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K~SZ

"tTELE!S,

Paprikas csirke ga~uskával
Disznósült párolt káposztával
Borjúsült rizzsel
Töltött paprika
Kolozsvári töltött káposzta
székely gulyás
Sertéspörkölt galuskával
Libasült
Kacsasült
ójházi tyÚkleves
F R I S S E N

SÜ LT E K

Bécsi szelet sült burgonyával
Natur szelet sült burgonyával
Fatányéros
Rántott csirke
Libamáj rántva

a

LEVESEK
HÚsleves
Gombaleves
Gulyásleves
Zöldbableves
Zöldbors6leves
Paradicsomleves
zöldségleves

5·25 6.00
4.20 4·90
12.40 16.90
2·70 3·10
4·50 5·20
2.15 2·50
2·55 3·25

SAL~T~K

Francia saláta
Káposzta saláta
Burgonya saláta
paprika saláta
Fejes saláta
Paradicsom saláta
Ecetes uborka

35·50 40.85
14·35 16.60
22.10 26.40
11.85 13·70
22.80 26.20
18·90 22.40
13·05 15·05
38·70 44·35
34·30 39.40
30.10 34.65
32.00
31.00
38.80
31·95
31.70

36.40
~5. 40
46·50
36.70
36.45

I D E G - ME L E G

E L Ő ~ T E L E K

Hideg fogas tartár mártással
Libamáj zsírjában
Orosz hússalá ta
Gombafejek rántva
Sonka tormával
Téli szalámi (Herz)
Virsli tormával

19·35
17·60
14.00
16.35
11.15
12.00
8.50

22.2:20.10
16.65
18.80
13·55
14.20
9.80

17·50
19·80
20·55
20.00
18·75

20.00
22·75
23·50
22.80
21.45

q.85
7·50
4·35
3·35
6.65
6·95
5· 45
5· 45

7·80
8·90
4·95
3·85
7·50
7·85
6.25
6.25

H....A L A K

5·30
1.90
1.90
1.85
2.25
2.15
1.60

5· 95
2.15
2.15
2.00
2·75
2·50
1.85

Szegedi halászlé
Balatoni fo~as rántv~
PontyPaprikas galuskaval
Pontypörkölt galuskával
Korhely halászlé

3·05
2·50
3·20
4·50

3·55
3·15
3·75
5·60

5·00
4·35
4·35
5·95

5·75
5·00
5.00
6.80

AJ.J'Ms rétes
cseresznyés rétes
Káposztás rétes
"
,
Turos
retes
Csokoládétorta
GyÜmölcsrizs tejszínhabbal
Lekváros palacsinta
TÚrós 'palacsinta

GYÜMÖLCSÖK
Adag szöló
Alma
Körte
Őszi barack
SAJTOK
Emmenthali
Trappista
pálpusztai
Rockfort vajjal

IdTSZÁZHATVANHÉT
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A VENP~GLOBEN
Basic Sentences
I

mood, disposition
whether we"d be in the rnood
Europe

kedv, -e
volna-e
kedvünk
,
Europa

KMtIA
I talked to Mrs. Virág this morning.
She asked me if we'd like to have
supper with them. Theyire planning
to go to the "Europe" restaurant.
regret, be sorry for, repent
I don't care, mind
rather

Délelőtt virágnévaI beszéltem.
Kérdezte, hogy volna-e kedvünk velük
vacsorázni. Az Európa vendéglóbe
akarnak menni.

bánni
nem bánom
inkább

JOHNSON
I doni t mind. But I"d rather go to
the "Belváros" café.
It' s been a
long time since we were there.
to ring up, to call up

Nem bánom. De én inkább a Belvárosi
Kávéházba mennék. Régen voltunk ott •.
felhIvni

KMtIA
I believe they'd like to go there
too.
1'11 call and ask them.
Is
i t alI r ight- if we meet in the.
restaurant after eight?
chain
at the chain bridge

Azt hiszem, ők is szívesen jönnének
oda. Felh1vom és me~kérde~em őket.
Jó lesz, ha nyolc utan talalkozunk a
vendéglőben?

lánc
.
a lánch1dnál

JOHNSON
It is now ten minutes to six.
I'd
like to take a short walk before
supper.
If we could meet at the
Lánchíd a few minutes before
seven we"d still have time to go for
a walk.
to fix (time), come to an
agreement, talk over
outside, outdoors
inside, indoors
to catch a cold
to be cold

Most t1z perc múlva lesz hat.
Szeretnék eg~ kicsit sétálni vacsora
előtt. Ha het előtt pár perccel
találkoznánk a Lánch1dnál, még lenne
időnk sétálni.

megbeszélni
kint, kinn
bent, benn
megfázni
fázni

AAílIA
O.K., 1'11 discuss it with the virágs.
1'11 take my coat along, because it's
cooloutside.
I don't want to catch a
cold.
I already feel a littIe chiIly.
I'm warm

268

Jó, megbeszélem virágékkal.
tn
viszem a kabátomat, mert kint hűvös
van. Nem akarok megfázni. Már is
fázom egy kicsit.
melegem van
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JOHNSON
you feel chilly? I'm warm and I didn't
feel cold outside at alle Are we
going to the Lánch!d by street car?

Fázik? Nekem melegem van és kint
sem fáztam. Villamossal megyÜnk a
Lánch!dhoz?

to repair
cab
with that
with this

jav!tani
taxi
azzal, avval
ezzel, evvel

I forgot. Cur car is broken down and
is being repaired.
I'll call a taxi
and we can go in it.

Elfelejtettem, hogya kocsink rossz
és jav1.tják. Hívok egy taxit
és azzal megyÜnk.
II

to get tired, to take the
trouble
to go in, enter

fáradni

bef~radni

PINetR
Please enter.
fo~ four?

Do you want a table

Yes, for four.
to wish for, desire

Tessék befáradni. Négy személyre
parancsolnak asztalt?

Igen, négy személyre.
óhajtani

PINC~R

Are you going to have dinner?
cordial, amiable
be so kind, would you kindly
me nu
soup

vacsorázni óhajtanak?
sz!ves
legyen sz!veb
étlap, -ja
leves

JOHNSON
Yes. Please give us the menu.
What kind of soup do you have?
meat
bouillon, broth,
mushroom soup
goulash soup
liver
dumplings

Igen. Legyen sz!ves, adjon egy
étlapot. Milyen levesük van?
h~s

húsleves
gombaleves
gulyásleves
máj, -at
gombóc

PINCéR
We have excellent broth with liver
dumplings, and we also have tomato
soup.
afterwards

KtTS~ZHATVANKlLENC

Kitűnő húslevesünk van májgombóccal
és van paradicsomlevesünk is.

uÚna
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JOHNSON

We want two orders of broth and two
tomato soups. What can you recommend
afterwards?

Két húslevest kérünk és két
paradicsomlevest. Mit tud utána
ajánlani?
sült, -je
burgonya
párolt
káposzta

roasti fried, baked
potato
s teamed
c abbage
PINCfR
We have roast duck with potatoes and
steamed cabbage.

Van kacsasült burgonyával és párolt
káposztával.
sertés
marha
•
borjú, -ja, borja
pörkölt, -je
galuska
töltött

hog, swine, pork
beef
veal
goulash
noodles
stuffed
JOHNSON

I'd rather have a good helping of
pork goulash with noodles and cucumber
salad. Mary, will you have stuffed
cabbage?

Inkább egy j6 sertéspörköltet ennék
galuskával és uborka salátával.
Mária, akarsz töltött káposztát?
hal, -at, -a
rántott
fogas
rizs

fish
fried in bread crumbs
pike
rice

MARIA
I'd like fish.
pike with rice

I

w~nt

~nd

fried Balaton
lettuce.

fn halat szeretnék. Rántott balatoni
fogast kérek rizzsel és salátával.

PINC~R

And you Mr. virág, what would you
like?

is

on, Virág úr, mit parancsol?
s~elet, -e, -je
becsi szelet
zöldbors6
zöldbab, -ja
zsír, -ja

slice
Wiener schnitzel
green peas, sugar peas
green beans
fat, grease
VIAAG
I want chicken paprika with noodles
and cucumbers. And my wife wants
Wiener schnitzel with green peas and
fried potatoes.

paprikás csirkét kérek galuskával és
uborkával. A feleségem meg bécsi
szeletet zöldborsóval és zsírban sült
krumplival.

dr ink

ital, -a

PINCfR
What would'You like to drink?
have some very good wines.

270

We

M~lyen

italt parancsolnak?
jo boraink vannak.

Nagyon

KfTSZÁZHETVEN
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s~omjas

thirsty
walk

seta

VIRÁG
én ink~bb egy poh~r sört innék.
Szomjas vagyok a hosszú séta után.

I'd rather have a glass of beer.
I'm thirsty after that long walk.
a summer resort and wineproducing section on the
Balaton'
name of a wine
bring (command)
soda water

Badacsony
badacsonyi szürkebarát
hozzon (imperative)
szódavIz

JOHNSON
I want a bottIe of 'badacsonyi szürkebarát'. And bring me a bottIe of soda
water also.

én egy üveg badacsonyi szürke9arátot
kérek. és hozzon egy üveg szodavizet is.
tészta

pastry, pie, dessert
PINCéR

Tésztát parancsolnak utána?

Would you like some pastry afterwards?
cherry strudel
chocolate cake

cseresznyés rétes
csokoládétorta

Van cseresznyés rétes?

Do you have cherry strudel?
to be ready, finished

elkészülni

PINCéR
Yes, it's just out of the oven.

Igen, éppen most készült el.

MAAIA
, csereszn~es
'"
Akkor en
retest kerek, a
férjem meg csokoladétortát.

Then I want cherry strudel, and my
husband wants chocolate cake.
port ion
pancake
jam, preserve, marmalade

adag, -j a
palacsinta
lekvár, -ja

VIRÁG
Mi pedig két adag palacsint~t
kérünk lekvárral.

And we want two orders of pancakes
with jam.

azonnal

immediately, at once
PINCéR
r'll bring the soup right away.

Azonnal hozom a leveseket.
III

salt
black pepper
spice, seasoning
spicy, seasoned
KéTSZÁZHETVENEGY

,

so
bors, -ot
-e, -je

fűszer,

fűszeres
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étel, -e

food
VlAAG
I want some salt and paprika.
Ilike spicy food.
holder, container, case

Kérek egy kis sót és paprikát.
Szeretem a fűszeres ételeket.

,

tarto

AARIA
Here's the salt shaker.
to taste weIl

Tessék, itt van a sótartó.
.!zleni

JOHNSON
How do you like your chicken
paprika?
superb, splendid
style of cook ing, cuisine

Superb!
Th~s restaurant has
excellent food.
first rate,

first clasti

Hogy !zl)~ a paprikás csirke magának?
remek
konyha

kemek~
Kitűnő konyhája van ennek
a vend~glőnek.

elsörangJ

JOHNSON
My goulash is first class also.
main meal

Az én pörköltem is elsőrangú.
főétkezés

AARIA
The main meal of the Hungarians is at
noon, isn't it? In the evening they
have only a light meal.
depends (on something)
factory
plant, factory, milI
canteen meal

That depends on the job.
In the
factories and in the offices people
eat a 'canteen' meal.
It's cheap but
there's not always enough to eat.

A magyarok főétkezése délben van,
nem? Este csak keveset esznek.
fÜ~g (valamitöl)
c;Iyar, -at, -a
uzem, -e
üzemi ebéd

,A~ a munkától függ.
A gy'árakban,és
h~vatalokban az emberek uzemi ebedet
esznek. Az olcsó, de nem mindig
elég.
.

AARIA
What do you mean by 'üzemi ebéd'?
worker
usually, as a r4le
vegetable dish

Mi az az üzemi ebéd?
dolgozó
rendszerint
főzelék, -e

VIRÁG
It's what the workers get in the

272

Amit a gyárakban és az állami
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factories and state offices.
It
general ly consists of soup, meat
and a vegetable dish.
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hivatalokban a dolgozók kapnak.
Rendszerint leves, hús és főzelék.

MÁRIA

What do you usually eat for supper
at home, Mr. virág?
sausage
butter
cheese
egg
-.:ottage cheese
frankfurter, wiener

We have a cold supper. We always
have sausage, butter, ham and cheese
at home. We drink tea with the meal.
eat enough, have enough
black coffee
espresso, coffee house

Maguk mit szoktak otthon vacsorázni,
Virág úr?
kolbász
vaj, -at
sajt, -ja
tojás
túró
virsli

Mi hideg vacsorát eszünk. Mindig van
otthon kolbász, vaj, sonka és sajt.
Azt eszünk teával.
jóllakni
fekete
,
eszpresszo

MÁRIA

live eaten a lot. Couldn't we have a
cup of black coffee? There's a littIe
espresso place on Calvin square. You
can get good black coffee there.
joy, pleasure, delight
gladly, most willingly, with
pleasure
to their home

We'd be glad to go there, but my boss
invited us for coffee at their home.
pity, shame, that's too bad
to divide

Nagyon jóllaktam. Nem innánk e~y
feketét? Van egy kis eszpresszo a
Kálvin téren. Ott jó feketét lehet
kapni.
orom
örömmel
hozzájuk

Orommel mennénk, de a főnököm hIvott
meg feketére hozzájuk.
kár
osztani, elosztani

JOHNSON
That's too bad.
1'11 call the waiter
and pay him. Then we can divide the
amount. AlI right?

ahogy

as

As you wish.
gether?

Kár. H{vom a pincért és fizetek.
Azután elosztjuk a számlát. Jó?

How much is it alto-

Ahogy akarja. Mennyi az összesen'

JOHNSON

180 for ints.
divided
amount

KÉT SZÁZHETVENHÁROM

Száznyolcvan forint.
osztva
osszeg, -e
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co loe ave
tip

hagyni
borravaló

VIRÁG
Divided by two, that makes ninety for
each of us. Here's mine ('the amount') •
1'11 leave a tip on the table.

Kettővel osztva,

az kilencven.
Tessék az összeg. án hagyok
borravalót az asztalon.

guest

vendég, -e, -je

JOHNSON
Does every customer generally give a
tip?

Minden vendég szokott borravalót
adni?

if only
to offend

bárcsak
sérteni, megsérteni

VlAAG
Bárcsak mindenki adna borravalót~
Akkor a pincérek is jól ker~snének.
De sokak szerint a borravaloval
megsértik a dolgozót.

If everybody would only give a tip!
Then the waiters would make a good
living, too.
But according to
many you offend the worker with 2
tip.
JOHNSON
I think the waiters like it if you
'offend' them.

Azt his-eem, hogy a pinc'reJt szeretik,
ba 'megsértik' Ólr".t.

Notes on Gramrnar
(For Home Study)
A.

The Present conditional

The conditional in Hungarian is characterized by a suffix -g- added to the
verb stem. The conditional stem with -n- is the same form as that of the
infinitive minus the final -i. To this conditional stem the following
personal endings are added: -

,

,

Back-vowel definite:
Back-vowel indefinite:

-arn,
-ék,

-ád,
-ál,

-a,
-a,

Front-vowel definite:
Front-vowel indefinite:

-ém,
-ék,

-éd,
-él,

-e,

Examples of the Present

~onditional

,

-e,

,

-'}nk,
-ank,

-átOk,
-átOk,

-ák
-ának

-énk
, ,
-enk,

-étek,
-étek,

-ék

-ének

in Hungarian:
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D e f i

n i

t

e

I n d e f i

n i

t

e

adnám

kérném

adnék

kérnék

adnád

kérnéd

adnál

kérnél

adná

kérné

adna

kérne

adnánk

kérnénk

adnánk

kérnénk

adnátok

kérnétek

adnátok

kérnétek

adnák

kérnék

adnának

kérnének

----

r
D e

f

i n i t e

I

n d e f

i n i t e

tanítanám

költeném

tanítanék

költenék

tanítanád

költenéd

tanítanál

költenél

tanítaná

költené

tanítana

költene

tanítanánk

költenénk

tanítanánk

költenénk

tanítanátok

költenétek

tanítanátok

költenétek

tanhanák

költenék

tanítanának

k öl tE' nt nek

----D e

f

i n i t e

-----------,

I

,

innam

ennem

innád

ennéd

,

----

n d e f

i n i t e

1-----

,

innék (innám)

ennék (enném)

innál

ennél

inna

enne

inna (innék)

enne (ennék)

innánk

ennénk

innánk

ennénk

innátok

ennétek

innátok

ennétek

innák

ennék

II innának

ennének

L

I

J
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The verb lenni ('to be') has two forms for the conditional: lennék and
volnék.
The most common use of the conditional tense is in so-called conditional
sentences.
Statements of this type consist of two parts: 1) a clause usually
beginning with ha 'if', which states the condition, and 2) another clause which
lndicates the result of the condition.
If the conditional in English is ex~ressed by the past tense or by 'should' 'would' (or their short form '-'d').
:he corresponding Hungarian sentence will have the verb in the conditional form
in both the 'if' clause and the result clause. However, if the verb in the
English 'if' clause is in the present tense, the tense used in Hungarian will
also be present in both clauses.
(Note that the position of the 'if' clause in
the Hungarian sentence is the same as in English: it may come first or it may
be the final element of the sentence.)
Ha lenne jégbehűtött sőrük,
innék egy pohár sőrt.
Biztosan őrömmel jÖnnének,
ha szólnánk nekik.
Ha Budapesten lennék, megnézném a hidaKat.
Megenné a levest, ha éhes
volna.

If you had ice cold beer,
I'd drink aglass.
I'm sure they'd gladly
come if we spohe to them.
If I were in Budapest, I'd
look at the bridges.
He'd eat the soup, if he
were hungry.

Ha holnap esik, nem megyek.

If it rains tomorrow, I
won't go.
I won't say anything, if
you're right.
If he is here, he's studying Hungarian.

Nem szólok semmit, ha igaza
van.
Ha itt van, magyarul tanul.

Just as in English an expression in the conditional such as 'I'd like to
have' seems more polite than 'I want', so also in Hungarian the conditional is
usually preferred to more direct statements or commands, which sometimes sound
abrupt and curt.
~z7.retnék eg~ cs~sze kávét.
Orommel mennenk uszni.
Inkább golfoznék.

I'd like a cup of coffee.
we'd gladly go for aswim.
I'd rather play golf.

The conditional is also used when a wish, astrong desire or long ing for
something is expressed.
In this construction the express ion is usually introduced by such a word as bárcsak, meaning 'if only':
Bárcsak elálIna az esó~
Bárcsak sütne a nap~
Bárcsak sok pénzem volna~
8.

If only the rain would stop~
If only the sun would shine~
If only I.had a lot of money!

How to Express 'To Be Cold' and 'To Be Warm'
Fázom.
Hideg van.
Hideg.

I am cold.
It (the weather) is cold.
It (some object) is cold.

The examples above illustrate three ways of express ing the idea of 'cold'.
The verb fázni of the first sentence is always used with re ference to living
beings. The combination hideg plus van as used in the second sentence is the
usual pattern with re ference to the weather. Hideg without a verb is the
pattern of the equational sentence described in Unit One.
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It (the weather) is warm.
I t ( s ame obj ec t ) is warm.
We are warm.
I am not warm.

Meleg van.
Meleg.
Melegünk van.
Nincs melegem.

Notice that the patterns for expressing 'warm' in Hungarian are identical
to those expressing 'cold', with the exception of the forms referring to living
beings.
Since Hungarian lacks a verb for 'to be warm' corresponding to fázni
('to be cold'), the pattern with reference to living beings is the proper
possessive form of meleg plus the third person sinqular of lenni ('to be').
C.

The Suffix -val,

-ve~

The concept of 'with' is expressed in Hungarian by the ending -val, -vel.
This suffix is added directly to words end ing in avowel (excepting -a or -e,
which modify to -á and -é respectively).
For words ending in a consonant, the
y of the ending is assimllated ~ith the final consonant of the word, resulting
in the doubling of the latter. '
I pay with forints.
With what do you want to write?
They carne with the children.
I'm not speaking to that man.
I bought the restaurant together
wi th the hotel.

Forinttal fizetek.
Mivel akar frni?
A gyerekekkel jöttek.
Ezzel az emberrel nem beszélek.
A szállodával egyÜtt megvettem
a vendéglát is.

D.

Telling Time (Continued)

(1) The full hour ~n Hungarian is expressed by a cardinal number corresponding to the time plus ora:

..

5 o' clock

,

ot ora
tizenkét óra

12 o'clock

(2) Minutes after the hour may be expressed according to the above
formula followed by a cardinal number corresponding to the number of minutes
past the hour:
öt óra tizennyolc J.>er-c
tizenkét óra harmincöt perc

5:18
12:35

(3)
Generally minutes are expressed with re ference to the quarter hour
in which they occur (see Unit ö). The first 14 minutes after the hour are
usually expressed by (number of rninutes) perccel múlt (number of hour) óra:

It's 6:10

Tfz perccel múlt hat óra
(' (with) ten minutes past six hours')

It's 7:14

Tizenné~y perccel múlt hét óra

(' (with) 14 minutes past seven hours')

(The -cel of perccel is a form of the -vel in C above.)
(4)

The quarter hours are expressed as follaws:
It's a quarter past:

Negyed

Fél
1:30
12:30

KÉTSZÁZHETVENHÉT

number of next hour

Negyed kettő
Negyed egy

1:15
12:15
It's half past:

plus

(see Unit 8 also.)

plus

number of next hour
Fél kettá
Fél egy
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It's a quarter to:

Háromnegyed

1:45
12: 45

plus

number of next hour

Háromnegyed kettő
Háromnegyed egy

(5) The first ten minutes following each quarter hour are expressed in
the formula (number of minutes past the quarter hour) plus perccel múlt
(quarter hour)' plus the following hour:
It's
It's

(6)

8:35

4: 48

Öt perccel múlt fél kilenc
Három perccel múlt háromnegyed öt

The pattern for expressing minutes from 1 to 10 before the full hour

is:
(Number of minutes before the hour) plus perc múlva lesz plus
(number of next hour):
It's

2:55

It's 10:50

(7)

Öt perc múlva lesz három
(' After 5 minutes will be three')
Tíz perc múlva lesz tizenegy
(, After ten minute·s will be eleven')

The pattern for expressing minutes from 1 to 10 before each quarter

hour is:
(Number of minutes
before the guarter)
plus perc múlva lesz plus
It's
It's
It' s

12:14
8:25
4: 35

negyed
fél
haromneqyed

Egy perc múlva lesz negyed egy
Öt perc múlva lesz f~l kilenc
Tíz perc múlva lesz háromnegyed öt

From the foregoing pattern it is apparent that there is an overlapping,
which indicates that some time expressions can be rendered in several ways:
~

,

..

It' s

4: 25

~~z percc~l

It's

5:40

Tíz perccel múlt fél hat
Öt perc múlva lesz háromnegyed hat
Öt óra negyven

mult neg~ed..ot
Ot perc mulva lesz fel ot
Négy óra huszonöt ~erc

In the quarter hours where the overlapping occurs, Hungarian prefers to use
the pattern with múlva.

(8) The Suffix -kor (Continued)
In Unit 8 a general statement was given concerning the use of -kor in
Hungarian.
In time expressions referring to the time of the day, the suffix
-kor is found in those phrases specifying the full hour, half hour or quarter
hour. However. when minutes are included in such phrases előtt or után (depend~ng on the meaning) are used instead of -kor.

,,'

,

Fel haromkor erkezik a vonat.
Háromnegyed ötkor indulok.
Negyed egykor m~g itt volt.
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The train arrives at 2:30.
r'll start at 4:45.
He was still here at 12:15.
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Fél három után öt perccel
érkezik a vonat.
Negyed egy előtt három perccel
indulunk.
öt perccel háromnegyed négy
után várom magukat.
tva három óra harmincöt perckor érkezik.

The train arrives at

2:35.

We're starting at 12:12.
I'lI be expecting you at
Eve arrives at

3:50.

3:35.

The last example shows another way of expressing minutes using -kor.
that the half hour is not mentioned in this construction.

Note

SUBSTlTUTION DRILL
I

2.

3·

4.

5·

szfvesen jönnének ebédelni.

They'd be glad to come and eat
dinner.

eat supper - eat breakfast shop - travel - swim play tennis - play golf boat riding

vacsorázni - reggelizni - vásárolni utazni - úszni - teniszezni
golfozni - csónakázni

Örömmel mennék.

I'd gladly SQ.

drive - play - teach help - spend (money) - bath sit - run - sew write - sleep - travel

hajtanék - játszanék - tanftanék segftenék - költenék - fürdenék ülnék - szaladnék - varrnék
frnék - aludnék - utaznék

szfvesen dolgozna.

He'd be glad to work.

give - go boat riding
callfish - listen - bring have a good time - read - meet pay - cook - go for a walk

adna - csónakázna - hfvna
halászna - hallgatna - hozna szórakozna - olvasna - találkozna fizetne - főzne - sétálna

Örömmel megállnánk.

We'd gladly stop.

sign - talk - get in try - promise - draw fly - hope - wait drink - eat - buy

aláfrnánk - beszélnénk - beszállnánk próbálnánk - fgérnénk - rajzolnánk ..,
"
"
repulnenk
- remelnenk
- varnank
innánk - ennénk - vennénk

,

..,

SZ1vesen jonnenek.

They'd be glad to come.

go - travel - pack study - read - write nurse - sleep - promise draw - pay - fish

mennének - utaznának - csomagolnának tanulnának - olvasnának - frnának ápolnának - aludnának - 19érnének rajzolnának - fizetnének halásznának

KÉTSZÁZHETVENKILENC
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6.

7.

d.

9·

Inkább pörköltet ennék.

I'd rather eat goulash.

drink wine - go for a walk play tennis - stay home travel to France - play golf go boat riding - study Hungarian go to amovie - have my summer
vacation at the Balaton

bort innék - sétálni mennék teniszeznék - otthon maradnék Franciaországba utaznék - golfoznék csónak~znék - magyarul tanulnék moziba mennék - aBalatonon nyaralnék

Villamossal akar menni?

Do you want to go by street car?

bus - car - airplane - train local train - ship

autóbusszal - autóval - repülőgéppel
vonattal - személyvonattal - hajóval

Van bécsi szelet salátával.

We have Wiener schnitzel with salad.

potatoes - green peas tomatoes - cucumbers - mushrooms rice - noodles - steamed cabbage

krumplival - zöldborsóval paradicsommal - uborkával - gombával
rizzsel - galuskával - párolt
káposztával

Abelvárosba megyÜnk
vÜágékkaL

We're going downtown with the virágs.

Kovácses - Nagys - Johnsons Horváths - Feketes - Johns

Kov~csékkal - Nagyékkal Johnsonékkal - Horváthékkal Feketéékkel - Jánosékkal

II

1.

H~rom perc múlva lesz öt.

3:50
6:53
2:51
7:55
9: 59
4:56
1:48
3:54
12:57
2.

Tíz

perc múlva lesz fél hat.

6:?5
8:21
3:23
5:26
9:23
4:24
2:22
1:27
11: 29
3·

Öt perc múlva lesz negyed dz.

3: 14
8:05
4:07
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rt's 4:57
t{z perc múlva lesz négy
két perc múlva lesz hét
kilenc perc múlva lesz három
öt perc múlva
, lesz nyolc
,
e~y perc mu~va lesz t~z
negy perc mulva lesz ot
tizenkét perc múlva lesz kettő
hat perc múlva lesz kilenc
három perc múlva lesz egy
It's 5:20
öt perc múlva lesz fél hét
kilenc perc múlva lesz fél kilenc
két perc múlva lesz fél négy
négy perc múlva lesz fél hat
hét perc múlva lesz fél t!z
hat perc múlva lesz fél öt
n~olc perc múlva lesz fél három
harom perc múlva lesz fél kettő
egy perc múlva lesz fél tizenkettő
It's 9:10
e~y perc múlva lesz negyed négy
t~z perc múlva lesz negyed kilenc

nyolc perc múlva lesz negyed öt

KÉTSZÁZNYOLCVAN

Hosted for free on livelingua.com

UNIT 13

SPOKEN HUNGARlAN
1:13
4:11
2:12
5:09
6:08
12:06
11:10

4.

N~olc perc múlva lesz
haromneqyed egy.

2:35
5: 40
6:44
8: )+2
3:37
1:36

5: 41
12:38
11: 43

5.

T{z perc múlva lesz kettő.

két perc múlva lesz negyed kettő
négy perc múlva lesz negyed öt
három perc múlva lesz negyed három
hat perc múlva lesz negyed hat
hét perc múlva lesz negyed hét
kilenc perc múlva lesz negyed egy
öt perc múlva lesz negyed tizenkettő
It's 12:37
tíz 'perc múlva lesz háromnegyed három
öt perc múlva lesz háromnegyed hat
e~y perc múlva lesz háromnegyed hét
harom perc múlva lesz háromnegyed
kilenc
n~olc perc múlva lesz háromnegyed
negy
kilenc perc múlva lesz háromnegyed
kettő

.

négy
perc múlva
lesz háromnegyed
hat
,
,
,
het perc mulva lesz haromnegyed egy
két perc múlva lesz háromnegyed
tizenkettő

It's 1:50

2:10
11:11

tizenkét perc múlva lesz nyolc'
két perc múlva lesz negyed t{z
kilenc perc múlva lesz hat
t{z perc múlva lesz háromnegyed nyolc
hét perc múlva lesz kettő
egy perc múlva lesz háromnegyed
kilenc
e~y perc múl~a lesz neg~ed nyolc
harom perc mulva lesz haromnegyed
négy
öt perc múlva lesz negyed három
négy perc múlva lesz negyed

12:21

kilenc perc múlva lesz fél egy

7:48
9:13
5:51
7:35
1:53
8:44
7:14
3:42

tizenkettő

6.

Négy előtt öt perccel
J;rkezik a vonat.

4:10
7:27
9:59
6: 43
12:13
2:50
5:12
8:25

7.

Három után öt perccel indulok.

8:07
4:20
12:35
7:47

KfTSZÁZNYOLCVANEGY

The train arrives at 3:55
negyed öt előtt öt percce~
fél nyolc előtt három perccel
t{z előtt egy perccel
háromnegyed hét előtt két perccel
negyed egy előtt két perccel
három előtt t{z perccel
negyed hat előtt három perccel
fél kilenc előtt öt perccel
I'm leaving at 3:05
nyolc után hét p'erccel
negyed öt után ot perccel
fél egy után öt perccel
háromnegyed nyolc után két perccel
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~~ttő után eg~ per~ce~
harornnegyed t1Z utan ot perccel
fél tizenkettő után egy perccel
negyed hét után két perccel

2:01
9:50
11:31
6:17

8.

1'11 be there at 10

Tízkor ott leszek.

tíz után öt perccel
egykor
fel egy előtt tíz perccel
háromnegyed négykor
háromnegyed négy után két perccel
fél hétkor'
fél kilenc után öt perccel
tíz előtt egy perccel
tizenkettő után egy perccel
fél tizenkettőkor
három előtt három perccel

10:05
12:15
12; 20
3: 45
3: 47
6:30
8:35
9:59
12:01
11:30
2:57

.n~gyed

III
Read the following sums, col.umn by column:
_ 2
(Hat osztva hárommal, az
EXaInJlle: 6
3

8
12
15
25
16
36

I

4
3
5
5
4
6

100
125
150
240
350
450 :

= 2

=
•
=
=

=

4
3
5
4
6

10
25
75
80
70
90

kettő. )

= 10

=
-

=

=

1000
2000
3500
5500
6000
9000

5
2
3
5
5

2
500
4 = 500
5 = 700
25 = 220
30 = 200
20 = 450

~RANSFORMATION DRILL

I
A

Instructor:
student:

1. Magyarul beszélek.
2. Re~gel nyolckor indulok.
j . z~esz nap ott maradok.
'i· Ket órát sétálok.
co;. .Londonba repü lök .
f.-i. Es~e meg~ek.
Szep ruhat veszek.
~. Aj&ndékot viszek.
Bort iszom.
csirkét es:;~em,.

7.

282

New Yorkban megállok.
New Yorkban megállnék.
Magyarul beszélnék.
Re~gel nyolckor indu~nék.
E~es~ ryap ~t~ m~radnek.
Ket orat setalnek.
Londonba repülnék.
Este mennék.
sz~p ruhát vennék.
Aj ándékot vinnék.
Bort innék.
Csi.rkét ennék.
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B

Instructor:
Student:
-'

.

3,
!.j,

5·
6.

7·

8.
9·

10.
ll.
12.
13·

14.

15·

A háziasszonytól elbúcsúzik.
A háziasszonytól elbúcsúzna.
A patakban halászna.

A patakban halászik.
Sokat dol'l0zik.
Két órát uszik.
Nyolckor vacsorázik.
Magyarul tanul.
Gyorsan haJt.
Mindent ért.
Az anyjának segít.
Két hetet Budapesten tölt.,
Reggel fürdik.
.
Jó ebédet főz.
A ~arton fekszik.
Egesz éjjel alszik.
6j kocsit vesz.
Kávét iszik.

s~ka~ ~ol'l0zna.

Ket orat uszna.
Nyolckor vacsorázna.
Magyarul tanulna.
Gyorsan hajtana.
Mindent értene.
Az anyjának segítene.
Két hetet Budapesten töltene.
Reggel fürdene.
Jó ebédet főzne.
A~arton feküdne.
Egesz éjjel aludna.
6j kocsit venne.
Kávét inna.

c
Ins truc tor:
Student:

12.

3·
4.
5·
6.

é:
9·

10.
ll.
12.
13·

Sokat teniszezünk.
Sokat teniszeznénk.

Az Ibuszban érdeklődÜnk.
A virágokban gy'önxö~ködünk.
washingtonba koltozunk.
Nagyon örülünk.
Fél kilenckor érkezünk.
A Duna-parton járunk.
vasárnap kirándulunk.
A barátomnak telefonálunk.
ABalatonon csónakázunk.
A hegye~en nyar~lunk.
Az iskolaban tan~tunk.
Magyar dalt hallunk.
Francia konyakot iszunk.

Az Ibuszban érdeklődnénk.
A virágokban gy'öny'ör~Ödnénk.
Washingtonba koltoznenk.
Nagyon örülnénk.
Fél kilenckor érkeznénk.
A Duna-parton járnánk.
vasárnap kirándulnánk.
A barátomnak telefonálnánk.
ABalatonon csónakáznánk.
A hegyekben nyaralnánk.
Az iskolában tanítanánk.
MPgyar dalt hallanánk.
Francia konyakot innánk.
D

Instructor:
Student:

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

Jól szórakoznak.
Délelőtt golfoznak.
Kabá tot próbálnak.
Mindig megfáznak.
A vonatra felszállnak.
A kocsiról leugranak.
A 'lyerekekkel játszanak.
szamlá t fizetnek.
Aj ándékot visznek.
Káposztát esznek.

KtTSZÁZNYOLcvANHÁROM

Ma9yar újságot járatnak.
Magy~r újságot járatnának.
Jól szórakoznának.
Délelőtt golfoznának.
Kabátot próbálnának.
Mindig megfáznának.
A vonatra felszállnának.
A kocsiról leugranának.
A 'lyerekekkel játszanának.
szamlát fizetnének.
Ajándékot Vinnének.
Káposztát ennének.
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Ins truc tor:
Student:

1.
2.

3·
4.

5·
6.
7·
8.

Beteget ápolok.
Gvereket
csókolok •
f.
~
K~n~ve t l.~ok .
Kavet fozok.
Ebédet kérek.
Ruhát varrok.
Lovat hajtok.
djságot járatok.
M

Gabonát termelek.
Gabonát termelnék.
Termelném a gabonát.

Beteget ápolnék.
Gvereket csókolnék.
'I.
"
Kon~vet lornek.
Kávet főznék.
Ebédet kérnék •
Ruhá t varrnék •
Lovat hajtanék.
djságot járatnék.

~polnám a beteget.

Csókolnám a gyereket.
frnám a könyvet.
Főzném a kávét.
Kérném az ebédet.
varrnám a ruhát.
Hajtanám a lovat.
Járatnám az újságot.

B

Instructor:
Student:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Lámpát me~gY4j t.
Bútort szallít.
zenét hallgat.
Gyereket tanít.
'Csónakot megköt.
Szerződést köt.
Ebédet eszik.
Kocsit vesz.

Csekket bevált.
Csekket beváltana.
Beváltaná a csekket.

Lámpát me~gYÚjtana.
Bútort szallítana.
zenét hallgatna.
Gyereket tanítana.
Csónakot megkötne.
Szerződést kötne.
Ebédet enne.
Kocsit venne.

Me~gY4jtaná a lámpát.
Szallítan~ a bútort.
Hallgatná a zenét.
Tan!taná a gyereket.
Megkötné a csónakot.
Kötné a szerződést.
Enn~ az ebédet.
venné a kocsit.

c
Instructor:
Student:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Gabonát termelünk.
csónakot kikötünk.
vacsorát főzünk.
Számlát fizetünk.
Levelet írunk.
Virágot viszünk.
Aj ándékot hozunk.

Beteget ápolunk.
Beteget ápolnánk.
~polnánk a beteget.

Gabonát termelnénk.
Csónakot kikötn~nk.
vacsorát főznénk.
Számlát fizetnénk.
Levelet. írnánk.
Virágot vinnénk.
Ajándékot hoznánk.

Termelnénk a gabonát.
Kikötnénk a csónakot.
Főznénk a vacsorát.
Fizetnénk a számlát.
frnánk a levelet.
Vinnénk a virágot.
Hoznánk az ajándékot.

D

Instructor:
Student:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
284

Csirkéket eladnak.
Gyereket látnak.
Kertet öntöznek.
Képeket rajzolnak.
Lán~okat néznek.
zenet hallanak.
Pálinkát isznak.
Verspt tanulnak.

Ajándékot adnak.
Ajándékot adnának.
Adnák az ajándékot.

Csirkéket eladnának.
Gyereket látnának.
Kertet öntöznének.
Képeket rajzolnának.
Lán~okat néz~ének.
Zenet hallananak.
Pálinkát innának.
verset tanulnának.

Eladnák a csirkéket.
Látnák a gyereket.
Öntöznék a kertet.
Rajzolnák a képeket.
Néznék a lányokat.
Hallanák a zenét.
Innák a pálinkát.
Tanulnák a verset.
~TSZ~ZNYOLCV~GY
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Instructor:
student:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Könyvet olvas.
Levelet Irok.
Kabátot vesznek.
GyÜmölcsöt eszik.
virágot viszünk.
Kertet mutatok.
Csekket beváltunk.
Ebédet főznek.

Kertet öntözünk.
Kertet ontöznénk.
Öntöznénk a kertet.

Könyvet olvasna.
Levelet 1rnék.
Kabátot vennének.
GyÜmölcsöt enne.
virágot vinnénk.
Kertet mutatnék.
Csekket beváltanánk.
Ebédet főznének.

olvasná a könyvet.
frnám a levelet.
Vennék a kabátot.
Enné a gyÜmölcsöt.
vinnénk a virágot.
Mutatnám a kertet.
Beváltanánk a csekket.
Fóznék az ebédet.

VARIATION DRIT,L
I

1.

Inkább pörköltet ennék.

I'd rather eat goulash.

a.
b.

Inkább sört innék.

c.
d.

2.

live in Budapest.
swim in the

Inkább kilenckor reggeliznék.
Inkább Budapesten laknék.
Inkább a tengerben úsznék.
He'd be glad to work in New York.

a.

Sz{vesen szerepelne a magyar
operában.
Sz{vesen ebédeIne az Európa

c.
d.

She'd gladly perform in the
Hungarian opera.
She'd gladly have dinner in
the 'Europe' restaurant.
He'd be glad to go for a walk
on Margaret Island.
Would you be glad to go to a
theater?

vendéglőben.

Sz{vesen sétálna a Margitszigeten.
Sz{vesen menne sz{nházba?

Örömmel jönnének a Gellértbe.

They'd gladly come to the Gellért.

a.

örömmel mennének Magyarországra.

b.
c.
d.
4.

drink beer.
eat breakfasr

Sz{vesen dolgozna New Yorkban.

b.

3.

I'd rather
Iíd rather
at nine.
I'd rather
I'd rather
ocean.

They'd be happy to go to
Hungary.
They'd be glad to spend a
summer vacation at the sea.
They'd gladly wait for me.
They'd be glad to cook dlnner.

Örömmel nyaralnának a tenger
'llellett.
Örömmel megvárnának engem.
Örömmel fóznének ebédet.

Bárcsak sok pénzem volna~

If only ! had a lot of

a.

Bárcsak ne volna sok dolgom~

h.
c.
d.
e.

If only I didn't have ( so)
much to do~
If they'd vnly give a t1p~
I f we'd only sell the house~
I f they'd only buy the car~
I f they'd only take me also~

KéTSZÁZNYOLCVANÖT

Bárcsak
Bárcsak
Bárcsak
Bárcsak

money~

adnának borravalót~
eladnánk a házat~
megvennék a kocslt~
elvinnének engem is~
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5.

Sz{vesen innánk egy pohár sörte
a.
b.
c.
d.

6.

b.
c.
d.

Inkább zöldbablevest ennénk.

I f I were hungry,

I"d eat.

Ha fáradt volnék,

le feküdnék.

,

,

Ha gazdag volnék, szep autot
vennék.
Ha tudnék menni, mennék.
Ha szomjas volnék, innék.

Ha volna időm, megírnám a levelet.

If I had time, I"d write the
letter.
If I weren"t sick, I'd invite
him.
If I didn' t know the route,
I"d ask.
If it were necessary, I'd
water the garden.

I'd look

Megh{vnám, ha nem volnék beteg.
Ha nem tudnám az utat, megkérdezném.
Megöntözném a kertet, ha kellene.

Ha pénze volna, Angliába utazna.

If he had money, he"d travel to
England.

a.

Ha magyarul tudna, magyar könyvet
olvasna.
Ha jó idő volna, sétálna.

b.
c.
d.

If he knew Hungarian, he"d
read a Hungarian book.
If the weather were nice,
he"d walk.
If he could swim, he"d swim.
If you started at nine,
you I d arrive at ten.

Ha tudna úszni, úszna.
Ha kilenckor indulna, t{zkor
megérkezne~

Ha a v{z hideg volna, meqinná
a vizet.

If the water were cold, he"d drink.

a.

Ha kocsiján hely volna, elvinné a
lányt.
Ha volna ideje, elolvasná a

b.
c.
d.

286

Inkább teniszezni mennénk.

a.

d.

10.

Inkább otthon maradnánk.
Örömmel úszni mennénk.

If I were in Budapest,
at the bridges.

c.

9.

I f I were tired, I"d lie
down.
I f I were rich, I'd buy a
nice car.
If I could go, I"d go.
I f I were thirsty, I"d
drink.

We'd gladly drink a glass of beer.

Megnézném a h{dakat, ha
Budapesten lennék.

b.

8.

We"d rather stay home.
We"d be glad to go for a
swim.
We'd rather go and play
tennis.
We"d rather eat green bean
soup.

Ha éhes volnék, ennék.
a.

7·

SPOKEN HUNGARIAN

If she had room in her car,
she'd take the girl.
If he had time, he"d read
the book.
If he were hungry, he'd eat
the soup.
If he had a lamp, he'd light
it.

kön~vet.

Ha ehes volna, megenné a levest.
Ha lámpája volna, meggyÚjtaná.

Sz{vesen járnánk, ha nem volna
meleg.

If it weren't hot, we'd gladly go
for a walk.

a.

Ha nem volna drága,
megvennénk.

We'd gladly buy it, if it
weren"t so expensive.

sz{vesen

KÉTSZÁZNYOLCVANHAT
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b.
c.
d.

11.

Ha jönnének,
a.
b.
c.
d.

12.

Ha jeg~et kapnánk, szívesen
elmennenk.
Ha volna helyÜnk, leülnénk.

If we could get tickets,
we'd gladly go.
If we had seats, we'd sit
down.
We'd be very happy, if
you'd come.

Nagyon örülnénk, ha jönne.

jó ebédet kapnának.

If they carne, they'd get a good
dinner.
Ha tanulnának, tudnának.
Ha keresnének, találnának.

If they studied, they'd know.
If they'd look for it,
they'd find it.
If they saw me, they' d come
here.
They'd drink milk, if they
were thirsty.

Idejönnének, ha látnának engem.
Ha szomjasak volnának, tejet
innának.

Megvennék a házat, ha volna
pénzük.

If they had money,
house.

a.

Ha volna kocsijuk, elhoznák a
gyerekeket.
Ha volna idejük, becsomagolnák
a bóröndöket.
Ha érdekes lenne a könyv,
elolvasnák.
Ha kellene, megírnák a levelet.

b.
c.
d.

If they had a car, they'd
bring the children.
If they had time, they'd
pack the suitcases.
If the book were interesting, they'd read it.
If it were necessary, they'd
write the letter.

they'd buy the

II

1.

Ma nincs kedvem ebédet főzni.

I'm not in the mood to cook dinner.

a.
b.

Nem volna kedvük sétálni?
Van kedve ebédelni jönni?

c.
d.

