and sixty-five 

Bryan Adams has a famous song called Summer of ___.  (na ezt nem tudom..) 
fifty-one 

sixty-one 

sixty-nine 



 
World War II ended in _________. 

eighteen 'oh' five 

nineteen fourty-five 

two thousand 

America was explored in ________. 
fourteen ninety-two 

fifteen seventeen 

seventeen hundred 

 

 

Innen mindjárt egy igen sok jelentéssel bíró szóra „ugrunk”, Beszéltünk róla, 

hogy mi az oka amiért angolul egyetlen szónak sok jelentése is van, ezért aztán 

nem is könnyű azokat megtanulni, ha nem kifejezésként próbáljuk memorizálni 

azokat. Mert hogy a „PASS” jelentéseinek sora sem rövid, ízelítő következik. 

Pass:  (főnév)   passz, igazolvány,  engedély,  levizsgázás,  stb.  (Passport?) 

           (ige)        halad, múlik, átad, megelőz,    stb. 

És még jönnek az idiómák is, sorban, mint látni fogjátok… 

Please try to pass this test:     (próbáljátok meg ezt a tesztet teljesíteni 

(passzolni, levizsgázni belőle, túljutni rajta stb..)  Az elsőknél súgok..         

Choose the correct answer!  

When he sees blood, he passes ......... .    (pass out: elájul) 
over 

out 

on 

I'm so sorry to hear that your father has passed ........... . (pass away: meghal) 
by 

away 

off 

He tried to pass himself ........... as the leader of the community. 
up 

out 

off 

He's passed ........... bad moments in his life. 
through 



out 

away 

He is too young to pass ........... a member of this committee. 
into 

off 

for 

If you're clever, you should never pass .......... an opportunity. 
up 

out 

on 

The children remained quiet as the parade passed ........... . 
in 

by 

off 

 
Read the book and then pass it ........... to a friend. 

in 

on 

off 

Kész vagyok! 
 

Tudom, hogy enyhén szólva nem volt könnyű, sőt!        

Bocs, de: 

Azt szerettem volna bizonyítani (sokadszor), hogy  egyetlen szó „szótári alakja, 

vagy alakjai” vajmi keveset segítenek, de ha azt jegyzed meg, hogy „a focista 

passed on the ball to his teammate” akkor a (csapattársának adta tovább, azaz 

passzolta a labdát..) 

Everybody has some bad moments in life (mindenki életében vannak rossz 

pillanatok) but one must pass through these moments (az embernek át kell 

haladni/túl kell esni ezeken a pillanatokon) 

Persze (és ezt is gyakran mondogatom), mindent igen sokféle módon el lehet 

mondani és maguk az angolok sem azon igyekeznek, hogy a lehető 

legkomplikáltabb módon és bonyolult nyelvtani szerkezeteket használva 

beszéljenek. Nem az első eset, hogy erre mutatok példákat, gondolkodjatok és 

fogalmazzatok Ti is egyszerűbben, ha lehet. 



És most körbevezetlek a házban és közben nagy okosságokat 

próbálok Neked elmondani. A kacifántos gondolatok és az egyszerű 

mondatok parádéja következik:   (emlékeztek a kályha üvegének  tisztítására?) 

 

#1 EZT GONDOLOD: A füstölt árukat úgy teszem el a hűtőbe, hogy 

becsomagolom őket zsírpapírba, mert különben az egész hűtő füstszagú lenne - 

benne mindennel.    

 

EZT MONDOD:    I wrap the smoked food. So the fridge won’t   smell.  

(=Becsomagolom a füstölt élelmiszert. Így a hűtőben nem lesz szag.) 

 

TOVÁBBFŰZHETED, ha akarod: I use greaseproof paper. (=Zsírpapírt -zsírálló 

papírt- használok.)  

Vagy, -ha érthető módon- nem megy zsigerből a zsírpapír: I use special paper.  

 

#2 EZT GONDOLOD: Onnan tudom, hogy hol tartok egy könyvben, hogy 

behajtom a lap felső szélét. (ezt hívták régen „szamárfülnek..”) 

 

EZT MONDOD: When I finish reading, I mark the page. (=Amikor befejezem az 

olvasást, megjelölöm a lapot.) 

 

TOVÁBBFŰZHETED, ha akarod: I fold the upper corner. (=Behajtom a felső 

sarkát.) 

 

 

#3 EZT GONDOLOD: Ezt a két oklevelet azért tettem ki ide a sarokba, egymás 

alá, mert így mindig láthatom őket a nappali kanapéjáról, és ez jó érzéssel tölt 

el. 

 

EZT MONDOD: These are here so I can always see them. (=Ezek azért vannak 

itt, mert így mindig láthatom őket.) 

 

(Közben mutatod őket, és a kanapét, és szélesen mosolyogsz.) 

 

TOVÁBBFŰZHETED, ha akarod: I'm immensely (very-very) proud of them. 

(=Végtelenül büszke vagyok rájuk.) 



 

 

#4 EZT GONDOLOD: Ez a tablet azért van itt kint a konyhában, és azért van 

összekötve a két hangfallal, mert semmi másra nem használom, csak hogy a 

„YouTube Music” előfizetésemmel zenét hallgassak rajta. 

 

EZT MONDOD:  I  use this tablet only for listening to  music. 