2"

Wouldn' t you like to walk?
Are you in the mood to come
and have dinner?
We are not in the mood to go
swimming.
I wasn't in the mood to go
home.

Nincs kedvünk úszni menni.
Nem volt kedvem hazamenni.

Nem volna kedvük maguknak is
járni egyet?

Wouldn' t you like to take a walk
also?

a.

Miért nincs magának kedve színházba
menni?
Nekik nincs kedvük külföldre menni.

b.
c.
d.
e.

Why aren' t you in the mood
to go to the theater?
They aren't in the mood to
go abroad.
We weren't in the mood for
a boat ride.
He wasn't in the mood to
travel to New york.
I'm not in the mood to lie
down yet.

KtTSZÁZNYOLCVANHÉT

Nekünk nem volt kedvünk csbnakázni.
Ne':;
"u t.a

"i.~ ~

nem volt kedve New Yorkba
I

•

Neke"..... ; 'les kedvem még lefeküdni.
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Hogy fzlik a pörkölt Magának?

How do you like the goulash?

a.
b;

A magyar bor fzlik nekem.
A pálinka nem fzlik sok embernek.

c.
d.

Ilike the Hungarian wine.
Many people don't like
brandy.
The girlIiked the hot soup.
They liked the chicken
paprika very much.

A meleg leves fzlett a lánynak.
A paprikás csirke nagyon fzlett
nekik.

III

1.

Bécsi szelet van salátával.

We have Wiener schnitzel with salad.

a.

Kacsasült van párolt káposztával.

b.
c.
d.

2.

Rántott csirke van zöldborsóval.

a.
b.

Jobb kézzel frok.
A bal kezemmel fogom a dobozt.

I write with my right hand.
I'm holding the box with
my left hand.
A black cat is playing with
my dog.
I haven't met the singer yet.

Egy fekete macska játszik a
kutyámmaL
Még nem találkoztam az énekessel.

A fónökömhöz megyÜnk feketére.

We're going to my boss'
for coffee.

a.

tvához jönnek Kovácsék vacsorára.

b.
c.
d.

The Kovácses are coming to
Eve's for dinner.
The children are going to
Peter's to play.
The littIe girl is running
to Mary.
Guests are coming to Louis'
tonight.

(home)

péterhez mennek a gyerekek játszani.
M~riához szalad a kislány.

Lajoshoz vendégek jönnek ma este.

Találkoztunk Virágékkal.

We met the virágs.

a.

Tegnap egyÜtt ebédeltem Kovácsékkal.

b.
c.
d.

288

Gombaleves van galuskával.

I'm paying with American money.

d.

4.

Libasült van burgonyával.

Amerikai pénzzel fizetek.

c.

3.

We have roast duck with
steamed cabbage.
We have fried goose with
potatoes.
We have mushroom soup with
noodles.
We have fried chicken with
green peas.

Yesterday I had dinner with
the Kovácses.
Tomorrow we're going for an
excursion with the Fehérs.
I'd like to meet the
children.
We went and had a good time
with the girls.

Holnap kirándulni megyÜnk
Fehérékkel.
Szeretnék találkozni agyerekekkel.
Szórakozni mentünk a lányokkal.
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UNIT

IV
1.

2.

3.

F~zom.

I' m cold.

a.
b.
c.
d.
e.

A gyerek f~zik.
A katon~k nem f~znak.
Mi mindig f~zunk.
M~r nem f~zom.
Maga f~zik?

Nekem melegem van.

I'm warm.

a.
b.
c.
d.

Are you warm?
They're never warm.
We're not warm.
I see that you're very warm.

e.

You're always warm.

Melege van?
Nekik soha sincs melegük.
Nekünk nincs melegünk.
Látom, hogy maguknak nagyon
melegÜk van.
Mag~nak mindig melege van.

Dolgom van.

I'm bUsy,

a.
b.
c.

S~k dolga van?
Meg valami dolgunk van.
Nekik soha sincs semmi dolguk.

d.
e.

4.

The child's cold.
The soldiers aren't cold.
We're always cold.
I'm not cord any more.
Are you cold?

Are you very busy?
We still have something to do.
They never have anything to
do.
yesterday I had very much to
do.
Tomorrow he'll be very busy.

~hes v~.

a.
b.
c.
d.

Tegnap nagyon sok dolgom volt.
Holnap sok dolga lesz.
I'm hungry.

I'm thirsty.
I' mtired.
I'm sick.
I'm not hungry.

Szomjas vagyok.

F~radt vagyok.

Beteg vagyok.
Nem vagyok éhes.

TRANSLATION DRILL
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

I'd like to see Hungary,
especially Budapest.
I'd be very glad if the state
Department would transfer me
to Hungary.
But if they transferred me to
Vienna, then I'd immediately go
to Budapest.
I'd arrive at the East station
one beautifui morning and go and
see the city immediately.
I'd ask some man on the street
what was worth seeing in
Budapest.
I'd go and look at the department stores and the nice littie
shops.
I'd look for the shop where you
can get Herend china and I'd
buya Herend lamp if it wasn't
too expensive.

KÉTSZÁZNYOLCVANKILENC

szeretr.ém l~tni Magyarorsz~got,
főleg Budapestet.
N~gy'on ~r~lné~, ha az amerikai
kulugymlnlszterium Magyarorsz~gra
helyezne.
De ha Bécsbe helyeznének, akkor
is mindj~rt elmennék Budapestre.
Egy szép reggel megérkeznék a
Keleti p~lyaudvarra és azonnal
mennék megnézni a v~rost.
Megkérdeznék egy embert az utc~n,
hogy mit érdemes megnézni Budapesten.
Elmennék megnézni az ~ruh~zakat és
a szép kis üzleteket.
Megkeresném az üzletet, ahol herendi
porcel~nt lehet venni, és vennék egy
herendi l~mp~t, ha nem lenne túl
dr~ga.
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8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.

29.
30.

290

l'd walk on váci street and
go out on thl bank of the
Danube.
l'd sit in a café on the bank
of the Danube an~ there l'd
have lunch.
l'd tell the waiter to bring me
a small order of goulash with
noodles and a bottIe of white
wine.
l'd buy a Hungarian newspaper
and read the interesting articles
in the newspaper.
l'd eat the goulash and drink
the wine.
Afterwards, l'd just sit and
look at the pretty Hungarian
women.
If I didn't have a wife yet, l'd
ask one of the girls whether
she'd care to have supper with
me.
If she said 'yes', l'd go with
her to look at the famous
statues, museums and parks.
Afterwards l'd call a taxi and
we'd go to Buda.
In ~uda we'd go up to the fort
and walk on the Fisherman's
Bastion.
From the Fisherman's Bastion
we'd see the bank of the Danube,
the Parliament and the cathedral.
We'd see when they light the
lamps on the bank of the Danube.
Afterwards we'd walk on the old
streets of Buda.
Then we'd sit in a restaurant,
there we'd listen to gypsy music
and eat a good dinner.
We'd surely have a very good
time.
l'd travel to the country and also
would look at the old Hungarian
cities.
l'd go to the 'Alföld' and
drive on the dusty highways.
l'd stop in the villages and
look at the houses.
The farmers would show me the
farms, the kitchen garden, the
orchard and the animals.
Perhaps one of them would invite
me for a good dinner and give me
'gulyás' soup and apple strudel.
We'd drink good Hungarian wine
too.
l'd go to the Balaton also and
remain there a few weeks.
l'd swim, go boat riding, play
tennis and sleep alI day long.
There I could really spend my
summer vacation weIl.

SPOKEN HUNGARIAN
sétálnék a Váci utcában és kimennék
a Duna-partra.
A Duna-parton beülnék egy kávéházba
és ott megebédelnék.
Azt mondan~m a pincérnek, hogy
hozzon egy kisadag pörköltet
galuskával és egy üveg fehér bort.
vennék e~y mag~ar újságot és
elolvasnam az erdekes cikkeket az
újságban.
Megenném a pörköltet és meginnám
a bort.
Azután csak ülnék és nézném a szép
magyar nőket.
Ha nem lenne még felesé~em,
megkérdezném az egyik lanyt61,
hogy volna-e kedve velem vacsorázni.
Ha igent mondana, megnézném vele
a
,
hIres szobrokat, múzeumokat es
parkokat.
Azután h!vnék egy taxit és
átmennénk Budára.
Budán felmennénk a várba és
sétálnánk aHalászbástyán.
A Halászbástyár61 látnánk a Dunapartot, az országházát és a
Bazilikát.
Látnánk, amikor meggyÚjtanák a
lámpákat a Duna-parton.
Utána sétálnánk Budán a régi
utcákon.
Azután beülnénk egy vendéglőbe; ott
cigányzenét hallgatnánk és j6
vacsorát ennénk.
Biztosan nagyon j61 sz6rakoznánk.
Elutaznék vidékre is és megnézném
a régi magyar városokat.
Elmennék az Alföldre és hajtanék a
poros országutakon.
Megállnék a falukban és megnézném
a házakat.
A gazdálkod6k megmutatnák a
gazdaságot, a konyhakertet, a
gyÜmölcsöst és az állatokat.
~alán az egy~k megh!vna egy jó ebédre
es adna gulyaslevest meg almas
rétest.
Jó fehér bort is innánk.
A Balatonra is lemennék és néhány
hétig ott maradnék.
Egész nap úsznék, csónakáznék,
teniszeznék és aludnék. ott igazán
jól nyaralnék.
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RESPONSE DRILL
1.
2.

3·
4.
5·
6.

7·

8.
9·

10.
li.
12.

13·

14.
15·

16.

17·

18.

19.
20.
2i.
22.

23·
24.

25·
26.

27·
28.
29·

30.
3i.

32.
33·

34.
35.

Ki h{vta fel Johnsonnét telefonon?
Mit kérdezett virágné Johnsonnétól?
Hol akartak virágék vacsorázni?
Johnson hova akart inkább menni?
Hol találkoztak Johnsonék virágékkal?
Mit akart Johnson vacsora előtt csinálni?
Johnsonné mit akart vinni és miért?
Johnson is fázott?
Hol volt Johnson ~ocs~ja?
Hogyan mentek a Lanch~dhoz?
Volt üres asztal a vendéglőben?
Mit kértek először a pincértől?
Milyen levest ajánlott a pincér?
Kacsasültet kért Johnson?
Mária töltött káposztát evett?
Mit ettek Virágék?
Mit ittak: sört vagy bort?
Tésztát is ettek?
fzlett a vacsora Johnsonéknak és Virágéknak?
Jó konyhája volt avendéglőnek?
Mikor van a főétkezés Magyarországon: délben vagy este?
Gyárakban
és hivatalokban
mit esznek
az .
emberek
.
.
,.
. Magyarországon?
,
M~t adnak rendszer~nt Magyarorszagon eg~ uzem~ ebedben?
virág mit mondott, mit esznek ők vacsorara otthon?
Mit akartak inni Johnsonék vacsora után?
virágék is mentek az eszpresszóba?
Miért nem mentek?
Ki fizette ki a számlát a pincérnek?
Hagytak borravalót a pincérnek?
Szeretik a pincérek, ha borravalót adnak az emberek?
Adnak borravalót az emberek Amerikában?
Mikor van a főétkezés Amerikában'
Mit esznek maguk este?
Mit esznek délben?
Amerikában is van üzemi ebéd a gyárakban?

CONVERSATION PRACTICE
1

2

B:
A:

Ma nincs kedvem főzni. Nem
mennénk el vacsorázni?
sz{vesen. Hova akar menni?
Talán egy kávéházba a Duna-partra.

A:
B:
A:
B:

B:

én inkább Budára mennék egy kis

A:
B:

A:

Nem banom! De sz{vesen sétálnék
egy kicsit vacsora előtt.
én is.
Nem akarja Kovácsékat elh{vni?
Biztosan örömmel jönnének.
Mindjárt felh!vom őket és
megkérdezem.
Hol akar találkozni Kovácsékkal?
A Lánch{dnál.

A:

B:
A:
B:
A:
B:

vendé~lőbe.

KéTSZÁZKILENCVENEGY

A:
B:
A:
B:
A:
B:

Kérem az étlapot!
vacsorázni óhajtanak?
Igen. Mit tud ajánlani?
Kitünő húslevesűnk van
máj gombóccal.
Levest nem kérek.
van marha- vagy borjúpörkőltünk
galuskával és uborka salátával.
Van töltött káposztájuk?
Az nincs kérem. De van
disznósült párolt káposztával.
Egy adag disznósültet kérek.
Parancsol valami italt?
Egy pohár barna sőrt kérek.
Azonnal hozom.
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3
A:
B:
A:

B:

Kérem a sót és a borsot.
Tessék, itt van a só- és a borstart6.
Köszönöm. A maga pörkölt je elég fűszeres?
'fus
.
'
Igen. ~
~n nem szeretem a tul
ze res
ete l eket.

4

A:
B:
A:

B:
A:
B:
A:
B:

Hogy

,
~zlett

5

,

az ebed?

Kitunő volt.
Remek konyhája van
ennek avendéglőnek.
Az én libasültem is elsőrang~

volt. Nagyon jóllaktam.
Nem akar egx feketét?
Inkább menj unk egy eszpresszóba
feketét inni.
Mel~ik esz~resszóba akar menni?
A Kalvin teren van egy. ott j6
sütemények is vannak.
J6, menjünk oda.

A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Volna kedve sétálni menni?
Sz!vesen, csak hozom a
kabátomat.
Nincs hideg kint.
~n most is fázom egy kicsit.
Fázik? Nekem melegem van.
Meleg van itt a szobában.
Lehet, hogy megfáztam és azért
fázom.
Remélem, nem lesz beteg.
~n is remélem.

SITUATIONS
1. Az egyik barátja telefonál, hogy vacsorázni mennek a Kis Royalba és
megkérdezi, hogy volna-e kedve magának is menni. Maga örömmel megy. Megbeszélik, hogy mikor és hol találkoznak.
A vendéglőben a pincér étlapot hoz. Megkérdezi, hogy mit óhajtanak
~a~uk megkérdezi~ a pincé~től~ ho~y mit tud ajánlani. "A pincér
ajánl kulonbozo leveseket, sulteket, es tesztakat. Maguk megmondjak mit akarnak
enni. A pincér italokat is ajánl.
2.

vacsorá~a~

3.

A vacsora alatt megbeszélik, hogy mi !zlik és mi nem, hogy ki szereti a
Utána eszpresszót isznak és arról beszélgetnek,
hogy mit esznek az emberek Amerikában reggelire, ebédre és vacsorára és mit
esznek Magyarországon.
fűszeres ételeket és ki nem.

NARRATIVE
Egy szombat délután Kertész telefonált Máriának. Mária ép'pen eg~ érdekes
francia regényt olvasott, amikor szólt a telefon. Letette a konyvet es felvette
a telefont. Megkérdezte, hogy ki beszél.
Kertészt egy barátja mutatta be Máriának egy évvel ezelőtt. Azóta gyakran
találkoztak. A m~lt héten is egyÜtt voltak sz!nházban. Kertész akkor megkérdezte Máriát, hogy volna-e kedve a következő szombaton vele vacsorázni. Mária azt
mondta, hogy nagyon sz!vesen.
Akkor nem beszélték meg, hogy hova mennek és azóta nem látták eg~ást. Most
Kertész megkérdezte Máriát61, hogy hol akar vacsorázni. Egy kis vendeglőt
ajánlott Budán, ~mit ~smert. és ~udja, hogy ott jól főznek. A vendé~ló,egy
csendes kis mellekutcaban van, kozel a Duna-parthoz. A villamosmegallo sincs
messze a vendéglótól; az első keresztutcában van.
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De Mária inkább a 'Budapest' vendéglőbe akart menni, mert ott zene is van.
A múlt héten Kertész mondta Máriának, hogy szeretne egy kis cigányzenét
hallgatni. A vacsora után kellemes lesz elbeszélgetni cigányzene mellett mondta Mária.
Este hétkor találkoztak Mária lakása előtt. Az idő szép volt, csak egy
kicsit hűvös. Márián egy új ruha volt, ami nagyon jól állt neki. Meleg
kabátot is vitt, mert nem akart megfázni.
A villamosme~állóhoz sétáltak és felszálltak a villamosra. A vendéglő
közel volt, {g~ par perc múlva már ott is voltak. Amikor bementek a vendéglőbe, a főpincer egy asztalhoz vezette őket. Mindjárt hozta az étlapot is.
Mária bécsi szeletet rendelt uborkasalátával és burgonyával, Kertész p~dig
töltött paprikát. Bort is rendelt.
. ' megker
, d ezte, h og~ m1'l yen tesz
' ta' t szere tnene
' k
'
,
utana.
Retest
A p1ncer
ajánlott. Mária cseresznyés retest kért, Kertész pedig almás rétest.
A vacsora elsőrangÚ volt és minden nagyon Izlett. A cigány szép régi
Va~sora után eg~ fél óráig még ott ü~tek és beszélgettek. Nem rendeltek feketet, mert Kertesz egy kis esz2resszoba akart menni
Budára, ahol jó kávét lehet kapni. Kertész hívta a pincért, kifizette a
számlát és borravalót hagyott az asztalon. Mária felvette a kabátját.
Kimentek az utcára, és az utcasarkon felszálltak az első villamosra, ami
Budára ment.
.

~agyar dalokat játszott.

azóta,
egymas
csendes
mellékutca
kereszt, -je
vezetni
rendelni

since then
one another, each other
still, quiet, peaceful
side street, back street
cross
to lead
to order

.~
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AUTÓN A HEGYEKBE
Basic Sentences
süt
szebb

shines (sun)
nicer

The sun's shining: The weather's
nicer than it was yesterday.

Süt a nap~ Ma szebb idő van, mint
tegnap volt.
sokkal
jóval
melegebb

by far, much
much, quite. far
warrner
KOVÁCS
Yes, it's much warrner today.
didn't shine yesterday.

The sun

Igen, ma sokkal melegebb van.
nem sütött a nap.

up, above
cooler
to blow
wind

Tegnap

fent, fenn
húvösebb
fújni
szél, szelet, szele

tVA
It'll be.cooler up in the mountains.
The wind will certainly be blowing.
There it won't be a bit warrner than
it was in the city yesterday.

Fent a heg~ekben húvösebb lesz.
Biztosan fuj majd a szél. ott
semmivel sem lesz melegebb, mint
tegnap a városban volt.

KOVÁCS
Won't you be cold in the mountains?

Nem fog fázni a hegyekben?
kötött
kötött kabát
rajtam

knitted
sweater, cardigan
on me

No.

I have a sweater on.
mountain in Hungary
the highest

Nem.

Kötött kabát van rajtam.
Mátra
a legmagasabb

JOHNSON
I'm glad we're going to the Mátra.
l've never been there. What's the
highest mountain in Hungary?
mountain peak in Hungary
meter (39.37 inches)

Örülök, hogy megyÜnk a Mátrába.
Sohasem voltam ott. Melyik a
legmagasabb hegy Magyarországon?
Kékes
méter, -e

fvA
The Kékes.
It's more than a thousand
metera high.

KiTSZÁZKILENCVENÖT

A Kékes.
magas.

Toob, mint ezer méter

295

Hosted for free on livelingua.com

SPOKEN HUNGARIAN

UNIT 14

Alpok

Alps

JOHNSON
Is it higher than the Austrian Alps?

Magasabb, mint az osztrák Alpok?

KOV~cS

No, the Kékes is lower than the Alps.
to ski
to skate

Nem, a Kékes alacsonyabb az Alpoknál.
síelni, sízni
korcsolyázni

Can you ski in the Hátra in winter?
nevertheless, however

Lehet télen síelni a Mátrában?
azonban

KOV~cS

Yes. However, I'm going to the Pilis
mountains to ski, because they're
nearer to Pest.

I~en. fn azonban a Pilisi hegyekbe
jarok s!elni, mert az közelebb van
Pesthez.

tVA
The 'Szabadság-hegy' iS the closest.
But there are always a lot of people
"there •
the most beautifuI
season

Legközelebb a szabadság-hegy van.
De ott mindig sokan vannak.
a legszebb
évszak, -ja

JOHNSON
What's the nicest season in Hungary?

Mely~k a legszebb évszak Magyar-

orszagon?
vénasszonyok nyara

Indian sununer
KOV~cS

I think falI is. The Indian sununer's
always very beautifuI.

Azt hiszem, hogy az ősz. A vénasszonyok nyara mindig nagyon szép.
nálunk
köd, -öt, -e

at our home, with us
fog

Ba~k

home in Washington, falI is the
nicest also.
Isn't it always teriibly
foggy in Hungary in the falI?

Nálunk Washingtonban is az ősz a
legszebb. Nincs sok köd ősszel
Magyarországon?
néha

sometimes
KOV~cS

Sornetimes, especially
and evening.

in ,t,he

to freeze
to snow
to thaw, meIt
to start

morning

Néha van,

főleg

,

reggel es es 'te.

fagyni
havazni
olvadni
kezdeni
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When does it start to freeze?
beginning
snow
ice
slippery

Mikor kezd fagyni ?
eleje
hó, havat, hava
jég, jeget, jege
sIkos

KOVÁCS
The beginning of December.
In
January we always have snow.
Then the roads are slippery and
chains must be used.
we could go
faster
so large, great
traffic
as large, as great
below, beneath, down

December ele~én. Januárban már
mindig van ho. Akkor az utak
sIkosak és láncot kell hasz~álni.
mehetnénk
gyorsabban
akkora
forgalom, forgalmat,
amekkora
lent, lenn

forgalma

MÁRIA

couldnit we go a littIe faster?
There isn't as much traffic here as
there was down in the valley.
the more •
the more
soon
to arrive, reach

Nem mehetnénk egy kicsit gyorsabban?
Itt nincs akkora forgalom, mint
amekkora lent a völgyben volt.
minél
hamar
, .
ernl.

• annál

KOVÁCS
The faster you drive the sooner
weill get there.
true, real
vehicle
s omewha t , a littIe, slightly
smaller, less
sharp
curve
dangerous

Minél gyorsabban hajt,. annál hamarabb
érünk oda.
~~az.

Jarmu, -vet, -ve
valamivel
kisebb
éles
kanyar, -ja
veszélyes

JOHNSON
It's true that here there are fewer
vehicles, and so a littIe less
traffic.
But the road is much
narrower and there are many sharp
curves.
It's dangerous to drive any
faster.

Az igaz, hogy itt kevesebb a jármű
és {gy valamivel kisebb a forgalom.
De az út sokkal keskenyebb és sok az
éles kanyar. Veszélyes gyorsabban
haj tani.

MMIA

How much better the roads are here
than on the Alföld!
in front of us
as (soon as), when
to over take

KÉTSZÁZKILENCVENHÉT

Mennyivel jobbak itt az utak, mint
az Alföldön!
előttünk

amint
megelőzni
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JOHNSON
These cars in front of us are going
much more slowly than we.
1111 pa~9
them as soon as possible.
is it, iSnlt it

The very first car is a small German
car, isn't it? It's a great deal
smaller than ours. One of my younger
sonls friends has a car like that.
European

Ezek a kocsik előttünk sokkal
lassabban mennek, mint mi. Amint
lehet megelőzöm őket.
ugye

A legelsó kocsi egy kis német kocsi,
ugye? Sokkal kisebb, mint a mi
kocsink. A kisebbik fiam egyik
barátjának van egy ilyen kocsija.
európai

JOHNSON
I bel1eve it's one of the fastest and
most expensive European cars.
as if, though
longer
for the last time

It seems that this road is much longer
now than it was when we drove on it
the last time.
besides, moreover

Azt hiszem, hogy az a leggyorsabb és
a leqdrágább európai kocsik egyike.
mintha
hosszabb
utoljára

Mintha sokkal hosszabb volna ez az
út most, mint amikor utoljára
hajtöttunk rajta.
azonkIvül

l(OV~CS

At that time the road was better, and
it was easier to drive. Besides the
wind was not SO ,trong ('weaker').
continual1y, on and on
stronger and stronger
storm

The wind is blowing harder and harder.
I hope there won't be a storm.
rainstorm, shower
get cloudy, become overcast
sky
dark
.cloud
behind us

Akkor j obb volt az út ~s könn~ebb
volt hajtani. AzonkIvül a szel is
gyengébb volt.
egyre
egyre erősebb
vihar, -a, -ja

Egyre erősebben fúj a szél.
nem lesz vihar.

Remélern,

zivatar, -a
beborul
ég, , eget, ege
sotet

..

felhő

mögöttünk

KOVÁCS
Itls possible that we'll be getting a
light shower. The skyls overcast.
Look at the terribly dark clouds
beh ind us.
rain

298

Lehet, hogy kapunk egy kis zivatart.
Beborult az ég. Nézze, sötétebbnél
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soon.
bang
well (interjection)
devil
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Ha elkezd az
elállni.

eső

esni, nem fog hamar

puff
hát
ördög, -öt, -e

KOV~CS
Bang~

Well, what the dickens was

Puff~

Hát ez meg mi az ördög volt?

that?
breakdown, flat tire, defect

defekt, -je

JOHNSON
Seems we have a flat tire.
whether, if, I wonder
gas station, filling station

6gy látszik, defektet kaptunk.
vajon
benzinkút,

-kutat, -kútja

AARIA
I wonder if there's agas station
somewhere nearby.
such, that kind
garage
to be mistaken
to change
wheel, tire

Vajon van valahol egy benzinkút
a közelben?
olyan
garázs
tévedni
cserélni, kicserélni
kerék, kereket, kereke

KOV~CS

Do you think there are just as many
garages in Hungary as in America?
You're mistaken. We'll have to change
the tire.
tr oub le , ill
doesn't matter
spare tire
trunk
luck, fortune
fortunately
tool

Azt hiszi, ho~y Magyarországon éppen
olyan sok garazs van, mint Amerikában? Téved~ Nekünk kell kicserélni
a kereket.
baj
nem baj
p6tkerék
csomagtart6
szerencse,
szerencsere
szerszám, -a, -ja

JOHNSON
It doesn't matter. I have a new spare
tire in the trunk. Fortunately, I
have the tools with me too.
below us, under us
snapshot, photograph
it rains

Nem baj~ Van egy új p6tkerekem a
csomagtart6ban. Szerencsére a
szerszámok is velem vannak.
alattunk
fénykép, -e
esik

AARIA
How beautiful this valley below us is~
I'm going to take some snapshots.
It
isn't raining yet.

~TS~ZKlLENCVENKlLENC

Milyen szép ez a völgy alattunk.
Csinálok egy fényképet r61a. Még nem
esik.
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camera

fényképezőgép,

-e, -je

JOHNSON
Where's your camera?
with me, at my place
prohibited
to take snapshots
photography, taking of
photographs

I have
tak ing
here.
enough

it here with me.
I hope
pictures isn't prohibited
Perhaps it's still light
for the snapshots.

Hol van a fényképezőgépe?
nálam
tilos
fényképezni
fényképezés

Itt van nálam. Remélem, itt nem
tilos fényképezni.
Talán még elég
világos van a fényképezéshez.

KOVÁCS
If you go over there and stand by that
tree you can still get a nice shot
from there.
lightning
lightning is flashing
it' s thunder ing
it's pouring

Ha odamegy és me~~ll ann~l a f~nál,
onnan még szép fenyképet tud
csin~lni.

vill~m, -a
vill~mlik

dörög
zuhog

fVA

Look, there's lightning near the
forest~
The storm will be reach ing
us very soon.
It's already raining
near the village.
to turn on (the radio)
to connect
weather
report, bulletin, cornmuniqué

Nézze, vill~mlik az erdő mellett~
A vihar nemsok~ra hozz~nk ér. Már
a falun~l esik.

bekapcsolni
idŐj~r~s

jelentés

JOHNSON
1'11 turn on the radio.
They're
giving the weather report now.

shower
clear up (with reference to
the weather)
.•• At several places srnaller storms
and showers ••• Later i t ' l l clear up •••
until, as long as, while
above, over

Bekapcsolom a rádiót.
időj!r~sjelentést.
,

Most adnak

M

zaporeso
kiderül
••• Több helyen kisebb viharok és

záporeső•••• Később kiderül •••

,

a~1Sl'

folott

KOVÁCS
A friend of mine lives in the next
village. We'll go to his place and
stay there until the storm passes
(over us).
to continue
moon

300

A következő faluban lakik egy bar~tom.
BemegyÜnk hozz~ és ott maradunk nála,
amIg a vihar átmegy fölöttünk.
folytatni
hold, -at, -ja
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star
starry

csillag, -a, -ja
csillagos

Splendid idea~ Ana in the evening
we'll continue our trip when the
moon's up and the stars are shining
again.

Remek ötlet~ és este folytatjuk az
utat, amikor feljött a hold és
csillagos az ég.

night

éj, éjjel

JOHNSON
If it clears up it'll be pleasant to
drive at night.

Ha kiderül, kellemes lesz éjjel
haj tani.

Notes on Grammar
(For Home Study)
A.

Formation of Adverbs

In English some adverbs are forrned from adjectives by adding the suffix -ly
to the a~jective: rapid - rapidly; beautifuI - beautifully.
In Hungarian the
adverbial marker -n, -an, -en, -on or -ul, -ül added to an adjective forms the
corresponding adverb.~he ending -ul,-=lll is used mostly with adjectives referring to nationality, and with those ending in -atlan, -etlen, -talan, -tele~
angolul, németül, véletlenül.
(But note also the common adverbs jól from
and
rosszul from rossz.)

12

For a determination of which of the variants -an, -en or -on is used for a
particular adverb, the general rule is that the vowel preceding the =Q is the
same as the auxiliary vowel before the -k in the plural of the corresponding
adjective: világos - világosak - világosan
~
- nagyok
- nagyon
but: boldog - boldogok - boldogan
The marker -n is attaehed to adjectives ending in a vowel. Keep in mind,
however, that adjectives ending in -a and -e will modify the -a to -á- and the
-e to -é- before the adverbial marker: ritka - ritkán; gyenge - gyengen. Also
note that many adjectives ending in -i,-=o-ind -ó add a linking vowel before the
adverbial marker -n: kiváncsi - kiváncsian; kitfinő - kitúnően; kiváló - kiválóan
(but: késő - későn; olcsó - olcsón). Most adjectives ending in -ú ~ form the
corresponding adverb by adding the adverbial marker -an, -en: szomoruan,
egyszerűen. 90me such adj~ctives d~op the final -ú, -ú before -an, -en: hosszú
hosszan; lassu - lassan; konnyú - konnyen. A few adjectives have two corresponding adverbial forms: csunya - csunyán, csunyául.
l

B.

Comparison of Adjectives and Adverbs

.T~ree degrees of intensity may be expressed by adjectives and adverbs.
Trad~tlonally these t~ree ;or~s are ~al;ed POSITlVE, COMPARATlVE and SUPERLATIVE.
~ngllsh exa~ple~ a;e full,
ful;er,
fullest', using suffixes, 'beautifuI',
more beautlful, most beautifuI , using 'more' 'most'. Hungarian uses a suffix
and, for the superlative, a prefix. Examples, both regular and irregular, are:

HÁROMSZÁZEGY
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POSITIVE

coMPARATIVE

SUPERLATlVE

olcsó

olcsóbb

legolcsóbb

e~Y8zerú

e~yszerúbb
re~il~b

lege~yszerúbb
legre~i~b

re~i

draga
fekete
magas
éles
kevés
nehéz
.,
J~

konnyq
hosszú
lassú
na~y

szep
kis (kicsi(ny))
messze
sok
első

dragabb
feketébb
magasabb
élesebb
kevesebb
nehezebb
jobb
könnyebb
hosszabb
lassabb
(lassúbb)
nagyobb
szebb
kisebb
messzebb
több

legdragabb
legfeketébb
legtl}agasabb
legélesebb
legkevesebb
legnehezebb
legjobb
legkönnyebb
leghosszabb
leglassabb
(leglassúbb)
legnagyobb
legszebb
legkisebb
legmesszebb
legtöbb

-

legelső

utolsóbb
alsóbb

utolsó
alsó

legutolsó
leqalsó

(1) The positive of the above table is the dictionary Or basic form.
Words ending in a consonant have -a- or -e- before -bb, those in -a- or -elengthen the vowel to -á-, -é·.
(However;-note nagYdbb from~, messzebb
from messze and the different endings possible fOr words ending in -ú and -ú.)
The superlative is always forrned by add ing the prefix leg- to the cOmparative,
and is generully preceded by the definite article.
(As illustrated in the abpve
list, however, the comparative of some words is irregular: the same irregularity
must appear in the superlative since the superlative is forrned from the comparative. )
(2)
The positive is used in comparisons of equality.
Note in the
Hungarian sentences below the connectives corresponding to the English 'as (so)
••• as', 'as much (many) ••• as':
olyan ••• mint
annyi •.• mint
akkora ••• mint

Olyan kék, mint a tinta.
Annyi ruhája van, mint nekem.
péter már akkora. mint az apja.

olyan •••

(mint) amilyen

olyan piros a ruhája,
amilyen ez a rózsa.

ilyen •.•

(mint) amilyen

Ilyen jó, (mint) amilyen ez a
gyerek, nincs sok.

annyi

(mint) amennyi

Annyi pénz.
nincs.

akkora .,.

(mint) amekkora

(mint)

(mint) amennyi kell,

Akkora ez a szoba,
a mi hálószobánk.

(mint) amekkora

(3) A statement containing a comparative followed by 'than' may be rendered into Hungarian in two ways: One construction is similar to the English, where
mint corresponds to the English 'than'; the second construction is restricted in
use to a comparison of two substantives in the nominative form, in which case
the nOun or pronoun following the comparative ends in -nál, -nél which replaces
mint.

302

HÁROMSzÁZKETTÓ

Hosted for free on livelingua.com

UNIT 14

SPOKEN HUNGARlAN

A férfi öregebb, mint a fiú.

in magasabb vagyok, mint maga.

A férfi öregebb a fiúnál.
in magasabb vagyok magánál.

The suffix -neh, -nél may also be added to the comparative of an
to intensi~y or emphasize i,ts ,meaning. Hote its use in this pattern:
jobbnal 1Obb: szebbnel szebb: rosszabbnal rosszabb.
(4)

adjec~ive

At: üzletekben szebbnél szebb ruhák vannak.
'
"
,
Washin~onbaD jobbnal iObb aruházakat lattam.
A sz{~Zban rosszabbnal rosszabb darabokat adnak.

(5) The pattern: 'the JlIOre ••• the more', as in 'the mOre he gets, the more
he wants', 'the older he get., the wi.er he becomes' is expressed in Hungarian
by: minél (mennél) plus comparative ••• annál plus comparative.
Minél tObbet kap, annál tObbet akar.
Minél öregebb az ember, annál okosabb lesz.
(6) Worda corresponding to'much', 'so much', 'someWhat', 'a littie' etc.
modifying a comparative end in the suffix -val, ~ in Hungarian.

Mennyivel Öregebb Péter Jánosnál?
Itt sokkal nagyobb a forgalom, mint a völgyben volt.

(7) In colloquial speech the suffix ~ is often added to the comparative
and superlative to stresS the preference or choice these forms ~ply. (compare
this with the suffix for ordinal numbers.)
A kiseb~ik fiam egyik barátja •••
:\ nagyol,bik kocsi az én kocs~.
(8) English expressions with • a most ~', ~uch as 'a most beautifui
girl' corre~pond to Hungaria~ nagyon or igen plus the adjective. They do not
correspond to Hungarian superlatives.

Hagyon okos ember~
Igen érdekes mozit láttam.

(9) The forma legelsó and legutols~ correspond to English 'very first' and
'very last'. Hote that the prefix leq- i8 added to the basic form of the
Hungarian word, not the comparative.
A legelsó kocsi az én kocs~.
Hem akartam legutolsó lenni.

(10) The comparative and superlative degrees of adjectives are subject to
the same rules of inflection as the basic form:
A férfiak erósek, de a katonák erósebbek.
O egy kis iskolába jár, de én a legnaqyobbilcba járok.
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(11)
The comparative and superlative of adverbs is formed by adding the
adverb suffix to the comparative or superlative formr
szépen - szebben legszebben;
jÓl - jobban - legjobban.
A kislány táncolt a legszebben.
A beteg ma rosszabbul van.
C.

Suffixes
(l)

-nih, -nél

The suffix -nál, -nél, examples of which are found in the basic sentences,
indicates "place where"l"place at which").
It may be translated' at, close to'
or 'at the home of'. We may contrast this with the suffixes -hoz, -hez, -höz
'to', 'close to', 'to the home of' (i.e. place to which), and -tól, .-tól---'from (near)' , 'from the house of', (i.e. place from which) both with verbs of
motion.
A vendéglónél talJlkoznak.
A szállodánál leszállok.
A h!dnál megállunk.

A gyerekek a fához szaladnak.

Ma este Jánoshoz megyek.
A h{dhoz hajtunk.

In addition to ita use aS a suffLK added to substantives, nál may take
personal endings and be used as an independent word just as the suffixes -tól,
-rÓl and -ra listed in Unit 10. Nálam and the other forms, like -nál as -a--auffix, refer to "place where" {"place at which").
--nálunk

nála

náluk

,

Hozzam
~ also takee persona~ endingB and is used with these as an independent
word. The independent forms based on hoz are those to be used with verbs of
motion. Note the double ~ of boz with-stiffixes:

(4)

hozzám

hozzánk

hozzád

hozzátok

hozzá (hozzája)

hozzájuk

Velem

The suffix -val, -vel may also be used independently; just as -nál and -hoz.
combined with the personal endings. it has the following forms:

( 5)
_.

velem

velünk

veled

veletek

vele

velük

Rám and Ra j tam

The suffix -ra with verbs of motion contrasts with the suffix -n

(~.

-en.

_-.cll) used ,.,ith other verbs.
Ra with personal endings, as an independent form,
(~L~1. E:t.(:.) has been discussedin Unit 10.
These are the forms used with verbs

304

HAAOMSZÁZN"tGY
Hosted for free on livelingua.com

SPOKEN HUNGARlAN

UNIT 14

of motion. With other verba, the independent form with personal endings has the
base rajt- (not one formed On

=!U.

rajtam

rajtunk

rajtad

rajtatok

rajta

rajtuk
A könyv az asztalon van.
A,kön~ rajta van.
A kabat rajtam van.

A kgnyvet a~ asztalra teszi.
A kon~et r~ teszi.
A kabatot ram veszem.

D.

Postpositions

Since the general statement given on postpositions in Unit 5 was presented,
we have had numerous examples of the use of these words in Hungarian. As with
the suffixes described in the preceding paragraphs, most postpositions in
Hungarian may also take personal endings. The combinations given below are
those of the most common postpositions:

alatt

előtt

fölött
ro ... -.

E.

I

~~l:e;---[
mög::~

alattam

előttem

fölöttem

mellettem

alattad

előtted

fölötted

melletted

alatta

előtte

fölötte

mellette

I mÖgöttem

I
I
•

alattunk

előttünk

fölöttü nk

mellettünk

alattatok

előttetek

fölöttet ek

me l lettetek

alattuk

előttük

fölöttük

The Concept of 'old'

_

I
I
I

mögötted
mÖgötte
mögöttünk
mÖgöttetek

L~~~~.~~~:_-- t_m_o_o·_g_ö_t_t_Ü_·k__.__ j

in Hungarian

The word 'old' has variaus connotations, for example: 'far advanced in
years ' , 'of long acquaintance, standing or experience', 'ancient', 'antique',
made long aga', 'belonging to a past time', 'farmer', 'deteriorated through age
or long use', 'worn out'. We have now had several words in Bungarian, alI of
which correspond to the word 'old' but which cannot be used synonymausly:
éves, derived from the word év ('year'), corresponds to 'old' with specific
reference to the number of years of age.
Öreg means 'old' or 'aged' in the sense of 'adva~ced in years'.
Régi has the meaning of 'old' in the sense of 'long standing or experience:,
'made long aga', 'deteriorated through age or long use', 'worn out', 'belonging
to the past', 'farmer', 'ancient', 'antique'.

HAAOMSzÁZÖT
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SUBS'l'r.ruTI:Ol\J DRILL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

sz';p ez a templom e!ótt!iM.

'l'his ·church in front of us is
beautiful.

behind UB - next to US - below
US - above UB

mögöttünk - meUettÜnk - alattunk fölöttünk

Madarak repü1nek fölöttem.

'l'here are birda

around me - next to me - below
me - in front of me - behind me

körülöttem ... mel.lettem - a1attam elóttem - mögöttem

Gyerekek jertszanak mellette.

'l'bere are children playing next to
her.

in front of him - behind i t around her - below it - above bim.

e~tte_ - mögötte - kÖrÜlotte -

Kut~ Bza1adnak JIlÖqöttült.

'l'here are dogB runnlng behind them.

in front of them - around them below them - next to them above them

elóttült - körülottük - alattuk meUettiik - fölöttük

Se_it sem lertok maga mögPtt.

r don· t

next to you - around you - under
you - above you - in front of you

maga me.llett - ma:,Ja körül - maga
a1att - maga fö~ött - maga elótt

Sok gyerek 1akik maguk kÖrÜl.

'l'bePe are many chi~ar~n living
around you (pl.).

above you - next to you - behind
you - below you - in front of you

maguk fölött - maguk mellEtt maguk mögött - maguk ala t t - maguk
elótt

Nagy erdó van mögöttük.

'l'bere-s a 1arge forest behind them.

in fron-c of me - around UB around you - above her - next to
us - under" them - next t<~ you behind him - in front of _t

elóttem
körülöttünk - maga körül fölötte - me.l.lettiink - alattuk maga mellett - mögötte - elötte

A ferMl megern •

He

church - nuseum - caf'; - school brldge - movie - house

temp.lomn.rl - Ézeumn.rl - ká~Mznál -iskoI.rn.rl - hldM.l - DIOziná.l lJ.{ZM.l

f~ying

above me.

a1atta - fölötte

.ee

anything behind you.

stops at the

~.
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VARIATION DRILL
I

1.

-2.

Magasabb az osztretk AlpOkmh?

Is it higher than the Austrian Alps?

a. Is ~t bluer than the Danube?
b. Is ~t faster than the airplane?
c. IS sbe prett~er than her
daughter?·
d. Is he better than the German
student?
e. Is ~t larger than-America?

lC~kebb a Dunáruh?
Gyorsabb a repÜlóg~pn~l?

A ~es alacsonyabb az osztretk
AlpokruH.
a. The train"s slower than the
airplane.
b. The bread"s cheaper than the
fruit.
c. The meat" s better than the
fish.
d. The creek" s cleaner than the
lake.
e. The shoes are d~rtier than
the coat.

3.

Ma sokkal melegebb van, mint

tegnap volt.
a. This room" s much bigger than
the other r0C8.
b. Thomas is much younger than
Charles.
c. szab6 has a DIch more beautiful daughter than Kovács has.
d. Hany people are much poorer
than I .

e. The

~ss~ss~ppi ~s

much longer

than the Danube.

4.

5.

Szebb a J.c{n~nál?
Jobb a n~t tanu16nál?
Nagyobb Amer ikcfnál?
The lC~es is lover tgan the Austrian
~.

A vonat lassabb a repÜlóg~pn~l.
A 1ten~r olcs6bb a gyümölcsn~l.

A h~s jobb a halnál.
A patak tisztább a t6nál.
A cipó piszkosabb a kabc{tnál.

It" s much warmer today than it was
yesterday.
Ez a szoba sokkal nagyobb, mint a
&tsik szoba.
Tamás j6val fiatalabb, mint ~roly.
Szab6nak sokkal szebb ~nya van,
mint Kovc{csnak.
Sok ember j6val szeg~nyeb't, mint ~n
vagyok.
A Mississippi sokkal hosszabb, mint
a Duna.

Itt va~vel kisebb a forgalom,
mint a völgyben volt.

There"s somewhat less traffic here
than there was in the valley.

a. The waaan"s somewhat older
than her husband.
b. one of the students knows a
little more than the other
student.
c. The Kovlcses" house is a little
larger than my house.
d. This coat"s smoewhat better
than thiI .. e'!oat-

Az asszony valamivel öregebb, mint
a f~rje.
Az egyik tanul6 egy kicsivel tÖbbet.

Ma seumivel sincs melegebb, mint

tegnap volt.
a. John isn"t a bit richer than
Deter.

tud, mint a &tsik tanul6.
KOvc{csék bifza egy kicsivel nagyobb,
mint az ~n bifzam.
Ez a k~t va~vel jobb, mint az
a k~t.
It isn"t a bit warmer today than it
was yesterday.
Jc{nos senmivel sem gazdagabb, mint
~ter.
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6.

7.

3.

b. Kovács isn"t earning a bit
more than Molnar •
c. 1"m not a bit taller than
Louis.
d. The roads in the Alföld aren"t
a bit worse chan the roads in
Dunánt~l.

Kovács semmivel sem keres többet,
mint Molnár.
'n semmivel sem vagyok magasabb,
mint Lajos.
Az utak az Alföldön semmivel sem
rosszabbak, mint az utak a
Dunánt~lon.

,
h~'
Minel
gyorsabban «=it,
annal
hamarabö ott le§zunk.

The faster you drive the sooner we'll
be there.

a. The more you study the more
you know.
b. 'the more money one makes, the
more one spends.
,
c. The newer the car, the more
expensive it is.
d. The lower we fly, the better
we can see, the area.

Min~l tÖbbet tanul, annál többet tud.

Ez a kocsi laSISabban megy, mint
mi.

This car goes more slowly than we.

a. My friend writes Hungarian
better than I.
b. ltalians speak more rapidly
than aungarians.
c. The girl dances more beautifully than the boy.
d. The sun shines brighter in
p lor ida than in Alallka.

A, barátom jobban
magyarul, mint
en.
Az olaszok gyorsabban besz~lnek,
mint a magyarok.
A lány szebben táncol, mint a fi~.

Egyre er6Bebben f~j a sz';l.

The wind iS blowing harder and
harder.

a. Everytbing"s getting more and
more expensi'lÍe.
b. I have more and mOre to do.
c. More and mOre people go to
school.
d. 1"m speaking better and better
Hungarian.

Egyre drágább lesz minden.

Min~l tÖbbet keres az ember, annál
többet költ.
Min~l ~jabb az aut6, annál drágább.

Minél alacsonyabban repülünk, annál
jobban látjuk a vid~ket.

t.r

A nap melegebben süt Ploridában,
mint Alaszkában.

Egyre tÖbb dolgom van.
Egyre több ember jár iskolába.
Egyre j obban beszélek magyarul.

II

1.

308

A MtY'Ln velünk Jött Angltiig.

~y

a. EYe traveled with us as far as
Vienna.
b. Peter came with me aS far as
the bridge.
c. I g~ with him as far as the
cafe.
d. The children go with them as
far as si6fok.
e. I'm going with you.
f. 1"m going to have dinner with
you tanorrow.

'va velünk utazott ~csig.

brother came with us as far as
Enqland.

Péter velem jött a ht.dig.
Vele megyek a kávéházig.
A gyerekek velük mennek si6fokig.
Magukkal megyek •
Holnap magával ebédelek.
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3·

4.

BemegYÜnk hozzá.

We' re __ ~ng in to his place.

a.
b.
c.
d.

The boys carne to my place.
I can't go to their house.
He invited me to his place.
I'm going tomorrow to your
home.
e. We're going to their home.
f. We couldn't go to your house.

A fiúk eljöttek hozzám.
Nem tudok elmenni hozzájuk.
Meghívott nozzá.
Holnap elmegyek magához.

A követ a sarokban áll.
Odamegyek beszélgetni hozzá.

The minister is standing in the corner.
I'm going over to talk to him.

a. The child is running to me
from the other side of the
garden.
b. We were sitting in front of
the house on a bench. One of
my friends carne over to us.
c. My neighbor's son fell off
his bicycle. Everybody
hurried over to him.
d. Who was the gentleman who carne
up and spoke to you in the
theater?

A gyerek a kert másik oldaláról
ideszalad hozzám.

~n a Pilisi hegyekbe megyek,
mert az közel van Pesthez.

I'm going to the Pilis mountains
because they' re close to Pest.

a. Kovács has a farm on the
Alföld.
It' s close to szeged.
b. OUr house is near the schonl.
c. They live quite close to
washington.
ti. There is no grocery shop near

Kovácsnak tanyája van az Alföldön.
Közel van Szegedhez.
A házunk közel van az iskolához.
Egészen közel laknak Washingtonhoz.

ElmegyÜnk hozzájuk.
Nem tudtunk elmenni magukhoz.

A ház előtt a padon ültünk.
barátom odajött hozzánk.

Az egyik

A szomszédom fia leesett a kerékpárjáról. Mindenki odasietett hozzá.
Ki volt az az ~r, aki a színházban
odament beszélgetni magához?

Nincsen fűszerüzlet köze) hozzánk.

Ub.

5.

6.

e. They stand very close to each
other.

Nagyon közel állnak egymáshoz.

virágék nálunk ebédeltek.

The virágs dined at our place.

a. Tomorrow I'm eating supper at
their place.
b. Peter had breakfast in my
home.
c. We'll meet at his place.
d. There were many people at
your home.
e. Nobody was home at your place.

Holnap náluk vacsor~zom.

A fényképezőgép nálam van.

I have the camera with me.

a. Do you have my book?
b. They have enough money with
them.
c. He has my typewriter.
d. We don't have the bill with
us.
e. Do you have your pen with
you?

Magánál van a könyvem?
Van elég pénz náluk.

AAROMSZÁZKlLENC

péter nálam reggelizett.
Nála találkozunk.
Sok ember volt magánál.
Senki sem volt otthon maguknál.

Nála van az !rógépem.
Nincs nálunk a számla.
Magánál van a töltótolla?
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A l~nyok a templomba mentek
t51em.

The girls went to church from my
place.

a. We were ~t the Kov~cses last
night. We left their place
at four in the morning.
b. The University is not far
from our place.
c. The children were at Eve's
this morning. They left her
place at noon.
d. My guest had a very good time.
They left my place at
midnight.
,
e. Were the szabos starting from
your place?

Kov~cs~kn~l voltunk az este.
n~gykor jöttünk el tőlük.

Az asszuny szeg~ny.
van rajta.

Reggel

Az egyetem nincs messze tőlünk.
A gyerekek ~v~~l voltak ma d~lelőtt.
D~1ben jöttek el tőle.
~ vend~geirn nagyon j 61 sz6rakoztak.
t j f~lkor mentek el tőlem.

Ma,guktch indul tak Szab&ék?

R~gi ruha

The woIÍlan is pOor.
old dress on.

She has an

A kisl~ny a templomba megy.
blúz van rajta.

a. The littIe girl's going to
the church. She has a white
blouse on.
b. The children are playing on
the street. They have warrn
coats on.
c. I'm going swimming. I have a
bathing suit on.
d. It· s very warrn. We're wearing light suits.

Feh~r

A g~erekek az utc~n j~tszanak.
kabat van rajtuk.
dszni megyek.

Meleg

FÜrdőruha van rajtam.

Nagyon meleg van.
rajtunk.

KönnY'Í ruha van

III
1.

Kov~cs~k alattam laknak.

a.

we went into the church before

them.
b. Ti.e school is next to us.
c. The lamp isn't burning above
me.
d. His children are going behind
him.

2.

The Kov~cses live below me.
ElőttÜk

mentünk be a temp~amba.

Kellettünk van az iskola.
Nem ~g a lámpa fölöttem.
MÖgötte mennek a gyerekei.

e. He went to school before me.

Előttem j~rt iskolába.

Sz~p jövő ~ll előtte.

He has a good fu ture.

a. There are hirds flying above
us.
b. Who sat next to you?
c. The sky above me is full of
stars.
d. That church down in the valley
below us is beautiful.

Madarak sz~llnak fölöttünk.
Ki ült 'Daga mellett?
csillagos az ~gfölöttem.
AZ,a templom alattunk a völgyben
szep.
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IV
1.

2.

3·

Egy szép régi házban laknak.

They live in a beautifuI old house.

a. I have lots of old furniture.
b. This coat is very old already.
c. yesterday I met an old friend
of mine.
d. He's still his former self
('same as he used to be').
e. My wife's family is very old.

Sok rég i bú torem van.
Ez a kabát már nagyon régi.
Tegnap egy régi barátommal
találkoztam.
Ó még mindig a régi.

Az épÜlet már nagyon oreg.

The building is very old already.

a. His father is an old man.
b. He remained alone i~ his old
age (days).
c. I arrived home late in the
evening.
d. My old man is very weIl.

Az apja öreg ember.
Egyedül maradt öreg napjaira.

A

'.

reg~

,

A feleségem családja nagyon régi.

Öreg este érkeztem haza.
Az öregem nagyon jól van.

,

tanarom meg nem oreg.

MY former teacher isn't old yet.

a. Old people like to talk about
old times.
b. I saw an aged friend of mine
of long standing.
c. In the old world, old people
were better off.

Öreg emberek szeretnek régi idókról
beszélni.
Egy régi öreg barátomat láttam.
A régi világban
dolguk volt.

az öregeknek jobb

TRANSFORMATION DRILL
I

A

Instructor:
Student:

2.

3·

4.

5·

A követ a sarokban áll.
Odamegyek beszélgetni hozzá.

A katonai attasé és a felesé~e
megh!vtak tegnap este vacsorara.

Elmentem hozzájuk.

A Népligetben sétáltam. Az egyik
padon ott ült Kovácsék kisl'nya.

Odamentem hozzá.

A múlt héten sz!nh'zban voltunk.
Fehérék is ott voltak és megl'ttak
minket.

Odajöttek beszélgetni hozzánk.

A miniszterelnök helyettese nagy
vacsorát adott. Az egész
diplomáciai testületet megh!vta.

Az egész diplomáciai testület
elment hozzája.

Na~k akart~ hallani, hogy mit
csináltam Bécsben. Mondtam nekik,
hogyha átjönnek egyik este,
elmesélem nekik.

Nagyék egyik este átjöttek hozzám.

HtaOMs~ZTIZENEGY
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B

Instructor:
student:
1.
2.

3.

4.
5.

Az este Feketééknél voltunk.
t j félig maradtunk náluk.

Az anyám megl~togatott minket.
Ma délut~n Jánoshoz megyek.
otthon felejtettem a pénzemet.
A titkár megh{vott ebédre.
Kovács magának adta a könyvemet.

Két hétig maradt nálunk.
Egész délután ott maradok nál~.
Most nincs pénz nálam.
Jó ebédet kaptunk nála.
Magánál van a könyvem?

c
Ins truc tor:
Student:
1.
2.

3.

4.

A szomszédomhoz mentem.
Késő este jöttem el tőle.
Hatkor mentek el tőlünk.
Tízkor jöttem el tőlük.
t j fél után mentek ei tőlem.
Háromkor jöttek el tale.

Kovácsék meglátogattak minket.
Keményék megh{vtak vacsorára.
vendégek voltak tegnap este nálam.
M~riánál voltak a gyerekek.

D

Instructor:
Student:
1-

2.

3·

4.
5·
6.

Budapest nincs messze a Balatontól.
Budapest közel van a Balatonhoz.

Nem lakunk messze mag~tól.
Az iskola nincs messze a

Közel lakunk magához.
Az iskola közel van a követséghez.

Johnsonek háza nincs messze a
ten~er~ől.
_ ..
Kovacsek nem laknak messze tolunk.
péter sem lakik messze tőlük.
A maguk háza nincs messze tőlem.

Johnsonék háza közel van a tengerhez.

követséljtől.

Kovácsék közel laknak hozzánk.
péter is közel lakik hozzájuk.
A maguk háza közel van hozzám.

II
A

Instructor:
Student:
1. A kocsi,gyors.
2. A szekreny alacsony.
3. A férfi fiatal.
4. A titkár okos.
5. A szoknya piros.
6. ~ macska piszkos.

312

A lány magas.
A fiú magasabb.
A férfi a legmagasabb.

A vonat gyorsabb.
Az asztal alacsonyabb.
Az asszony fiatalabb.
A tanácsos okosabb.
A nyakkendő pirosabb.
A tehén piszkosabb.

A
A
A
A
A
A

repülőgép a leggyorsabb.

szék a legalacsonyabb.
lánya legfiatalabb.
követ a legokosabb.
blúz a legpirosabb.
disznó a legpiszkosabb.
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8 A felese~em faradt.
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A nő boldogabb.
A fiam f'radtabb.
l(o~'csn'; h'l'sabb.

A g~erek a legboldogabb.
A lanyom a legf'radtabb.
A l'nyuk a legh'l'sabb.

B

Instructorz
stuc1ent:
1. A Balaton k';k.
2. A k'v~ mele~.
3. A sü te~ny edes.
4. A papír fehér.
5. Az asztal sz';les.
6. A lc{ny erős.
7. A Duna m';ly.
8. Az any~ öreg.
9. A,foly6 kesken~.
10. Mária szerencses.

~ria köv';r.
:fva köv';rebb.
J'nos a legköv~rebb.

A tenger k';kebb.
A tea tnelegebb.
A torta ';desebb.
A porcel~n fehérebb.
Az ait6 sz~lesebb.
A fiu erősebb.
A Ba~ton m';lyebb.
Az ~öregebb.
A~ ut keskenye~b.
Péter szerencsesebb.

Az ';g a legk';kebb.
A leves a legmele~ebb.
A csokol'd'; a legedesebb.
A ruha a legfeh~rebb.
Az ablak a legsz';lesebb.
A f';rfi a legerősebb.
A tenger a legmélyebb.
A szomsz';dom a legöregebb.
A híd a legkeskenyebb.
Az apja a legszerencs';sebb.

c
Ins truc tor ,
Studenta

1. Eur6~ dr'ga.
2. A szek puha.
3. A ruha barna.
4. Az in']
, s'rga.
5. Az e~ szurke.
6. A fiu gyenge.
7. A zongora fekete.

..

A s~lloda ti8zta.
Az iskola tiszt'bb.
A templom a legtisz~bb.

Washington drc{g'bb.
Az 'gy puMbb.
A cipő barrufub.
A nyakkendő s'rg'bb.
,
A tenger szurkebb.
A néS gyeng';bb.
A ruha feket~bb.

..

New York a legdrc{gtbb.
Az ~u!6 ül';se a le~u~bb.
A borond a leg~ar~abb.
A papír a legsargabb.
A v'ros a legszürk';b~.
A kisl'ny a leggyeng';bb.
A cipő a legfeke+~bb.

D

Instructor:
Studentz

1. Az iskola r';gi.
2. A tej j6.
3. A gyerek sz';p.
4. A béSrönd könnyű.
5. A vonat lass~.
6. A szoba hossz~.
7. A kert kicsi.
8. Az alma sok.
9. A }U(Z nagy.
10. A féSzel';k kev';s.
11. A sz~k nehéz.

HMOMSWTIZENAAROM

A ~ölcs olcs6.
A zol.ds';g olcs6bb.
A keny.;r a legolcs6bb.

A ház r';gibb.
A k'v~ jobb.
A kislc{ny s~ebb.
A ~ska könnyebb.
A haj 6 lassabb.
A folyos6 hosszabb.
Az udvar kisebb.
A barack tonb.
A templom nagyobb.
A leves kevesebb.
Az asztal nehezebb.

A templom a legr~gibb.
A bor a legj ebb.
A nagylc{ny a legszebb.
A könyv a legkönnyebb.
A teherhaj6 a leglassabb.
Az ~let a leghosszabb.
A haz a legkisebb.
A szilva a legtonb.
A bazilika a legnagyobb.
A h~s a legkevesebb.
A szekr~ny a legnehezebb.
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III

Instructorz
Studentz

Eur&pa kisebb, mint Amerika.
Eur&pa kisebb Amerik~nál.

1. ~ria szebb, mint ~a.
2. A könyv ~rdekesebb, mint a moz~.
3· A~ este húvösebb, mint a re~gel.
4. Mária kellemesebb, mint a ferje.
5· A völgy zöldebb, mint a mező.
6. FeMr okosabb, mint Szab&.
7· ~n szeg~nyebb vagyok, mint maga.
8. A tanul~ gazdagabb, mint a tan~r.
9. Az~9 k~kebb, mint a tenger.
10. Ez a fi~ gyorsabb, mint a ~sik

Már!a sz,bb ~~nál.
,
A konyv erdekesebb a mozinal.
Az este hűvösebb a re~gel~l.
~ria kellemesebb a ferj~n~l.
A völgy zöldebb a mezőmh.
Peh~r okosabb Szab~nál.
~n szeg~nyebb vagyok mag~l.
.A tanul~ gazdagabb a tan:rn~l.
Az ';g k~kebb a tengernth.
Ez a uJ gyorsabb a mlsik fi~n:l.

11. KOV~C9 l~nya szebb, mint Szab&
l~nya.
12. A vonat lassabb, mint a repülőg~p.
13· A ~linka erősebb, mint a bor.
14. Az ablak sz~le8ebb, mint az ajt&.
15· Rockefeller gazdagabb, mint sok
ember.
,
,
16. A lan~ kedvesebb, mint a fiu.
17· Az apam Öregebb, mint az any~.
18. Ó fiatalabb, mint ~n.
19. A magyar utak rosszabbak, mint
az amerikai, utak.
,
k
20. A magyar vagany~k,ke8kenyebbe ,
mint az orosz vaganyok.

Kov~cs ~nya szebb SzabcS l~nyc{n:l.

fi~.

A vonat lassabb a repÜl~épnél.
A ~linka erősebb a bornal.
AZ ab~ak sz~lesebb az aj tcSnih.
Rockefeller gazdagabb sok embern~l.
A l~n~ k~dvesebb a fi~~l;
Az apam oregebb az anyamnal.
Ó fiatalabb Mlam.
A ma~r utak rosszabbak az amerikai
utaknal.
A magyar v~g~nyOk ~~skenyebbek az
orosz ~g~nYOkMl.
IV

Instructorz
Student:
1. Lassan megyek •
2. Könnyen tanulok.
3. J&l vagyok.
4. Magal!!an,vagyqnk.
5. A fiu regen {rt.
6. Sz{vesen me~k

7.
8.

Buda~stre.

~va edesen issza a
k~vét.
Olcs~n vettem a

gyÜmölcsöt.
9. A gyerek gyakran {r.
10. Tegnap sokan voltak.

Gyorsan hajtok.
~ fiJ gyorsabban haj t.
O hajt aleggyorsabban.

Maga la.sabban megy.
Ó könnyebben tanul.
A gyerek j obban van.
A fa magasabban van.
~n régebben Írtam.
Sz{vesebben mennék
Bécsbe.
~n édesebben iszom.

ők. mennek a leglassabban.
A l~ny tanul a legkönnyebben.
Maga van a legjobban.
A bokor van a legmagasabban.
~a Irt a legr~gebben.
Párizsba mennék a
legszIvesebben.
Az a~ issza a legédesebben.

Ó olcscSbban vette.

Mária vette a legolcs&bban.

Ó gyakrabban Ir.
Ma tÖbben vannak.

Mi Irunk a leggyakrabban.
Holnap lesznek a legtÖbben.

v
Instructor:
Student:
, , vettem a kab'
1. Dragan
atot.
2. OlcscSn adtam a gyÜmölcsöt.
3. Betegen mentem iskoletba.

4. Nehezen indult a kocsim.
5. Kevesen voltak a vendéglOben.
6. Tegnap erősen fagyott.
7. Ridegen szereti a bort.

idesen iszom a te~t.
A bar~tam még édesebben issza a te~t.
~ter Ég dr~getbban vette a kab~tot.
Az asszony még olcs&bban adta.
J~nos még betegebben ment az

iskolcfi>a.
Kov~cs kocs~a még nehezebben indult.
A moziban meg kevesebben voltak.
Ha még erősebben fagy.
in még hidegebben szeretem.
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A

Instructora
Studenta

1. Jót veszek.
2. szépet akarok.
3· Kicsit hozok.
4. Puhát keresek.
5· Dr~gát vesz.
6. Nagyot ~zek.
Meset kérek.
Könnyút viszek.
9· Heheze'- hoz.
10. Tisztát. keres.
kér.
11. Me leqef.:.
,
1.2. Szeleset veszunk.
13· Keskenyet nézünk.
14. Pirosat akarnak.
15· szürkét hoznak.
16. Gyorsat keresnek.

~:

..

Olcs~t kére~.
Olcsöbbat kerek.
A legolcsóbbat kérem.

Jobbat veszek.
Szebbet akarok.
Ki.ebbet hozok.
Puhibbat keresek.
Dr"g~bat vesz.
lfaqyObbat ~zek.
fdesebbet kérek.
Könnyebbet viszek.
Nehezebbet hoz.
Tisz~bat keres.
Melegebbet kér.
Szélesebbet veszünk.
Keskenyebbet nézünk.
Pirosabbat akarnak.
Szürkébbet hoznak.
Gyorsabbat keresnek.

A legjobbat veszem.
A leg8zebbet akarom.

A legkiSebbet hozom.
A legpuhábhat keresem.

A legdr~g"bbat veszi.

A legnagyobbat nézem.

A legédesebbet kérem.
A legkönnyebbet viszem.
A legnehezebbet hozza.

A legtisztábbat keresi.
A legmelegebbet kéri.
A legszélesebbet vesszük.
A legkeskenyebbet nézzük.
A legpi~os~bat akariák.
A legszurkebbet hozzák.
A leggyors abbat keresik.

VII
A

Inatructora
Studenta

1. A
a
2. A
a

A ~ny éppen olyan szép. mint a fi~.

A l&ny szebb a fi~n~l.

hajó éppen olyan lass~. aint
vonat.
Balaton éppen o!.yan kA. mint

A hajó lassabb a vonatruh.

A Balaton kékebb a Dun~~l.

,

Duna.

3· Az an~ éppen olyan fiatal. mint
az apam# ,
4. Ez ~ fiu e~n olyan ugyes. mlllt

Az anyam fiatalabb az apw{mn~l.

Ez a fi~ ügyesebb a ~sik fiJ"~l.

a masik fiu.
5· Ez ~ híd ~pen olyan keskeny. mint
a masik h d.
,
6. Budapest éppen olyan szep. mint
Bécs.

Ez a híd keskenyebb a .sik h!~l.
Budapest szebb Béc s nél.

B

Instructor:
Studentz

A templomban nem voltak olyan sokan.
mint az iskol~ban.
A templomban többen voltak. mint az
iskoUban.

1. A hegyekben nem olyan erős a szél.

alllt a völgyben.
2. ~ orsd~ton nem lehet olyan
gyors~~ hajtani. mint a faluba~.
3. Amer ikában nincs annyi benz1nkut.
mint Európ;{ban.

uMOMSWTIZENÖT

A hegyekben erősebb a szél. mint a

völgybel}'

Az orsza~ton gyorsabban lehet

haj tani. mint a faluban.

Amer1k~ban tODb benz1nk~t van, mint
Euró~an.
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4. Az utak az Alföldön nem olyan
rosszak, mint a Dun~nt~lon.
5. fv~t nem olyan régen l~ttam, mint

Az utak az Alföldön rosszabbak, mant
a Dun~ntJlon.
fv~t régebben l~ttam, mint Mári~t.

I
' . ,
6 . Ez a lan~ nem olyan szepen Jar,
mint a masik l~ny.

Ez a l~ny szebben j~r, mint a ~sik

Mári~t.

l~ny.

VIII
A

Instructor:
Student:

Mi van a könyvön?
A ceruza van rajta.
A fi~ fekszik rajta.
A kisl~nx j~tszik rajta.
A bőröndök vannak rajta.
Kab~t van rajtuk.
kön~e~ v~nnak rajta.
Kovacsek ulnek rajta.
Fürdóruha van rajtunk.
Könnyú kab~t van rajtam.

1. Ki f~k8Zik a2 ~gyon~
2. Ki jatszik a zön90r~n?
3. Mi van a koc8in?
4. Mi van a gyerekeken?
5. Mi van az asztalon?
6. kik ülnek a padon?
7. Mi van magukon?
8. Mi van mag~n?
B

Instructor:
Student:
1. M~ria tette r~ a vir~got.
2. Az ap~m tette r~m a kab~tj~t.
3. J~nos tette r~ az Jjs~got.
4. S~ndor adta r~juk a kötött
kab~tot.

fva adta r~ a kab~tot.
tva vette le r~la a kab~tot.
Mária vette le r~la a vir~got.
Az ap~ vette le r~lam a kab~tj~t.
J~nos vette le r~la az ~jságot.
S~ndor vette le r~luk a kötött
kab~tot.

TRANSLATION
1. It's Sunday. The weather's very
pleasant, more beautiful than on
Saturday.
2. It' s :-:Iuch warmer than i t was
yesterday.
3. It was cooler all week. Today
the sun's shining.
4. The Feketes are going to the
mountains by car.
5. They 1ike the country best in the
fall.
6. It'll be a little cooler in the
mountains.
7. On the highway the wind blows
harder than in the city.
8. They're driving along the Danube
on the highway.
9. The Danube is the widest river in
Hungary.
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D~ILL

vas~rnap van.

Kellemes idő van,
szebb, mint szombaton.

Sokkal melegebb van, mint tegnap volt.
Egész héten húvösebb volt. Ma süt a
nap.
Feketéék a hegyekbe mennek kocsival.
ősszel szeretik legjobban a vidéket.

A hegyekben egy kicsit húvösebb lesz.
Az orsz~g~ton jobban f~j a szél, mint
a v~rosban.
A Duna mellett hajtanak az orsz~gJton.
A Duna
, a legszélesebb foly~ Magyarorszagon.
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10. Krs. Fekete says that the warrnest
month is July.
11. The coldest month in Hungary is
January.
12. Fekete can't drive fast because
there's a lot of traffic.
13· If he could drive faster theyid
arrive in the mountains sooner.
14. elose to ('before') a village,
the road is wider and it's nearer
the river.
15· In the village the houses are
larger on the right side than on
the left side.
16. The road becomes narrower outside
('after') the village and there's
less traffic.
17· Fekete would like to drive faster
bu t the road is worse than i t was
in the village.
18. He'd like to pass a red car
because it's going more slowly
than he.
19· The small red car is one of the
most expensive German cars.
20. Fekete's car is cheaper but it's
one of the fastest cars.
21. In the win ter the Feketes like to
go to the moantains to ski.
22. Krs. Fekete likes the country
better in the winter than in the
spring because there's a lot of
snow then.
23· It's more dangerous to drive on
the highway in win ter because
it's slippery.
24. On the lower spots in the mountains in the falI there's fog in
the evenings.
25· On the higher spots it begins to
free ze earlier.
26. In the winter the days are shorter and the nights are longer.
27· The Feketes were in the Alps in
the spring. The highest mountains in Europe are there.
28. In Hungary the mountains are lower tha~ in Austria.
29· Fekete can now drive faster, because there are'fewer cars on the
road.
30. They're already in the mountains
and the wind's blowing harder.
31. The road's narrower and there are
lots of dangerous curves.
32. In the forest it's darker than
it was in the valley.
33· In the valley it was easier-to
drive.
34. A storm's coming, the sky's overcast.
35· There are dark clouds in the sky
and it's beginning to rain.
36. Behind the forest lightning is
flashing and it's thundering.

HÁRO~SZÁZTIZENH~T

Feket~n~ azt mondja, hogya legmele~ebb hónap a július.

Januar a leghidegebb hónap
Magyarorsz~gon.

Fekete nem tud gyorsan hajtani, mert
nagy a forgalom.
~a ~yorsabban tudna hajtani, hamarabb
ernenek a hegyekbe.
Egy falu előtt az út szJlesebb ~s
közelebb van a folyóhoz.
A faluban, a jobb oldalon a h~zak
nagyobbak, mint a baloldalon.
A falu ut~n az út keskenyebb, ~s
kisebb a forgalom.
Fekete szeretne gyorsabban hajtani,
de az út rosszabb, mint a faluban
volt.
Egy piros kocsit szeretne megelőzni,
mert az lassabban megy, mint ő.
A kis piros kocsi a legdr~gább n~met
kocsik egyike.
Fekete kocsija olcsóbb, de a leggyors~~b k~csik egyike.
Feketeek telen szeretnek a hegyekbe
menni s!elni.
Feket~nJ t~len jobban szereti a
vidJket mint tavasszal, mert akkor
sok hó van.
~~len veszJl~esebb hajtani az országuton, mert s~kos.

Alacsonyabb helyeken a hegyekben este
köd van ősszel.
A magasabb helyeken hamarabb kezd
fagyni.
TJlen rövidebbek a napok ~s hosszabbak az ~jszak~k.
FeketJ~k tavasszal az Alpokban
voltak. ott vannak a legmagasabb
hegyek Európ~ban.
Magyarorsz~gon alacsonyabb hegyek
vannak, mint Ausztri~ban.
Fekete most gyorsabban tud ~jtani,
mert kevesebb kocsi van az uton.
M~r a hegyekben vannak ~s a sz~l
erősebben fúj.

Az út keskenyebb Js sok a veszJlyes
kanyar.
Az erdőben söt~tebb van, mint a
völ9.yben vol~.
A volgyben konnyebb volt hajtani.
Vihar jön, az ~g beborult.
Söt~t felhők vannak az ~gen ~s esni
kezd az esó.
Az erdő
mögött vill~mlik ~s dörög
,
az eg.
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37·
38.
39·
40.
41.

42.

43·
44.

45·

46.

47·
48.
49·

50.

It's pouring. The storm's getting eloser and eloser.
They stop on the roadside until
the storm is over.
Fekete turns the radio on.
They're broadcasting a weather
report now.
The radio says that the weather
will clear up a littie later.
After half an hour the rain stops
and the sun comes out.
In the next village they stop at
agas station.
Fekete sees that he has a fIat
tire.
Fortunately, he haB a spare tire
in the trunk.
Within half an hour they change
the tire.
Mrs. Fekete wants to take 5Inapshots of the houses in the
village.
She has her earnera with her.
In the village the taking of
pietures is not prohibited.
Sbe takes three snapshots.
Then they continue their trip.

zuhog.

A vihar egyre közelebb jön.

Megihlnak az ~t mellett, amíg eláll
a vihar.
.
Fekete bek~solja a r~di~t. Most
adnak id5jar~sjelent~st.
A r~di~ azt mondja, hogy k~s5bb
kiderül.
F~l,~ra ~lva el~ll az eső ~s kisüt
a nap.
A következő faluban meg~llnak egy
benzink.~tnch.
'
Fekete l~tja, hogy defektet kapott.
szerencs~re van egy p~tkereke a
csomagtartóban.
F~l ~ra alatt kicser~lik a kereket.

Feket~n~ f~nyk~pet akar csin';lni a
falu Mzair~l.

A f~nyk~pezóg~pe n~la van.
A faluban nem tilos a f~nyk~pez~s.
H~rom f~nyk~pet csin~l.
Azut~n folytatj~k az ~tjukaL.

RESPONSE DRILL

12.

3·
4.
5·

6.

7·
8.
9·

10.

11.
12.

13·
14.

15·

16.
17·

18.
19·
20.
21.

22.

23·

24.

25·
26.

27·
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Hova mentek Johnson~k Kov~cs~kkal?
J~ idő volt, amikor mentek?
Volt már Johnson a Mátr~ban?

Melyik a legmagasabb hegy
Magyarors~gon?
,
,
Mi magasabb, az osztrák AI~ok, vagy a Kekes?
Hol lehet sízni Magyarorszagon?
A ~tra közel van Budapesthez?
Melyik hegy van a legközelebb?
Mi~rt nem kellemes a szabads~g-heg~n slzni?
Melyik a legszebb ~vszak Magyarorsz~gon?
Melyik a legszebb ~vszak washingtonban?
Szebb az ősz Magyarors~gon, mint Washingtonban?
Mi~rt kellemesebb a n~r Magyarorsz~gon, mint
Washingtonban?
Mikor kezd fagyni Magyororsz';gon?
Milyenek akkor az utak ~s mit kell haszn~lni?
Na~yobb volt a forgalom a hegyekben, mint a völg~~an?
Miert nem tudott Johnson gy'or~an hajtani ~ h~gyekben?
Hol jobbak az utak: az Alfoldon, vagy aMatraban?
Milyen kocsi ment JOhnson~k el5tt?
Lassabb volt, mint Johnsonék kocsija?
Hol volt hidegebb, a hegyekben, vagy a v';:r'o-"')an?
Mi~rt
~va?
, nem f~zott
.,
Miert gondolta Kovacs, hogy zivatart kapnak?
Magyarorsz~gon is olyan sok gar~zs van, mint
Arnerik~ban?
Mi~rt kellett kicserélni a kereket?
Mit csi~lt Mária, amikor a kereket cser~lt~k?
EI~g vil~gos volt még a fényképezéshez?
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29.
30.
3!.
32.
33·
34.

35·
36.
37·

38.·
39.
40.
41.
42.
43·
44.

45·
46.

47·

48.
49·

50.

Mit mondott a rádió, amikor bekapcsolták?
Hol vill~lott ~s esett?
Ki lakott a következo faluban?
Mit csináltak Kovács~k ~s Johnson~k?
Mikor fol~tatták az Jtjukat?
Kellemes ejjel hajtani?
Szeret maga ~jjel hajtani?
,
Meg szokta hallgatni az idojárásjelentest?
Milyenek az utak Amerikában?
Melyik a legnagyobb város Amerikában?
Hol vannak a legmagasabb ~pületek a világon?
Melyik a legjobb szálloda Washingtonban?
Melyik a legdrágább szálloda New Yorkban?
Melyik ~vszakot szereti maga a legjobban?
Sz~p a v~nasszonyok nyara Amerikában?
Hol nyaral a legszívesebben?
Melyik hónap a leghidegebb Washingtonban?
Sok hó van t~len Washingtonban?
Mit használ maga; láncot, vagy hókereket?
Hol j obb ~z ~let;' Amerikában, v~g~ Európában? "
Hol van tobb ~azdag ember: Amer~kaban, vagy Europaban?
Hol a legszegenyebbek az emberek a világon?
Ki a leggazdagabb ember a világon?

CONVERSATION PRACTICE
2

1

A: N~zze, milyen szürke felhők vannak
mögöttünk. Nem hófelhők azok?
B: De igen. Azt hiszem, nemsokára
havazni fog.
A: Annak nagyon örüln~k. Gyönyörű
a vid~k, amikor minden feh~r.
Főleg a hegyekben.
B: Maga szokott s!elni?
A; Igen, amint hó van, megyek a
hegyekbE s!elnL
B: Hogyan szokott felmenni?
Kocsival?
A; N~ha autóbuszon, de legtöbbször a
kocsimon.
B; Nem vesz~lyes a hegyekben hajtani,
amikor fagy ~s síkos az Jt?
A: Ha láncot használ, nem vesz~lyes.
De nem szabad gyorsan hajtani.

A: Mely~k a legszebb ~vszak Magyarorszagon?
B: AZ,OS~. De a tavasz is nagyon
szep es kellemes.
A: Szebb, mint Washingtonban?
B: Talán nem szebb, de kellemesebb.
A: Hol melegebb a nyár? Budapesten
vagy Washingtonban?
B: Washingtonban sokkal melegebb ~s
hosszabb a nyár, mint Budapesten.
A: Hidegebb van t~len Budapesten,
mint Washingtonban?
B: Igen, hidegebb van. A t~l is
hosszabb ~s több hó esik.

3
A: Milyen kocsik tetszenek magának?
Az európai kocsik, vagy az amerikaiak?
B; ~n jobban szeretem az amerikai kocsikat,
mert azok szebbek ~s nagyobbak.
A; Nekem a kis európai kocsik tetszenek.
Olcsóbbak is, mint az amerikai kocsik,
~s kevesebb benzint has~nálnak.
'B: Sajnos a nagy kocsiknak sz~lesebb Jt kell,
mint a kis kocsiknak. ~s Magyarországon
nincsenek sz~les utak.
A: Igen, Magyarországon az utak sokkal keskenyebbek
~s rosszabbak mint Amerikában. Az~rt van tönb
embernek kis kocsiia.

HÁROMSZÁZT IZENK ILENC
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1. Ősz van Washingtonban. Maga az egyik barátjával kirándulni megy a
Blue Ridge heg~ekbe.Milyenek az utak, milyen a forgalom, hol tudnak gyorSan
hajtani? Beszelgetnek Amerika hegyeiről: melyik a legszebb, melyik a
legma~asabb? Több hel~en megállnak fényképezni.
Egy vendéglőben megebédelnek.
Délutan beborul az ég es vihart kapnak. Mit csinálnak, amikor zuhog? Mikor
érnek vissza Washingtonba?
2. Kocsit akar venni. Maga egy kis európai kocsit szeretne, a felesége
meg egy nagy amerikai kocsit. Miért szereti maga az európai kocsikat, miért
szereti a felesége az amerikai kocsikat? Milyen kocsit vesznek?
Beszélget egy diplomatával, aki most jött Magyarorszá~ról. Maga a
Megérdeklődi, hogy milyen a nyar Magyarországon, melyik a legszebb évszak. Hidegebb van-e ott, mint itt? Milyen
ruháka t kell vinni? Milyenek az u tak? . Van-e sok kocsi? Hova lehet
kirándulni, hol lehet sízni, hol lehet úszni? A diplomata minden felvilágosítást megad magának.

3.

jövő hónapban megy Budapestre.

NMRATIVE
, ,
, fl
h
Szeptember vegen,
eg~ het o regge , Jo nson Budapestrol Bécsbe ment a
kocsiján.
Vele
ment
Kis
ur
is,
neki
is
Bécsben
volt
dolga.
Megbeszélték, hogy
..,
,
,
'!
,
koran reggel talalkoznak a Lanch1dnal. A Duna-parton reggel köd volt. A folyó
parton sokszór van köd ősszel, főleg reggel és este.

Kis hamarabb ott volt a Lánch!dnál, mint Johnson. Örült, amikor beszállt
a meleg kocsiba, mert fázott. Bekapcsolták a rádiót és meghall~atták az idő
járásjelentést. A rádió azt mondta, hogy később melegebb lesz es kisüt a nap.
Az ország nyugati részén azonban eső lesz.
Johnsonnak sok dolga volt Bécsben a követségen, ezért korábban indult el,
mint máskor. K~rán reggel ~evesebb ember járt az,utcákon és a forgalom is
kisebb volt a varosban. Johnson gyorsan hajtott es hamar kint voltak a
városból. Az országúton is sokkal kevesebb volt a jármű, mint máskor.
Megálltak egy benzinkútnál és benzint vettek. Johnson a drágábbik benzinből
vett, mert természetesen az a jobb.
Az úton erősebben fújt a szél, mint az épületek között. Az egyik falu
előtt az országutat javították és lassan kellett hajtani.
Más járművek is
voltak a kocsijuk előtt, azok sem tudtak gyorsan menni. Láttak egy kis piros
sportkocsit.
egyike.

Kis azt mondta, hogy az a leggyorsabb és a legdrágább német kocsik

A falu után az út jobb és szélesebb lett, ott gyorsabban tudtak hajtani.
Az autókról beszélgettek. Kis azt mondta, hogy jobban szereti az amerikai
kocsikat, mert azok na~yobbak és szebbek, mint az európai kocsik. Több benzint
használnak, de kellemesebb utazni velük, mint a kis kocsikkal.
Később kisütött a na~.
Győrben megálltak és e~y kávét ittak.
Johnson
örült, hogy vele volt a fényképezőgépe, mert szép regi házakat láttak és a
legrégibbet lefényképezte. Azután visszamentek a kocsijukhoz és folytatták az
útjukat.

Dél felé az ég beborult. sötét felhők voltak az égen és esni kezdett az
Villámlott és dörgött. A vihar csak egy fél óráig tartott: azután
kiderült és kisütött a nap.
eső.

Az egyik falu után defektet kaptak.
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legközelebb csak öt kilóméterre volt egy benzinkút. Szerencsére Johnsonnak
volt egy pÓtkereke a csomagtartóban és vele voltak a szerszámai is. Kis úr
seg!tett és egy fél óra alatt kicserélték a kereket.
Nemsok~ra, Bécsbe értek.
A követség
.
, előtt meg~lltak., Kis
, úrnak egy
volt ,Becsb~n, akl.t meg akar~ latogatni. ~e~be~z~ltek, hogy..este,
talalkoznak es egyutt elmennek hozza. Johnson csutortokon este akovetnel
vacsor~zott. Szombaton mentek vissza Budapestre.

,

bar~tja

kor~n
, .

resz
felé

HÁROMSZÁZHUSZONEGY

early
part
towards
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OKTAT~S MAGYARORSz.(OON

Basic Sentences
JOHNSON
What's the latest, Mr. Fehér?
again

Summer is over and the children have
to go back to school.

Mi újs~g, Fehér úr?
megint

v~ge a nyárnak és agyerekeknek
megint iskolába kell menniük.

JOHNSON
Where do they attend school?
general
public elementary school

Hova Járnak iskolába?
általános
általános iskola

FE~R

My younger son's in the fourth grade
of the elementary school.
diligent, industrious
Is your son a hard worker?
strict
assignment, work, duty
homework
lesson

A kisebbik fiam az általános iskola
negyedik osztályába jár.
szorgalmas
Szorgalmas a fia?
szigorú
feladat, -a, -ja
házi feladat
lecke

FE~R

Quite diligent, but we still have to
be strict with him.
First he must
finish his homework in the af ternoon and only then can he go out
and play.
student

Elég szorgalmas, de azért szigorúnak
kell lennünk hozzá. Délután először
meg kell csinálnia a házi feladatot,
és azután szabad csak játszani
mennie.
diák, -ja

JOHNSON
At what time do the students have to
go to school?

Hány órakor kell a diákoknak az
iskolába menniük?

Quite early. They have to be in
class at 8 in the morning.
They come
home at 1 o'clock tired and hungry.

Elég korán. Reggel nxolckor már az
osztályban kell lenniük. Egy órakor
jönnek haza fáradtan és éhesen.

JOHNSON
When is your son going to middle
school? Next year?

HÁROMSz.(ZHUSZONAAROM

Mikor megy középiskolába a fia?
Jövőre?
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they can go

mehetnek

FOOR
No, not until 4 years from now. The
elementary school has 8 grades. only
after the 8th grade is it possible
for one to go to a middie school.
age, era, period
obligatory, compulsory,
mandatory

Nem, csak n~gy ~v mJlva. Az ~ltalá
nos iskol~nak 8 oszt~l~a van. Csak
a nr.0lcadik oszt~ly utan mehetnek
a kÓzJpiskolába.
kor, -a
kötelezó

JOHNSON
up to what age is school obligatory
in Hungary?

Hány Jves korig kötelező az iskola

Magyarorsz~gon?

FEHfR
up to the age of 14. Every child has
to attend school for 8 years.

14 Jves korig. Minden gyereknek
nyolc oszt~lyt kell járnia.

JOHNSON
What do the children study in the
elementary schools?
(school) subject
arithmetic
to count, compute
geography
history
grammar
economy
mathematics
and so forth (et cetera)

Mit tanulnak az általános iskolában
a gyerekek?

,

-at
szamtan, -a
számolni
földrajz, -ot
történelem, törtJnelmet,
törtJnelme
nyelvtan, -a
gazdasá~tan, -a
mennyisegtan, matematika
s a l:ö:Jbi (stb.)
ta~targy,

FEHfR
About the same subjects that we had
to study at this age: arithmetic,
geography, history, Hungarian grammar,
etc.
old, aged, elderly

Körülbelül azokat a tantárgyakat,
amelyeket nekünK is tanulnunk kellett
ebben a korban. számtant, földrajzot,
törtJnelmet, magyar nyelvtant, stb.
idős

JOHNSON
Does your older son attend elementary
school also?
technical
gymnasium
chemist
architect
mechanic

No. He goes to a technical gymnasium.
He wants to be a chemical engineer.

324

Az idősebbik fia is az általános
iskolába jár?
műszaki

. '.
gunnazl.um,
-a
,
vegyesz
, , ,
e~l.~esz

gepesz

Nem. Ó műszaki gimn~ziumba jár.
vegyészmérnök akar lenni.
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JOHNSON
What is a "gymnasiurn"?

Mi az a girnn~zium?

It's a middle school. There a student
can choose what he ~ants to study.

Középiskola. ott m~r v~lasztaniuk
lehet, hogy mit akarnak tanulni.

JOHNSON
What kind of gymnasiums do you have?

Milyen gimn~ziumok vannak?
mezőgazdas~gi
tov~bb

agricultural
further, ahead
industrial
industrial apprentice

ipari
ipari tanuló

FEHéR
There are general, agricultural,
technical and commercial gyrnnasiums.
People who don' t want to study further,
however, go to factorieS as industrial
apprentices.

Van ~ltalános, mezőgazdasági,
műszaki és kereskede1rni girnn~zium.
Aki pedig nem akar tov~bb tanulni,
az egy gy~rba megy ipari tanulónak.

chemistry
physics, natural science
to prepare, study to be

kémia
fizika
készülni

JOHNSON
~our son ~urely (must)

like chemistry
if he wants to be a chemical engineer.

A fia biztosan szereti a kémi~t, ha
vegyészmérnöknek készül.
gyakorlati
gyakorlati órák
laboratoriurn, -a

practical
practical exercises
laboratory
profession, branch, line,
specialty
specialized secondary school,
technical institute
theoretical
teaching, education,
instruction

szak, -ja
szakiskola
elméleti
oktatás

FEHéR
He likes the subject very much,
especially the experiments ('practical
exercises') in the laboratory.
The
technical schools supplement academic
instruction with practical exercises.

~a~yon

szereti, főleg a gyakorlati
orakat a laboratoriurnban. A szakiskolákban az e1rn~leti oktatás
mellett gyakorlati oktat~s is van.

interfere, occur

közbejön

,TOHNSON
I used to enjoy the laboratory experiments very much myself.
If it hadn't
been for the war, I would've been a
chemica~ engineer too.
But tell me,
is your son a good student?