                (=Ezt   csak zenehallgatásra használom.) 

 

TOVÁBBFŰZHETED, ha akarod: That’s why it’s connected to the speakers. 

(=Ezért van összekötve a hangfalakkal.) 

 

Még tovább fűzheted: I have a YouTube Music subscription. (=YouTube Music 

előfizetésem van.) 

 

#5 EZT GONDOLOD: Azért vannak a könyvek ennyire egymás hegyén-hátán a 

polcon, mert nemrég érkezett meg az új rendelésem, és még nem válogattam 

ki, hogy melyik hova tartozik. 

 

EZT MONDOD: These books have just arrived. I haven’t sorted them out 

yet. (=Ezek a könyvek most érkeztek. Még nem válogattam ki őket.) 

 

Indokolhatod, utólag FŰZVE hozzá: It's a little messy but I buy a lot of books. 

(=Kicsit rendetlen, de sok könyvet veszek.) 

Megint könnyebb vizekre evezünk.                         

A „Martial Arts” (harcművészetek) talán valaha élt legismertebb alakja, Bruce 

Lee mondta egyszer:     (megfejtés a kép alatt, de oldjátok meg!) 



 

(Ahelyett, hogy mindent megvennél a gyerekednek, amid neked sosem volt, 

tanítsd meg mindenre, amire téged sosem tanítottak meg. Az anyag elkopik, a 

tudás megmarad..)   És még ügyes is volt a fickó.. 

 

Mahatma Gandhitól sem először idézek, ma azt mondanák a fiatalok, hogy 

nagyon „nagy fazon” volt.  Angliában szerzett jogi diplomát, tehát az angolsága 

is rendben lehetett.. Próbáljátok megfejteni. Persze súgok egy keveset… 

 



 

 

(keep something positive = tartsd pozitívan,  behavior = viselkedés,           

become = válni valamivé,  habit = szokás, value = érték,  destiny = sors, végzet ) 

Ha már okos idézetek, jöjjön egy nyelvi kedvenc is: 



 

Azaz: az igazi szem felismeri a valódi hazugságokat! 

(Milyen tanulságos lenne a közösségi média lelkes látogatóinak, nemde?) 

 

Új oldalamról próbálok bemutatkozni:  „párkapcsolati tanácsadó” leszek!     

(Nem kell megijedni, csak egy nekem tetsző -lopott- okossággal házalok..) 

Próbáljátok értelmezni a következő eszmefuttatást! 

Mint élő szótár, pár kifejezést súgok: 

relationship = kapcsolat, viszony 

keep = tartani, megtartani  (ismeritek már!) 

trust = bizalom,   honest = őszinte 

faithful = hűséges     unconditionally = feltételek nélkül 

arguments = viták   flaw = hiba, tévedés 

appreciate = értékel, megbecsül, méltányol, 



 

 

Elöljáró témába szeretnék egy kicsit belenyúlni: 

Az elöljárószavak nagy zavart okoznak a fejekben, főleg akkor ha már haladó 
szinten akarod megtanulni őket, és hiányoznak az alapok. Még időben vagyunk!
 Ugyanúgy, mint az összes többi kifejezésnél, kis, apró lépésekben kell 
haladnod, megértened az alap jelentéseit ezeknek, majd jöhetnek a nehezebb 
jelentések. 

A gondot persze az okozza, hogy ezeknek a szavaknak rengeteg jelentésük van, 
így ha magyar szót szeretnél mellé társítani, sokszor összezavar.  

Itt üt vissza az, hogy a legelején „hurrá, nincs ragozás!” volt az öröm ideje, 
most ez már az első tányér  fekete leves.. Az viszont jól fog jönni, hogy sok 
esetben majdnem logikus, hogy melyik elöljárót kell előrántani, mert leírva 
találkoztunk már sokkal.  



Ha még bírjátok türelemmel, jön egy utolsó rövid teszt, amiről azért tudjuk, 
hogy nem annyira tanít, mint jelenlegi szintet segít felmérni. 

Are you interested ..... reading books? 

at 

in 

for 

from 

 

2. This knife is only ............. cutting bread. 

in 

of 

onto 

for 

 

3. She must be fed up ....... listening to her husband. 

on 

to 

with 

at 

 

4. I ran five kilometres ........... stopping. 

instead 

without 

on 

from 

 

5. I prefer coffee ......... tea. 

to 

than 

from 

in spite of 

 



6. The burglars got into the house ........ breaking a window.  

by 

with 

of 

7. Why do you want to put up those posters ........... the walls? 

of 

on 

from 

in 

 

8. George has no chance ........... winning the race. 

off 

to 

of 

at 

 

9. Are you looking forward ........... getting married? 

with 

in 

- 

to 

 

10. Helen went to school ......... feeling ill. 

instead off 

instead of 

in spite of 

in spite off 

 

Hasonlókat személyesen is át fogunk beszélni, amikor megint találkozunk és egyre 
okosabbak leszünk továbbra is. 

 

Igazán a legvégére egy mondás, amit szívesen vennék magamra, de egyelőre csak 
abban vagyok biztos, hogy a fele igaz… 



 

Vigyázzatok Magatokra és most már remélhetőleg igazán nekünk dolgozik az 
idő! 

András 

 

 

 