HÁROMSzÁZHUSZONÖT

~~ i~ rya~yon szerettem ~ laboratoorakat. Ha nem jott volna
közbe a h~bor~, én is vegyészmérnök
lettem volna. De mondja, j~ tanuló
a fia?
r~um~
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certificate, report
to accept, admit

Yes. If he hadn't studied so hard he
wouldn't have always received such
good grades. Then hé wouldn' t have
been accepted in the gymnasiurn.

bizony!tvc{ny
felvenni

Igen. Ha nem tanult volna 161, nem
lett volna mindig j6 bizonyrtv~nya.
Akkor nem vették volna fel a
g irnn~ z i urnba •

JOHNSON
Is he going to a university next year?
to graduate from high school
(gyrnnasium)
succeed

Jövőre egyetemre megy?

érettségizni
sikerül

FEHéR

Not yet. He's graduating from middIe
school next year. Then he hopes he'll
succeed in getting into a university.

Még nem. Jövőre érettségizik.
Azut~n reméli, hogy sikerül bejutnia
az egyetemre.

JOHNSON
Why? Don't they accept everybody in
the universities?

Miért? Nem mindenkit vesznek fel
az egyetemre?

No. Only those are accepted
who graduated with high marks
from high school.

Nem. Csak azokat veszik fel. akiknek
.1
,
' . .
"
JO
az erettseg~
b~zony~tvanyuk~

in general, as a rule

általában

JOHNSON
How many years does one have
to study in the university as
a rule?
university student
diploma
examination

~ltalában hány évig kell az
egyetemen tanulni?

hallgat6 (egyetemi)
diploma
vizsga

FE~R

The students get their diplomas
after four years at most of the
universities. Of course that depends
on whether they pass alI their
examinations.

A legtöbb egyetemen a hall~at6k
négy év után kapnak diplomat.
Persze, csak ha sikerül minden
vizsgájuk.

JOHNSON
What are the examinations like?
Are they hard?
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Milyenek a vizsgák?

Nehezek?

~OMS~ZHUSZONHAT

Hosted for free on livelingua.com

UNIT 15

SPOKEN HUNGARlAN
oral
written

Yes, they're very difficult. The
students have to pass oral and written
examinations.
nephew

9

!i z beli

irasbeli

Igen, na~yon nehezek. A tanulóknak
szóbeli es írásbeli vizsgát kell
tenniük.
unokaöccs

JOHNSON
I've heard that your nephew's attending a university. What"s he studying?
to finish
mine
mining engineering university
(pertaining to) economics
(pertaining to) law
to fail an examination

He's just completing his work at the
mining engineering university. He's
studying hard, because he doesn"t
want to fail his examination.
min ing
profession, occupation
career, profession
trade, line, profession

Hallottam, hogy az unokaöccse
egyetemre jár. Mit tanul?
végezni
bánya
bányamérnöki egyetem
közgazdasági
jogi
me gbukn i

Ó most végez a bányamérnöki egyetemen. Erősen tanul, mert nem akar
megbukni a vizsgán.

bányászat, -ja
foglalkozás
pálya
szakma

JOHNSON
Mining engineering is a difficult
profession~

originally, primarily
to enroll, register
real
vocation

Yes, it I s difficult. H~ "'anted
to be a doctor originally, but he
couldnit enroll there.
If they had
accepted him at the medical university,
he'd be a doctor by now. That
would"ve been his real vocation.

A bányászat nehéz. foglalkozás~
eredetileg
beiratkozni
igazi
hivatás

Nehéz!
Ó eredetileg orvos akart
lenni, de oda nem tudott beiratkozni.
Ha felvették volna az orvosi egyetemre, ma már orvos lenne. Az lett
volna az igazi hivatása.

JOHNSON
It's too bad that he was not accepted.
But tell me, do many people study
in Hungary?
course
correspondence

HÁROMSzÁZHUSZONHÉT

Kár, hogy nem vették fel. De mondja,
sok ember tanul Magyarországon?
tanfolyam, -a, -Ja
levelező
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Yes. Those who work during the day
attend evening courses. But they
also have many correspondence courses
for those who live far from schools.

Igen, sokan. Azok, akik nappal dolgoznak, esti tanfolyamra j~rnak. De
van sok levelezé tanfolyam is
azoknak, akik messze laknak az
iskole( tól.

JoHNSON
Is it hard to get in the evening
courses?

Nehéz bejutni az esti tanfolyamokra?

No, it"s not hard. Why, do you perhaps want to enroll also?

Nem, oda nem nehéz. Miért, tal~n
maga is be akar iratkozni?

language
literature

nyelv, -e
irodalom, irodalmat, irodalma

JOHNSON
If they had a Hungarian language and
literature course somewhere, r"d lrke
to take it.
science
philosophy
that is, narnely

Ha volna magy~r nyelv és irodalom
valahol, oda en is szívesen j~rnék.
tudomány
bölcsészet
azaz

FEHfR
1'11 inquire about that.
Surely they
have such a course at the university,
that is, at the liberal arts college.

Majd megérdeklédöm.

Biztosan van a

tudorn~nyegyetemen, azaz a

bölcsészeten.

JOHNSON
I"lI be very grateful if you can
find out.
unknown
to greet, salute

But I've got to go now. Greetings to
your wife (whorn I haven't had the
honor of meeting yet).

Nagyon h~l~s leszek, ha megérdeklédi.
ismeretlen
üdvözölni

De most mennem kell.
Ismeretlenül
is üdvözlöm a feleségét.

JOHNSON
Thank you.

Good-bye.

Köszönöm.

A viszontlc(tc(sra.
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Proverbs

Jobb későn, mint soha.
pénz beszél, kutya ugat.
Legrövidebb út az egyenes út~
Nem esik messze az alma a fáját61.
Madarat tollár61, embert barátjár61.
Nincs olyan hosszú nap, hogy estéje ne volna.
Minden nembánomnak bánom lesz avege.
Notes on Gramrnar
(For Home Study)
A.

Use of Adverbs

Note that the adverbial forms end ing in -n or -l in the sentences below are
used where the corresponding English may employ an adjective or have a form with
no adverbial marker.
MinC.en este fá:caL;cö.n j ön haza.
fdesen issza a kávét.
A gyerekek éhesen jönnek haza.
Szegényen érkezett meg, de gazdagon ment el.
Gyorsan hajtanak.
Egyenesen tartja magát.
Ismeretlenül iS üdvözlöm a feleségét.
Erősen dolgozik.

B.

The Infinitive with personal Endings

Verbal nouns (infinitives) such as látni may have personal endings, as
látnom, 'my seeing'. This combination is sometimes called the Ipersonal
infinitivel. Examples are:
r - - - : - - - - - r - - - ------ - - . ---

menni

látnom

mennem

seg{tenem

főznöm

látnod

menned

segítened

főznöd

látnia

mennie

segítenie

főznie

i látnunk.

l
l

főzni

látni

látnotok

mennünk

!

segítenünk

főznünk

mennetek

t

segítenetek

főznötök

\

segíteniük

főzniük

I

látniuk

_---L.

menniük

.__.....

~

One use of these forms is with adjectives, as:
szabad kérnem?
Kár volt elmennünk.
Nehéz a verset megtanulniuk.

Jánosna~ ti~os ryúst ennie (enni).
Ezt nekunk ~s jo tudnunk (tudni).
Nem volt könnyű a házat megvenniük.

(Note that ~hen a noun or pronoun referent is expressed, it is in the
dative, and the personal ending of the infinitive may be omitted.)
Another use of these forms is with kell and lehet as described below.
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Kell, Lehet

The forms kell, lehet (sometimes called impersonal auxiliary verbs) are
found in three constructions which may be mentioned here:

( 1)

D.

with the verbal noun, as Látnom kell 'I have to see it' (literaily
'My seeing is necessary'); Lehet mennünk 'It's possible for us to go'
('Cur going is possibie').
,
with the infinitive, as Hol kell leszallni? 'Where do I have to get
off?'
with the dative, as Máriának kell enni (ennie) 'Mary has to eat'.

Transitive - Intransitive Pairs

A few verbs in Hungarian pair as transitive vs. intransitive or even active
vs. passive. Compare:
épít
akaszt
g~jt

he builds
he hangs
he lights

épül
akad

g~l

it is being built
it is being caught
it is catching fire

termel

he is growing,
producing (sornething)

terem

iOt is growing, producing

füröszt

he is giving a bath
to somebody

fürdik

he is tak ing a bath

There is, however, no way of forming a passive for every active verb in Hungarian, as there is in English. When the agent is expressed with an English
passive, such as 'The book was written by the teacher', in the corresponding
Hungarian construction the active voice will generally be used, with the agent
as subject: A tanár !rta a könyvet - 'The teacher wrote the book.'
In the basic sentences of this unit we find several examples of how the
Hungarian uses the 'indefinite' third person plural of the active Where in
English the passive voice would generally be employed:
Akkor persze nem vették volna fel a girnnáziurnba.
;;
;. ; nyuk.
C·s ak a zok a t v e SZ1'k f el , a k 1Ok ne kO;
JO az erettsegi
bizonY1tv
a
E.

Past Conditional

The past conditional is a compound tense and consists of the past of the
verb indicating action plus the conditional forrn volna. Note in the table below
that only the past tense is inflected:
volna rernains invariable. Note also
that the past conditional has an indefinite and a definite conjugation for
transitive verbs and that the past conditional of intranaitive verba is in the
indefinite forrn.

l

.

\

I

Indefinite
__

.~;

..

,,,.,,.~.,

... ... ' .
~

~

-----,

,_., ..

.,.

Definite

lattam volna

láttam volna

láttál volna

láttad volna

! látott

volna

l lá t tunk volna
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látta volna
láttuk volna

láttatok volna

láttátok volna

láttak volna

látták volna
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kért volna

kérte volna

kértünk volna

kértük volna

kértetek volna

kértétek volna

kértek volna

kérték volna

lettem volna

mentem volna

j öttem volna

lettél volna

mentél volna

jöttél volna

lett volna

ment volna

jött volna

lettünk volna

mentünk volna

jöttünk volna

lettetek volna

mentetek volna

j öttetek volna

lettek volna

mentek volna

__

l - - - ~ _ ~ _ - - = = " " , " , = = = ~ _ , d , . = .

jöttek volna

~

" ' - _ ~

15

.....l

Just as the present conditional is used in contrary-to-fact statements referring to the preseot time, the past conditional is employed in contrary-tofact statements indicating past time:
Ha ott lettem volna,
beszéltem volna vele.

If I had been there,
I would' ve spoken to him.

Note that when the 'if' clause of a conditional sentence has its verb in
the past conditional (that is, when the condition refers to past time), the result may nevertheless re fer to present time, and accordingly will be expressed
in the present conditional in HUngarian as well as in Englishc
Ha tanult volna tegn~,
most tudn~ a lecket.

F.

If you had studied last
night, you'd know the
lesson now.

Adjectival Forms Ending in -i; -~,

-ü

We have had rnany exarnples of adjectives forrned from nouns with the addition
of the suffix -i:
budapesti l~nyok
egyetemi tan~r
ipari tanu16

HÁROMS~ZHARMINCEGY
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Note that the suffix -i may also be added to adverbs:
mai gyerekek
tegnapi kenyér

Another common suffix added to a nou n to form the corresponding adjective
, -uM ( -lU,
.' ~
'M) : .
is -u,
szemű

szem
haj
zene

hajtf
'.M
zeneju

Note that this type of adjective is used as the corresponding form in
English:
fekete hajtf
kékszemú
négylábtf

black-haired
blue-eyed
four-footed

SUBSTITUTION DRILL
I

1. Nem szabad telefonálnom.
csónakázni - kezdeni - feküdni
jönni - kérdezni - próbálni kicserélni - használni - ülni hozni - főzni - küldeni előzni - vicceIni - felszállni fizetni - eladni - elmesélni

csónakáznom - kezdenem - feküdnöm
jönnöm - kérdeznem - próbálnom kicserélnem - használnom - ülnöm hoznom - főznöm - küldenem előznöm - viccelnem - felszállnom fizetnem - eladnom - elmesélnem

2. Sikerült elkészülnie.
elmesélni - szállítani - termelni ajánlani - megérdeklódni - tudni játszani - előzni - elfelejteni lef~nyképezni - bev~ltani hallani - emlékezni - kikötni

3.

elmesélnie - száll!tania - termelnie ajánlania - megérdeklődnie - tudnia játszania - előznie - elfelejtenie lefényképeznie - beváltania hallania - emlékeznie - kikötnie

Tilos volt fényk~peznünk.
halászni - küldeni - felhívni ~rteni - hajtani - szeretni gondolni - segíteni - fürdeni játszani - kapni - tölteni szerepelni

halásznunk - küldenünk - felhívnunk értenünk - hajtanunk - szeretnünk gondolnunk - segítenünk - fürdenünk játszanunk - kapnunk - töltenünk szerepelnünk

4. Meg lehet magyarázniuk.
mutatni - ismerni - segíteni állni - tanulni - enni inni - fózn~ - hall~atni tudni - talalni - kerdezni fizetni - ~rteni - próbá~ni
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mutatniuk - ismerniük - segíteniük állniuk - tanulniuk - enniük inniuk - fózniük - hall~atniuk tudniuk - találniuk - kerdezniük fizetniÜk - érteniük - próbálniuk
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II

If there hadn't been a war, I would
havé become a chemica! engineer also.

1. Ha nem lett volna háború, én is
vegyészmérnöK lettem volna-.----

sokat utaztam volna
egy új autót vettem volna
Magyarországon maradtam volna
gazdag lett volna
nagy házban laktunk volna
párizsba repültek volna
boldogok lettünk volna
nem lakott volna Washingtonban

I would have traveled a lot
I would have bought a new car
I would have stayed in Hungary
he would have been rich
we would have lived in a big house
they would have flown to ~aris
we would have been happy
he wouldn't have been living in
Washington

If t had studied last night, I'd go
and play tennis now.

2. Ha tegnap este tanultam volna,
most teniszezni ~enRék.

színházba mennék
cs~nakáznék
úsznék
egy érdekes könyvet olvasnék
nem csinálnék semmit
levelet !rnék
sétálni mennék
kávéházban ülnék
nem tanulnék

l'd go to the theater.
I'd go beat riding
I'd swim
I'd read an intereeting book
I wouldn't do anything
I'd write a letter
I'd go for a walk
I'd sit in a cafe
I wouldn't study

TRANSFoRMATION DRILL
I

Instructor:
Student:

Délután két órát aludtam.
Délután sikerült két órát aludnom.

(usez kell, lehet, szabad, sikerÜl, tilos - whichever you think the best.)
1. Mária New Yorkban megáll.
2. A gyerekek reggel tejet isznak.

3· Nem beszélgetünk az osztályban.
4. Együtt mentünk ebédelni.

5·

Mit fizetett a vendéglÖben?
~rát vártunk.
Nem felej ti el, amit mondtam.
csak a folyos~n dohányzunk.
Egy kis tetet innék.
Magyarorszagra utazik.
vettem két jegyet az operába.
Az orvos azt mondta, nem j~, ha
sokat iszik.
Megcsináltam a házi feladatot, így
most moziba megyek.
Négy órakor megyÜnk haza.
Reggel nyolckor az iskolában
vagyok.
Az anyám mindig sokat dolgozott.

6. Három

7·

8.
9·

10.
11.
12.

13·
14.

15·
16.

17·

A barátom nem telefonált, mert
rossz volt a telefon.

HÁROM5ZÁZHARMINCHÁROM

Máriának New Yorkban még kell állnia.
A gyerekeknek reggel tejet kell
inniuk.
Tilos.•beszél5{etnünk ~z osztályban.
Sikerult egyutt mennunk ebedelni.
Mit kellett fizetnie a vendéglőben?
Három órát kellett várnunk.
Nem szabad elfelejtenie, amit mondtam.
Csak a folyosón szabad dohányoznunk.
Szabad egy kis tejet innom?
Lehet Magyarországra utaznia.
Sikerült két jegyet vennem az operába.
Az orvos azt mondta, nem szabad sokat
innia.
Megcsináltam a házi feladatot, így
most moziba lehet mennem.
Négy órakor lehet haza mennünk.
Reggel nyolckor az iskolában kell
lennem.
Az anyámnak mindig sokat kellett
dolgoznia.
A barátomnak nem sikerült
telefonálnia, mert rossz volt a
telefon.
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18. Nagyp~nteken nem eszünk húst.
19. Levest fóztem, de nem lett j 6.
20. K~só van, a gyerekek lefekszenek.

Nagypénteken tilos húst ennünk.
Nem sikerült j6 levest fóznÖID. ,
K~só van, a gyerekeknek le kell
feküdniük.
II

Instructor:
Student:

Tegnap fáradt voltam, lefeküdtem.
Ha te~nap fáradt lettem volna,
lefekudtem volna.
Ha szom~as lettem volna, ittam volna.
Ha megh~vtak volna, elmel}tem v~lna •.
Ha gazdag lett volna, szep autot
vett volna.
Ha ötkor indultak volna, tízkor
megérkeztek volna.
Ha több fizetést kaptunk volna, tODb
ajándékot vettünk volna.
Ha szeg~nyek lettünk volna, nem
vettünk volna nagy ~zat.
Ha j6 idő lett volna, s~t~ltam volna.
Ha az oroszok kimentek volna Magyarországr6l, mindenki boldog lett volna.
Ha beteg lettem volna, korán hazamentem volna.

1. szomias voltam, ittam.
2. Meghivtak, elmentem.
3. Gazdag volt, szép aut6t vett.

4. Ötkor indultak, tízkor megérkeztek.
Több fizetést kaptunk, több
ajánd~kot vettünk.
6. szeg~n~ek voltunk, nem vettünk
nagy hazat.
7. J6 idő volt, s~táltam.
8. Az oroszok kimentek Magyarorsz~g
r6l, mindenki boldog volt.
9. Beteg voltam. kor~n hazamentem.

5.

III

Instructor:
Studentl

Nem indultam korán, ezért sietni kellett.
Ha kor~n indultam volna. nem kellett
volna sietnem.

1. Ne, ~rtettem, hogy ~it mondott,
ezert meg kellett kerdeznem.

Ha ~rtettem volna, hog~ mit monQott,
nem kellett volna megkerdeznem.

2. Nem tanult, ez~rt megbukott a
vizsgán.

Ha tanult v9lna, nem bukott volna
meg a vizsgan.

3.

Munkásgyerek~k voltak, sikerült
bejutniuk az egyetemre.

Ha nem lettek volna munkásgyerekek,
nem sikerült volna bejutniuk az .
egyetemre.

sikerült az apámmal talá1kozni.

Ha nem utaztunk volna Ma~yarorszá~ra,
nem sikerült volna az apammal talalkoznunk.

5.

Kerestünk egy házat. sikerült
megtalchni.

Ha nem kerestük volna a ~zat, nem
sikerült volna megtalálnunk.

6.

Kovács g~reke me~fázott, ezért
KOV~C8 gyogyszertarba megy.

Ha Kov~cs gyereke nem fázott volna
meg. Kovácsnak nem kellene gy6gyszerÚrba mennie.

7.

Ka,Ptunk egy fenykepezugepet, sok
fenyképet lehetett csinálni.

Ha nem kaptunk volna fen~epezogepet,
nem lehetett volna sok fényképet
csinálnunk.

8.

Johnson~k benzinje elfogyott, egy
benzinkútnál meg kellett <tIlni.

Ha JOhnsonék benzinje nem fogyott
volna el, nem kellett volna
Johnsonéknak egy benzinkútnál
megállniuk.

4. Magyarországra utaztunk, ott
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Ha nem f~ztam volna, nem kellett
volna meleg kab,{tot vennem.

9. F,{ztam, meleg kab,{tot kellett
venni.
10. Nagyon dr,{ga volt minden, sokat
kellett költeni.

Ha nem lett volna minden nagyon
dr,{ga, nem kellett volna sokat
költenünk.

11. Nem ettem, ~hes marad~.

Ha ettem volna, nem maradtam volna

12. Nem aludtam az ~jjel, most
f,{radt vagyok.

Ha aludtam volna az ~jjel, most nem
lenn~k f,{radt.

13.

Ha foglaltunk volna
most lenne helyÜnk.

~hes.

N~m foqlaltunk elöre helyet,
most nincs helyÜnk.

előre

helyet,

Ha beváltották volna a csekküket,
most lenne ~nzük.

14. Nem v,{ltották be a csekküket,
most nincs pe;nzük.

VARIATION DkILL
I

1. Ajánd~kot kell vinnem.
a. I have to
b. I have to
c. I have to
tomorrow.
d. I have to
in water.
e. I have to

buy a new dress.
eat lunch at one.
go to New York

Egy új ruhát kell vennem.
Egykor eb~det kell ennem.
aolnap ~ew Yorkba kell ménnem.

put the flo\<l/er

A virágot vízbe kell tennem.

be in class at nine.

Kilenckor az osztályban kell lennem.

2. Három ór,{t kellett v~rnom.
a.
b.
c.
d.
e.

3.

I have to take agift.

I had to go to
I had to study
I had to write
I had to phone
I had to stand
of the movie.

school.
a lot.
a letter.
my friend.
in line in front

I had to wait three hours.
iskolába kellett j,{rnom.
Nagyon sokat kellett tanulnom.
Egy levelet kellett írnom.
A bar~tomnak kellett telefonálnom.
A mozi előtt sorba kellett ~llnom.

Az

Káv~t kell föznöm.

I have to make (. cook') coffee.

a.
b.
c.
d.

Egyenesen kell ülnöm.
Sokat kell mindig költenem.
San Franciscoba kell repülnöm.
N~hány napig ~gyban kell féküdnOm.

I have to sit straight.
I always have to spend a lot.
I have to fly to San Francisco.
I have to lie in bed for a
few days.
e. Next week I ha ve to come to
Washington.

4. ~csben meg kell ~llnia.
a. You have to explain this.
b. You have to show me your new
car.
c. He has to learn the poem.
d. YOU have to drink the wine.
e. You have to visit my father.
HhOMS~ZHARMINCÖT

A j övó Mten Washingtonba kell
jönnöm.
He has to stop in Vienna.

Ezt meg kell magyaráznia.
új kocSiját meg kell mutatnia.

Az

A verset meg kell tanulnia.
A bort meg kell innia.
Az apámat meg kell látogatnia.
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Jánosnak tilos volt beszélnie.

John was forbidden to speak.

a.
b.
c.
d.

Máriának tilos volt húst ennie.
A gyereknek tilos volt kérdeznie.
Péternek tilos volt repülnie.
Az apámnak tilos volt teniszeznie.

Mary was forbidden to eat meat.
The child was forbidden to ask.
Peter was forbidden to fly.
My father was forbidden to
play tennis.
e. It's forbidden for you to take
a camera.

Tilos f~nyképezőgépet vinnie.

6. Szabad volt énekelnünk.

7.

We were permitted to sing.
Szabad mindent megennünk?

a. Are we permitted to eat
everything?
b. We weren't permitted to move
into another city.
c. May we sit down?
d. We can't go home before four.
e. We weren't permitted to ask.

Nem volt szabad egy másik városba
költöznünk.
Szabad leülnünk?
Négy elott nem szabad hazamennünk.
Nem volt szabad kérnünk.

Sikerült ott maradnunk.

We succeeded in staying there.

a. We succeeded in packing
quickly.
b. We succeeded in finding the
house.
c. We had to tell everything.
d. We don't have to study on
Saturday.
e. We have to light the lamps
in the evening.

Sikerült gyorsan becsomagolnunk.
Sikerült a házat megtalálnunk.
Mindent el kellett mondanunk.
Szombaton nem kell tanulnunk.
Este lámpákat kell gyÚjtanunk.

8. A qyerekeknek hétkor otthon kell

The children have to be at home at

lenniük.

~.

a. The girls have to help in the
kitchen.
b. The Kovácses have to understand that.
c. Small children have to go to
bed early.
d. They had to take bread.
e. It's forbidden for them to
eat fruit.

A lányoknak a konyhában kell
seg!teniük.
Kovácséknak ezt meg kell érteniük.
Kisgyerekeknek korán kell
lefeküdniük.
Kenyeret kellett vinniük.
Tilos gyÜmölcsöt enniük.
II

1. Ha meghívott volna, elmentem
volna.
a. If we had started earlier,
we would have arrived there
sooner.
b. If you had come, you would
have gotten supper too.
c. If I had asked him for money,
he would have given it to me.
d. If you had had breakfast, you
wouldn't be hungry now.
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If you had invited me,
have gone.

I would

Ha korábban indultunk volna, hamarabb
odaértünk volna.
Ha eljöttek volna, maguk is kaptak
volna vacsorát.
Ha kértem volna tőle pénzt, adott
volna.
Ha reg~elizett volna, most nem
lenne ehes.

~ROMSZ~ZHARMINCHAT
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have caught a cold.

2. Ha meleg teát kaptunk volna, nem
fáztunk volna meg.
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Ha gazdagok lettek volna, nagyobb
házat vettek volna.

a. If they had been rich, they
would have bought a larger
houSe.
b. If I had had'money, I would
have gone for a summer vacation.
c. If the weather had been nice,
they would have gone on a picnic.
d. If you had brought a warm coat,
you wouldn't have caught a cold.

Ha pénzem lett volna, nyaralni
mentem volna.
Ha szép idő lett volna, kirándulni
mentek volna.
Ha meleg kabátot hozott volna, nem
fázott volna meg.

Ha felvettek volna az egyetemre,
ma már orvos lennék.

If they had accepted me at the
university, I'd be a doctor today.

a. If I had studied Hungarian,
I could speak (it) now.
b. If I had started earlier,
I'd be there by now.
c. If you haG had l)er;nission -tc
sIl10ke in the classroom, \"Joul(i
you smoke?
d. If you hadn't drunk so much
you wouldn't be sick now.

Ha tanultam volna magyarul, most
már beszélni tudnék.
Ha hamarabb indultam volna, most
már ott lennék.
Ha szabad volna dohányoznia az
osztályban, dohányozna?
Ha nem ivott volna olyan sokat, most
nem lenne beteg.
III

Fáradtan érkeztem meg.

I arrived tired.

a.
b.
c.
d.
e.

A feleségem gyorsan hajt.
Melegen kérem a levest.
Egyenesen tartja magát.
A gyerek éhesen tött haza.
tdesen issza akavét?

My wife drives fast.
I want the soup hot.
He holda himself erect.
The child carne home hungry.
Do you drink your coffee sweet?
IV

1. A budapesti lányok szépek.
a. I'd like to buy some Balaton
fish.
b. The wine from Tokay is world
famaus •
c. Country people live longer.
d. Factory worker~ don't earn
much ('weIl').
e. The Vienna express is on
track four.
2. Esti Jjságot kérek.
a. He travels on the m~rning train
to Budapest.
b. Today's children think they
know everything.
c. His weekly salary was 500
for ints.
d. The yearly rent is two thousand
dollars.

~ROMSZ~ZHARMINCH~T

The girla from Budapest are pretty.
Szeretnék balatoni halat venni.
A tokaji bor világh{res.
Vidéki emberek tovább élnek.
A gyári munkások nem j~l keresnek.
A bécsi gyors a negyedik vág~nyon

áll.

I want an evening newspaper.
A reggeli vonattal utazik Budapestre.
A mai gyerekek azt hiszik, hogy
mindent tudnak.
500 forint volt a heti fizetése.
Kétezer dollár az évi lakbér.
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1. Fekete's oldest son is attending
the technical university.
2. He finished middle school last
year and wants to'be an architect.
3. He has to study in the university
for four years.
4. In the technical university
students study mathematics for
the most part.
5. He's very glad that theyaccepted
him in the university.
6. Children of the workers in
particular are accepted in the
Hungarian universities.
7. The students have to paSs examinations every half year.
8. The son of one of Fekete's friends
wasn't accepted in the technical
university.
9. If they had accepted him at the
university, he would have become
an engineer also.
10. At the universities they have oral
and written examinations.
11. Anyone who wants to become a
physician has to study for 6 years.
12. Anyone who wants to study economics
has to attend the University of
Economics.
13. Most universities in Hungary are
in the capital.
14. If the students pass all examinations they get diplomas after
four years.
15. Anyone who wants to attend a
univefsity has to finish middle
school first.
16. The students have to study in the
gymnasium for four years.
17. In the gymnasium they can choose
what they want to study.
18. There are general, technical,
commercial and agricultural
middle schools.
19. Fekete's nephew is a student in a
technical gymnasium. He wants to
be a chemical engineer.
20. In the technical middle schools
they have academic instruction
and practical exercises.
21. During the experiments ('practical
exercises') the students have to
work in a laboratory.
22. They have to study technical
subjects principally.
23. In a general gymnasium they can
select·two or three languages.
24. The students have to st1ldy in the
middle school up to the age Ot 18.
25. After four years they sraduate
from middle school.
26. If they want to get good grades
they have to study a lot.
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Fekete

idősebbik

fia a

műszaki

"

e~yet~mre J a:s.

.• ' .
,
Mult evben vegezte el a kozep~skolat
~s ~pit~szmérnök akar lenni.
Négy évet kell az egyetemen tanulnia.
A műszaki egyetemen a hallgat6k főleg
matematik~t tanulnak.
Nagyon örül, hogy felvett~k az
egyetemre.
A ma~yar egyetemekre főleg a
munkasok gyerekeit veszik fel.
A hallgat6knak minden f~l~vben
vizsg~zniuk kell.
Fekete egyik bar~tj~nak a fi~t nem
vett~k fel a műszaki egyetemre.
Ha felvett~k volna az egyetemre, ő
is m~rnök lett volna.

, .es
' "irasbeli
Az eg~etemen szobel~
vizsgak vannak.
Aki orvos akar lenni, annak hat
~vet kell tanulnia.
Aki közgazdas~gtant akar tanulni,
annak a közgazdas~gi egyetemre kell
.'

.

Jarn~a.

Mag~arorsz~gon a legtöbb egyetem'a
fővarosban van.
Ha a hallgat6knak sikerül minden
vizsg~juk, n~gy ~v ut~n kapnak
diplomJt.
Aki e~yetemre akar menni, annak
először a gimn~ziumot kell elvégeznie.

A di~koknak n~gy ~vig kell a gimn~
ziumban tanulniuk.
A gimn~ziumban választaniuK lehet,
hogy mit akarnak tanulni.
Vannak ~ltal~nos, műszaki, kereskedelmi ~s mezőgazdas~gi köz~piskol~k.
Fekete unokaöccse műszaki gimn~zium
ba j~r. vegy~szm~rnök akar lenni.
A műszaki köz~piskolában elméleti és
gyakorlati oktat~s van.
A gyakorlati 6r~k alatt a tanu16knak
a laboratoriumban kell dolgozniuk.
Főleg műszaki tantárgyakat kell
tanulniuk.
Az ~ltal~nos gimn~ziumban két vagy
h~rom n~elvet lehet v~lasztaniuk.
A tanuloknak 18 éves korig kell a
középiskol~ban tanulniuk.
N~gy év ut~n érettségiznek.

Ha j6 bizonyitv~nyt akarnak kapni,
sokat kell tanulniuk.
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If Fekete's son had studied more
he would have received better
grades.
BOYS and girls can go to a
gyrnnasium after they finish
elementary school.
In Hungary every child has to
study for 8 years in the
elementary schools.
Children go to the elementary
school at the age of six.
Fekete's younger son is 10 years
old~ he's in the fourth grade
of the elementary school.
Children learn to write, read and
do arithrnetic in the early grades
of school.
The children have to be in class
each morning at eight.
They go home at one in the
afternoon, ilUllg.cy andcired.
The child~en have to finish their
homework in the afternoon.
If Fekete weren't strict with his
Son, the boy wouldn't be a good
student.
Fekete's son has to read and
write a lot at home.
The children also have to study
geography and Hungarian history
in school.
After the elementary school the
children either go on to a
gyrnnasium or to a factory as
industrial apprentices.
In the factories they get more
practical and less theoretical
instruction.

15

Ha Fekete fia többet tanult volna,
jobb bizonyitványt kapott volna.
A fiúk ~s a lányok az általános
iskola után gimnáziumba mehetnek.
Az általános iskolákban Magyarországon minden gyereknek 8 ~vet kell
tanulnia.
A g~erekek hat éves korban mennek
az altalános iskolába.
Fekete kisebbik fia tíz éves, az
általános
iskola negyedik osztályába
.,
Jar.
Az első években a ~yerekek megtanulnak trni, olvasni es számolni.
Minden reggel nyolc Orakor kell a
g~erekeknek az iskolában lenniük.
Delután e~y Orakor mennek .haza
fáradtan es ~hesen.
A házi feladatot a gyerekeknek délután meg kell csinálniuk.
Ha Fekete nem volna szigorú a fiához,
a fiú nem volna jó tanulO.
Fekete fiának otthon sokat kell
olvasnia ~8 írnia.
A gyerekeknek az iskolában földrajzot
~s magyar történelmet is kell
tanulniuk.
Az általános iskola után a gyerekek
va~y gimnáZiumba mennek, vagy egy
gyarba ipari tanulOnak.
A gyárakban több gyakorlati és
kevesebb elm~leti oktatást kapnak.

RESPONSE DRILL

1. Milyen iskolák vannak Magyarországon?

2. Magyarországon hány ~ves korban mennek először a gyerekek iskolába?

"
,
l'
.
,
3. Hany
osztal~a van az alta anos 1skolanak?
4. Milyen tantargyakat tanulnak a gyerekek az általános iskolában?
5. Hán~ éves korig kötelező iskolába járni Magyarországon?
6. Az altalános iskola után milyen iskolába mehetnek?

7.

Milyen gimnáziumo~ v?n~a~ Mag~arországon?

8. Aki nem akar menn1 kozep1skolaba, hova megy tanulni?
9. Mit tanulnak a diákok a műszaki gimnáziumban?

10. Milyen oktatást kapnak az ipari tanulOk a gyárakban?
11. Milyen gimnáziumba megy az, aki vegyészmérnök akar lenni?
12. A gimnázium negyedik osztálya után milyen vizsgát kell a tanulOknak tenniük?
13. Kiknek lehet beiratkozni az egyetemekre?
14. Magyarországon főleg kiket vesznek fel az e~yetemre?
15. Melyik városban vannak egyetemek Magyarorszagon?
16. Melyik eg~etemen kell a hallgatóknak.. a legho~szabb ide~g tanulniuk?
17. Hogy hívják azt az egyetemet, ahol kozgazdasagtant tan1tanak?
18. Milyen egyetemek vannak Magyarországon?
19. Milyen iskolába járnak azok, akik nappal dolgoznak?
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20. Mit csinálnak azok, akik meSsze laknak az iskolától és tanulni akarnak?
21. Milyen vizsgák vannak Magyarországon?
22. Az Egyesült ~llamokban vannak szóbeli vizsgák az iskolákban?
23. Vannak műszaki középiskolák az Egyesült ~llamokban?
24. Hány évig kötelező iskolába járni az Egyesült ~llamokban?
25. Hányosztálya van a középiskoláknak az E~yesült .(llamokban?
26. Milyen nyelveket tanulnak az amerikai diakok középiskolában?
27. Melyek a legjobb egyetemek Amerikában?
28. Milyenek a vizsgák az amerikai iskolákban?
29. Mikor kapnak diplomát az egyetemi hallgatók az Egyesült .(llamokban?
30. Maga mit tanult az egyetemen?

CO~RSATION

PRACTICE

l

A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:

B:

2

Milyen iskolába jár a fia?
Általános iskolába jár, az
ötödik osztályba.
Milyen tantárgyakat kell az
iskolában tanulniuk?
számtant, földraj zot, történe.lmet és még más tantárgyakat.
Sokat kell a fiának tanulnia?
Igen, főleg sokat kell !rnia és
számolnia.
Hány éves korig járnak a gyerekek az általános iskolába?
Minden gyereknek 14 éves korig
kell iskolába járnia.

A:
B:
A:
B:
A:
B:

A:

B:

Hány osztálya van a középiskolának
Magyarországon?
A gimnáziumnak nég~ osztálya van.
Az idősebbik fia mar gimnáziumba
iár, nem? Mit tanul?
O műszaki gimnáziumba jár.
tpitészmérnök akar lenni.
Örül, hogya fia mérnöki pályára
megy?
Igen. Ha lett volna pénzem
tanulni, én is mérnök lettem
volna.
Csak elméleti tárgyakat tanulnak
a gimnáziumban?
Nem. A szakiskolákban az elméleti
tantárgyak mellett gyakorlati
oktatás is van.

3
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Kinek lehet az egyetemre beiratkozni?
Aki jól végezte el a gimnáziumot és akit felvesznek.
Hány évig tanulnak az egyetemen?
A legtöbb egyetemen a hallgatók négy év után
kapnak diplomá tMilyen vizsgák vannak Magyarországon?
A ~imnáziumokban és az egyetemeken szóbeli és
!rasbeli vizsgák vannak.
Mit csinálnak azok, akiknek nappal dolgozniuk
kell és tanulni akarnak?
Azok esti tanfolyamra járnak.
fs azok, akik messze laknak az iskolától?
Azok levelező tanfolyamra iratkoznak be.

SITUATIONS

1. Találkozik egy barátjával, akivel gyerekkorában egyÜtt járt iskolába.
Amiota elvegeztek az ~skolat, nem latta ot. Elbesze' l ~etnek, hogy mit
csináltak azóta, hol dolgoznak, mi a hivatásuk. Azutan megkérdezi, hogy
vannak-e gyerekei és milyen nagyok, hova ~árnak iskolába, mit tanulnak, mik
akarnak lenni. saját ~yerekeiről is beszel. Melyik egyetemre akar menni a fia,
milyen középiskolába jar a lánya? Szorgalmasak a gyerekei? Maga szigorÚ
hozzájuk?
,
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2. valaki megk~ri magát, hogy besz~ljen az amerikai iskolákról. Hány
~ves korban mennek először a gyerekek az iskolána? Hány ~vig tart az elemi
iskola? Milyen köz~piskolák vannak? Hány ~vig tart a köz~piskola? Milyen
tantárgyakat tanulnak ott a gyerekek? Milyenek a vizsgák? Milyen nyelveket
tanulnak? Hány ~vig kötelező iskolába járni? Köz~piskola után hova mennek

tanulni? Milyenek az egyetemek? Drágák? Sokat kel"l ott tanulni? Mindenkit
felvesznek az egyetemekre? Ha nem, mi~rt nem? Vannak szóbeli vizsgák is az
egyetemeken? Vannak esti iskolák iS? Oda kik járnak?

3. Mondja el, hogy maga hova járt iskolába ~s mit v~gzett. Mik voltak
a kedvenc tantárgyai? Mik voltak a szaktárgyai? Mit gondol, melyek a legjobb
egyetemek az Egyesült ~llamokban?

NARRATlvE
Magyarors~á~on az ~ktatás.. h~r?m fokon folyik:
az általános iskolákban
alapfokon, a kozepiskolakban kozepfokon, az egyetemeken ~s a főiskolákon
felsőfokon.

A gyerekek hat ~ves korban kezdenek az általános iskolába járni. ott megtanulnak trni, olvasni ~s számolni. Az általános iSkolába mindenkinek nyolc
évig kell járnia. A második négy ~vben tanulnak földrajzot, történelmet,
" d a l mat es
'
,
targya
'
k at .
"d en ev
'
"
,
" be l"l vlzsgat
"
,
lro
mas
Mln
ve~en
szo'b e l'l ee
lras
kell
minden tanulónak tennie. Ha jó bizonyitvanyt akarnak kapni, sokat kell
tanulniuk. A gyerekek 14 éves korig járnak az általános iskolába.
Az általános iskola után köz~piskolába mehetnek, vagy ipari tanulónak egy
gyárba. A középiskolában már választaniuk lehet, hogy mit szeren~nek tanulni.
Ezért vannak műszaki, általános, kereskedelmi és mezőgazdasági köz~piskolák.
A középiskolákban a tanulók nyelveket is tanulnak. A legtöbb iskolában oroszt
kell tanulniuk, de sokan tanulnak angolul ~s németül is. A felsőbb osztályokban magasabb matematika is van. Aki mérnök akar lenni, az a műszaki
gimnáziumba me~y, aki pedig veg~~sz akar lenni, az a vegyipari gimnáziumba jár.
Ezekben a gimnaziumokban az elmeleti oktatás mellett ~yakorlati oktatás is van.
Az ipari tanulók pedig gyárakban tanulják meg a szakmajukat. Ők főleg
gyakorlati oktatást kapnak. A kereSkedelmi gimnáZiumban kereskedelmi
,
(00
-,
')'
,
szaktargyakat
konyvelest,
levelezest
es gazdasagtant
tanulnak.
Akik elvégezték a középiskolát és érettségi vizsgát tettek, egyetemeken
tanulhatnak tovább, ha felveszik őket. Az egyetemekre csak azokat veszik
fel, akiknek jó az érettségi bizony!tványuk. Régen az egyetemek nagyon
drásák voltak és ezért főleg csak azok!mehettek e~yetemre, akiknek a szülei
a kozéposztályhoz tartoztak. Ma a munkásosztály es a parasztok gyerekeinek
nagy százaléka tanul az e~yetemeken. Az egyetemi hallgatók diákotthonokban
laknak és az egyetem
menzaján
étkeznek.
Az iskolák és az egyetemek
, -ingyenesek. Tan?lj nincsen.
"
~ l~gtöbb egyetem n~gy évig t~rt. ~.hall~atókna~ mi~d~n fél~v után
,
vlzsgaznluk kell. Az egyetemeken es a fOlskolakon szobell es írásbeli vizsgak
vannak. Ha sikerül minden vizsgájuk, négy ~v után diplomát kapnak. A m~rnökök
a műszaki egyetemen, az orvosok az orvostudományi egyetemen, az ügyvédek a jogi
egyetemen, a közgazdászok pedig a közgazdaságtudományi egyetemen tanulnak. A
tanárok a bölcs~szeti egyetemre járnak. A legtöbb egyetem Budapesten van, de
kb
, " h'lres egyeteml" varosok:
,
'
,
~o k egyetem van mas varoso
an "lS. Regl
Pecs,
Szeged
es Debrecen.
fok, -a
folyik
alap, -ja

level, grade
goes on, continues, flows
base, basis
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főiskola
felső

college, academy
upper, higher
chemical indus try
vegyipar, -a
special suDject, major
s:;aktár'3 Y' -at
bookkeeping
konyveles
levelezés
correspondence
szülő
parent
tartozni
to belong
paraszt, -ja
peasant
százalék, -a
percentage
diákot thon, -a
student home, youth hosteb
menza
student canteen, mess, cafeteria
étkezni
to eat (meals)
ingyen, ingyenes free of charge, gratis
tandíj, -at
school fees, tuition
félév
term, semes ter
közgazdász
economist
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KEMtNYtK KÖLTÖZKÖDNEK
Basic Sentences
költözködni

to move, change residence
(The Keménys are moving into a new
apartment. The Fehérs are helping
them. )

(Keményék új lakásba költöznek.
Fehérék segítenek költözködni.)
Ferenc
közben
dolog, dolgot, dolga

Francis, Frank
meanwhile
things, matter, stuff, object

Frank and I will help the movers
carry up the heavy furniture.
In the
meanwhile the ladies will unpack the
linen and dishes.

"
, ..
,
Ferenc es en seg1tunk a munkasoknak
a nehéz dolgokat felvinni. Közben
a hölgyek kicsomagolják a fehérnemút
és az edényeket.

First we'll have to put the furniture
in its proper place. We'll unpack
the other things later.

Először a bútorokat kellene a helyÜkre tenni. Majd később kicsomagolunk.

O.K.

Jó, ahogy akarja.

Whatever you say.
to place, put
armchair
sofa bed
couch, sofa

állítani
fotel, -e, -ja
rekamié
dívány

Where are you going to put these two
armchairs?

Hova állítja ezt a két fotelt?

Next to the window.

Az ablak mellé.

round
square,

kerek
négyszögletes

four-sided

And that small round table?

ts

Between the two armchairs.

A két fotel közé.

bring (command)
carpet, rug

Please bring the small rug here from
beh ind the cabinet.
1'11 put it
under the round table.

azt a kerek asztalt?

hozza (imperative)
szőnyeg, -e

Legyen szíves, hozza ide a kis
szőnyeget a szekrény mögül.
A kerek
asztal alá teszem.
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FE~R

From beh ind which cabinet?

Melyik szekrény mögül?

KEMtNYNÉ
From beh ind the cabinet next to the
door.
floor lamp
crate, chest, case

Where are you putting the floor lamp
that's beside that crate?
desk
armchair
friendly

A mögül a szekrény mögül, ami az
ajtó mellett áll.
álló lámpa
láda

Hova teszi azt az állólámpát, ami a
mellett a láda mellett van?
{róasztal, -a
karosszék
barátságos

Behind the desk. Or rather next to
this armchair in the corner.
It'll
look very cozy, won't it?
curtain
curtain rod

Az {~óasztal mö~é. Va~y inkább e
melle akarosszek melle a sarokban.
Barátságos lesz {gy, ugye?
függöny
függönytartó

FE~R

Yes. Are you going to put the curtain
rods over the windows now?
to hang

Igen. Felteszi most a függöny tartókat az ablak fölé?
akasztani

Yes. Then we can hang the curtains
up also.

Fel. Akkor fel lehet akasztani a
függönyöket is.

I don't believe they're here yet.
I
don' t even know what crate they're in.

Azt hiszem, hogy azok még nincsenek
itt. Nem is tudom, hogy melyik
ládában vannak.
lépcső
lépcsőház, -a t

stairs
staircase

The men are bringing two crates up
the stairs right now.
to work, run,
elevator

function, operate

Az emberek éppen most hoznak fel két
ládát a lépcsőházban.
működni

felvonó

FE~R

Isn't the elevator working?

Nem működik a felvonó?

Yes, but you can't carry boxes in it.

De igen, csak azon nem lehet ládákat
hozni.
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bedclothes, bedding
bedspread, cover
blanket
pillow
quilt, cover
sheet
pillow case
cooking utensils

The bedclothes are in one of them.
I
put the curtains under them. The
kitchen utensils are in the other one.
silver
cutlery
paint ing

16

ágynemű

ágytakaró
pokróc
vánkos
paplan, -a
lepedő

vánkoshuzat, -a,
konyhaedény

-ja

Az egyikben van az ágynemű. Az alá
tettem a függönyöket. A másikban a
konyhaedények vannak.
ezüst, -öt, -je
evőeszköz

festmény

FEHÉR
I don't see the crate that the silver
and paintings are in.

Nem látom azt a ládát, amelyikben az
ezüst és a festmények vannak.

KEMfNYNÉ

Many things are not here yet.
instead of
company, firm
pocket

,

sok minden meg nincs itt.
helyett
vállalat,
zseb, -e

-a

KEMf NY

Would you call the movers for me?
Their phone number is in my coat
pocket.

Felhivná helyettem a szállitási
vállalatot? A kabátom zsebében van a
telefonszámuk.

FEHÉR
Is this your coat?
mine
his, hers
clothes rack, hat rack
to hang (down)
yours

Ez a maga kabátja?
enyém
., ,
ove
fogas
lógni
magáé

KEMfNY

No, it isn't mine, but one of the
worker's. Mine is hanging on the
clothes rack, next to yours.
central heating

Nem, ez nem az enyém, hanem az egyik
munkásé. Az enyém a fogason lóg, a
magáé mellett.
központi fű tés

FEHÉRNÉ
Is the central heating in the apartment. working yet?

HÁROMSZÁZNEGYVENÖT

Működik már a központi fűtés a

lakásban?
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radiator, heater
manager
because of
to heat, make a fire

fűtőtest,

-e

házfelügyelő

miatt
fűteni, befűteni

KEMiiNY

The radiator' s warm.
I believe the
manager has turned the heat on for us.
tenant,

inhabitant

A fűtőtest meleg. Azt hiszem, a házfelügyelő miattunk fűtött be.
lakó

FEImRNÉ

haven't met any of the other tenants
in the house yet.

I

brand new
wall
ceiling
floor
to paint

The house is brand new.
We're the
first tenants. The walls were only
painted yesterday.
the rest,

remaining, other

Nem találkoztam még más lakókkal a
házban.
vadonatúj
fal, -at, -a
plafon, -ja
padló
festeni

A ház vadonatúj. Mi vagyunk az első
lakók. A falakat csak tegnap
festették.
többi

FEHÉRNÉ

Do you know who the other tenants
will be?
ground floor, main floor,
first floor
story, floor
third floor

Tudja, hogy kik lesznek a többi lakók?

földszint, -je
emelet, -e
második emelet

The Austrian Consul is moving in on
the main floor below us next week.
And a Journalist is coming to live
on the third floor right above us.

A jövő héten az osztrák konzul
költözik alánk a földszintre.
A
második emeletre pedig, éppen fölénk,
egy újságíró jön lakni.

What, didn't Szabó the lawyer get the
apartment above you?

Hát nem Szabó, az ügyvéd kapta meg a
lakást maguk fölött?

to assign
to happen, occur

kiutaIni
történni

KEMiiNY

No. As usual, the housing office
assigned it to Alpári' the
journalist instead of to nim.
to put things in order
to clean
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Nem. Helyette Alpárinak, az újságírónak utalta ki alakáshivatal,
ahogy ez történni szokott.
rendbehozni
takaritani, kitakarítani

HÁROMSZÁZNEGYVENHAT

Hosted for free on livelingua.com

UNIT

SPOKEN HUNGARlAN

Let's go to the kitchen.
I'm going to
make some coffee. AfterwardS we can
put the apartment in order and clean
up.
cleaning wOman

The cleaning woman will clean it up
tomorrow.
electr ici ty
gas
fireplace
refrigerator
provisions
pantry, very small room
equipped

An electric range, a new refrigerator
and a pantry~
fhis is really a wellequipped kitchen.
percolator

Where's the percalator?
probably
pot
pan

It's probably among those pots that
we havenit unpacked yet.
to take out
padlock

16

Menjünk a konyhába.
FőZ~k e~y kávét.
Utána rendbehoz zuk a lakast es
takar1tunk.
takar1tónő

Majd a takar1tónő holnap kitakar1t.
villany
gáz
tűzhely

jégszekrény
élelmiszer, -e
kamra, kamara
felszerelt

Villany tűzhely, új jégszekrény és egy
élelmiszerkamra~ Ez igazán egy jól
felszerelt konyha.
kávéfőző

Hol van a kávéfőző?
valósz1nűleg

fazék, fazekat,
lábas

fazeka

valósz1nűleg azok kozott a fazekak
között van, amit még nem csomagoltunk
ki.
elővenni

lakat, -ja

KOONY

We'll have to get the cups out also.
They're in the crate that's still
locked.
key

Elő kell venni a csészéket is.
Abban
a ládában vannak, amelyiken még lakat
van.

kulcs

Where's tne key?

Hol van a kulcs?

Look in my pocket.

Nézze meg a zsebemben.
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lt's not there.

Nincsen ott.

Then look in John's.

Akkor nézze meg Jánoséban.

terrace, balcony

erkély

Let's go on the terrace and have some
coffee. you can see the city from
there.

Menjünk ki az erkélyre kávét inni.
Onnan lehet látni a várost.
domb, -ja

hUl
FEHéR
The view is nice here, from R6zsadomb.

szép a kilátás innen, a R6zsadombr61.

Many people are moving to Buda. You
know, the French Consul used to live
above us.
Last week he moved out of
the apartment above ours. He also
lives in Buda now.

Sokan költöznek Budára. Tudja, hogy
a francia konzul fölöttünk lakott.
A múlt héten elköltözött a lakásból
fölülünk. Most ő is Budán lakik.

FEHéR
l'd rather live in Buda too.
But my
daughter goes to school in Pest.
It's
better for us to be there because of
her.

~n is inkább Budán laknék.

lányom Pesten jár iskolába.
jobb, ha ott lakunk.

De a
Miat1C1

felől

from (the direction of)

Look! There's an airplane coming from
the direction of the Danube.
It's
flying toward Vienna.

Nézze, ot~ jön e~y rep'ülőgép a Duna
felől.
Becs fele repul.

FEHéR
I

wish I were on it

Bárcsak én is rajta volnék~

also~

KEMÉNY
Nhy don' t you go? I't: isn' t
great thing today.

SU"ll

a

to be afraid
without

Miért nem megy? Ez ma már nem
olyan nagy dolog~

félni
nélkül

FEHÉR
For me it is. My wife is afra.i.d to
fly.
And I can't go without my
wife.

348

Nekem i~en~ A feleségem fél repülni.
A felesegem nélkül pedig nem mehetek.
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Proverbs

soknál van több.
Legjobb orvos az idő.
Kicsi a bors, de erős.
Igaz embernek minden út egyenes.
Mindenhol jó, de legjobb otthon.
~i f~ldön ql, nem na~yot esik.
Kolcsonkenyer visszajar.
Bajjal jár a baj.

Notes on Grammar
(For HOme Study)

A. Postpositions (Continued)
In an earlier unit it was noted that personal suffixes may be added to
postpositions: mellettem, alattunk, fölöttük.
In this unit we fine! e.,amples 0""
some postpositions which may occur in three forms: one, referring to where (in
what place); two, indicating whither (to what place); and three, denoting whence
(from what place). The table following lists the most common postpositions that
have these three forms:

-Place

to which

Place where

Place from whi ch
._-~-

Hova?

Hol'?

Honnan?

alá

alatt

alól

elé

előtt

elöl

fölé

fölött

fölül

mellé

mellett

mellől

moge

mögött

mögül

közé

között

közül

köré

körül

-

felé

-

,

l

-- ..

felől

-These three forms for each postposition may in turn take the personal or
possessive suffix, as indicated in the chart following:
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Place to which

Place where

Hova?
alám

alattam

alád

alattad

alá, alája

alatta

alánk

alattunk

alátok

alattatok
alattuk

alájuk

-~'-~--'-----

fölöttem

fölém
föléd

fölötted

fölé, fölé j e

fölötte

fölénk

fölöttünk

'fölétek

fölöttetek

föléjük

fölöttük

felém
feléd
felé,

feléje

felénk
felétek
feléjük
mellém

mellettem

melléd

melletted

mellé, melléje

mellette

mellénk

mellettünk

mellétek

mellettetek

melléjük

mellettük

Note: The use of the forms in the first column is similar to the use of the
suffix -ba, -be, contrasting with the forms in the second column, the use of
which is .similar to that of the suffix -ban, -ben.
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Some postpositions have only one stem, to which personal suffixes are
added:
miattam

helyettem

nélkülem

miattad

helyetted

nélküled

miatta

helyette

nélküle

miattunk

helyettünk

nélkülünk

miattatok

helyettetek

nélkületek

miattuk

helyettük

nélkülük

--

Many postpositions are invariable, that is, they do not take personal endings:
innen, túl, át, keresztül, végig, képest

B. Postpositions with Demonstrative Forms
~:eeping in mind the corresponding Hungarian !?attern for this book, ~
girl, these men, etc., note the parallel pattern ln Hungarian for phrases similar
to under th~s"table; ,beh},ng that houS~; ..above tlJose cha~rs; ez alatt az asztal
alatt;
a mogott a haz mogott, azok folott a szekek folott.

In this pattern ez behaves in the same way as az before a consonant:
ez alatt az asztal alatt
mellett az asztal mellett

~

but
---

e miatt az ember miatt
e nélkül a lány nélkül

C. The Possessive in

,

~

or

,.

~

Thus far we have used Hungarian possessive forms only in the
possessor plus thinq possessed: János háza, az én barátom, péter
neve.
The suffix -é added to a noun or pronoun indicates 'that of'
ing form corresponds to 'John's' or 'his' in 'That book is John's'
is his' .
The plural adde =1: -éi 'those of'. For example:

combination
feleségének a
and the resultor 'that book

Az én könyvem feket~, a magáé szürke.
péter felesége magyar, Jánosé amerikai.
Kié az a pénz?
The tendency in collosuial Hungarian is to use the singular forill -~ in preference to the plural -éi except in those cases where the plural mean ing is not
obvious from the context.
Note the following irregular pOdsesslve forms of the personal pronouns:

,

ellyem

mienk

'.
enyelm

mieink

tied

tietek

Li.

tieitek

övék

ove.L

övéik

,

ove
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Impersonal Subject

Note the three following constructions, all of which are 'impersonal' in
the sense that the person acting is unspecified. The English equivalents
include 'people (say, do, etc.)', 'one (says, does, etc.)' and ' i t is (said,
done, e tc .) , •
azt - 3 pl. verb
az ember -

Azt

3 sg. verb

Az ember
Nem tudni

infinitive
One may also use the personal form,

translatable impersonally:

Azt mondják

People say, they say, it is said

Az ember nem tudja

One doesn't know,

Nem tudni

It isn't known, people doni t know

Nem tudják

People don' t know, they don't know
one doesn' t know

it isn't known

Azt mondják, hogy sohasem lesz vége a hideg háborúnak.
Az ember nem tudja, hogy mit hoz a holnap.
Nem tudni, hogy miért cSinálta.
Nem tudják, hogy mit akarnak.
E. Appositive
The forms underlined in the English sentences below are all examples of
appositives.
I know smith, the carpenter.
Mr. Smith, the senator, is from Massachusetts.
In Hungarian an appositive is always in the same case as the antecedent it
accompanies.
Kovácst61, az ügyvédtól kaptam levelet.
Molnárr61, az ü9yvédról beszélt.
Fehérrel, az {roval mentem.
Keménynek, az orvosnak adtam.
Rózsához, a tanárhoz fordult.

SUBSTITUTION DRILL
I

1. A virágokat a fotelok mellé teszem.
between - behind - under - in
front of - above

352

I'll put the flowers
armchairs.

~

to the

közé - mögé - alá - elé - fölé
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Please bring the rug here from
behind the cabinets.

2. Kérem, hozza ide a szónyeget a
szekrények möqpl.

mellől - közül - alól - elől

beside - between - under - in
front of

3. Egy attasé költözik éppen alánk
az

első

An attaché is moving to the second
floor right below us.

emeletre.

below me - below them - below him next to him - next to me - next
to them - next to uS - between
us - between them - below you next to you - between Kovács and
you

,alám - alájuk - alája - melléje m~l~ém - m~l~é~ük - mellén~ kozenk - kozejuk - maga ala - maguk
mellé - Kovács ~s maga közé

4. A kocsi elém jött.
in front of
in front of
behind them
us - behind
between you

5.

6.

16

The car carne in front of me.

us - in front of them him - behind me - behind her - beh ind
him - between us - between them -

elénk'- eléjük - eléje - mögém -

mögéjük - mögéje - mögénk - mögéje közénk - maguk közé - közéjük -

Kiköltöztek a lakásb61 fölülünk.

They moved out from the apartment
above us.

above
below
below
above

fölülern - fölülük - fölüle alólam - alóla - alóluk alólunk - a lányom alól maga fölül

me - above them - above him me - below him - below them us - below my daughter you

Fel~llt mellőlem.

He got up from beSide me.

beside us - beside them - beside
her - in front of them - in front
of uS - in front of him - in front
of me - behind them - behind us beh ind me - beh ind her - between
them - between us

mellőlünk - mellólük - mellóle előlük - előlünk -

előle - előlem mÖgÜlük - mögülünk
mögülem - mögüle közülük - kÖLülünk

II

1. János miattunk" jött ide.

because of me - because of them because of him - because of the
children
2. A titkár kapta meg Szabó helyett
a lakást.
instead
instead
instead
instead

of
of
of
of

me - instead of us Eve - instead of him the children you

HÁROMSzÁZÖTVENHÁRCM

John carne here because of us.
miattam - miattuk miatta - a gyerekek miatt

The secretary, instead of Szabó,
got the apartment.
helyettem - helyettünk tva helyett - helyette a gyerekek helyett maga helyett
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3. A gyerekek nélkül mentek.

They went without the children.

without me - without them without us - without her without you

nélkülem - nélkülük - nélkülünk nélküle - maga nélkül

LEXICAL DRILL
I

1. möqött

Hova megy?
Most hol van?
Honnan megy el?

A barátom mögé megyek.
Most a barátom mögött vagyok.
A barátom mÖgÜl megyek el.

Hova megy a kocsi?
Hol áll a kocsi?
Honnan megy el a kocsi?

A kocsi a bank elé meCJY'
A kocsi a bank elött alI.
A kocsi a bank elöl megy el.

3. fölött
Hova akasztják a képet?
Most hol van a kép?
Honnan veszik le a képet?

A képet az asztal fölé akasztj uk.
A kép az asztal fölött van.
A képet az asztal fölül vesszük le.

4. alatt
Hova megy a macska?
Hol van a macska?
Honnan jön ki a macska?

A macska a szék alá megy.
A macska a szék alatt van.
A macska a szék alól jön ki.

5. mellett
Hova megy?
Most hol van?
Honnan megy el?

A tanár mellé megyek.
Most a tanár mellett vagyok.
A tanár mellöl megyek el.

6. között
Hova teszi a magyar újságot?
Hol van a magyar újság?
Honnan veszi el a magyar újságot?

A magyar újságot az angol újságok
közé teszem.
A magyar újság az angol újságok
között van.
A magyar újságot az angol újságOk
közül veszem el.

7. körül
Hova ülnek le a férfiak?
Hol ülnek a férfiak?

354

A férfiak az asztal köré ülnek le.
A férfiak az asztal körül ülnek.
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felől

Hova megy a repülőgép?
Honnan jön a kocsi?

Székesfehérvár felé.
A Balaton felől.
II

1. mögött
Hova megy a "férfi?
(A gyerekek mögé?)
Hol van az asszony?
Honnan megy el a lány?

Igen, a férfi mögéjük megy.
Az aSszony mögöttük van.
A lány elmegy mOgÜlük.

2. alatt
Hova teszi a pokr6cot?
(A gyerek alá?)
Hol van a vánkos?
,
,
Honnan veszi el a takarot?

3.

fölött
Kovácsék hova költöznek?
(MaCJuk.,fölé?)
Kovacsek hol laknak?
Honnan költöznek el Kovácsék?

4.

Igen, alája teszem a pokrócot.
A vánkos alatta van.
A takarót elveszem alóla.

Igen, Kovácsék fölénk költöznek.
Kovácsék fölöttünk laknak.
Kovácsék elköltöznek fölülünk.

előtt

Hova ült le a gyerek?
(Maga elé?)
Hol ül a gyerek?
Honnan megy el a gyerek?

Igen, a gyerek elém ült le.
A gyerek előttem ül.
A gyerek elmegy előlem.

5. mellett
Hova ment a kut~a?
(A férfiak melle?)
Hol van a kutya?
Honnan megy el a kutya?

6.

körül
Hova mennek a gyerekek?
(Maguk köré?)
Hol vannak a gyerekek?

7.

Igen, a kutya melléjük ment.
A kutya mellettük van.
A kutya elmegy mellőlük.

Igen, a gyerekék körénk jönnek.
A gyerekek körülöttünk vannak.

között
Hova megy János?
(A többi diák közé?)
Hol van János?
Honnan megy el János?

WOMS:lÁzöTVENöT

ICJen, -János közéjük megy.
Janos közöttük van.
János elmegy közülük.
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TRANSFORMATION DRILL
I

A

Instructor:
Student:

A ház mögé megyek.
A ház mögött vagyok.
A kocsi az istál16 előtt van.
A kép a rekamié fölött van.
A szőnyeg az asztal alatt van.
Az emberek az asztal körül ülnek.
A könyv a magyar könyvek között
van.
A feleségem mellett vagyok.

1. A kocsi az istál16 elé megy.
2. A képet a rekamié fölé akasztom.
3. A szőnyeget az asztal alá tettem.
4. Az emberek az asztal köré ülnek.
5. A könyvet a magyar könyvek közé
teszem.
6. A feleségem mellé megyek.
B

Instructor:
Student:

A fa mellett vagyok.
Elmegyek a fa mellől.

1. A macska az asztal alatt fekszik.
2. A repülőgép a város fölött repül.
3. A tanár a diákok között van.
4. A kocsi a ház előtt áll.
5. A barátom mögött álltam.

A macska elmegy az asztal a161.
A repülőgép elrepül a város fölül.
A tanár elmegy a diákok közül.
A kocsi elmegy a ház elől.
Elmentem a barátom mögül.
II
A

Instructor:
Student:

A gyerek a ház előtt van.
A gyerek a ház elé megy.
A gyerek elmegy a ház elóI.

1. A fa alatt vagyok.

A fa alá megyek.
Elmegyek a fa a161.

2. A barátom mellett ülök.

Leülök a barátom mellé.
Elmegyek a barátom mellől.

3. A kés az

evőeszközök között van.

4. A kocsi a ház mögött áll.
5. A

6.

repülőgép a hegy fölött száll.

A lányok a bokor körül állnak.

356

A kést az evőeszközök közé teszem.
Elveszem a kést az evőeszközök közül.
A kocsit a ház mögé hajtom.
Elhajtom a kocsit a ház mögül.
A rep~l~g~P a he<Jy fölé szál~ •..
A repulogep elszall a hegy folul.
A lányok a bokor köré állnak.
A lányok elmennek a bokor körül.
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B

Instructor:
student:

A pokróc alattam van.
A pokróc ot alám tették.
A pokrócot elvették alólam.

1. A lány mellettem ült.

A lány leült mellém.
A lány elment mellőlem.

2. A barátunk alattunk lakik.

A barátunk alánk költözött.
A barátunk elköltözött alólunk.

3. A tanár mögöttük állt.

A tanár mögéjük ment.
A tanár elment mögülük.

4. A kocsi

A kocsi elém ment.
A kocsi elment előlem.

előttem

ment.

A vihar fölénk jött.
A vihar elment fölülünk.

6. A követ közöttünk állt.

A követ közénk jött.
A követ elment közülünk.
III
A

Instructor:
student:

Ez péter lakása.
Ez a lakás péteré.

1. Az János kabátja.
2. Ez Mária ruhája.
3. Ez a barátom pénze.
4. Az a lányom lepedője.
5. Az a szomszédom lova.
6. Ez a nővérem ezüstje.
7. Az az apám vánkosa.
8. Ez az an~ám paplana.
9. Azok a la nyom szőnyegei.

Az a kabát Jánosé.
Ez a ruha Máriáé.
Ez a pénz a barátomé.
Az a lepedő a lányomé.
Az a ló a szomszédomé.
..
."
Ez az ezust
a novereme.
Az a vánkos az apárné.
Ez a paplan az anyárné.
Azok a szőnyegek alányoméi.
B

Instructor:
student:

1. Ez az ő órája.
2. Ez a mi kertünk.
3. Az az én takaróm.
4. Ez az Ő házuk.
5. Az a maga kocsija?
6. Az a maguk ágynemúje.
7. Ezek az én kön~veim.
8. Azok az ő kutyaik.

HÁROMSZÁZÖTVENHÉT

Ez az én szobám.
Ez a szoba az enyém.
Ez az óra az övé.
Ez a kert a mienk.
Az a takaró az enyém.
Ez a ház az övék.
Az a kocsi a magáé?
Az az ágynemú a maguké.
Ezek a könyvek az enyéim.
Azok a kutyák az övéik.

357

Hosted for free on livelingua.com

UNIT

SPOKEN HUNGARIAN

16
IV
A

Instructor:
student:

A feleségem zsebében van akulcsom.
Kiében?

1. János asztalára tettem a levelet.
2. Mária a tanár ceruzájával ír.
3. Rózsa kocsiján jövök.
4. péter könyvét olvasom.
5. sándor a barátjáról beszél.
6. Fehér lakásába megyek.
7. Mária Johnsontól virágot kapott.

Kiére?
Kiével?
IUén?
Kiét?
Kiről?

Kiébe?
Kitől?

B

Instructor:
Student:

Az orvos házában lakik?
Igen, az orvoséban.

1. Kovács lányáról beszélt?

Igen,
Igen,
Igen,
Igen,
Igen,
Igen,
Igen,
Igen,

2. péter kOCSiJá~ mennek?
3. Johnson lakasaba megy?
4. Sándor udvarából jön?
5. Mária asztalára tette le a könyvet?
6. Keményék kocsiját kéri el?
7. János házához mennek?
8. Szabó házától indulnak?

Kovácséról.
péterén.
Johnsonéba.
Sándoréból.
Máriáéra.
K~mén~ékét.
Janosehoz.
szabóétól.

V

Instructor:
student:

A gyerek elszaladt
Honnan szaladt el?

1- A kutya a fa alatt van.
2. A szónyeget a tükör elé teszem.
3· Elhozom a fotelt az ablak elől.
4. A lámpa az asztal fölött van.
5· A függönytartót felteszem az
ablak fölé.
6. A ládát a divány mögé teszik.
7· Az ing a többi ing között van.
8. Kovácsék elköltöztek alólunk.
9· János mellettük lakik.
10. tva leült melléje.
11- Elmentem a fa alól.
12. Egy kocsi ment eléje.
13· Előveszem a kulcsot a többi
kulcs közül.
14. A repülőgép Bécs felé megy.
15· Az autóbusz a Balaton felől jön.

mellőlem.

Hol van a kutya?
Hova teszi aszónyeget?
Honnan hozza el a fotelt?
Hol van a lámpa?
Hova teszi fel a függönytartót?
Hova teszik a ládát?
Hol van az ing?
Honnan költöztek el Kovácsék?
Hol lakik János?
Hova ült le tva?
Honnan men t e l?
Hova ment a kocsi?
Honnan veszi elő a kulcsot?
Hova megy a repülőgép?
Honnan jön az autóbusz?
VI

Instructor:
student:

1. Kitől kapott levelet?

2. Kiről beszélt?
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Kinek utal ták ki a lakást? Szabónak?
Igen, Szabónak, az ügyvédnek utalt~k ki.

Kovácstól?

Molnárrál?

Igen, Kovácstól, az ügyvédtől
kaptam lev~le~.
Igen, Molnarrol, az ügyvédről
beszéltem.
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Igen, Keménnyel, az ügyvéddel mentem
New yorkba.
Igen, Fehérre, az üsyvédre várok.
Igen, Rózsához, az ugyvédhez beszélek.

Keménn~el?

4. Kire var? Fehérre?
Kihez beszél? Rózsához?

5.

VII
A

Instructor:
student:

Mit gondol,. lesz háború?
Azt mondják, hogy nem lesz háború.

1. Mit mondanak, nag~ a drágaság?
2. Mit hallott, sok meg az orosz
Magyarországon?
3. Mit gondol, nehéz magyarul megtanulni?
4. Mit gondol, meddig fog a hideg
háború tartani?

Azt mondják, hogy
Azt mondják, hogy
Magyarországon.
Azt mondják, hogy
megtanulni.
Azt mondják, hogy
háború tartani.

nagy a drágaság.
sok még az orosz
nehéz magyarul
sokáig fog a hideg

B

Instructor:
Student:

sok mindent gondolok.
Sok mindent gondol az ember.

1. Ha hideg van, kabátot veszek.
2. Ha meleg van, úszni megyek.
3. szegény vagyok, nem veszek új
kocsit.
4. Ha esik az eső, autón megyek.

Ha hideg van, kabátot vesz az ember.
Ha meleg van, úszni meg~ az ember.
Szegényember nem vesz uj kocsit.
Ha esik az eső, autón megy az ember.

c
Ins truc tor:
Student:
1. Ha beteg vag~ok, orvost hívok.
2. A kutya nem allat.
3. Amerikában sem mindenki gazdag.
4. Ha esik az eső, nem megyek ki
az udvarra.
5. Magyarországon midenki szegény.

Ha utazok, jegyet veszek.
Ha utazik az ember, jegyet vesz.
Ha beteg az ember, orvost hIv.
Azt mondják, hogya kutya nem állat.
Azt mondják, hogy Amerikában sem
mindenki gazdag.
Ha esik az eső, az ember nem megy ki
az udvarra.
Azt mondják, hogy Magyarországon
mindenki szegény.
VIII

Instructor:
student:
1. Melyik ház előtt áll a kocsi?
2. Melyik asztal alatt van a kutya?
3· Melyik fa körül játszanak a
gyerekek?
4. Melyik szekrény alatt van a
macska?
5. Melyik fal mögött vannak a
bokrok?
6. Melyik templom mellett van az
iskola?

HÁROMSZÁZÖTVENKILENC

Melyik ház fölött szállnak a madarak?
A fölött a ház fölött szállnak a madarak.
Az előtt a ház előtt áll a kocsi.
Az alatt az asztal alatt van a kutya.
A körül a fa körül játszanak
a gyerekek.
Az alatt a szekrény alatt van a
macska.
A mögött a fal mögött vannak a bokrok.
A mellett a templom mellett van az
iskola.
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Melyik lány miatt jár ide?
Melyik ember hel~ett beszélt?
Melyik asztal ala teszi a
szönyeget?
Melyik fa mö~é sz~l~dt a gy~rek?
Melyik szekreny fole akasztja a
képet?
Melyik asztal köré ülnek a
férfiak?
Mel~ik két fotel közé teszi a
viragot?
Melyik bokor mögül jön elő a
macska?
Melyik divány fölül veszi le a
képet?
Melyik rekamié mÖgÜl jön elő a
kiskutya?
Melyik asszony mellől szaladt el
a gyerek?
Melyik ház elől vitték el a
kocsikat?
MelyiJ<. fiú nélkül nem akar menni?

A miatt a lány miatt jár ide.
E hel~ett az ember ~elyett beszéltem.
Az ala az asztal ala teszem a
szönyeget.
A m~g~ a fa mö~é sz~l~dt a gyerek.
A fole a szekreny fole akasztom a
képet.
A köré az asztal köré ülnek a
férfiak.
A k~zé a. két fotel közé teszem a
viragot.
A mögül a bokor mögül jön elő a
macska.
A fölül a divány fölül veszem le a
képet.
A mögül a rekamié mögül jön elő a
kiskutya.
A mellől az asszony mellől szaladt
el a gyerek.
Az elől a oház elől vitték el a
kocsikat.
E nélkül a fiú nélkül nem akarok
menni.

VARIATION DRILL
I

1. A barátom mellé megyek.
a. The students sit down around
the table.
b. The car goes towards Washington.
c. I hung the picture above the
table.
d. Did you put the book among the
other books?
e. Come with the car to the front
of the church.
f. The child crawled under the
table.
2. Elmentem a barátom mellől.
a. The cat carne out from behind
the cabinet.
b. The dog crept out from under
the table.
c. The men left the table.
d. The car is corning from the
direction of Baltimore.
e. I chose a Hungarian book from
among the books.
f. The children left from the
front of the house.
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I'm going next to my friend.
A tanulók leülnek az asztal köré.
Az autó Washington felé megy.
A képet az asztal fölé akasztottarn.
A könyvet a többi könyv közé tette?
Jöjjön a kocsival a templom elé.
A gyerek az asztal alá mászott.

I carne away from beside my friend.
( I left my fr iend.)
A macska előjött a szekrény mögül.
A kutya kimászott az asztal alól.
A férfiak elmentek az asztal mellől.
A kocsi Baltimore felől jön.
választottam egy magyar könyvet a
könyvek közü l.
A gyerekek elmentek a ház elől.
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A szomszédom alám tette a pokrócot.

My neighbor put the blanket under me.

a. A pretty girl sat down beside
me.
b. The ball dropped behind us.
c. First the child started towards
them.
d. The wind is blowing clouds
towards us.
e. Two talI men sat down in front
of us at the movie.

Egy szép lány leült mellém.
A labda mögénk esett.
A gyerek először feléjük indult.
Felhőket fúj

a szél felénk.

Két magas férfi elénk ~lt a moziban.

A kutya elszaladt mögülünk.

The dog ran away from behind us.

a. Not one of us is going to
Hungary.
b. I told the man to go away from
in front of me.
c. I took the cushion out from
under them.
d. The storm disappéared from
over us.
e. My friend went away from
(beside) us.

Közülünk senki sem megy
Magyarországra.
Mondtam az embernek, hogy menjen el
előlem.

Elvettem a vánkost alóluk.
A vihar elment fölülünk.
A barátom elment mellőlünk.

I!

A fölött a hegy fölött száll a

The airplane is flying over that
mountain.

a. Behind that bush is aduck.

A mögött a bokor mögött egy" kacsa
van.
A között a két fa között játszanak
a gyerekek.
E mellett a ház mellett van a~ üzlet.
A körül a ház körül fal van.

repülőgép.

b. The children are playing
between those two trees.
c. The shop is next to this house.
d. There's a wall around that
house.
e. What's in front of this house?

Mi van ez előtt a ház előtt?

II!

Ez a ló a barátomé.

This horse belongs tb my friend.

a. The furniture in the apartment
belongs to the landIady.
b. In Hungary everything belongs
to the ,state.
c. The toy belongs to my son.
d. The car belongs to the Keménys.
e. This land belongs to the church.

A bútor a lakásban a háziasszonyé.
Magyarországon minden az államé.
A játék a fiamé.
A kocsi Keményéké.
Ez a föld a templomé.
IV

1. Azt mondj ák, hogya
füle van.

falnak is

a. It is said that Russia is very
strong.

HÁROMSZÁZHATVANEGY

They say that even walls have ears.
Azt mondják, hogy Oroszország nagyon
erős.
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b. They say that the cold war will
never end.
c. They say that this winter will
be cold.
d. It is said that the communists
are very smart.
2. Az ember nem tudja, hogy ki a
barátja.
a. One doesn't know what tomorrow
will bring.
b. If the weather is bad, one
stays home.
c. If one is tired, one lies down.
d. If one is sick, one calls a
doctor.

Azt mondják, hogy sohasem lesz vége
a hideg háborúnak.
Azt mondják, hogy ez a tél hideg
lesz.
Azt mondják, hogy a kommunisták
nagyon ügyesek.
One doesn' t know who his friend is.
Az ember nem tudja, hogy mit hoz a
holnap.
Ha rossz az idő, otthon marad az
ember.
Ha az ember fáradt, lefekszik.
Ha az ember beteg, orvost hív.

TRANSLATION DRILL
1. My friend moved into a new
apartment.
2. John and I helped him move.

3.
4.

5.
6.

7.
ö.

9.
10.
11.

12.

13.
14,.

15.

16.

17.
13.

19.

First we put the dishes and the
bedclothes into a crate.
The workers from the moving
company took the furniture down
from the third floor.
They put t~e carpets in the truck
among the furniture.
They put blankets above and under
the boxes.
They took the furniture on the
elevator to the second floor.
First they put the furniture next
to the wall in the living room.
Then we began to put the furniture
in its proper place.
We placed two armchairs in front
of the window.
Between the two armchairs John put
a small table, and under the table,
a small rug.
We placed another armchair next
to the wall.
Next to that chair we put the
floor lamp.
Three workmen are just bringing
a big crate into the room.
The paintings and the sil ver are.
in the crate.
John hangs a large picture on the
wall over the cabinet.
Next to that cabinet is a Herend
vase.
We put a large carpet on the floor
in the middIe of the room.
I place the radio next to the wall
in the corner and hang a lamp
above it.
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A barátom új lakásba költözött.
János és én seg{tettünk neki
költözködnÍo
Elősz~r,az edény'eket és az ágynemút
egy ,ladaba tettu~. , ' .
,
A butorokat a szallltasl vallalat
munkásai levitték a második
emeletről.

A teherautón a szőnyegeket a bútorok
közé tették.
A ládák alá és fölé pokrócokat tettek.
A bútorokat a felvonón vitték fel az
első emeletre.
A nappaliban a bútorokat először a
fal mellé állították.
Azután kezdtük a bútorokat a helyÜkre
tenni.
Két fotelt az ablak elé állítottunk.
A két fotel közé János egy kis asztalt
tett, és az asztal alá egy kis
szőnyeget.

Egy másik karosszéket a fal mellé
helyeztünk.
A mellé a karosszék mellé tettük az
állólámpát.
Három munkás most hoz be egy nagy
ládát a szobába.
A ládában a festmények vannak és az
ezüst.
János e~y na9. Y ,képet felakaszt a falra
a szekreny fole.
A mellett a szekrény mellett van egy
herendi váza.
A szoba közepére a padlóra teszünk
egy,n~~y szőnyeget."
,
A rad lot a fal melle allltom a sarokba
és egy lámpát akasztok föléje.
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20. John places the book case next to
the radio.
21. The keys of the cabinets are in
my pocket. The padlock keys are
in John's.
22. John, instead of one of the
workers, goes down to the main
floor to bring up the curtain rods.
23· We put the curtain rods up over
the windows.
24. Afterwards we hang the curtains up
also.
25· The radiator is warn.. They have
turned on the heat because of the
cold.
26. Fekete, the engineer, is going to
move to the main floor right below my friend's apartment.
27· A German legation secretary is
coming to live on the third floor
right above him.
28. The kitchen is weIl equipped. The
stove and the refrigerator are
brand new.
29· We want to make some coffee.
We're looking for the percolator.
30. The percolator is among the dishes
(tha-l; are) in -the small c.cate.

310 We drink the coffee on the balcony.

32. One can see the city and the
Danube from the balcony.

33· We see John's wife as she comes
from the direction of the park.

34. A truck is coming towards the

35·

house; it's bringing the last
pieces of furniture.
By tomor~ow the whole apartment
will be furnished and then we'll
clean it.

János a könyvszekrényt a rádió -'mellé
áll!tja.
A szekrények kulcsa az én
kabátzsebemben van. Alakatkulcsok
Jánoséban.
János lemegy a földszintre az egyik
munkás helyett felhozni a
füg~önxtartók~ t.
o.
A fuggonytartokat feltesszuk az
ablakok fölé.
Azután felakasztjuk a függönyöket is.
A

fűtőtest

fűtöttek

meleg.
be.

A hideg miatt

Fekete. a mérnök, költözik a
földszintre, éppen a barátom lakása
alá.
A második emeletre, éppen föléje, egy
német követségi titkár jön lakni.
A konyha jól felszerelt. A tűzhely
és a jégszekrény vadonatúj.
Kávét akarunk főzni. Keressük a
kávéfőzőt.
A kávéfőző azok között az edények
között van, amelyek a kis ládában
vannak.
Az erkélyen isszuk meg a kávét.
Az erkélyről látni lehet a várost és
a Dunát.
János feleségét látjuk. amint a park
felől j ön.
Egy teherautó jön a ház felé, az
utolsó bútordarabokat hozza.
Holnapra az egész lakás be lesz
rendezve és akkor kitakar!tjuk.

RESPONSE DRILL
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hova költöznek Keményék?
seg!t valaki nekik költözködni?
Kik száll!tják a bútorokat az egyik lakásból a másikba?
Mit tesznek a lakásban először a helyÜkre?
Hova teszi Fehér a két fotelt?
Mit tesznek a fotelok közé?
Hova teszik a kis szőnyeget?
Honnan veszik elő a szőnye~et?
Hova áll!tja Kemény az állolámpát?
Hova akasztják a függönyöket?
Ho~y hozzák fel az emberek a ládákat az emeletre?
Miert nem használják a felvonót?
Mik vannak a ládákban?
Miért kell telefonálni?
Ki helyett megy Fehér telefonálni?
Kinek a kabátja mellett lóg Kemény kabátja?
Miért van meleg a lakásban?
Ki miatt fűtött be a házfelügyelő?
Laknak már más lakók is a házban?
Új a ház vagy régi?
Hova költözik az osztrák konzul?
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22.
23.

24.
25.

26.

27.
20.

29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.
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Ki jön lakni a második emeletre?
Miért nem kapta meg Szabó, az ügyvé4 a lakást fölöttük?
Honnan költözött el a francia konzul?
Ki miatt laknak Fehérék Pesten?
Keményné takarftja ki a lakást?
Milyen a konyha?
Hol van a kávéfőző?
Kinek a zsebében van alakatkulcs?
Hol isszák meg Keményék a kávét?
Mit lehet látni az erkélyről?
Honnan jön egy repülőgép és hova repül?
Mit szeretne Fehér?
Miért nem re.I?ül.. F.~hé.c?
Maga mikor koltozott abba a lakásba, ahol most lakik?

CONVERSATION PRACTICE
l

A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Hal~om,

hog~ költözködnek.
Hova mennek lakni?
Budara, a Rozsadombra.
Régi házba?
Nem, egy egészen új bérházba.
Tudja, hogy kik lesznek a szomszédjai?
A.. há~felügy'e~ó azt mon~t?-, hc:>g:( eg~ ~vá~ci di.r;lomata •
koltozik folenk, egy kulugym~n~szter~um~ osztalyvezeto
alánk é~ e~y ~rvos jön mellénk.
Mikor koltozkodnek?
Holnap. A száll!tási vállalat telefonált, hogy megérkeztek a ládák.
Sok bútort hoztak Amerikából?
Bútort nem hoztunk. De elhoztuk a konynaedényt,
porcelánt, ezüstöt és a képeinket.
~s természetesen
a könyveimet is.

3

2
A:

B:
A:
B:

A:
B:
A:

B:

364

Hova tes~i ezt a kis négyszögletes
asztalt?
A rekamié elé.
~s ezt a nagy piros fotelt?
Az ablak mellé.
~s azt az állólámpát?
Azt a piros fotel mögé. A szonyeget pedig a kis asztal alá.
Barátságos !gy a szoba~ Nem
gondolja?
Igen, nagyon jól néz ki !gy
berendezve.

A:
B:
A:
B:

A:
B:
A:

B:

De szép ez a kép~ Amerikai?
Nem, ez egy régi holland festmény.
Hova akarja felakasztani?
A divány fölé.
ott lesz a legjobb
helye. Nem gondolja?
Igen, én is azt hiszem.
Szereti a modern festményeket?
Nem, én csak a régieket szeretem.
Nem értem a modern képeket.
~n sem értem.
Nekem nem mondanak
semmit sem.
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4
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:

Holnap kezdem festeni a házat.
Az nagy munka lesz.
Bizony nagy.
Az ablakokat és az ajtókat is befesti?
Igen, de először a plafont és a falakat akarom festeni.
Az ajtókat és az ablakokat csak azok után.
Ki segIt magának?
Nem segít senki sem. Egyedül csinálom.
NARRATIVE

, , Feketéék 12 év óta Pesten lakt~k a Belvárosban~ egy ~agy'0n régi bérházban.
Reqota szerettek volna egy nagyobb- es modernebb lakasba koltozni, de sohasem
sikerült e~y másik lakást kapniuk. Budapesten nagyon nehéz lakást kapni, mert
kevés új hazat építenek. Öt évvel ezelött beadtak a kérvényÜket a lakáshivataIba. Hosszú évek után, amikor már teljesen lemondtak arról, hogy új
lakásuk lesz, alakáshivatal kiutalt nekik egyet Budán.
Amikor elmentek megnézni, nem akarták elhinni, hogy az a lakás igazán az
övék lesz. Egy nagy ~e~tben egy ~yönyörű két~m~letes villa állt, újo~nan
renoválva. A villa korul magas fak voltak, mogotte pedi~ egy tenis~p~lya. A
házban új vízvezeték, gáz és központi fűtés. Minden lakasnak egy kulon kis
pincéje, padlása és egy kis erkélye volt.

"
,......
"'.
"
Junius
eleje~ ~ol~ozk~~tek, ,e~y het vegen, amlkor Feke~enenek nem kell~tt
dolgoznia. Feketene mar maJus ve~en becsomagolta a jobb edenyeket, a festmenyeket és a fü~gönyöket. A csomagolasnál a lánya segített neki. Szombat reggel,
amikor a szall{tó vállalat munkásai megérkeztek, már minden készen volt és a
ládákat lezárták.
A munkások először az ebédlöböl és a
tették fel a teherautóra. A bútorok közé
ket és lámpákat a szekrények fölé tették.
Fekete fiának a barátja, Kemény is eljött
lakásból, Fekete becSukta a lakás ajtaját
nek.

hálószobából vitték le a bútorokat és
szőnye~eket tettek.
A könnyebb székeFeketeéknek sok bútoruk volt, ezért
segíteni. Amikor mindent levittek a
és a kulcsot odaadta a házfelügyelö-

Az új házban a ládákat bevitték a lépcsöházba. Feketéék lakása az első
emeleten volt. A felvonón nem lehetett bútorokat és ládákat szállítani, így a
munkások azokat a lépcsőn vitték fel az emeletre. A nehéz daraboknál Fekete
is segített a munkásoknak.
Amikor már minden a lakásban volt, kezdték a szobákat berendezni. A
nappaliban felakásztották a függönyöket. Az ablak elé két fotelt állítottak.
A fotelok közé egy kis asztalt tettek; az asztal alá, a padlóra egy perzsa
szőnyeget. Az egyik fotel mellé az állólámpát állították, úgy ahogya régi
lakásukban volt.
A könyvszekrényt a fal mellé tették közel a lámpához. A könyvek az egyik
ládában voltak. Fekete ki akarta csomagolni a könyveket, de nem találta a
lakatkulcsot. végre Feketénének eszébe jutott, hogya többi kulcsok közé tette
az egyik kabátja zsebébe. Elővette a kulcsokat, kicsomagolták a könyveket és
betették a könyvszekrénybe. A rádiót és a telev{ziót is a fal mellé állították
a másik oldalra, a két fotellal szemben.
Még senki sem lakott a házban, Feketéék voltak az első lakók akik beköltöztek. A falakat és az ajtókat ssa~ tegnap .. festették. A h~~felüg~elő m~nd~a,
hogy egy olasz diplomata fog koltozni a foldszintre Feketeek lakasa ala ket
nap múlva. A második emeletre pedig, éppen föléjük, egy francia kereskedelmi
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attasé költözík egy hét múlva. Melléjük azonban nem Kovács, az orvos jön
lakní, mínt ahogy remélték, hanem egy újság{ró.
Emíatt kíc&ít szomorúak voltak.
Kovács már régóta kért egy új lakást, és a lakáshívatal meg ís ígérte nekí.
Az utolsó percben azonban Kovács helyett egy új ság!ró };apta meg a lakást.
Kovácsék a fíuk míatt szerettek volna Budára jönní, mert egy nagyon jó ískola
van a közelben és szerették volna, ha a gyerek oda jár ískolába.
A konyha felszerelése teljesen modern volt. A gáztűzhely és a
jégszekrény vadonatúj. Feketéné - míután a bútorokat a hel~kre tették - teát
akart főzní, de nem találta sehol a teáskannát. Fekete emlekezett, hogy azok
közé az edények közé csomagolta, amel~ek a legna~yobb ládában vannak. Elővette
a teáskannát és a csészéket, és Feketené megcsínalta a teát.
Kíültek az erkélyre. Már késő volt, kezdett sötétední. Az 'erkélyről j~l
lehetett látní a kivílág!tott Budapestet. A hídakon autók jöttek-mentek. A
Dunán most índult el egy kíVílág!tott hajó Bécs felé. Sok ember mít adna érte,
ha rajta lehetne - gondolta Fekete.

ré'jóta

ép~tení

kérvény
lemondan í
kétemeletes

"

uJonn~n

renovalva
teníszpálya
vezeték, -e
pínce
padlás
lezárnL zární
csukní, becsukní
perzsa
eszébe jutní
szemben (valamível)
emíatt
felszerelés
teáskanna
sötétední
kívílágított
,
erte
külön
teljes~n

szomoru

366

long sínce
to buíld
applícatíon, request
to gíve up
three-story house
newly, recently
restored, renovatp-d
tennís court
pípe, tube
cellar
attíc
to shut, close
to shut, to close
Persían
to recall
opposíte, vís-a-vís
because of thís, for thís reason
equípment
teapot
to get dark
lit up, íllumínated
for ít, hím, her
separate, prívate
completely
sad
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ts K6RHÁz

BETEGStG

Basic Sentences
I

láz, -at

fever

KOVÁcsm
Zoltán has a fever.
I believe he
caught a cold yesterday.

Zoltánnak láza van.
tegnap megfázott.

Azt hiszem,

KOVÁCS
How often I've told him he shouldn't
go out of the house without a coat:
In winter it's easy to catch a col~.

Hányszor mondtam, ne menjen ki kabát
nélkül a házból: Télen könnyen
megfázik az ember.

serious

komoly

KOVÁCSN.t
I'm afra id he has something more
serious.

Attól félek, hogy komolyabb baja van.

pain, ache

fájdalom,

fájdalmat, fájdalma

KOVÁCS
Does he have any achns or pains?

Fájdalmai is vannak?

hurt, ache
back
to perspire, to sweat
to cover oneself

fáj
hát, -at, -a
izzadni
takarózni, takaródzni

KOVÁcsm
He has a backache and he was
perspiring alI night.
I told him to
stay in bed and keep himself weIl
covered.

Fáj a háta és egész éjjel izzadt.
Mondtam neki, hogy maradjon ágyban
és jól takarózzon be.

district

körzet, -e. -je

KOVÁCS
should I call the district doctor?

Elh!vjam a körzeti orvost?

KovÁcsm
Igen, hívja el. ts legyen sz!ves,
telefonáljon az iskolába is. Mondja
meg, hogy Zoltán beteg.

Yes, call him. And please phone
the school also and tell them that
zoltán is sick.

II

doctor

doktor, -a
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KOVÁCSNt
Good morning, doctor. We were waiting anxiously for you to come. My
son has a high fever.
to examine
let me e~amine him, her
flu
(common) cold
ep i<;lem ic

Jó napot, doktor úr~ Nagyon vártuk,
hogy jöjjön. A fiamnak 'magas láza
van.
megvizsgálni
hadd vizsgáljam meg
influenza
nátha
.' ,
Jarvany

ORVOS
I hope it's nothing serious. But
let's have a look at him. There' s
an influenza epidemic in the city.

Remélem, semmi komoly_ De hadd
vizsgáljam meg.
Influenza járvány
van a városban.

KOVÁCSNt
Tessék erre jönni.

Please come this way.
to feel
himself, herself, yourself

,

,

erezn1
magát

ORVOS
Good morning, young man.
you feeling?

How are

chest, breast
head
ear
eye
neck

Jó napot, fiatalember.
magát?

Hogy érzi

mell, -e
fej
fül, -et, -e
szem, -e
nyak, -at, -a

ZOLTÁN
Not weIl at alI, doctor.
pain in my chest.

I have a

pajamas
to sound, tap

Nem jól, doktor úr.

Fáj amellem.

pizsama
megkopogtatni

ORVOS
Let's see~ Sit up and take your
pajama top off.
1'11 tap your chest
and back.
to be dizzy
badly, poorly, ill

Lássuk csak~ Üljön fel és vegye le
a pizsama kabátot. Megkopogtatom
a mellét és a hátát.
szédülni
rosszul

ZOLTÁN
I'm dizzy, doctor.

I'm very sick.

in a moment, at once
breath
to cough
to open
mou th
throat

368

Szédülök, doktor úr.
vagyok.

Nagyon rosszul

rögtön
lélegzet, -e
köhögni
kinyitni, nyitni
száj, -at
torok, torkot, torka
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ORVOS
We'll be ready in a moment. Take a
deep breath~ Cough~ Now open your
mouth so that I can examine your
throat.

Rögtön készen vagyunk.

vegyen mély
Most nyissa
ki a száját, hogy megnézzem a torkát
lélegzetet~

Köhögjön~

ZOLTÁN
Fáj a torkom.

It hurts.

,

to measure, weigh
to take the temperature

.

mern1
megmérni (a lázat)

ORVOS
Of course it hurts.
It's very
inflamed. Let's take your temperature now.

Persze, hogy fáj.
~a~yon piros.
Most mérjük meg a lazat.

KovÁcsm
Does he have a high fever?

Magas láza van?

degree
lung
inf lamma tion
pneumonia

fok
tüdő

gr.u~ladás ,
tudogyulladas

ORVOS
Yes, he has arather high temperature
- 40 degrees.
I'm afra id he has
pneumonia.

Elég ma~as, 40 fok.
gyulladasa van.

Sajnos, tüdő

betegség, -e

sickness, illness

KovÁcsm
Goodness

gracious~

That's a serious

Jézus-Mária~

Az komoly betegség.

illness~

to get frightened
medicine
to hospitalize
hospital

ijedni, megijedni
gyógyszer, -e
beutalni (a kórházba)
kórház, -at

ORVOS
Don't get frightened.
Nowadays it
isn't so serious; we have good
medicines. But 1'11 send him to the
hospital.

Ne ijedjen meg. Ma már nem olyan
komoly. Jó ~yó~yszerek vannak. De
beutalom akorhazba.

KovÁcsm
I'd rather have him at home.
look after him.
important
as soon as possible
to treat, handie

I'd

Sz{vesebben venném, ha itthon
feküdne. ~n ápolnám.
fontos
mielőbb

kezelni
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ORVOS
No.
It's important for him to go to
the hospital as soon as possible
because he'll get better care there.

Nem lehet. Fontos, hogy mielőbb a
kórházba menjen, mert ott jobban
kezelik.

KOVÁCSNÉ
And until then, what shall I give
hi..m?

ts addig, mit adjak neki?

ORVOS
Here's some medicine.
pill every two hours.

Itt van egy orvossá~. Adjon be neki
ebből minden két óraban egy darabot.

Give him a

III
(In the Rókus hospital)

(A Rókus kórházban)

ORVOS
Your temperature is already a littIe
lower. How do you feel?

Már alacsonyabb a láza.
magát?

Hogy érzi

ZOLTÁN
Thank you, much better.

Köszönöm, sokkal jobban.

to get up
to rest

felkelni
pihenni

ORVOS
stay in bed a few more days and rest.

pár napig még ne keljen fel.

Pihenjen.

ZOLTÁN
May I read?
to tire,

Szabad olvasnom?
to exhaust

fárasztani

ORVOS
Read if you want to, but don't do
anything that might. tü:e you.
nurse
to mention
X-ray
to take an X-ray

Olvasson, ha akar, de ne
semmit, ami fárasztaná.

csináljc~.

ápoló
emlIteni
röntgen
röntgenezni

ZOLTÁN
'!'he nurse mentioned t.hat. th(,y' II t-e
tak ing an X-ray t.omorrow.

Az ápolónő emlItette, hogy holnap
megr:öntgeneznek.

ORVOS
Yes.

I've alr-eady told therr.
you dov-'n t ,=' the X-ray ruo;c.-

~Ű

t_~~e

Iqlo'n.
Már szóltam, hogy vigyék le
~agát a röntgen osztályra.

ZOLTÁN
At

370

vihat time shouL.\ we be U'.ere?

Hány órakor legyÜnk ott?
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ORVOS
Legyenek ott kilencre.

You should be there at nine.
IV

ismerős

acquaintance
the same
surgery

ugyanaz
~eb~szet, -e, -je

(zoltán gets better. He visits an
old acquaintance of his who's in the
surgery section in the same hospital.)

(Zoltán jobban van.
Egy jó ismerőse
ugyanabban a kórházban a seb~szeti
osztályon fekszik.
zoltán meglátogatja. )

ZOLTÁN
Hello, Mr. Kelemen.

How do you feel?

stomach

Hogy ~rzi

Jó napot, Kelemen úr.
magát?

gyomor, gyomrot, gyomra

KELEMEN
Not weIl.
I'm very sick.
stomachaLhe.

I have a

Nem jól. Nagyon rosszul vagyok.
Fáj a gyomrom.

ZOLTÁN
What's the matter with you?
ulcer
cancer
heart trouble
kidney trouble
to operate

Mi baja van?
fek~l~
rak, -ja
sz{vbaj, -t
vesebaj, -t
operálni

KELEMEN
I have an ulcer. They operated on
me day before yesterday.
before long, shortly
appetite

Gyomorfekélyem van.
operáltak.

Tegnapelőtt

hamarosan
étvágy, -at

ZOLTÁN
I hope you'll be feeling better soon.
How's your appetite?
diet
for long
greasy, rich
liquid, fluid

Remélem, hamarosan jobban érzi magát.,
Van étvágya?

diéta
sokáig
,
ZS1ros'
folyadék

KELEMEN
AlI right but I'm on a strict diet.
The doctor told me that for a long
time I shouldn't eat anything rich.
I'm getting only liquids now.

HÁROMSZÁZHETVENEGY

Van, de szigorú diétán vagyok. Az
orvos azt mondta, hogy sokáig ne egyem
semmi zs!rosat. Most csak folyadékot
kapok.
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ZOLTÁN

How long do you have to stay in the
hospital?
surgeon
specialist in internal
medicine
at least
necessary
to heal
wound

Meddig kell a k6rházban maradnia?
sebész
belgy6gyász
legalább
szükséges
begy6gyul
seb, -e

KELEMEN
According to the surgeon it'll take
at least two weeks för 'the wound to
heal.
I'm sure they'll'keep me here
until then.
to suffer

A sebész szerint legalább két hét
szükséges, hogy begy6gyuljon a seb.
Addig biztosan itt tartanak.
szenvedni

ZOLTÁN
That littIe boy in the corner appears
to be suffering very much. Do you
know what' s wrong with him?
traffic accident, collision
seriously
to get injured
to get wounded

Az a kisfiú a sarokban látszik, hogy
nagyon szenved. Nem tudja, mi baja
van?
karambol, -j a
súlyosan
megsérülni
megsebesülni

KELEMEN
He was badly hurt in a car accident.
blood
blood transfusion

Egy aut6karambolban súlyosan megsérült.

,

ver, -e
vérátömlesztés

ZOLTM
I see he's getting a transfusion.
unconscious
brain concussion
leg
arm
rib
to break
plaster

Látom, hogy vérátömlesztést kap.
eszméletlen
a<Jyrázk6dás
lab, -at, -a
kar, -ja
borda
törni, eltörni
gipsz, -et

KELEMEN
Yes. He was unconscious for several
days.
I believe he had a brain
concussion. One of his legs is broken,
too.
It's in a plaster cast now.
before
to recover, to get weIl again
to let, permit

372

Igen.
pár napig eszméletlen volt.
Azt hiszem, agyrázk6dást kapott. Az
egyik lába is eltörött. Most
gipszben van.
mielőtt

meggy6gyulni
engedni
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ZOLTÁN
Poor child. But I've got to go now.
I just wan ted to see you before going
home.
I'm feeling all right again,
and they're lettin9 me go home
tomorrow.

szeoény gyerek. De r,lOst mennem kell.
csak látni akartam magát, mielőtt
hazamegyek. Meggyógyultam és holnap
hazaengednek.

KELEMEN
Köszönöm, hogy meglátogatott.

Thank you for your visit.
ZOLTÁN

Gyógyuljon meg mielőbb.

Get well as soon as possible.

Közmondások

proverbs

Az idő pénz.
Egy fa nem erdő.
Több szem, többet lát.
Ki mit főzött - eg~e meg.
Nem tudja a jobb kez, mit csinál a bal.
A falaknak is van fülük.

Notes on Grammar
(For Home Study)

A. Forms of the Subjunctive
Ne menjen~
Mit adjak?
vizs~álj a meg'.
Mérjúk meg alázát.
Ne csináljon semmit~
Ne keljen fel, pihenjen~
The forms corresponding to the English imperative (such as 'go~', 'wash
are one use of the Hungarian subjunctive (as it is traditionally
called). As the above forms illustrate, - j - is a characteristic sign of the
subjunctive. This -j- is, however, assimilated after a sibilant or t. Accordingly,note in the table below that when the stem of the verb ends in-a
sibilant or !., and when J.. is added, the follCl/i)( assimilations take place:
yourself~l)
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end,

in:

the combinati.on:

resul ts in:

Examples:

---------\----------+---------------1

-s

s plus j

ss

-st

s plus j

ss

short vowel
plus -t, and
l~.!;. bocsát

t plus j

ss

tssz

tsz plus j

olvas : olvassfest : fessköt
vezet
lát
bocsát

:
:
:
:

kössvezesslássbocsáss-

játszik: játssz-

ss or tssz

1

tetszik : tesslátszik : lássmetsz : mess-

t~tssz-~

latsszmetssz-

long vowel
plus -t
(ex. lát, bocsát)

t plus j

ts

tanIt : tan{ts-

consonant
(ex. -s, -sz)
plus -t

t plus j

ts

tölt : tölts-

sz plus j

ssz

szt plus j

ssz

halaszt : halassz-

dz plus j

ddz

edz : eddz-

z plus j

zz

nez : nezz.....

-sz (ex. -tsz)
-szt
-dz
-z ~ex. -dz-)

,

úszik : ussz-

......~-------'"""'T-------.----.---.-------,
Indefinite

Definite

mossak
moss, mossál
mosson
mossunk
mossatok
mossanak

{rjam
!rd, Írjad
hja
Írjuk
{rjátok
, .,'
1rJak

kérjek
kérj, kérjél
kérjen
kérjünk
kérjetek
kérjenek

kérjem
.
kérd, kérjed '
kérje
kérjük
kérjétek
kérjék

mossam
mosd, mossad
mossa
mossuk
mossátok
mossák

fessek
fess, fessél
fessen
fessünk
fessetek
fessenek

fessem
fesd, fessed "
fesse
fessük
fessétek
,
fessék

kössek
köss, kössél
kössön
kössünk
kössetek

kössem
kösd, kössed
kösse
kössük
kössétek

-:;_..:::.~--:_- :::..:..------==-=.:--.------

.- .--_.- ---------++-----

köss:n_e_y.._.

374

---,----------j
Definite

r-------------t--------.
lássak
láss, lássál
lásson
lássunk
-lássatok
lássanak

,

Indefinite

I-----"----------t---- -- - .

Írjak
Írj, {rjál
Írjon
frjunk
hjatok
Írjanak

i

,

l

!

I

l_..~.~~S_éJ.(

_ .__
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, hozz, hozzál
I hozzon
I hozzunk
; hozzatok
hozzanak

I
r

l
I

halasszak
halassz,
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Definite

--._.....-....=::::.::::::==1
hozzam
hozd, hozzad
hozza
hozzuk
hozzátok
hozzák

---+--.--.-----

'--'0·

halasszam
halaszd,

eddzek
eddz, eddzél
eddzen
eddzünk
eddzetek
eddzenek

_ _ ._ .. __...... .·0..

.

" __

eddzem
edzd, eddzed
eddze
eddzük
eddzétek
eddzék
'_'.'.~~

tanítsak
taníts,
tanítsál
tanítson
tanítsunk
tanítsatok
tanítsanak

j~lliJ~~g~___ §m~3~::

_1

tanítsam
tanítsd,
tanítsad
tanítsa
tanítsuk
tanítsátok
tanítsák
,~._....~ ...._ ' - " - . . J

(Intransitive)

(Intransitive

jöjjek
jöjj, jöjjél
.(or!. gyere)
j ojj on
jöjjünk
jöjjetek
.(or: gyertek)
jojjenek

menjek
menj, menjél
menjen
menjünk (on gyerünk)
menjetek
menjenek

IRREGULAR SUBJUNCTlVES

Indefinite

Definite

_=...=:-::-:::::-:-.

l--=========-:-:-:--==t:==--_:-::=_-=:···.=··..=

Indefinite

Definite

_....- - --:.::::.=:-:::-:::::::.:=-=: ,..------_._-_...

egyem, egyek
egyél
egyen, egyék
egyÜnk
egyetek
egyenek

egyem
edd, egyed
egye
egyÜk
egyétek
egyék

igyam, igyak
igyál
igyon, igyék
igyunk
igyatok
igyanak

igyam
idd, igyad
igya
igyuk
igyátok
igyák

vegyek
végy, vegyél
vegyen
vegyÜnk
vegyetek
vegyenek

vegyem
vedd, vegyed
vegye
vegyÜk
vegyétek
vegyék

vigyek
vigyél, vígy
vigyen
vigyÜnk
vigyetek
vigyenek

vigyem
vidd, vigyed
vigye
vigyÜk
vigyétek
vigyék

legyek
légy, legyé l
legyen
legyÜnk
legyetek
legyenek

- - - - - - - - - - - : - " " - - _.._-- ......

HÁROMSZÁZHETVENÖT
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higgyek
higgy, higgyél
higgyen
iggyÜnk
higgyetek
higgyenek
_________ 0_. __ .

Lj
-

higgyem
hidd, higgyed
higgye
, higgyÜk
higgyétek
higgyék
__'

!

~
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B. Uses of the Subjunctive
The subjunctive in Hungarian may be used in both independent and dependent
clauses.
In independent clauses it is limited mostly to the imperative usage,
but may be employed as in English to include patterns such as Isten ~ldja meg
'May God bless you'
Nyugodjon békében 'May he rest in peace'
and Csak essen
'Let the ra in come down'
EgyÜnk 'Let's eat'.
It is also frequently used to express obligation, indefiniteness, and
uncertainty, Tízkor legyen ott 'YOU should be there at ten' .
This usage
occurs most commonly in the interrogative Oda menjek holnap? 'Shall I go there
tomorrow?' Eljöjjön? 'Should he come?'.
In dependent noun clauses (those introduced by the word b2gy) the subjunctive is used after verbs indicating command, wish, and forbidding, and after
impersonal expressions indicating possibility, importance and necessity.
It is
also used in purpose clauses, that is, when begy denotes 'in order that', 'so
that' :
Kérem, hogy nézze meg.
Lehetetlen, hogy megtanuljam.
Ne~ enged~ meg, hog~ e~menjek.
Azert eszunk, hogyeljunk.
Hallgasson, hogya gyerek
tanulhasson.
Azért dolgozik, hogy a családját
eltartsa.

I want you to see it.
It's impossible for me to learn it.
He won't let me go.
We eat so that we may live.
Be quiet so that the child can
study.
He works in order to support his
family.

Note in the sentences below that the English infinitive constructions,
where the subject of the infinitive is not the same as the subject of the
sentence, correspond to a subordinate clause in Hungarian:
Azt a~arom, hog~ m~njen.
Mondtak, hogy nezzuk meg.

I want him to go.
They told us to see it.

But:
Menni akar.

He wants to go.

C. The Negative of the Subjunctive
Maga se menjen el.
vigyázzon, hogy el ne essen.
Ne beszéljenek angolul.
Senki se ugorjon le a villamosr61.

Don't you go either.
Be care fuI not to falI.
Don't speak English.
Don't anybody jump off the streetcar.

As the above sentences indicate, the negative before a subjunctive form is
always ne or ~ (never nem or ~).
D. Verb Prefix Position in the Imperative Use of the Subjunctive
Word order in the imperative of prefixed verbs depends on the degree of
emphasis.
If the command is not a strong one, the affirmative imperative consísts of the main par~ of the verb followed by ,the 1re~ix~ the negative consists
of ne (or se) plus ma~n part of verb plus pref~x.
Th~s ~s the order most
commonly used.) However, when the verb or its prefix is stressed, in the
affirmative imperative the prefix precedes the main part of the verb (and in the
written form combines with it to form a single word); in the emphatic negative
imperative, the word order is: prefix plus ne (or ~) plus main part of verb.
Álljon feH
Ülj enek le~
várjanak meg~
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Ne álljon fel~
Ne üljenek le~
Ne várjanak meg~
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Megállj ~
Elmenj innen~
Megkérdezze, hogy
j ön-e.
E.

17

Meg ne állj ~
El ne menj innen~
Meg ne kérdezze, hogy jön-e.

sequence of Tenses with the Subjunctive

since the subjunctive in Hungarian is limited in form to the present tense,
there is no problem concerning sequence of tenses: where a subjunctive form is
called for, it will necessarily be in the pr~sent tense:
Azt mondja, hogy menjek el.
Azt mondta, hogy menjek el.
F.

He tells me to go.
He told me to go.

Hungarian Constructions Corresponding to English 'Let'

English expressions beginning with 'let' may be rendered in Hungarian in
three ways: 1) the subjunctive form of the verb indicating action (limited to
first plural) 2) the uninflected command form hada plus the subjunctive form of
verb (used only in the first and third persons singular and plural); 3) the
imperative of engedni, followed by the infinitive construction or Q2gy plus the
subjunctive of the verb.
(Engedni is used mainly to emphasize the idea of
permission. )
.
Menjünk aludni.
Kérdezzük meg, hogy mit csinál.
Hadd nézze meg a gyereket.
Hadd menjenek el a katonák.
Hadd vegyÜk meg a kocsit.
Engedje elmenni agyerekeket.
Engedjék meg, hogy itt maradjak.
G.

Polite Requests with Tessék

In sentences like the following (which correSpond to polite imperative or
request forms in English), note that the infinitive is used with tessék:
Tessék helyet foglalni.
Tessék dolgozni.

SUBSTlTUTION DRILL
1. Adjak egy könyvet?
recommend - pack - use promise - write - lend
borrow - send - order
2. Legyen sz{ves, siessen~
read - lead - paint pay - listen - chat choose - visit me don' t swim

HÁROMSZÁZHETVENHÉT

Should (shall) I give a book?
ajánljak - becsomagoljak - használjak
igérjek - {rjak - kölcsönadjak kölcsönkérjek - küldjek - rendeljek
Please

hurry~

olvasson - vezessen - fessen fizessen ~ hallgasson - beszélgessen
válasszon - látogass on meg ne usszon
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3. Kérem

segltsenek~

teach - turn on the heat don't forget - don't drive fast don't spend much - don't play

4. Korcsolyázzunk~
let's smoke - let's enroll let's say good bye - let's eat
supper - let's have breakfast let's take some snapshots - let's
play golf - let's meet - let ' s
play tennis

5. Hadd

énekelien~

inquire - try - fly phone - wait - joke disturb - walk - operate
suffer

6. Miért segItsek?
clean - build - pay read - show - play teach - drive - play tennis

7.

Ne vegyenek

semmit~

eat - drink - take away put down - believe

3. Megmondom, hogy mit hozzunk.
look at - ask - explain eat for supper - water play on the piano - eat for
breakfast

9. Ne

menien~

talk - swím - ask explain - buy - run crawl - spend - go there
10. Vegye meg azt, amit akar.
drink - look at - bring back
read - try - sew wrap - hang
11. Ne vigye el a könyvet.

look at - show - look for write - read - buy learn

378

Please

help~

tanItsanak - fútsenek ne felejtsenek el - ne hajtsanak
g~orsan - ne költsenek sokat - ne
jatsszanak
Let's

skate~

dohányozzunk - iratkozzunk be búcsúzzunk el - vacsorázzunk reggelizzünk - fényképezzünk golfozzunk - találkozzunk teniszezzünk

Let hím

sing~

érdeklódjön - próbáljon - repüljön
telefonáljon - várjon - vicceljen
zavarjon - sétáljon - operáljon szenvedjen
Why should I help?
takarItsak - épltsek - fizessek olvassak - mutassak - játsszak tanItsak - hajtsak - teniszezzek
Don't buy

anything~

egyenek - igyanak - vigyenek el tegyenek le - higgyenek
I'll tell you what we should bring.
nézzünk - kérdezzünk - magyarázzunk vacsorázzunk - öntözzünk zongorázzunk - reggelizzünk

Don' t

S2.~

beszéljen - ússzon - kérdezzen magyarázzon - vegyen - szaladjon másszon - költsön - menjen oda
Buy what you want.
igya meg - nézze meg - hozza vissza olvassa el - próbálja meg - varrja
meg - csomagolja be - akassza fel
Don' t

~

the book away.

,

nezze ~g - mutassa meg - keresse
meg - lrja meg - olvassa el - vegye
meg - tanulja meg
HÁROMSZÁZHETVENNYOLC
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Do you want me to learn it?

12. Azt akarja, hogy tanuljam meg?
me
me
me
me
me

to
to
to
to
to

explain - me to ask
borrow - me to take
buy - me to look at
tell - me to invite
sign

magyarázzam meg - kérdezzem meg kérjem kölcsön - vigyem vissza vegyem meg - nézzem meg - meséljem
el - h{vjam meg - {rjam alá

back
-

13. Fontos, hogya kórházba menjen.

It's important for him to go to the
hospital.

to eat a lot - not to drink
anything - to earn a lot - to
buy a winter coat - to speak
HungariAn - to study a lot

sokat egyen - semmit se igyon jól keressen - téli kabátot vegyen magyarul besz~ljen - sokat tanuljon

14. Két hét szükséges, hogy megvegxem.

It'll take two weeks for me to buy it.

to set it - to sell it - to learn
it - to bring it back - to sew
it - to tell it

megkapjam - eladjam - megtanuljam visszahozzam - megvarrjam elmeséljem

VARIATION DRILL
I

1. Ne beszéljen sokat.

Don't talk much.

a.
b.
c.
d.
e.

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Don't
Don't
Don't
Don't
Don't

sit down.
go to bed yet.
go out into the garden.
say anything.
come late.

2. Beszélgessen magyarul.
a.
b.
c.
d.
e.

Open all the windows.
Read more in Hungarian.
Be quiet when the teacher speaks.
Drive more slowly.
Hurry to school in the morning.

üljön le.
feküdjön még le.
menjen ki a kertbe.

~~~~Ion ~e~it.

JOJJon keson.

Speak in Hungarian.
Nyisson ki. minden ablakot.
Olvasson többet magyarul.
Hallgasson. amikor a tanár beszél.
Vezessen lassabban.
Siessen reggel az iskolába.

3. Egye meg a vacsorát.

Eat (the) supper.

a. Put the parcel down on the table.
b. Take this letter to the post
office.
c. Buy that black dress.
d. Drink your coffee.
e. Believe what I say.

Tegye le a csomagot az asztalra.
Vigye el ezt a levelet a postára.

HÁROMSzÁZHETVENKILENC

Vegye meg azt a fekete ruhát.
Igya meg a kávéját.
Higgye el amit mondok.
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4. Tanulja meg a magyar verset.

Learn the Hungarian poem.

a.
b.
c.
d.
e.

Köszönje meg az ajándékot.
várja meg a másik diákot.
Adja ide azt a könyvet.
csukja be az ajtót.
varrj a meg az ingemet.

Thank him for the present.
Wait for the other student.
Give me that book.
Close the door.
Sew my shirt.

5.-Becsukjam az ablakot?

Shall I close the window?

a.
b.
c.
d.
e.

Megfózzem az ebédet?
Meg1rjam a levelet?
Megöntözzem a kertet?
Megvegyem a házat?
Meglátogassam Kovácsékat?

Shall
Shall
Shall
Shall
Shall

I
I
I
I
I

coo~ the dinner?
write the letter?
water the garden?
buy the house?
visit the Kovácses?

6. Hánykor induljak?

What time should I start?

a. What should I ask?
b. What should I buy?
c. What should I bring?
d. When should I come?
e. Which way should I go?

Mit kérdezzek?
Mit vegyek?
Mit hozzak?
Mikor j öj j ek?
Merre menjek?

7. Menjünk a

Let's go to the movie.

a.
b.
c.
d.
e.

Let's
Let's
Let's
Let's
Let's

moziba~

speak Hungarian.
eat at one.
start early.
drink a glass of beer.
cook a good dinner.

8. MegvegyÜk a házat?
a.
b.
c.
d.
e.

Should
Should
Should
Should
Should

we
we
we
we
we

close the windows?
clean the apartment?
take the child?
pay the bill?
cook the dinner?

9. Ne keljenek
a.
b.
c.
d.
e.

Don' t
Don' t
Don't
Don't
Don't

fel~

borrow money.
sit down.
come early.
bring the luggage in.
open the window.

10. olvassák el azt a könyvet~
a.
b.
c.
d.
e.

380

Clean the house.
Light the lamps.
Give the typewriter back.
Look for the keys.
Take your coat o~f.

Beszéljünk magyarul~
EgyÜnk egykor ~
Induljunk korán~
Igyunk egy pohár sört~
Főzzünk egy jó ebédet~
Should we buy the house?
Bezárjuk az ablakokat?
Kitakar1tsuk a lakást?
ElvigyÜk a gyereket?
Kifizessük a számlát?
Megfőzzük az ebédet?
Don' t get
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

up~

kérjenek kölcsön pénzt~
üljenek le~
jöjjenek korán~
hozzák be a csomagokat~
nyissák ki az ablakot~

Read tha t book.
Takar1tsák ki a házat~
GyÚjtsák meg a lámpákat~
Adják vissza az 1rógépet~
Keressék meg a kulcsokat~
Vegyék le a kabátjukat~

HÁROMSZÁZNYOLCVAN

Hosted for free on livelingua.com

UNIT

SPOKEN HUNGARlAN

17

- - - - -

11. Mondtam, hogy ne menjen ki kabát
nélkül.
a.
b.
c.

I asked him to close the window.
I told him to bring in the chairs.
I didn't want you to buy the
flowers.
d. I would like him to take the
child.

12. Az orvos azt mondta, hogy ne
keljek még fel.
a. My mother wanted me to stay home.
b. My father ordered me to come
home.
c. My teacher asked me to close my
book.
d. My son would like me to give him
pocket money.
e. My wife doesn't want me to drink
a lot of brandy.

13. Az állam azt akarja, hogy

I told him not to go out without a
coat.
Kértem, hogy csukja be az ablakot.
Szóltam, hogy hozza be a székeket.
Nem akartam, hogy vegye meg a
virágot.
Szeretném, hogy vigye el a gyereket.

The doctor told me not to get up yet.
Az anyám azt akarta, hogy maradjak
otthon.
Az apám azt parancsolta, hogy jöjjek
haza.
A tanár azt kérte, hogy csukjam be a
könyvemet.
A fiam azt szeretné, hogy adjak neki
zsebpénzt.
A feleségem azt akarja, hogy ne
igyak sok pálinkát.
The state wants us to work.

dolgozzunk.
a. My brother wants us to go with
him.
b. My wife wants us to spend our
sumrner vacation at the Balaton.
c. My son would like to have us
buy him a horse.
d. My daughter' s asking us to send
her to Switzerland.
e. The teacher expects us to study
more.

14.

S~óltam, hoq~ vigyék le a
rontgen osztalyra.

a. We phone d that they should be
there at nine.
b. He asked them to go to church.
c. I told them to have a look at
the city.
d. They waited for them to arrive.
He told them to get in the car.
8.

15. Fontos, hogy kórházba menjen.
a.
b.

c.
d.
e.

It's important
It's important
the letter •
It's important
New York.
It's important
the key.
It's important
cheap house.

A fivérem azt akarja, hogy menjünk
vele.
A feleségem azt akarja, hogya
Balatonon nyaraljunk.
A fiam azt szeretné, hogy vegyÜnk
neki egy lovat.
A lányom azt kéri, hogy küldjük őt
Svájcba.
A tanár azt várja, hogy többet
tanuljunk.
I told them to take you down to the
X-ray room.
Telefonáltunk, hogy legyenek ott
kilencre.
Kérte, hogy menjenek el templomba.
Mondtam, hogy nézzék meg a várost.
várták, hogy me~érkezzenek.
Mondta, hogy szaIljanak be a kocsiba.
It's important for him to go to the
hospital.

that he eat a lot.
for me to write

Fontos, hogy sokat egyen.
Fontos, hogy meg{rjam a levelet.

that we go to

Fontos, hogy elmenjünk New Yorkba.

for them to find

Fontos, hogy megtalálj ák a kulcsot.

that we buy a

Fontos, hogy olcsó házat vegyÜnk.
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16. szükséges, ~ggy elmenjek.

It's necessary that I go.

a.
b.

It's necessary for them to study.
It's necessary that you sleep
eight hours.
c. We must believe.
d. Is it necessary for her to work?

szükséges, hogy tanuljanak.
szükséges, hogy nyolc órát aludjon.
szükséges, hogy higgyÜnk.
Szükséges, hogy dolgozzon?

17· Nyissa ki a száját, hogy

Open your mouth so that I can take
a look a t your "throa to

megnézzem a torkát.

Eg~en, ho~y erős le~ye~.

a. Eat so that you'll be strong.
b. We eat in order to live.
c. Let's hurry up so that we won' t
be late.
d. Put your coat on so that you
won't catch a cold.
e. Rest, so that you won't be tired.

Azert eszunk, hogyeljunk.
Siessünk, hogy el ne késsünk.
Vegye fel a kabátot, hogy meg ne
fázzon.
Pihenjen, hogy ne legyen fáradt.

II

Ki az a kékszemű lány?

Who is that

a. John is a good-hearted man.
b. Are you always in a good
mood?
c. The ambassador is in a very
bad mood today.
d. I don't like loud-mouthed
(big-mouthed) people.
e. Is the red-faced man Kovács?

János nagyon jósz!vű ember.
Maga mindig jókedvű?

blue-eyed~?

A nagykövet ma nagyon rosszkedvű.
Nem szeretem a nagyszájú embereket.
A piros arcú ember a Kovác~?

TRANSFORMATION DRILL
I

A

Instructor:
Student:

1. Mesélek valamit.
2. Járok esti tanfolyamra.
3. Alszom nyolc órát.
4. Lassan hajtok.
5. Megveszem a ruhát.
6. Nem iszom sokat.
7. Felakasztom a kabátot.
8. Szeretem az embereket.
9. sétálok egy órát.
10. Nem gyÚjtom meg a lámpát.
11. Megöntözöm a virágokat.
12. Olvasok egy könyvet.

382

frok egy levelet.
frjak egy levelet?
Meséljek valamit?
Járjak esti tanfolyamra?
Aludjak nyolc órát?
Lassan hajtsak?
Megvegyem a ruhát?
Ne igyam SOKa t?
Felakasszam a kabátot?
Szeressem az embereket?
sétáljak egy órát?
Ne gyÚjtsam
meg a , lámpát?
-,
Megontozzem a viragokat?
Olvassak egy könyvet?

..
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B

Ins truc tor:
Student:

A gyerek bejön a házba.
A gyerek jöjjön be a házba.
Az asszony fózze meg az ebédet.
János vigyen el egy gyereket.
~va szálljon fel a villamosra.
A fiú m~njen az iskolába.
A titkár szerezzen egy jegyet.
Kovács váltsa be a csekket. .
Fehér cserélje ki a kereket.
A kocsi álljon meg a saroknál.
Le~yen ott kilenckor.
Szorakozzon jól.
Higgyen Istenben.
~ljen sokáig.

1. Az asszony megfózi az ebédet.
2. János elvisz egy gyereket.
3. ~va felszáll a villamosra.
4. A fiú az iskolába megy.
5. A titkár e~y jegyet szerez.
6. Kovács bevaltja a csekket.
7. Fehér kicseréli a kereket.
8. A kocsi megáll a saroknál.
9. Ott lesz kilenckor.
10. Jól szórakozik.
11. Istenben hisz.
12. sokáig él.

c
Ins truc tor:
Student:

Jól betakarózunk.
Takarózzunk jól be.

1. Nem ijedünk meg.
2. Sokat pihenünk.
3. Hamar lefekszünk.
4. Eg~kor ebédelünk.
5. Ajandékot adunk.
6. Gabonát termelünk.
7. Az ebédet megesszük.
8. A ruhát megvarrjuk.
9. A házat megvesszük.
10. A gyereket elvisszük.
11. Az ablakot kinyitjuk.
12. Az ajtót bezárjuk.

Ne ijedjünk meg.
Pihenj ünk sokat.
Feküdjünk le hamar.
Ebédeljünk e~ykor.
Adjunk ajándekot.
Termeljünk gabonát.
Együk meg az ebédet.
Varr luk meg a ~uhát.
vegyuk meg a hazat.
Vigyük el a gyereket.
N~issuk ki az ablakot.
Zarjuk be az ajtót.

D

Instructor:
Student:

Nem isszák meg a bort.
Ne igyák meg a bort.

1. Nem hajtanak gyorsan.
2. Nem esznek sokat.
3. Nem osztják el a számlát.
4. Nem búcsúznak el a háziasszonytól.
5. Nem helyezik Washingtonba.
6. Nem hisznek el mindent.
7· Nem mennek el kilenckor.
8. Nem kérnek pénzt.
9. Nem kelnek fel.
10. Nem dohányoznak a szobában.
11. Nem visznek csomagot.
12. Nem beszélnek angolul.

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

hajtsanak gyorsan.
egyenek soka t.
osszák el a számlát.
búcsúzzanak el a háziasszonytól.
helyezzék Washingtonba.
higgyenek el mindent.
menjenek el kilenckor.
kérjenek pénzt.
keljenek fel.
dohányoz zanak a szobában.
vigyenek csomagot.
beszéljenek angolul.
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E

Instructor:
Student:

Nem főzte meg a vacsorát.
Főzze meg a vacsorát~
Beszéljenek magyarul~
frja meg a házi feladatot.
Olvassa el a könyvet~
Öntözze meg a virágokat~
Keljenek fel nyolckor~
Kérjenek felvilágosftást~
Feküdjenek le~
frják alá a szerződést~

1. Nem beszél tek ma~yarul.
2. Nem f~ta meg a házi feladatot.
3. Nem olvasta el a könyvet.
4. Nem öntözte meg a virágokat.
5. Nem k~lte~ fel ny~lck~r~
6. Nem kertek felvilagos~tast.
7. Nem feküdtek le.
8. Nem frták alá a szerződést.
F

Instructor:
Student:

Nem vettem meg a ruhát.
Megvegyem a ruhát?

1. Nem ittuk meg a tejet.
2. Nem mentem iskolába.
3. Nem olvastuk el az újságokat.
4. Nem akasztottam fel akabátomat.
5. Nem szereztünk jegyeket.
6. Nem vacsoráztam meg.
7. Nem mentünk vissza.
8. Nem maradtam ágyban.

Megigyuk a tejet?
Menj ek iskolc{ba?
Elolvassuk az újságokat?
Felakasszam akabátomat?
Szerezzünk jegyeket?
Megvacsorázzam?
Visszamenjünk?
Maradjak ágyban?
G

Ins truc tor:
Student:

Nem nézték me~ a várost.
Megnézzék avarost?

1. Nem adta be az orvosságot.
2. Nem vettük meg a házat.
3. Nem mutatta meg a virágokat.
4. Nem reggelizett meg.
5. Nem érdeklődték meg, hogy mikor
indul a vonat.
6. Nem mesél ték el. hogy mit
csináltak New Yorkban.

Beadja az orvossc{got?
MegvegyÜk a hc{zat?
Megmutassa a virágokat?
Megreggelizzen?
Megérdeklődjék, hogy mikor indul
a vonat?
Elmeséljék, hogy mit csináltak
New Yorkban?

II

Instructor:
Student:
1. Feküdjenek azonnal le,
már tIz óra elmúlt.

Siessen. n\Eórt késő van.
Miért Eü",ssek? K(~s':; van?
rJ1J.:~i.. t
r:1.=: -

fek.;1.jJ u.t!_i.~ ~':":::Ol-'~~'~::

t- i o;-

1..-.

t ~

'..l

,-,

2. Hozzon az üzleth6J kenyeret,
i,.

3. Ne

me,n,:,~:t

mert.

4. Na

ke,

n0.·_-jYO:~l

haj~sanak

,
.'''-L

l'-l:-.. ~_~,;

,,'_.

yyors3~,

mert S;'K a kanyar.

"~ _~

',~

:. 1 •

'-'-- 'J..J'C-1l<_ ki. k.a:Já·l

'l

; ••

~

",.:.:

l')

n i.\_',.:~'d vü.n?

~.. ?rv.

l-.L·
Sc\.

ne l'laj
3.

i-

8tL·1J..:.

kanyar?
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5.

Miért ne dohányozzunk az osztályban~
Nem szabad?

Ne dohányozzanak az osztályban,
mert nem szabad.

6. Ne fényképezzen itt,

7.

mert tilos.

Miért ne fényképezzek itt?
Tilos?

Ne nyissa ki az ablakot,
mert hideg van.

Miért ne nyissam ki az ablakot?
Hideg van?

8. csukja be az ajtót,

Miért csukjam be az ajtót?
Fázik?

mert fázom.
B

Ins truc tor:
student:

Várjanak~

Azt akarja. hogy várjunk?

1. Ne menjen még~
2. Mondjanak valamit~
3. vigyenek el engem is~
4. Igyanak az egészségemre~

5. várjon meg
6. Meséljenek

7.

Azt akarja. hogy
Azt akarja, hogy
Azt akarja, hogy
Azt akarja, hogy
egészségére?
Azt akarja, hogy
Azt akarja, hogy
országról?
Azt akarja, hogy
magyar dalt?
Azt akarja, hogy

engem~
Magyarországról~

tnekeljenek egy magyar dalt~

8. Maradjon

ágyban~

ne menjek még?
mondjunk valamit?
vigyÜk el magát is?
igyunk az
várjam meg magát?
mesélj ünk Magyarénekeljünk egy
maradjak ágyban?

c
Instructor:
student:

Menjenek a folyosó végére~
Hova menjünk?

1. Keljen fel hétkor~ (Mikor?)
2. Ebédeljünk eg~tt~
(Hol?)
3. Hozzon e~y szeket~ (Honnan?)
4. Vegyen ket jeg~et~ (Mit?)
5. Vigye ki a viragokat~ (Hova?)
6. Mutasson be a feleségének~
(Mikor?)
7. Menjenek Washingtonba~ (Hogyan?)
8. Kérdezzék meg, mikor indul a
vonat~
(Mit?)

(Hova?)

Mikor keljek fel?
Hol ebédelj ünk?
Honnan hozzak egy széket?
Mit vegyek?
Hova vigyem a virágokat?
Mikor mutassam be a feleségemnek?
Hogyan hlenj ünk Washingtonba?
Mit kérdezzünk meg?

III

A

Instructor:
Student:

1. Tessék
2. Tessék
3. Tessék
4. Tessék
~. Tessék
e),
Tessék

magyarul beszélni.
a kabátot felvenni.
ágyban maradni.
lefeküdni.
felkelni.
t.G.t:~,et tanulni.
7. TGssé~r .::c s záll;li a ke.::!:' iba.

d.

~~l2ssék HiE.<";'t?enni

2.

j egyeT.•

Tessék helyet foglalni.
Legyen szíves, foslaljon helyet~
Legyen
Legyen
Legyen
Legyen
Legyen
Legyen
Legyen
Legyen

,

SZlves,
bes~éljen magyarul~
,

sZ1ves,
,
sZ1ves,
,
sZ1ves,
,
sZ1ves,
,
sZ1ves,
,
sZ1ves,
,
sZ1ves,

vegye fel a kabátot~
maradjon ágy1Jan~
feküdjön le~
keljen fel~
tanuljon többet~
szálljon be a kocsiba~
vegye meg a jegyet~
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a kabátot levenni.
a levelet megírni.
befáradni.
befúteni.

Legyen
Legyen
Legyen
Legyen

,

SZlves,
,
sZlves,
szíves,
,
sZlves,

vegye le a kabátot~
írja meg a levelet~
fáradjon be~
fútsön be~

B

Instructor:
Student:

Tessék dolgozni.
Kérem, dolgozzanak~

1. Tessék a nappaliba menni.
2. Tessék az ajtót bezárni.
3· Tessék a csomagot kinyitani.
4. TeSsék a házi feladatot megírni.
5· Tessék telefonálni.
6. Tessék akabátokat felakasztani.
7· Tessék az asztalt kivinni.
8. Ne tessék dohányozni.
9· Ne tessék sokat inni.
10. Ne tessék
, megfázni.
11. Ne tessek ~yorsan hajtani.
12. Tessék felallni.

Kérem,
Kérem,
Kérem,
Kérem,
Kérem,
Kérem,
Kérem,
Kérem,
,
Kerem,
Kérem,
Kérem,
Kérem,

menjenek a nappaliba~
zárják be az ajtót~
nyissák ki a csomagot~
írják meg a házi feladatot~
telefonáljanak~

akasszák fel a kabátokat~
vigyék ki az asztalt~
ne dohányozzanak~
ne i~yanak sokat~
ne fazzanak meg~
ne hajtsanak gyorsan~
álljanak fel~

IV
A

Instructor:
Student:

A gyerek szeretne elmenni.
Engedje, hogy elmenjen a gyerek.

1. A gyerekek szeretnének játszani.
2. szeretném a képet megnézni.
3. szeretnék megvenni az Új kocsit.
4. szeretnénk elmenni New Yorkba.
5. szeretném meglátogatni Kovácsékat.
6. szeretné kifizetni az ebédet.

Engedje,
Engedje,
Engedje,
Engedje,
Engedje,
Engedje,

hogy játs~zanak a ~yerekek.
hogy megnezzem a kepet.
hogy megvegyék az Új kocsit.
hogyelmenjünk New yorkba.
hogy meglátogassam Kovácsékat.
hogy kifizesse az ebédet.

B

Instructor:
Student:
1. szeretnék lefeküdni.
2. péter szeretné megvenni a kocsit.
3. szeretnénk úszni menni.
4. szeretnének színházba menni.
5. Szeretne hazamenni.
6. szeretnék párizsba menni.
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A gyerekek szeretnének elmenni.
Engedje őket. elr<1enni.
Engedjen engem lefeküdni.
Engedje neki megvenni a kocsit.
Engedjen minket úszni menni.
Engedje őket színházba menni.
Engedje őt hazamenni.
Engedjen engem párizsba menni.
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TRANSLATION DRILL

1. Kelemen was sick for two days.
2. He had a fever and a stornach ache.
3. His wife told hím not to eat
meat.
4. He had trouble with his stornach
two years ago.
5. At that time the doctor examined
hím but didn't find any serious
trouble.
6. But he recommended that he should
not eat anything heavy.
7. He asked hím to always eat and
drink only a small quantity.
8. He gave hím medicine and told hím
to take some every morning,and
evening.
9. Kelemen did everything that the
doctor told him.
10. But now he was sick again.
11. Kelemen told his wife to call the
doctor at once.
12. MIs. Kelemen asked the doctor to
come as soon as possible.
13. At 3 in the afternoon the district
doctor arrived.
14. He already knew Kelemen.
15. 'HOW do you feel, my dear friend?'
the doctor asked.
16. 'I'm very sick,' Kelemen said; 'I
have some terrible pains'.
17. Lie still; let me examine you.

18. 1'11 take your temperature now.
19. You have a high fever, 39 degrees.
20. Please bring me a glass of water
and a spoon, Madam.
21. I want to have a look at his
throat.
22. There's nothing wrong with your
throat.
23. Show me where your stornach hurts.
24. We'll have to operate on your
stornach.
1'11 send you to one of
the hospitals.
25. Don't eat anything until tomorrow
morning.
26. Take this medicine and stay in
bede
27. Kelemen was operated on on Thursday.
28. The operation lasted for two
hours.
29. Afterwards he was unconscious for
several hours.
30. But the following day he was
already feeling better.
31. In the room where Kelemen was
there were three other people.
32. One of them, the oldest one, had
heart trouble.
33. The other one had cancer and had
just been operated on.
34. The third, a young workman, had
been badly hurt in a car accident.

Kelemen két nap óta rosszul volt.
Láza volt és fájt a gyomra.
A felesége azt mondta, hogy ne egyen
húst.
Két évvel ezelőtt is baj volt a
gyomrával.
Akkor a doktor megvizsgál ta, de nem
talált komoly bajt.
De azt ajánlotta, hogy ne egyen semmi
nehezet.
Kérte,
, . hogy mindig csak keveset egyen
es ~gyon.
orvosságot adott neki és mondta, hogy
vegye be minden reggel és este.
Kelemen mindent megcsinált, amit az
orvos mondott neki.
De most megint rosszul volt.
Kelemen mondta a feleségének, hogy
hfvja el,rö~tön az orvost.
Kelemenne kerte az orvost, hogy
j öj j ön mielőbb.
Délután háromkor megérkezett a
körzeti orvos.
Már ismerte Kelement.
Hogy érzi magát, kedves barátom,kérdezte az orvos.
Nagyon rosszul vagyok - mondta
Kelemen.
Nagy fájdalmaim vannak.
Feküdjön nyugodtan, hadd vizsgáljam
meg.
Most me~mérem alázát.
Magas laza van, 39 fok.
,
Kérem, hozzon egy pohár vizet es egy
kanalat, asszonyom.
Meg akarom nézni a torkát.
Nincs a torkának semmi baja.
Mutassa meg, hogy hol fáj a gyomra.
Meg kell operálni a gyomrát.
Beutalom az egyik kórházba.
Ne egyen semmit se holnap reggelig.
Vegye be ezt az orvosságot és
maradjon az ágyban.
Kelement csütörtökön operálták.
Az operáció két óráig tartott.
Utána egypár óráig eszméletlen volt.
De a következő nap már jobban érezte
magát.
A szobában, ahol Kelemen feküdt, még
három ember volt.
Az egyiknek, a legöregebbnek,
szfvbaja volt.
A másiknak rákja volt és akkor
operálták.
A harmadik, egy fiatal munkás,
súlyosan megsebesült egy autókarambolban.
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35· His arm, leg, and a few of his

ribs were broken.
36. This man received a transfusion
yesterday.
37· Kelemen's incision ('wound' )
healed after two weeks.
The head physician told him that
they'd let him go home after a
few days.
39· Kelemen was very happy that he
was weIl again.
40. But he didn't eat anything rich
anyrnore.

Eltörött a karja, lába és egypár
bordája.
Ez az ember tegnap vérátömlesztést
kapott.
Két hét múlva Kelemennek begyógyult
a sebe.
A főorvos azt mondta neki, hogy
egypár nap múlva hazaengedik.
Kelemen nagyon örült, hogy
meggxógyult..
,
De tobbet nem evett semmi ZS1rosat.

RESPONSE DRILL

1. Mi baja volt Zoltánnak?
2. Mit mondott az apja neki?

3. Miért fázott meg zoltán?
4. Fájdalmai is voltak?

5. Mije fájt?

6. Mit csinált egész éjjel?

7.

Kit h1vott el Zoltán apja?

8. Mit csinált az orvos?
9. Miért fázott zoltán?

10. Piros volt Zoltán torka?
11. Megmérte az orvos zoltán lázát?
12. Hány fok láza volt Zoltánnak?
13. Mit mondott az orvos, mi baja van Zoltánnak?
14. Hova utalta be zoltánt?
15. Miért utalta be Zoltánt a kórházba?
16. Mit adtak zoltánnak a kórházban?
17. Meddig volt Zoltán bete~?
18. Mit csináltak, amikor mar jobban volt?
19. Ki feküdt ugyanabban a kórházban?
20. Mi. f : csinált zoltán, amikor már engedték felkelni?
21. Mi baja volt a barátjának?
22. Mi.kor operálták. a barátját?
23. M:.t mondott az orvos, mennyi idő szükséges, hogy begyógYl.lljon a seb?
24. Volt étvágya Kelemen barátjának?
25. Adtak neki enni az operáció után?
26. Mit nem volt szabad ennie sokáig?
27. Nagyon szenvedett?
23. Mi történt a kisfiúval, aki a sarokban feküdt?
29. Mije törött el?
30. Mit adtak éppen akkor akisfiúnak?
31. Maga, vagy valaki a családjából, feküdt már kórházban?
32. Mi baja volt?
33. sokáig kellett a kórházban maradnia?
34. Operálták?
35. sokba került a kórház?
36. Sokat kellett fizetni az orvosnak?
37. Amerikában sokba kerül egy betegség?
38. Milyenek a kórházak Amerikában?
39. Van elég orvos és kórház Amerikában?
40. Va~ sok szívbaj Amerikában?

~38
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CONVERSATION PRACTICE
2

l

A:

B:
A:

B:
A:
B:

A:
B.

L~tom, hogy megf~zott~
Télen könnyen megf~zik az ember.
~za is véLn?
Az nincs, de f~j a fejem.
Azt
hiszem influenz~s vagyok egy
kicsit.
Volt m~r orvosncfl?
Délután akarok elmenni a körzeti
orvosomhoz.
Majd megvizsg~lja az orvos és
ad valami orvosságot.
Remélem, nincs komolyabb bajom.

A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

F~j a mellern, doktor úr, és
eg~sz éjjel izzadtam.
Megvizsgálom.
Vegye le a
kab~tj~t.
Itt hűvös van o
Fázom kab~t
nélkül.
Mindj~rt becsukom az ablakot.
Most köhögjön.
Vegyen mély
lélegzetet.
A torkom is fáj egy kicsit.
Igen, e~ég piros.
Adok
orvoss~got mag~nak.
Komoly bajom van, doktor ~r?
Nem, csak influenza.
Vegye be
este az orvoss~got és maradjon
holnap ágyban.

3
A:
B:
A:

B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Mikor operált~k?
Tegnapelőtt reggel.
Szabad m~r ennie?
Nem sokat.
Fólecr
csak folyadékot adnak.
Meddig kell diét~t tartania?
Az orvos azt mondta, hogy legal~bb két
hónapig ne egyem zs{rosat.
Meddi~ marad a kórh~zban?
Legalabb még h~rom hétig, amig a seb
begyógyul.
Nem tudja mi baja van annak a fi~nak
a sarokban?
Megsérült egy autókarambolban.
L~tom, gipszben van a lcfba~
Igen, eltörte az egyik l~b~t és egypár
bord~j4t.

NARRATIVE
Magyarországon az embereket az állam biztosítja betegség ellen.
Ha valaki
beteg lesz, a körzeti orvos kezeli.
A körzeti orvos az állam aIkalmazottja, a
betegek nem fizetnek neki semmit.
Az állam tartja fenn a kórházakat, fizeti az
orvosokat és az ápolókat.
Ha valakinek komoly baja van, a körzeti orvos
beutalja a kórházba.
A beteg emberek a körzeti orvos rendelőjébe mennek.
Azok, akik súlyosan
bel-egek és nem tud!1ak az orvos rendelőjébe elmennL kih1vják az orvost a
1akásukba. Az orvos otthon me~vizsgálja őlcet. Ha nem komoly a betegség, az
0:'"\70S ot-thon kezeli a beteget es felír eg~ 'jyógyszert, hogy a beteg
E~edie
'_~e.
A beteg az orvass?qn-"l_k r,,~m az egész arat fizeti, hanem csak 15-20
·~::;~ázalékát. ]~ többi t~ f.l.!~ ,tIlo.m f'izeti~
Sok r:.,~s (;u.rópai ors-.'.ághufl U: az állam biztosítja az embereket.
"
#
"
. " ,
mar nagyon rege"
megszerveztek
a tarsadalom b~ztosltast.
Mar a
~ná50dik vi_13':lhábor~ előtt volt állami biztos1tó intézet az állami alkalmazottak
éE; a 'Jy~ci rnt;nkások .!:é5~~re. De nem mindenki tartozott a biztosító intézetbe.

!'tCigya:>:or8Zö.~on
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Akik nem voltak az intézet tagjai, azoknak fizetniük kellett az orvost és a
kórházat.

Ma az állam mindenkit biztosít betegség ellen. De természetesen, az
emberek zsebéből veszi a pénzt erre. Minden embernek, aki dolgozik, fizetnie
kell a biztosítást. Mindenkinek levonják a biztosítást a fizetéséből.

Az orvosoknak csak állami kórházakban szabad dolgozniuk. Sok faluban és
kis városban kevés az orvos. A nagy városokban, föleg Budapesten, van elég
orvos. Ez azért van, mert a fiatal orvosok az egyetem után mind Budapesten
szeretnének dolgozni. Vidéken a körzeti orvosoknak sokat kell utazniuk a
gazdaságok között.
Kórházak és klinikák főleg na~y városokban vannak. A legtöbb kórház
természetesen Budapesten van. A varosokban van mentőszolgálat is. Ha baleset
történik valahol, a mentőaut6 viszi azokat az embereket akik megsérültek a
k6rházba. Ott első se?élYben részesítik őket. Ha szükséges, megoperálják és
ápolják őket addig, am g meggy6gyulnak.
.

biztosítani
ellen
alkalmazott
fenntartani
rendelő

beszedni
megszervezni
társadalom
biztoshás
biztos{tó
intézet
, ,
reszere
levonni
klinika
mentő

szolgálat
baleset
segély
részesíteni

390

to insure
agaimit
employee
to maintain, uphold
doctor' s office
to take in
to organize
society
insurance
insurance company
for him, her, it
to withhold, subtract
clinic
ambulance, rescue
service
accident
aid
to give
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FEKETE KOCSIT VETT
Basic Sentences

I hear that you have a new car.
did you buy it?

When

Hallom, hogy új kocsija van.
vette?

Mikor

használt

used
FEKETE
Two weeks ago. However,
new but a used one.

it's not a

for how much

How much did you pay for it?
('For how much did you buy it?')
although
in spite of the fact
although
condition

Két héttel ezelött.
használt.

De nem új, hanem

mennyiért

Mennyiért vette?
jóllehet
dacára
bár
állapot, -a

FEKETE
Forty thousand for ints. They gave me
25,000 forints for my old car,
although it was in pretty bad condition. That's why I bought another
car.

Negyvenezer forintért. A régi
kocsimért huszonötezer forintot adtak,
jóllehet elég rossz állapotban volt.
Azért vettem egy másik kocsit.

When are you going to show it to me?

Mikor mutatja meg a kocsiját?

at any time
speed
tr ansmis s ion
spark plug, candIe
engine

akármikor, bármikor
sebesség, -e
sebességváltó
gyertya
motor, -ja

FEKETE
Whenever you wish, but just now it's
still in the garage. They're repairing the transmission and replacing the spark plugs.

Akármikor, de most méa agarázsban
van. Javítják a sebe~ségváltót és
új gyertyákat tesznek a motorba.

How many thousand kilometers does
the car have?

Hány ezer kilóméter van a kocsiban?

to examine, check

~ROMS~ZKILENCVENEGY

átvizsgálni
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FEKETE

Eighty-five thousand. That' s why I
took it to the garage to be checked
before I go on a trip in it.
I
wouldn't like to have trouble somewhere on the road.
cylinder

How many cylinders does the

85 ezer. Ezért vittem a kocsit a '
garázsba átvizsgálni, mielőtt
használom. Nem , szeretném,
hogy
,
valahol az orszaguton legyen valami
baja.
henger, -e

~ar

have?

horsepower
in, inside, within
previous

Hány hengeres motor van a kocsiban?
lóerős

benne
előző

FEKETE
Six.
It has a fifty-eight horsepower
motor. My previous car had only four
cylinders with forty horsepower.

Hathengeres. 58 16erős motor van
benne. Az előző kocsimban csak
négyhengeres, 40 lóeros motor volt.

any kind of, whatsoever
rubber, tire

akármilyen, bármilyen
gumi

'With this car you can easily climb
any high hill. Does the car have
good tires?
rear, back
outside, exterior
inside
worn

Ezzel a kocsival akármilyen magas
hegyre könnyen fel tud majd menni.
Vannak-e jó gumijai a kocSijának?
hátsó

külső

belső

kopott

FEKETE
The two front tires are good but 1'11
have to change the back ones. The
tires are badly worn but I can still
use the inner tubes.
one or the other
part
while
while

you'll probably be able to find good
used tires in one of the auto supply
stores while they're repairing the
car. Why don't you see if you can
get thern where I bought my tires?
the other day, recently
where (whither), wherever
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Az első két gumi jó, de a hátsó
gumikat ki kell cserélnem. A külső
gumik már nagyon kopottak, de a
belsőket még tudom használni.
valamelyik
alkatrész
mialatt
miközben

Biztosan talál jó használt gumikat
valamelyik alkatrész-üzletben, mialatt
javítják a kocsit. Miért nem nézi
meg ott, ahol én vettem a gumikat?
rn111tkor
ahova
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FEKETE
AlI right. Did you get them in the
store where we both went the other
day?
to use up, consume

Yes.
use?

HOW much gasoline does your car
about
liter

Jó, megnézem.

Abban az üzletben
vette, ahova múltkor egyÜtt mentünk?
fogyasztani

Igen. Mennyi benzint fogyaszt a
kocsij a?
kb. (körülbelül)
liter, -je

FEKETE
I haven't found out yet. However,
the man from whom I bought the car
told me that it takes about 18 liters
for every hundred kilometers.
brake

That's not bad. What are the brakes
like on the car? It's dangerous to
drive with bad brakes!
wheel
bearings
ball bear ings

Még nem próbáltam ki. De az ember,
akitől vettem a kocsit azt mondta,
hogy 100 kilóméteren kb. 18 litert
fogyas·zt.

fék, -je

Az nem rossz. Milyenek a kocsi
fékjei? Rossz fékekkel veszélyes
haj tani!
kormány
,
csapagy, -at
gOlyóscsapágy

FEKETE
They work alI right. Both the hand
brake and the foot brake are in good
condition. But I believe I'll have
to change one wheel bearing.
curious
if only, if by any means
unless, except

Kitúnóen működnek. A k~zifék és a
lábfék jó állapotban van. De azt
hiszem, a kormányban egy
golYóscsapágyat ki kell cserélni.

kíváncsi
hacsak
hacsak nem

KE~NY

I wonder whether they can get bearings
in the garage. It's usually hard to
get them anywhere except by ordering.
~hem from the factory.
indeed, moreover
gear
mechanic

Kíváncsi vagyok, tudnak-e agarázsban
csapágyat szerezni. Sehol sem lehet
kapni, hacsak nem rendelik meg
valamelyik gyárban.
sőt

fogaskerék,

-kereket, -kereke

szerelő

FEKETE
They've already sent for them. The
mechanic als o ordered a transmission
gear.

HÁROMSZÁZKILENCVENHÁROM

Már megrendelték. sőt, a szerelő egy
fogask~re~et,is rendelt a
sebessegvaltohoz.
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you'll hav. to replace many parts in
your car. Wouldn't it have been
better if you hAd bought a new
automobile?
battery
stii.rter
ligat
carDiYretor
to overhii.ul (a motor)
anybo~

even if
body (of car)

Sok alkatrészt kell kicserélni a
kocsiján. Nem lett volna jobb, ha
egy ~j kocsit vesz?
akkumulátor, -ja
önind!tÓ
világítás
karburátor, -a
generálozni
akárki, bárki
még akkor is, ha
karosszéria

FEKETE

Don't befunny. The battery is brand
new. The motor was recently overhauled. When the car is repaired
anyone would give 50,000 forints for
it, even if the body is a bit run
down.
to m~e a bargain
antifreeze
radiator, cooling apparatus

I hope you got a good bargain. Don't
forget to put antifreeze in the
radiator. It'll be freezing before
long.
oh no, by no means
oil
to lubricate

Ne vicceljen~ Az akkumulátor
vadonat~j a kocsiban. A motort nemrég
generálozták. Ha a kocsi kész lesz,
akárki ad érte 50.000 forintot még
akkor is, ha a karosszériája egy
kicsit kopott.
jÓ üzletet csinálni
fagyálló folyadék, -ja
hűtő

Remélem, jó üzletet csinált. Ne
felejtsen el fagyálló folyadékot
tenni a hútőbe. Nemsokára fagYni
fog.
dehogy
olaj, -at
lezs!rozni

FEKE'!'E

Of course I won't forget.
I also
want to have the oil changed and the
car lubricated before winter. We
intend to make a lot of trips with
the car in the spring.
carefuI, cautious
to keep, observe
traffic
regulation

aut just drive carefully. People who
don't obey traffic regulatione are
very likely to have accidents.

give a (trAffic) ticket (to)
policeman
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Dehogy felejtem el~ Tél előtt ki
akarom az olajat is cserélni és
lezs!rozni a kocsit. Tavasszal sokat
akarunk kirándulni a kocsival.
óvatos
betartani
közlekedés
szabály

Csak azután óvatosan hajtson~ Azok
az emberek, akik nem tartják be a
közlekedési szabályokat, könnyen
balesetet CSinálnak.
fel!rni
rendőr,

-ök, -e
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FEKETE
I've been driving for ten years and
I know traffic regulations weIl
enough.
I haven't had any accidents
up to now. But unfortunately last
week a policernan gave my wife a
ticket.

Tíz év bta ~ezetek~ így el~g jbl
ismerem a kozlekedesi szabalyokat.
Eddig még nem csináltam egy
balesetet sem. De a mJlt héten
sajnos a feleségemet felírta a rendőr.

KEdNY

Why?

What did shedo?
to work overtime
for me
to park

Miért?

Mit csinált?
tJlbrázni
értem
parkolni

FEKETE
I worked overtime and she carne to my
office to get me ('for me').
Unfortunately she left the car in a
no-park ing zone.
board, sign

Didn't she see the "No Parking- sign?
to notice
fine, penalty

Tlhbráztam és értem j ött a
hivatalomba. Sajnos ott hagyta a
kocsit, ahol tilos volt parkolni.
tábla

Nem látta a táblát, hogy tilos
parkolni?
észrevenni
bírság, -a

FEKETE
She didn't notice it because it was
already dark. She had to pay a fine
of 30 for ints.
red light (traffic)
stop sign
to catch

That happens sametimes. Once I didn' t
stop at a red light and the police
caught me.
It cost me 50 for ints.
car

Nem vette észre, mert már sötét volt.
Harminc forint bírságot kellett
fizetnie.
piros lámpa
stop jelző tábla
megfogni

Ez néha megtörténik. Egyszer én nem
álltam meg egy piros lámpánál és
megfogott a rendőr. 50 forintomba
került.
gépkocsi

FEKETE
It certainly is expensive to have a
car.

~OMS~ZKlLENCVENÖT

Bizony drága dolog gépkocsit
tartani~
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Közmondások - Proverbs
száz szónak is egy a vége.
Aki nem dolgozik, ne is egyék.
Kinek nem inge, ne vegye ma~ára.
dj barátért el ne hagyd a regit.
Ha Isten velünk, ki ellenünk?

Notes on Grarnrnar
(For Home Study)
A.

The Suffix -~rt

The causal end ing -~rt corresponds to English 'for' (in exchange for,
the purpose of, for the sake of, by reason of, because of, on behalf of).
~riáért meg~ek.
Otven forintert vette.
A családjáért dolgozik.
Miért tanul magyarul?
A hazáért harcolnak.

for

I'm going for Mary.
He bought it for fifty for ints.
He works for his family.
Why do you study Hungarian?
They fight for the country.

The causal forrn of personal pronouns:

B.

értem

~rtünk

~rted

értetek

~rte

értük

The Interrogative Particle

~

In Hungarian the interrogative particle
dicate (verb, adjective, noun).
Azt kérdezi, hogy megyek-e.
Látta-e ~vát?
Nem tudom, hogy igaz-e.
KIváncsi volt, János-e az a
gyerek.

~

is usually suffixed to the pre-

He asks me whether I'm going.
Have you seen Eve?
I don't know if it's true.
He was curious about whether that
boy was John.

Note that in the written forrn -e is hyphenated to the predicate.
The word vajon cornrnonly introduces an indirect question.
pendent statement it corresponds to English 'I wonder'; as the
of a dependent clause, it has the same mean ing as 'whether' or
connection, when vajon is used, ~ is often ornitted. AIso, -e
question introduced with a question word.

Before an indefirst element
, if'.
In this
never occurs in a

Vajon eljön (-e) péter?
Vajon megtanulta (-e) a leckét?
Vajon áthelyezik (-e) Európába?
Nem tudom, vajon meg tudjuk-e venni a házat.
Vajon ki tudja megmondani?
Vajon hol v~n mo~t?
Hol van az allomas?
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Subordinate Clauses and Clause Introducers

In preceding units we have had many examples of dependent (or subordinate)
clauses. You may have noticed that most of these were introduced by the word
~.
This unit contains many additional clause introducers; several are formed
directly from interrogativesl
aki
ami
amely
amelyik
<"milyen
dIlIekkora
amennyi
ahány

r
il

ahova
ahol
ahonnan
amerre
ameddig
amióta
amikor
ahogyan
ahogy

mi
mely)
melyik)

~milyen)
mekkora)

,

~m~nnri)

hova)
hol)
honnan)
merre)
meddig)

mi6ta~

mikor
hogyan)
hogy)

hány

'---

Notice the following which are based on postpositionst
mielőtt

before)

mialatt
miközben
miután
mi6ta
mihelyt

Whilel
while
after
since
(as soon as)

other subordinate conjunctions and clause introducers:
bár
dacára
hacsak
jóllehet
még akkor is

D,

although)
notwithstanding)
if only)
although)
even if)

Indefinite Forms

The following compound forms (often called 'indefinite forms') are frequently used i9 Hung~rian. Note that most of the words in the list are compounds of
vala-, akar-, bar- or mind~- (mind-) plus an interrogative:
valaki
valami
valamelyik

akárki
akármi
akármelyik

bárki
bármi
bármelyik

valamil~en

ak~rmil~en
akarmifele
akármekkora

bármifele
bármekkora

valamifele
valamekkora

mindenki
mindegyik

bármil~en

mindenféle

akármennyi
akárhány

bármennyi

valahany
valahova
valahol
valahonnan
valamerre
valameddig
valamikor
valahogy
val;:>.hogyan

akárhova
akárhol
akárhonnan
akármerre
akármeddig
akármikor
akárhogy
akárhogyan

bárhova
bárhol
bárhonnan
bármerre

mindenhova
mindenhol
mindenhonnan

bármikor
bárhogy
bárhogyan

mindenkor
mindenhogy
mindenhogyan

valam~nnyi

vé'l<'\ha

I . -_ _,

---J...
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b~rmeddig

,

--"--

_
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E.

Negatives

Hany negative forros are likewise compounds with an interrogative as abase.
Among the negatives following, most fit the pattern sem- (~before k) or ~
plus an interrogativea
senki
semmi
semelyik

sehova
sehol
sehonnan
semerre
semeddig
semmikor
soha
sehogy
sehogyan

semmllren
semmi fele
semekkora
semennyi
sehány

semmik~ppen

SUBSTlTUTION DRILL
I

1. Kiváncsi vagyok tudnak-e szerezni.

they're going for a summer
vacation - they're studying
Hungarian - they're doing their
hamework - they're traveling to
Europe - they're cooking a good
dinner - they're playing tennis they're playing the piano - they're
having a good time
2. K~rdeztem, hogy jön-e.

she was going - she was teaching she was reading Hungarian she was drawing - she was swimming he was rich - he was cold - she
was warm - he was tired - she was
sick

3. Azt kérdezte, hogy ismerem-e?
I saw her - I was meeting him Iliked (him) - I liked it I'd ask her - I was taking the child I'd pay the bill - I'd buy the
coat - I had read the book I had phoned the Kovácses

398

I'm curious about whether they can
get one.
mennek-e nyaralni,- tanul~ak-e
magyarul - meg!rjak-e a hazi
feladatot - utaZnak-e Európába fóznek-e j6 eb~det - teniszeznek-e zongoráznak-e - j61 sz6rakoznak-e

I asked her if she was coming.
megy-e - tan!t-e olvas-e mag~arul rajzol-e - uszik-e
gazdag-e - fázik-e - melege van-e fáradt-e - beteg-e

He asked me whether I knew him.
látom-e - találkozom-e vele szeretem-e - tetszik-e nekem megkérem-e - elviszem-e a gyereket kifizetem-e a számlát - megveszem-e
a kabátot - elolvas tam-e a könyvet telefonáltam-e Kovácséknak
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4. Nem tudom, hogy megyÜnk-e.

I

we' re writing - we' re staying
here - we're coming back we're buying a house we're traveling to Hungary we're learning it

don't know whether we're going.

!runk-e - itt maradunk-e visszajövünk-e h'zat veszünk-e
Magyarorsz'gra utazunk-e megtanuljuk-e
I

I can go - they'll write - he's
sick - the children are good it's possible to swim - we should
go - we should buy this house we should turn on the heat I should paint the room - they're
operating on him - she's getting
a transfusion

wonder whether she's coming.

tudok-e menni - !rnak-e - beteg-e a gyerekek jbk-e lehet-e ~szni - elmenj ünk-e megvegxük-e ezt a h'zat befútsunk-e - kifessem-e a szob't megoper'lj'k-e - kap-e
v~r'tÖmleszt~st

II

Elküldte a fi't kenyér~rt.

He sent his son for bread.

for meat - for wine - for beer for the child - for the car for me - for her - for us - for
them

h~s~rt - bor~rt - sör~rt a gyerek~rt - a kocsi~rt ~rtem - ~rte - ~rtünk - ~rtÜk

VARIATION DRILL
I

1. Kilenc forintot fizettem a h~s~rt.
a. We paid twenty thousand dollars
for the house.
b. It's possible to get everything
for money.
c. GO to the store for bread.
d. He gave two hundred dollars for
the horses.
2. visszamegy a feles~gé~rt?
a. Whom are the policemen going
for?
b. Did you send the car for KOv'cs?
c. Are you going to the drugstore
for the medicine?
d. How much did you give for this
book?
e. How much did you buy your car
for?

3. Elküldte a

feles~g~t ~rtem.

a. I'll do everything for you.
b. The neighDors carne for us.
c. We always go for them on Sunday.
d. The teacher went for him.
~OMSWKlLENCVENKlLENC

I paid

9 forints for the meat.

~szezer doll'rt fizettünk a h'z~rt.

Mindent lehet kapni ~nz~rt.
Menjen a~ üzletbe keny~r~rt.
K~ts~z doll'rt adott a lovak~rt.

Are you going back for your wife?
Ki~rt mennek a rendórök?

Kov'cs~rt küldte a kocsit?

A gy6qyszer~rba megy az orvoss'g~rt?

Mennyit adott ez~rt a könyv~rt?

,

-',

Mennyiert vette a kocsijat?

He sent his wife for me.
"maCjae~t.
,
Mind ent ~egcs1na~ok
A szamszedok eljottek ertunk.

vas'rnap mindig elmegyÜnk ~rtÜk.

A tan'r ment -'r te •
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1. Valaki van a nappaliban.
a. 1'11 ask somebody what time
it is.
b. Does anybody have matches?
c. Imet someone who was in
Hungary recently.
d. I got a nice watch from someone.
e. I have to go for someone.
2. Van valami baj?

There's someone in the living room.
Megk~rdezek valakit, hogy h~ny 6ra

van.
Van valakinek gyuf~ja?
Tal~lkoztam valakivel, aki most volt

Magyarorsz~gon.
Valakitől kaptam egy sz~p ór~t.

Valaki~rt el kell mennem.

Is something wrong?

a. He said something but I didn't
Mondott valamit, de nem ~rtettem.
understand him.
b. Talk about something.
Besz~ljen valamiről.
c. I'm going to the store for something.Az üzletbe megyek valami~rt.
d. Put the money into something.
A p~nzt tegye be valamibe.
e. Write your name down on somefrja le valamire a nev~t.
thing.

3. Tegye a

vir~got valamelyik váz~ba.

a. Visit me one of these days.
b. I'd like to read one of these
books.
c. Ask one of the students to help.
d. Buy one of the houses.

4. Már láttam ezt az embert valahol.
a. I left my bag somewhere.
b. I'd like to go somewhere for
my summer vacation.
c. I have to go somewhere tonight.
d. I got fifty dollars from somewhere.

5. Valamennyi csomagot kinyitották.
a. AlI the men arrived.
b. I want to buy some kind of
gloves.
c. The dog ran away somewhere.
d. I have to stay for some time.
e. Regardless of how many people
came, each said something
different.

6. valahogyan megírtam a házi feladatot.
a. He went to Hungary somehow.
b. Somehow they paid for their
house.
c. I started late but somehow
caught the train.
d. I found the house somehow.

400

Put the flowera into one vase or the
other.
Látogasson meg valamelyik nap.
Szeretn~m elolvasni valamelyik
könyvet.
K~rje meg valamelyik diákot, hogy
segItsen.
Vegye meg valamelyik házat.
I've already seen this man somewhere.
A táskámat elhagytam valahol.
Szeretn~k valahova nyaralni menni.
Ma este el kell mennem valahova.
ötven dollárt kaptam valahonnan.

They opened alI the bags.
valamennyi férfi megérkezett.
valamilyen kesztyűt akarok venni.
valamerre elszaladt a kutya.
Valameddig m~g itt kell maradnom.
Valahány ember jött, mind mást
mondott.

I did ('wrote') the homework somehow.
Valahogyan Magyarországra ment.
Valahogyan kifizett~k a házukat.
K~sőn indultam, de valahogyan el~rtem

a vonatot.
Valahogyan megtaláltam a házat.
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7.

8.

Ak~rki ad érte 40 ezer forintot.

Anyone will give 40,000 forints for
it.

a. Anyone will take you.
b. Is it possible for anyone to
have a car?
c. Can anybody grow beautifuI
corn?
d. You can ask anyone.

Ak~rki elviszi magát.
Ak~rkinek lehet kocsija?

Nem lehet ak~rmit vinni a
csomagj!ban.

You can't take just
your luggaqe.

a. He's too old to do anything.
b. He doesn't like anything that
I do.
c. Regardless of what they say,
I don't believe it.
d. Whatever happens, 1'11 stay
here.

9.

----------

Ak~rki tud szép kukoricát termelni?
B~rkl_t meg lehet kérni.

anyth~ng

TÚl öreg, ho~y ak~rmit is csináljon.
nem tetszik neki.

Ak~rmit csinalok,

B~rmit mondanak,

Akármi

nem hiszem el.

lesz, én itt maradok.

Bármelyik könyv jó lesz.

Any book will do for me.

a. You can go with any car.
b. It's possible to go to Washington
on any road.
c. Whichever you buy will be alI
r ight.
d. Taste any one.

Ak~rmelyik kocsival mehetnek.

10. Akármennyit ígér, nem adom oda.
a. No matter how much he gets it's
never enough.
b. However much I asked him, he
wouldn't listen to me.
c. As much as I would love to go,
I can't.
d. Regardless of how good this
wine is, I don't want any more.
11. B~rmikor kérdezem, csak hallgat.
a. Whenever he comes, I'm not at
home.
b. Can you go at any time?
c. Whenever we went out on the
street, he was always there.
d. Whenever I saw him, he was
drunk.

NéGYSZÁZEGY

in

Ak~rmelyik ~ton lehet Washingtonba
menni.
Akármelyiket veszi, jó lesz.
Kóstolja meg b~rmelyiket.
No matter how much he offers, I'm
not going to give it.
Bármennyit kap,

sohasem elég.

Akármennyit
kértem, nem hallgatott
,
ram.
Ak~rmennyire is szeretnék menni, nem
tudok.
B~rmennyire is jó ez a bor, nem
kérek többet.
Whenever lask him, he doesn't say
anything.
Akármikor jön, nem vagyok otthon.
Bármikor el tud menni?

Ak~rmikor kimentünk az utc~ra, mindig

ott volt.
Akármikor l~ttam, mindig részeg volt.
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12. Ak~rmilyen ~ron meqveszem.

13.

a. However little wine he drinks
he gets sick from it.
b. If for any reason Icanit
come, lill write.
c. Regardless of what present I
buy, she doesn't like it.
d. However large the house is,
there isn't enough room in it.

Akármilyen kevés bort iszik, beteg
lesz tőle.
Ha bármilyen okbÓl nem tudok jönni,
me~!rom.
Akarmilyen ajándékot veszek, nem
tetszik neki.
Bármilyen nagy a h~z, nincs elég
hely benne.

Ak~rhoqyan is akarja,

However much he may want to, he
can' t buy it.

nem tudja

megvenni.

14.

1'11 buy it at any price.

a. Regardless of how many men I
asked, not one knew.
b. Regardless of how many musetl:rns
I visited, they were all
interesting.
c. Whatever number of dresses I
tried on not one was good.
d. However much I want it, I
can't buy the house.

Akárhány ruhát felpr6báltam, egy sem
volt jÓ.
Akárhogyan is akarom, nem tudom a
h~zat megvenni.

Ak~rhol vagyok,

I have a good time wherever I may be.

jÓl érzem magam.

a. Wherever I go he always
follows me.
b. You cannot go wherever you
want to in Hungary.
c. Regardless of where hels
coming from he should be here
by now.
d. Is it possible to grow potatoes
anywhere?
e. You can't stop wherever you
want to.

15. Nem

l~ttam senkit sem.

a. Nobody understood what he said.
b. Nobody knew the lesson today.
c. I didnit ask anyone.
d. I won't tell anyone.

16. Nem maradt semmi sem.
a. Nothing came out of the agreement.
b. He isn't giving it at any
price.
.
c. My father started with nothing
and now he's a rich maÍ1.
d. This pen cost nothing.
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Akárhány embert kérdeztern, egy sem
tudta.
Akárhány mJzeumot megnéztem, mind
érdek.'es vol t.

Behhova megyek, mindig utánam jön.
Magyarországon nem lehet akárhova
menni.
Akárhonnan jön is, már itt kellene
lennie.
Ak~rhol lehet krumplit termelni?

Akárhol nem lehet megállni.

I

saw nobody.

Nem értette senki sem, hogy mit
mondott.
Ma senki sem tudta a leckét.
Nem kérdeztem meg senkitől sem.
Nem mondom meg senkinek sem.
Nothinq was left.
Nem lett a szerzódésből semmi sem.
Semmi áron nem adja oda.
Az apám semmiből kezdte és most
gazdag ember.
Ez a toll semmibe sem került.
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Sehol sem esett az eső.

It didn't rain anywhere.

a. I didn't get meat anywhere.
b. I don't go anywhere.
I stay
home.
c. I didn't get a letter from
anywhere.
d. I don't want to stay here even
for arnoment.
e. By no means can I learn the
lesson.

Sehol sem kaptam hJst.
Sehova se rnegyek.
Itthon maradok.
Sehonnan sem kaptam levelet.
Semeddig sem akarok itt maradni.
seho~y

sem tudom megtanulni a

lecke t.

18. Mindenki ott volt, aki valaki.

Everybody, who is anybody, was there.

a. Not everybody drives fast
around a curve.
b. People carne from everywhere.
c. Birds fly in every direction.
d. You can' t go everyWher~.•
e. I want to go in any case.

Nem mindenki hajt gyorsan a
kanyarban.
Mindenhonnan jöttek az emberek.
Mindenfel~ repülnek a madarak.
Nem lehet mindenhova elmenni.
Mindenhogyan el akarok menni.

III
1. Mialatt a folyos6n várt, bejött
egy ember.
a. While he was in Europe he
learned Ge rrna n •
b.,While we were eating lunch it
started to rain.
c. While I was waiting for the
street car I met a friend of
mine.
d. While I was in New York, it
was snowing in Washington.
2. Elmentek, mielőtt megjöttem.
a. After he learned Hungarian, he
went to Hungary.
b. He had breakfast before he
went to school.
c. After the bus stopped, the
children got off.
d. I have not been abroad since
I've been in America.

3. Elmegyek,

m~q akkor is, ha esik.

a. They're going to buy the house
even if it's too expensive.
b. We go swirnrning every morning
even when it's cold.
c. 1'11 study my lesson even if
I'm not in the mood for it.
d. Eat the dinner even though you
don' t like -it.

A man carne in while he was waitinq in
the corridor.
Miközben Eur6pában volt, megtanult
n~metül.

Mialatt eb~deltünk, elkezdett esni.
Miközben villamosra vártam,
találkoztam egy barátornrnal.
Mialatt New Yorkban voltam,
Washingtonban havazott.
They left before I carne.
Miután megtanult magyarul,
Magyarországra ment.
Megreggelizett, mielőtt az iskolába
ment.
Miután az aut6busz megállt, a gyerekek
leszálltak.
, Mi6ta Amerikában vagyok, nem voltam
külföldön.
I'm going even if it rains.
Megveszik a házat, m~g akkor is, ha
tJl drága.
Minden reggel Jszni megyÜnk, m~g
akkor is, ha hide~ van;
Megtanulom a leck;t, meg akkor is, ha
nincs kedvem hozza.
Egye' meg az eb~det, m~g akkor is, ha
nem ízlik.
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4. Nem jött

eol

~~,

jóllehet megIgérte.

He didn't come although he promised.
A g~erekek az utcán játszottak,
dacara hogy nagyon esett.

a. The children were playing on
the street, although it was
rainíng very hard (much) .
b. I'm tired, although I went to
bed early.
c. He didn't find the street,
although he knew the city.
d. I don't driDk cognac, although
Ilike it.

Fáradt vagyok, bár korán lefeküdtem.
Nem találta meg az utcát, jóllehet
ismerte a várost.
Nem iszom konyakot, dacára hogy {zlik.

IV

1. fn ~s odamegyek, ahova maga megy.
a. I want that apple you have in
your hand.
b. He' s going where even the
birds don't go.
c. Good people live where I come
from.
d. Whichever way we go the road is
bad.
2. AL emoer, akitől kaptam, már elment.

a. 'l'he girl '{("I·•..'(-;L(~ S)e2;<:inS
abou t. is here.
b. The children I saw are not here
any more.
c. The men I gave bread to were
very poor.
d. The clerk that I talked to was
a very pleasant man.

3. Azt a férfit.

ak~ ~_templom előtt

Where you go 1'11 go too.
Azt az almát kérem, amelyik a
kezében van.
ott jár, ahol még a madár sem jár.
Ahonnan én jövök, ott j~ emberek
laknak.
Amerre megyÜnk, mindenhol rossz az út.
The man from whom I got it has already
left.

a

lány, akiről besz~lt, itt van.

A gyerekek, akiket láttam, már
nincsenek itt.
Az emberek, akiknek kenyeret adtam,
nagyon szegények voltak.
A hivatalnok, akihez beszéltem,
nagyon kedves ember volt.
I don't know the man Who is standing

!ll, nem ismerem.

in front of the church.

a. The girl you saw me with is my
sister.
b. The gentleman whom the car was
sent for is the ambassador.
c. The boy you saw ~s my son.
d. The girls who are si.t.t.ing over
there are French.

A lány, akivel látott, a nővérem.

4. Akkor jöttem, amikor a tanár jött.
a. I'm buying a car that has two
doors.
b. The suitcase that my clothes
are in is not here yet.
C, I got the vase on the cabinet
froro my father.,
d. lt's in that box, where you put
it.
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Az Úr, akiért a kocsit kűldték, a
nagykövet.
A fiÚ, akit látott, az én fiam.
A lányok, akik ott ülnek, franciák.

I carne when the teacher carne.
Olyan kocsit veszek, am21ynek két
aj taja van.
Az a bőrönd, amelyikben a ruháim
vannak, még nincs itt.
Azt a vázát, amelyik a szekrényen van,
az apámt~l kaptam.
Abban a dobozban van, amelyikbe maga
tette.
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A

Instructor:
Student:

Senki sem volt ott.
Mindenki ott volt.

1. Senki sem hajt gyorsan.
2. Sehonnan sem jöttek el.
3. Sehova sem megyek el.
4. Semmit sem vesznek me~.
5. Senkinek sem kell meg~rni a házi
feladatot.
6. Sehogyan sem akarok elmenni.
7. Sehol sem esett az eső.
8. Senkit sem kérdeztem meg.
9. Sehol sincsenek jó üzletek.
10. Senki sem hisz el semmit.
11. Semmikor sincs rá időm.
12. Semmiféle kocsit nem láttam.

Mindenki gyorsan hajt.
Mindenhonnan eljöttek.
Mindenhova elmegyek.
Mindent megvesznek.
Mindenkinek meg kell trni a házi
feladatot.
Mindenhogyan el akarok menni.
Mindenhol esett az eső.
Mindenkit megkérdeztem.
Mindenhol vannak jó üzletek.
Mindenki elhisz mindent.
Mindenkor van rá időm.
Mindenféle kocsit láttam.
B

Instructor:
Student:

Valaki van az ajtónál.
Senki sincs az ajtónál.

1. Van valakinek gyufája?
2. Találkoztam valakivel, aki most
volt Európában.
3. Valakitől kaptam egy ajándékot.
4. Valakiért el kell mennem.
5. Ez a ház valakié.
6. Lát valakit az úton jönni.
7. Valamit hallottam.
8. van valamiféle betegségi
biztos!tása.
9. Beszélt valamiről.
10. Valahol találkoztam vele.
11. Valameddig itt maradok.
12. valahogyan ki tudták fizetni a
számlát.
13. valamilyen ruhát veszek.
14. Valahova elmegyek nyaralni.

senkinek sincs g~fája?
Senkivel,s~m talalkoztam, aki most
volt Europaban.
Senkitől sem kaptam ajándékot.
Senkiért sem kell elmennem.
Ez a ház senkié.
Nem lát senkit az útOQ jönni.
Nem hallottam semmit.
Nincs semmiféle betegségi
biztos!tása.
Nem beszélt semmiről.
Sehol sem találkoztam vele.
Semeddig sem maradok itt.
Se~og~an sem tudták kifizetni a
szamlat.
Semmilyen ruhát sem veszek.
Sehova sem megyek el nyaralni.

TRANSLATION DRILL
1. Szabó took his car to the garage
to be checked.
2. Last week he had a lot of trouble
on the road with the engine.
3. The car was quite old and he had
used it a lot.
4. He wanted to buy another car with
a smaller engine.
5. But he never had enough money to
buy another car.
6. The six-cylinder engine used a lot
of gasoline.

Szabó bevitte átvizsgálni a kocsiját
a garázsba.
A múlt héten sok baja volt a motorral
az országúton.
A kocsi elég régi volt és sokat
használta.
Akart egy másik kocsit venni, kisebb
motorral.
De sohasem volt neki elég pénze egy
másik kocsit venni.
A hathengeres motor sok benzint
fogyasztott.
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7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
lS.
19.
20.
~1.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.

His friend h,~d a four-cylincl0r:
engine in hi5 car.
It used only ':; l i ten,:;,f '.pb c line
per 100 kiIC!'It-: tE:LS.
The mechanic in the gar<:1ge tvld
him they' d h.,v.~ 1-.0 repla<.::e cl lot
of parts in his car.
One of the gears in the tran c, miss ion was broken.
One of the wheel bearings had to
be changed als",.
The spark plugs were very cl'';.
and worn ou t .
The hand brake had to be 1.8paired
also.
The engine was overhauled five
years ago.
Lately he has not gone on longer
trips in his car.
He was afraid that any minute the
engine would go dead.
He always had trouble with the
car.
He recently bought two tires and
an inner tube.
But his third tire wasn't good
either.
Once he got a fIat tire downtown
and had to change the tire in the
middIe of the street.
The traffic stopped and the policeman went there.
The policeman told hirn that it was
dangerous to drive with such a
bad tire.
Up until then szab6 had never
gotten a ticket.
He always drove carefully and
that's why he never had an a
accident.
However, he had to go everywhere
in the city in his car.
Every day after work he went for
his wife.
It was very hard to park where his
wife's office was.
They had 'No Park ing , signs on
both sides of the street.
If anybody parked there, he had
to pay a fine of 30 for ints.
szab6 always obeyed the traffic
regulations.

A barátjának négyhengeres motor volt
a kocsijában.
Neki 100 kil6méteren csak 15 liter
benzin kellett.
A szerelő a garázsban azt mondta,
hogy sok alkatrészt kell kicserélni
a kocsijában.
A sebességvált6ban egy fogaskerék
eltörött.
Az e~yik goly6scsapág yat is ki kellett
cserelni.
A gyertyák a motorban nagyon öregek
és használtak voltak.
A kézifék~t is meg kellett jav!tani.
A motort öt évvel ezelőtt
generálozták.
Mostanában nem ment a kocsival
hosszabb &tra.
Félt, hogy akármelyik percben megáll
a motor.
Mindig valami baja volt a kocsival.
Nemrég vett két külső és egy belső
gumit.
De a harmadik gumija sem volt j6.
Egyszer a belvárosban defektet
kapott és az utca közepén kellett
kicserélnie a kereket.
A forgalom megállt és odament a
rendőr.

A rendőr azt mondta, hogy ilyen rossz
gumival veszélyes hajtani.
szab6t még eddig sohasem !rta fel a
rendőr.

Mindig 6vatosan hajtott és ezért nem
csinált még sohasem balesetet.
Pedig a városban mindenhova a kocsijával kellett mennie.
Mindennap e1rnent a feleségéért munka
után.
Ott, ahol a felesége hivatala volt,
nagyon nehéz volt parkolni.
Az utca mindkét oldalán 'parkolni
tilos' tábla volt.
Ha valaki ott parkolt, 30 forint
b!rságot kellett fizetnie.
Szabó mindig betartotta a közlekedési
szabályokat.

RESPONSE DRILL
1. Mikor vette Fekete a kocSiját?
2. 6j vag~ használt kocsit vett?
3. Mennyiert vette a gépkocsit?
4. Mennyit adtak a régi aut6jáért?
5. Milyen volt a régi és milyen az &j kocsija?
6. Mikor mutatja meg Fekete a kocsit Keménynek?
7. Hány ezer kilómétert szaladt már a kocsi?
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8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.

Mi~rt vitte Fekete a kocsit a gar~zsba?
Mit javItanak a kocsin a gar~zsban?
H~ny hengeres és h~ny l6erős motor van a kocsiban?
Milyen volt a motor a régi kocsij~ban?
Vannak a kocsinak j~ külső gumijai?
Az első vagy a h~ts~ gumik kopottak?
A külső vagy a belső gumikat kell kicserélni?
Mennyit ~ogyaszt a kocsi?
Milyen fekek vannak a kocsin?
Milyen ~llapotban van a k~zifék?
Mit kell kicserélni a sebességv~lt~ban?
Hol akar goly6scsap~gyat venni a szerelő?
Milyen m~s alkatrészt rendelt még a gy~rb6l?
Milyen ~j alkatrészek vannak még a kocsin?
Ha kész lesz a kocsi, ki ad érte 50 ezer forintot?
Mit kell t~l előtt tenni a kocsiba?
Mag~nak m~lyen kocsija van?
H~ny éves a kocsija? \
Mennyiért vette a kocsij~t?
Sok baja volt a kocsival?
Mennyit fogyaszt a kocsija?
Felírta ~r mag~t a rendőr?
Mennyi bírs~got kellett fizetnie?

CONVER5ATION PRACTICE
1

2

A: Hallottam, hogy ~j kocsit vett.
Br Nem ~jat, hanem haszn~ltat vettem.
A: H~ny hengeres motor van a kocsij <fi>an?
Br Hathengeres, 72 l~erós motor van
benne.
Ar Nem kellett ~J alkatrészeket venni?
Br De igen. Az onindít6t és a hútőt
kicserélték.
Ar J6 a Vil~~It~s a kocsin?
Br Elég jó; uj akkumul~tor van a
kocsiban.

A: Mennyit fogyaszt a kocsija?
B: 100 k1l6métert megy 1:) liter
benzinnel.
A: Az elég sok. Mi~rt nem cseréli ki
a karbur~tart?
B: Tavasszal veszek egy új at.. Meet
két gumit akarok venni.
A: Rosszak a gumijai?
Br A h~ts6 két keréken a külső gumik
kapottak.
A: Hogy múködnek a fékek?
B: Kitűnóen. A kézifék is és a
l~bfék is j ól múködik.

3
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Miért vitte a kocsij~t a garázsba?
Rossz a sebessegv~lt~, meg kell javItani.
Mi baja van a sebességváltónak?
Egy fo~askereket és egy csap~gyat ki kell cserélni.
Kicser~lik az olaj~t is a motorban?
Igen, es lezsIrozzak a kocsit.
Mikor tesz fagyál16 folyadékot a hűtőbe?
Jövő héten.
Nem akarom, hogy megfagyjon a
hutőben a víz.
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NARRATIVE

Kov~cs régóta szeretett volna venni e~y kocsit.
Két éve gyűjtötte r~ a
pénzt. Most egyÜtt volt 30 ezer forint ja es elha~rozta, hogy nem vár tov~bb.
Az új kocsik Magyarorsz~gon nagyon dr~gák, ezért használtat akart venni. 6gy
gondolta, ha kap egy használt kocsit, kijav!tják a gar~zsban és lesz egy jó
autója.

Megnézte az Újságokban az apróhirdetéseket. Sok haszn~lt kocsi volt eladó.
Kovácsnak volt egy autószerelő barátja, azt megkérte, hogy menjen vele megnézni
a kocsikat. Először Budára mentek, ahol egy fiatalember akarta eladni a
kocsiját. Ez kis kocsi volt, négyhengeres, 40 lóerős motorral. Nem szaladt
sokat, mert a kilóm~ter órája csak 50 ezer kil6métert mutatott.
A gumik elég kopottak voltak, különösen az első két ker~ken. A motor jól
múködött, azonban az akkumul~tor már oreg vol~. A kocsi tulajdonosa azt mondta,
hog~ a motor 14 liter benzint fogyaszt 100 kilóméteren.
Ez nem sok, gondolta
Kovacs, de ö ink~bb egy nagy kocsit szeretett volna venni. ,
Utána elmentek a külvárosba, ahol egy orvos akarta a kocsiját eladni. Ez
már nagy kocsi volt, hathengeres motorral. A motor 60 lóerős volt. Az orvos
,
1.1"
"
.
sokat hasznaita
az autoJat,
~g~ Kovacs tudta, hogy egypar alkatreszt k~ kell
cserélni a kocsin. De ha olcson meg tudja venni, még mindig megéri - mondta a
barátJa - mert?. kocsi elég jó állapotban van és ki lehet javítani.
Ezen a kocsin jó gumik voltak és a csomagtartóban volt egy pótkerék is.
Kovács és dZ autószerelő barátja ki akart~k próbálni a kocsit. Beültek a
kocsiba és elindultak. A sebess~gvált6val egy kis baj volt. A szerelő azt
mondta, hoqy egy fogaskereket és egy csap~gyat ki kell cserélni és új gyertY~kat
venni, de az nem kerül sokba. A karburátor új volt a kocsin, ezért az orvos
s~erint keveset
fogyasztott a kocsi. A kocsi tetszett Kov~csnak, mert simán
szaladt és be~~! 1s tiszta volt.
Az u~.cákon, ahol Kovács hajtott, na~y volt a forgalom.
Rengeteg lovaskocsi,
autó. teherautó, villamos, autóbusz, kerekpár (bicikli) és motorkerékparjárt-mindenhol. l(Ov~cs régóta vezetett és jó vezető volt, {gy nem id~es{t:.ette őt
a nag}' ~l.nga 'om. Amikor gyalogoso~ vagy ~iciklik .men~ek..el ,m~llette!. mindig
lelasbuLt "Iert nem akarta, hogy veletlenul valam~ baj tortenjen. Kozben
Kov-acÚlak es.,:ébe jutott, hogy nemsokára lejár a hajtási igazolványa. Elhatároz···
ta, hogy l1Iá...§J~ elmegy és meqújÍtja.

Egy Li: idő múlva megfordult és visszahajtott az orvos lakásához. Az orvos
32 ezer forintot ké!:t ct kocsiért. Kovács alkudni kezdett vele. Végül 3J ~zer
for.i;;to.:H1 '11E.ge:Jyeztek. Kovács nagyon örült, hogy 30 ezerért megkapta a kocsit
éw "1n'~ icIrt" kifizette a kocsi árát az orvosnak. Azután megint beültek a kocsiba
és e)m",~r'·'.e;' Kovács feleségéért, hogy neki is megmutassák a kocsit. Kovács
s~e':l~~t, -;:.a:::'itja megl(~érte, hogy azonnal megrendeli az alkatrészeket és ha megjor.q.·:~., fci':1l.vj~ rOV2'.csot.
Akkor majd megmondja, hogy mikor vigye be a kocsi J:
jav{t~ni
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lassulni, lelassulni
g:(alogos ..
veletlenul
lejár
hajtási
igazolvány
,
masnap
megújItani
megfordulni
alkudni
végül
megegyezni

K Ö Z Ú T

to slow down
pedestrian
accidentally
expires
driver's licence
next day
to renew
to turn (around)
to bargain
finally
to agree

JELZÖTABLAK

e

\f;;'~:"'J

'Vi

E1séi..:ndű

fóúlvoral

M~.súu;\;nriú

fóút,onal

k6 v et lt rwx

Harmadrendű

lóulvonal

Orszácos
fóutvonal
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'lukkanó

SulykorlátO!dS

kOI(~tkp.llk

Sz.IeSSég-

Magasság-

~orlátOlás

\OrfátOlás

C\)=e ~
...

,

,_'lJ

"",_1."

Útk2nyarulal
balru

Ketlós
Gt:...anYdrddl
etóbb Jobb

Kellós

Útkereszteződés

ulkail'iarula!,

elóbb balra

Megengedetl
!egklSebb
,ebesség

Sebességl,orláloza,
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BÍR6~GI TÁRGyAlÁsoN

Basic sentences
trial, conference
district, region
court of justice

tárgyalás
kerület, -e
bIróság, -a

KECSKEMtTI
This morning I was at the District
Court (at a court proceeding).

Ma ~eggel ~á~g~aláson voltam a
keruleti b~rosagon.

VARGA

You don't

say~

What happened?

to break in
to rob
to catch, capture
culprit

Ne mondja~

Mi történt?

betörni
rabolni, kirabolni
elfogni
tettes

KECSKEMtTI
Last week my apartrnent was broken
into and robbed while I was away
on summer vacation. But the culprits
were caught soon afterwards.
how many (people)

A múlt héten betörtek a lakásornba.
Kiraboltak, am{~ nyaralni voltam.
De hamar elfogtak a tetteseket.
hányan

VARGA

How many were there and what did
they take?
noise
noiseless, silent
noiselessly
to force, break open

Hányan voltak és mit vittek el?
zaj
zaj talan
zajtalanul
feltörni

KECSKEMtTI
There were three of them, an elderly
man and two young boys. They forced
the door without making any noise and
took alI the clothes.
unpleasant
situation

Hárman voltak. Egy idősebb férfi
és két fiatal fiú.
zajtalanul feltörték az ajtót és minden ruhát
elvittek.
kellemetlen
helyzet, -e

VARGA

What, an unpleasant situation~
Didn't the neighbors hear anything?
burglar
robber
besides, moreover
stormy
full
mud
muddy
footprint

NÉGYSzÁZTIZENEGY

Kellemetlen helyzet~ A szomszédok
nem hallottak semmit?
betörő

rabló
különben is
viharos
tele
sár,
sarat, sara
,
saros
lábnyom, -a
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KECSKEMtTI
No, because the burglars worked
quietly and, anyway, it was a stormy
night. There were muddy footprints
alI over the apartment.
to be able to work

Nem, mert a betörők csendesen dolgoztak. Különben is az éjszaka viharos
volt. Az egész lakás tele volt sáros
lábnyomokkal.
dolgozhatni

VARGA

They were certainly able to work in
peace. Did they spend a long time
in the apartment?
innumerable, countless
beer (adj.)

Persze, {gy nyugodtan dolgozhattak.
sokáig voltak a lakásban?
számtalan
soros

KECSKEMtTI
must have spent a long time
there. They ate and drank up every~hing that they could find in the
kitchen. 'I'hey left any number of
empt.y beel' t,ott.les after th,,'Fl.
~hey

Hosszú időt tölthet tek ott. Megette~
és megittak mindent, ~mit a,.k~ny~ában
találtak.
Számtalan ures soros-uveg
maradt utánuk.
mulatságos

"lARGA
How

amusing~

~nat

But how could they know
nobody would be at home?
.,ittle '[-,Yr
every eve"12,'19
unknown

Mulatságos~

De honnan tudhatták, hogy
senki sem lesz a házban?
fiúcska
esténként
ismeretlen

KECSKEMtTI
They could see that all the windows
were dark. My neighbor's littIe son
said that a strange car was parked on
the other side every ni~ht~ere
'.vere a.lways two peopl€' ,',r ,.
1:0 wa'tch
; :'.c<-~:';ge number

Láthatták, hogy sötét volt minden
ablak. A szomszédom fiacskája azt
mondta, hogy esténként egy ismeretlen
kocsi állt a másik oldalon. Mindig
ketten ültek benne.
figyelni
rendszám, -a

v..IlG;,

:'m

they watcheó the house.

s~~e

Did

th.e chU.él notice the l i.censB number?

Biztosan a házat figyelték.
Látta
a gyerek a kocsi rendszámát~

.;',:,(L:J
_~.:r~ves t
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na
nyomozni
kinyomozni

weIl
to search, investigate
to trace, to track
VARGA
WeIl, and how did they track down
the culprits?

Na, és hogyan nyomozták ki, hogy kik
a tettesek?
telj es
telj
. , esen
Jozan
darabka

complete, full, total
entirely, totally
sober
small piece

KECSKEMtTI
you can imagine that after so many
drinks they weren't exactly sober.
One of them forgot his coat on the
chair. The police found a small
piece of paper in the pocket with an
address on it.

Gondolhatja, hogya sok ital után nem
voltak teljesen józanok. Az egyik a
széken felejtette a kabátját. A
rendórök egy darabka pa~írt találtak
a zsebében, amin egy C1m volt.
valóban
vigyázatlan
részeg

indeed, really
careless
drunk, intox1cated
VARGA
They were really careless. Or they
were drunk. What did the police do
after that?

Valóban vigyázatlanok lehettek. Vagy
részegek voltak. Mit csináltak a
rendórök azután?

KECSKEMtTI
They went to the address that was
on the littIe piece of paper. A
friend of one of the burglars lived
there. He told them where they could
find the owne~ of the coat.

Elmentek arra a címre, ami a papír
darabkán volt. Az egxik betörónek a
barátja lakott ott. O megmondta,
hogy hol találhatják meg a kabát
tu laj donosá t.
bűnös

criminal, guilty
VARGA
Where di~ they succeed in finally
catching the culprits?

végül is hol sikerűlt elfogni a

bűnösöket?

vára i-Iar~'l'L

unexpectedly
tc: surl:'ound
surprise
to get o~e~ the surprise
to arres"'""
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stolen
t~ings,

belongings

~UNGARlAN

lopott
holmi

VARGA

Did they find the stolen things?
one third

Megtalálták a lopott holmit?
egyharmad

KECS~TI

They had sold about a third of the
clothes but they had the remaining
two thirds in their possession.

Körülbelül egyharmad részét már eladták. De a kétharmad része a
ruháknak megvan.

VARGA

You sbould be glad to be able to get
two thirds of your things back. The
police caught them just in time.
Who were the burglars, anyway?
juvenile, youthful
j ob, position
unemployed
opinion
incorrigible, incurable
fatherless
mother less
orphan
to grow up

örülj ön, hogy visszakar.hatja a ~lolmik
kétharmadát. A rendőrok éppen
idejében fogták el őket. Kik voltak a

betőrök?

fiatalkorú
állás
állástalan
vélemény
j av! tha ta tlan
apátlan
anyátlan
,
arva
felnőni

KECSI<EMtTI
Two young unemployed boys and an
older man.
In my opinion the boys
are not incorrigible. They're
mother less and fatherless orphans and
grew up without any home life.
disordered, unsettled
conditions, circumstance

Két fiatalkorú állástalan fiú és egy
öregebb ember. A fiúk, a véleményem
szerint. nem jav!thatatlanok.
Apátlan~anyátlan árvák és otthon
nélkül nőttek fel.
rendezetlen
körülmény

VARGA

Unfortunately there are many young
people like them.
I read recently
that in the big cities twelve and a
half percent of the children grow up
under bad conditions.
uneducated
to influence

Sajnos, sokan vannak ilyen fiatalok.
Nemrégen olvastam, hogy a,nag~ vár9sokban agyerekeknek 12.5 szazaleka no
fel rendezetlen körülmények között.
tanulatlan
befolyásolni

KECSI<EMtTI
l've heard that too.
These two boys
couldn't have seen much good in life,
either. They were young and uneducated and thus eas ily influenced.
the person most guilty,
ring leader

414

Ezt én is hallottam.
Ez a két fiú
sem láthatott sok szépet az életben.
Fiatalok és tanulatlanok vo~tak és
{gy könnyen befolyásolhatták őket.
fóbúnös
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VARGA
You mean to say that the third is the
leader?

Azt akarja mondani, hogya harmadik a
főbűnös?

rendőrség, -e
nyilvántartani

police force
to record, keepevidence
criminal, delinquent
thief
honest
.
to earn a living
inactively

bűnöző

tolvaj, -t
becsületes
kenyeret keresni
tétlenül

KECSKEMéTI
yes. The police have identified hirn
as a criminal with a long record.
He
could earn an honest living if he
wanted to, but he prefers to live
without doing any work.

Igen. A rendőrség régóta ny'ilvántartja, mint bűnözőt. Becsuletes
munkával megkereshetné a kenyerét, de
ő inkább tétlenül él.

prison, jail

börtön, -ök, -e

VARGA
I'm sure he has been in prison
several times already.
I have an
idea that he'll get a few years now
too.

Biztosan már többször ült börtönben.
Gondolom, most is fog kapni egypár
évet.

judge
penitentiary
to sentence, to forrn an
opinion

bÍró
fegyház,

-at

1télni

KECSKEMéTI
The judge has already sentenced him
to two and a half years in the
penitentiary.

A tár~yaláson a bIró két és fél évi
fegyhazra !télte.

to appeal
accused, defendant
sentence

felleboezni
vádlott, -at, -ja
itélet, -e

VARGA
Didn't the accused appeal the
sen tence?

Nem fellebbezett a vádlott az Itélet
ellen?
védő

defense counsel
prosecutor
grave, serious, heavy
punishrnent, penalty
previously convicted

ü~yész
sulyos
büntetés
büntetett előéletű

KECSKEMtTI
He didn't but the defense did. The
prosecutor, on the other hand, asked
for a more severe punishrnent because
the accused had a previous prison
record.

NÉGYSZÁZTIZENÖT

Wen. r'), hanem a védő fellebbezett.
Az
1J.·-Jyé:·· ~eg súlyosabb büntetést kért,

mert

c,

..,;:'úlott büntetett előéletű.

415

Hosted for free on livelingua.com

UNIT

SPOKEN HUNGARIAN

19
degree
intermediate court
higher, superior court
supreme court

-fokú
másodfokú bíróság
· bl.rosaCJ
",
f e l so
legfelsőbb bl.róság

VARGA
Well, aLd when will the trial in the
higher court be?

Na és mikor lesz a tárgyalás a
másodfokú híróságon?

KECSKEMéTI
Egy hónap múlva.

Next month.

VARGA
And the boys? What kind of punishment did they get?
reformatory, boarding
school

ts a fiúk?
kaptak?

Ők milyen büntetést

nevelő·intézet, -e, -je

KECSKEMéTI
They're being sent to the reform
school at Aszód. The reason they're
sending them there is so that they
can learn some trade.
undoubtedly
to bring up, educate
from them

Egy évre Asz6dra küldik őket, a
nevelőintézetbe.
Azért küldik oda
őket, hogy ott valamilyen szakmát
tanulhassanak.
kétségtelenül
nevelni

belőlük

VARGA
That'll undoubtedly help them.
I
hope they' II train them to be honest
men.

Ez kétségtelenül használni fog nekik.
Remélem, hogy becsületes embereket
nevelnek belőlük.

KECSKE~1lhI

tn is remélem.

I hope so too.

Közmondá sok

Proverbs

Ki mint él, úgy {tél.
Más kárán tanul az okos.
Borúra derű - derúre ború.
Járt utat járatlanért el ne hagyd.
Nem mind rossz, ami szokatlan.
Ki dolgát Istennel kezdi, jól végzi.
Jobb az elég, mint a sok.

416
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Notes on Grarnrnar
(For Home study)
A.

Verbs with Infinitive stems in -ó, -ő

A few verbs with an infinitive stem end ing in -ó or -ő (róni, lőni) follow
a pattern different from that of most other verbs. These forms show two stems
for each of these verbs:
rov- and ró-, lőv- and lő-. The stem in v occurs
when the ending begins wit~vowel (-ok, -unk, etc.), the other when the ending begins with a consonant, or is zero, as in the third person singular
indefinite. Note the alternation of stem which appears in the underlined forms
of the present tense of these verbs:

l

Inde f iili te

I

-rovok

lövök

rovom

lövöm

lősz

rovod

lövöd

ro

lő

'.
rOJa

lövi

rovunk

lövünk

rójuk

lőjük

rótok

lőtök

rójátok

lövitek

rónak

lőnek

róják

lövik

,

rosz

,

B.

Definite

stem Extension -hat, -het

The suffix -hat, -het added to a verb stem indicates that the action of the
verb 'may' be done. This is a general indication of permissiveness or
possibility_ The personal endings follow this suffix:
Megvehetem a kocsit.
Megnézhetné a múzeumot.
Megkérdezhetnénk a g~erekeket.
Fehér elviheti az irogépet.
There are several other words which ~ive the narrower meanings of '(it is)
possible' (as opposed to 'impossible') - lehetr I (it is) permissible' (as
opposed to 'forbidden') - szabad; 'to be able' (as opposed to 'to be unable') tudni.
C.

Fractions

The numerator of fractions in Hungarian is the cardinal number as in
English. The denominator is formed by adding the suffix -ad, -od, -ed, -öd to
the cardinal (or by dropping the -ik of the ordinal in alI cases except for

1/2) :
ketted
harmad
negyed
ötöd
hatod
Ketted is the mathematical term for 1/2.

NÉGYSZÁZTIZENHiT

The popular term is fél.
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The Endings -an,

~

Numerals and other words indicating quantity take the suffix -an, -en when
used as substantives. As substantives these numerals always refer to persons
and are accompanied by the plural form of the verb:
Hányan voltak ott?
Sokan vannak az iskolában.
Hárman voltunk a szobában.
Négyen magyarul tanultak.
E.

Diminutive Suffixes

The mo~t comm~n diminutiv~ sUffixe~ in Hung~rian a~e -ka, -ke, and -cska,
-cske: madarka, varoska, szekerke, levelke~ cipocske, agyacska, kezecske,
haZaCska. These may be added to nouns or adjectives: kicsike, nagyocska,
fiatalka, vékonyka.
In addition to indicating smallness, they are of ten used to express
' II
~
,
"
,
a~fecti~n a l so:
Mar~~cska, ~vacska, Peterke, Janoska; kedveskem, édeském,
hugocskam, galambocskam.
F.

The Suffix -s,

(~,

-as, ~, -ös)

The adjectival ending ~ (~, ~, ~, -ös) is added to nouns and adjectives and denotes 'having the quality of or possessing':
p~r

sor
víz
kicsiny
beteg
tavaszi

p~r~s ~t
soros-uve~

vizes-pohár
kicsinyes ember
beteges asszony
tavaszias idő

When the suffix is added to numerals the resulting combination is used as
in the following examples:
egyes számú szoba
kettes villamos
A húszas (1920-as) években
történt.
A négy ötvenes vonattal utazom.
Hányas autóbuszra szálljak fel?
Itt van egy' sz~zas. (money)
frjon egy ötöst és egy hatost.
Kettesben sétálunk.
G.

the number one room
the number two streetcar
It happened in the twenties.
I'm taking the 4:50 train.
What number bus should I get on?
Here's a hundred dollar bill.
Write a five and a six.
We' re walking two-by-two.

The Adjectival Ending -talan, -telen, -tlan, -tlen, -atlan, -etlen indicating 'lack of', '-less'

(l) Nouns encing in a consonant:
the adjective is formed by adding
-talan, -telen or -atlan, -etlen to the noun. There is no sure way of determining which of these suffixes agiven noun requires, but often a noun that
takes the auxiliary vowel ~ before the plural -k will require the suffix
-atlan for the corresponding adjective fiorm.

,

,
hús,
nev

sz~v

,

zs~r

penz

418

névtelen
szívtelen
hústalan
zsírtalan
pénztelen

jog
föld
ember
család
.
,

~gazsag

jogtalan
földtelen
embertelen
családtalan
igazságtalan

fej
fül
fog
ház
láb

fejetlen
fületlen
fogatlan
házatlan
lábatlan

N~GYSZÁZTIZENNYOLC
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(2)
Nouns ending in a vowel:
the adjective is forrned by adding
-tlan or -tlen to the noun. The final vowel of the stem is always long:
nő

,

so ,
szo
apa
anya

nőtlen

fa

sótlan
szótlan
apátlan
anyátlan

idő

időtlen

haza
béke
ajtó

hazátlan
békétlen
ajtótlan

fátlan

(3) Verbs:
the adjective is forrned by adding -atlan, -etlen to the
rhird person singular of the verb:

,

1r,
var

hIv
akar
fest

(4)

{ratlan
váratlan
h{vatlan
akaratlan
festetlen

fűt

fűt8tlen

.,

járatolan
mosatlan
töltetlen
tanulatlan

Jar
mos
tölt
tanul -

The suffix may also be added to the basic form of an adjective:
elégtelen
tisztátlan
boldogtalan
komolytalan

elég
tiszta
boldog
komoly

.,

.

muveSZ1
nemzeti
,
nepszeru -

.

művészietlen

nemzetietlen

népszerűtlen

(5) Note the meaning where the suffix -hat, -het is used along with
-atlan, -etlen:
lát 'he sees'; láthat 'he can (is able~ see';
láthatatlan' (tha~cannot be seen', 'invisible'. Other examples are:
ihatatlan
ehetetlen
járhatatlan

undrinkable
inedible
impassable

lakhatatlan
le{rhatatlan
használhatatlan

uninhabitable
indescribable
unusable

SUBSTITUTION DRILL
1.

Szép ez a fiúcska~
kép - ló - fa kéz - erdő - könyv lámpa - ház óra - körte falu - ágy - tükör virág - madár - gyerek

NÉGYSZÁZTIZENKILENC

képecske - lovacska - fácska kezecske - erdőcske - könyvecske
lámpácska - házacska órácska - körtécske falucska - ágyacska - tükröcske
virágocska - madaracska - gyerekecske
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Itt van a leányka.
kanálka ..
darabka asszonyka
madárka vékonyka

kanál - levél darab - tehén - állat város - kabát ass~ony madar - asztal - sovány vékony

3·

A föld kétharmad részét már
eladták.

.. ..
,
- egyotod -,e9.y~armad negyotod - egytized - ketotod egynegyed - egyheted - egyhatod

,

3/4 - 1/5 - 1/3 4/5 - 1/10 -2/5 1/4 - 1./7 - 1/6
4.

h~ro~n~gyed

Egyharmada még megvan.

két~t~de - e~yhatoda - háromnegyede e9yotode - ketharmada - eg~ny~lsada kethetede - egynegyede - negyotode
egyszázada

2/5 - 1/6 - 3/ 4 1/5
2/3
1/8
2/7
1/4
4/5 - 1/100
5.

levélke tehénke - állatka - városka - kabátka asztalka - soványka -

Hányan voltak ott?

..

sok - kevés - öt - tíz néhány - négy - egy-kettő sz~z - ezer - húsz

,

sokan - kevesen - oten - t~zen
néhányan - négyen - egy-ketten százan - ezren - húszan
VARIATION DRILL
I

l.

Nem maradhatok sokáig.
a.
b.
c.
d.
e.

2.

I can't
I can't
I can't
I can't
school.
Icanit

stand alI day long.
start at eight o'clock.
sleep until noon.
park in front of the

Nem
Nem
Nem
Nem

wait for two hours.

Nem v~rhatok két órát.

Nem hasznáIhatom a kocsit, mert
~.

a.
b.
c.
d.
e.

420

I can ' t
because
Icanit
because
Icanit
I doni t
I can't
because
I can"t
because

Icanit stay long.

learn the lesson
r doni t have a book.
walk this morning
I doni t have time.
buy the car because
have enough money.
borrow his typewriter
he"s not at home.
go to the theater
lim sick.

állhatok egész na2.
indulhatok nyolc órakor.
aludhatok délig.
parkolhatok az iskola előtt.

Icanit use the car because it's out
of order.
Nem tanulhatom meg a leckét, mert
nincs könyvem.
Nem sétálhatok ma déletőtt, mert
nincs időm.
Ne~ ve~etem meg a kocsit, mert nincs
eleg ~enzem. . . . .
, , , ,
Nem kerhetem kolcson az ~rogepet.
mert nincs otthon.
Nem mehetek el a színházba, mert
beteg vagyok.

NÉGYSZÁZHÚSZ
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3·

4.

5.

6.

Nem fizethettem ki a számlát,
mert nem volt nálam pénz.

I couldn't pay the bill because I
didn't have money with me.

a. I couldn't order chicken
paprika because it was already
all gone.
b. I couldn't send the letter
because it ~asn't finished.
c. I couldn't write my homework
because I couldn't find my
pen.
d. I couldn't cook dinner because
there wasn't any gas.
e. I couldn't take the children
to the movies because they
were sick.

Nem rendelhettem paprikás csirkét,
mert már elfogyott.

Beszélhetek az orvossal?

May I talk to the doctor?

a. can I see the child?
b. can I bring you something to
drink?
c. May I give you a cup of
coffee?
d. May I smoke?
e. May Ileave?

Megnézhetem a gyereket?
Hozhatok valamit inni?

tnekelhet, de nem zongorázhat.

You may sing but you may not play
the piano.

a. you may ask, but you can't
order.
b. you may j oke, but you may not
laugh.
c. You may promise, but you may
not give.
d. you may ask but you can't
look for it.
e. You may eat but you may not
drink.

Kérhet, de nem rendelhet.

Elolvashatja ezt a könyvet.

You can read this book.

a.
b.
c.
d.
e.

7·

U_N_IT------,1~9

you
You
You
you
you

can
can
can
can
can

open the door.
close the window.
explain this word.
take off yo II r coat.
hang up your hat.

Nem küldhettem el a levelet, mert
nem volt kész.
Nem {rhattam meg a házi feladatot,
mert nem tudtam megtalálni a
tollamat.
Nem főzhettem meg az ebédet, mert
nem volt gáz.
Nem vihettem a gyerekeke t moziba,
mert betegek voltak.

Adhatok egy csésze kávét?
Dohányozhatok?
Elmehetek?

Viccelhet, de nem nevethet.
Igérhet, de nem adhat.
Kérdezhet, de nem kereshet.
Ehet, de nem ihat.

Kinyithatja az aj tót.
Becsukhatja az ablakot.
Megmagyarázhatja ezt a szót.
Leveheti a kabátját.
Felakaszthatja a kalapját.

Késő van, mehetünk.

It's late; we can go.

a. We have nothing to do; we can
walk for an hour.
b. Lunch will be ready by one;
we can eat at one.
c. We have enough time; we can
s~ill write a letter.
d. John starts this morning; we
can send aparcel with him.
e. We can't smoke in the class
because it's forbidden.

Nincs semmi dolgunk, sétálhatunk egy
órát.
Az ebéd kész lesz egyre, ehetünk

NÉGYSZÁZHUSZONEGY

eg~kor.

Eleg időnk van, {rhatunk még egy
levelet.
János ma reggel indul, küldhetünk
vele csomagot.
Nem dohányozhatunk az osztályban,
mert tilos.
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Meqtanulhatjuk a leckénket.

We can learn our lesson.

a.
b.
c.
d.
e.

Megjav{thatjuk
Megmutathatjuk
Kicserélhetjük
Lezs{rozhatjuk
Betarthatjuk a
szabályokat.

We can repair the engine.
We can show our house.
We can change the tire.
We can lubricate the car.
We can obey the traffic
regula tions.

a motort.
a házunkat.
a kereket.
a kocsit.
közlekedési

Elhozhatják a barát jaikat is.

you can bring your friends too.

a.
b.
c.
d.
e.

Felakaszthatják a függönyöket.
Kifesthetik a lakást.
Kitakar {thatják a szobákat.
Megeml!thetik a nevemet.
Hazaengedhetik agyerekeket.

you can
You can
You can
you can
You can
home.

hang the curtains.
paint the apartment.
clean the rooms.
ment10n my name.
let the childre~ go

Nem ihattak egész nap.

They couldn't drink all day long.

a. They couldn't hospitalize him
because there wasn't any

Nem utalhatták be a k6rházba, mert
nem volt hely •

.eoom.

b. .They couldn' t do anything.
c. They couldn't use the car
because it was broken.
d. They couldn't go out of the
room.
e. They can't be cold because
it' s warm.

Nem tehettek semmit.
Nem használhatták a kocsit, mert
rossz volt.
Nem mehettek ki a szobáb61.
Nem fázhatnak, mert meleg van.

II

1.

Ez a víz ihatatlan.

This water is undrinkable.

a. The lunch was inedible.
b. If it rains much the roads
are impassable.
c. This man is tireless.
d. The house I looked at is prohibitive in price.
e. The car was quite unusable.

Az ebéd ehetetlen volt.
Ha sokat esik az utak járhatatlanok.

f. God is invisible.
2.

422

Ez az ember fáradthatatlan.
A ház, amit néztem, megfizethetetlen.
A kocsi teljesen használhatatlan
volt.
Isten láthatatlan.

A gyerek apátlan és anyátlan.

The child is fatherless and
mother less.

a.
b.
c.
d.
e.

Ez az ember naCJyon kellemetlen ..
Miért olyan szotlan?
Ne leCJyen,vigyázatlan.
A level varatlan volt.
Az {r6 teljesen ismeretlen.

This man's very unpleasant.
Why are you so quiet?
Don't be careless.
The letter was unexpected.
The author is completely
unknown.
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Hústalan ebédet eszünk.

We eat a meatless lunch.

a. He was completely without
money.
b. A decent man doesn't write
anonymous letters.
c. Don't be so heartless.
d. I traveled with a childless
couple.

Egészen pénztelen volt.
Rendes ember nem ír névtelen levelet.
Ne legyen olyan szívtelen.
Egy gyerektelen házaspárral utaz tam.

III

1.

2.

3.

Nem szabad zsíros ételt ennem.

I'm not permitted to eat rich food.

a. Give me a te~~.
b. The coffee spoon is on the
table.
c. The empty milk bottles are
in front of the door.
d. Shall I put beer or wine
glasses on the table?
e. would you like iced coffee?

Adjon egy teás-csészét.
A kávés-kanál az asztalon van.

A gyerekek teies-kávét isznak.

The children drink coffee with milk.

a. I eat buttered bread every
morning.
b. I don't find the soup plates.
c. AlI three were married women.
d. A water tumbler is broken.
e. We drove on very dusty roads.

Minden reggel vajas kenyeret eszem.

Evett már almás rétest?

Did you ever eat apple strudel?

a. I cooked cabbage with tomatoes
for supper.
b. In this restaurant they have
very good noodles with
cabbage.
c. This woman has a girlish
figure.
d. They have a pretty flower
garden.

paradicsomos
káposztát főz tem
,
vacsorara.
Ebben a vendéglőben nagyon j6
káposztás tészta van.

Az üres tejes-üvegek az ajt6 előtt
vannak.
Sörös vagy boros-poharakat tegyek az
asztalra?
Jeges-kávét szeretne?

Nem találom a leveses-tányérokat.
Mind a három férjes asszony volt.
Eltörött egy vizes-pohár.
Nagyon poros utakon hajtottunk.

Ennek az asszonynak lányos alakja
van.
szép virágos kertjük van.

IV

1.

Ez a fiúcska naqyon okos.

This littIe boy is very smart.

a. After dinner it's nice to have
a littIe wine.
b. Here comes little Eve.
c. The child's sleeping in his
littIe bede
d. Her little shoes got wet.

J6 egy kis boracska ebéd után.

NÉGYSZÁZHUSZONHÁROM

Itt jön Évácska.
A gyerek alszik az ágyacskájában.
A cipőcskéje vizes lett.
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Egy madárka ült a fán.

A little bird was sitting in the
tree.

a. Little Peter doesn't go to
school yet.
b. My mother's sick.
she's
suffering a lot, my poor dear.
c. What a big boy little John is

péterke még nem jár iskolába.

2.

Az anyám beteg. szegénykém nagyon
szenved.
Milyen nagy fiú már Jánoska.

already~

Egy darabka kenyér sincs a házban.

d. Not even a little piece of
bread is in the house~

v
1.

2.

Hányan voltak az osztályban?

How many were there in the class?

a.
b.
c.
d.
e.

Sokan voltak a templomban.
Négyen teniszeztek.
Hárman aludtak a szobában.
Tízen ültünk a cs6nakban.
Öten megsebesültek.

There were many in the church.
'I'he four of them played tennis •
Three sle'.:t in tne room.
The ten of us sat in the boat.
Five were wounded.

Három madár volt a fán.
sárga volt.

Kettő

There were three birds in the tree.
TWo were yellow.
Két macska fekszik a széken.

a. There are two cats lying on
c~air.
TWo are under the
chair.
b. Six suits are hang ing in the
wardrobe. Four are already
very old.
c. Many dogs were running on the
street. Three were barking.
d. There were beautiful shops
downtown. But five or six
were closed.

3.

Kettő a szék alatt.

Hat ruha lóg a szekrényben.
már nagyon régi.

Négy

sok kutya szaladt az utcán. Három
ugatott.
Gyön~örű üzletek voltak a
belvarosban. De öt-hat zárva volt.

Az as~~ony a két ruhát megvette.

The woman bought the two dresses.

a. They drank the four glasses
of brandy.
b. Eve brought the five children.
c. John wrote the three books.
d. The boys took away the ten
boxes.

A négy pohár pálinkát megitták.
Éva elhozta az öt gyereket.
János a három könyvet megírta.
A fiúk a tíz dobozt elvitték.

TRANSFORMATION DRILL
I
A

Instructor:
Student:
1.

2.

3.

424

El lehet menni a moziba?
Be lehet zárni az ablakot?
Meg lehet mérni alázát?

Ki lehet nyítni az ablakot?
Kinyíthatom az ablakot?
Elmehetek a moziba?
Bezárhatom az ablakot?
Megmérhetem alázát?
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7·
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19

Beadhatom az orvosságot?
Megvizsgálhatom a beteget?
Adhatok vérátömlesztést a betegnek?

Be lehet adni az orvosságot?
Meg lehet vizsgálni a beteget?
Lehet vérátömlesztést adni a
betegnek? (
.,
El lehet h1vni a korzeti orvost?
Hova lehet állltani a fotelt?

Elhlvhatom a körzeti orvost?
Hova álllthatom a fotelt?
B

Instructor:
Student:

3·
4.

5·
6.

A gyereknek nem szabad bort innia.
A gyerek nem ihat' bort.
Szabó nem ehet zslrosat.

Szabónak nem szabad zslrosat
ennie.
A betegnek még nem szabad
felkelnie.
Magyarországon a gazdálkodóknak
csak egy saját tehenet szabad
tartaniuk.
Nem szabad megsértenünk ezt az
embert.
A gyerekeknek nem szabad moziba
menni, ha nem tanulták meg a
leckét.
A városban nem szabad gyorsan
hajtanunk.

A beteg még nem kelhet fel.
Magyarországon a gazdálkodók csak
egy saját tehenet tarthatnak.
Nem sérthetjük meg ezt az embert.
A gyerekek nem mehetnek moziba, ha
nem tanulták meg a leckét.
A városban nem hajthatunk gyorsan.

c
Instructor:
student:

2.

3·
4.

5·
6.

Nem tudtunk elmenni, mert rossz volt a kocsink.
Nem mehettünk el, mert rossz volt a kocsink.
Nem maradhattak sokáig, mert haza
kellett menniük.
Nem utazhatott Európába, mert nem
kapott útlevelet.
Nem sétálhattunk, mert nem volt

Nem tudtak sokáig maradni, mert
haza kellett menniük.
Nem tudott Európába utazni, mert
nem kapott útlevelet.
Nem tudtunk sétálni, ll1er-t
nem volt időnk.
Nem tudtak elmenni Kovácsékhoz,
mert a gyerekek betegek voltak.
Reggel nem tudtam megfürdeni,
mert nem volt meleg vlz.
Nem tudtunk leszállni a
villamosról, mert nem állt meg.

időnk.

Nem mehettek el Kovácsékhoz, mert a
gyerekek betegek voltak.
Reggel nem fürödhettem meg, mert
nem volt meleg vIz.
Nem szállhattunk le a villamosról,
mert nem állt meg.
D

Instructor:
student:

1.

Meglrnám a levelet, ha lenne
időm.

2.

3·
4.
5·
6.

7·
8.

Megvenné a házat, ha volna pénze.
Megvehetné a házat, ha volna pénze.

Ha volna időnk, elmennénk operába.
Ha nem esne, sétálnánk.
Ha Magyarországon lennének,
magyarul beszélnének.
Minden reggel teniszeznénk.
Reggel nyolckor indulna.
Ha elutaznék, az egész házat
bezárnám.
Ha vacsorázni mennénk velük, ők
fizetnék a számlát.

Meg!rhatnám a levelet, ha lenne
időm.

Ha volna időnk, elmehetnénk operába.
Ha nem esne, sétálhatnánk.
Ha Magyarországon lehetnének,
magyarul beszélhetnének.
Minden reggel teniszezhetnénk.
Reggel nyolckor indulhatna.
Ha elutazhatnék, az egész házat
bezárhatnám.
Ha vacsorázni mehetnénk velük, ők
fizethetnék a számlát.
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E

Instructor:
Student:

2.

3·
4.
5·

6.

Könyvet veszek tanulni.
Könyvet veszek, hogy tanulhassak.

Megkeresem a tollamat, hogy
.írni tudj ak.
Bemegy Washingtonba vásárolni.

Megkeresem a tollamat, hogy !rhassak.
Bemegy Washingtonba, hogy
vásárolhasson.
Befűt a szobába, hogya gyerekek meg
ne fázhassanak.
'
A fiú hazamegy, hogy tanulhasson.
Beviszem a kocsLmat a garázsba, hogy
megjav!thassák.
Megfózöm az ebédet, hogy ehessünk
egykor.

Befűt a szobába, hogya gyerekek
meg ne fázzanak.
A fiú hazamegy tanulni.
Beviszem a kocsLmat a garázsba,
hogy megjav!tsák.
Megfózöm az ebédet, hogy egyÜnk
egykor.

II

A

Instructor:
Student:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Az ebédet nem lehetett megenni.
Az ebéd ehetetlen volt.

A vizet nem lehetett meginni.
A házban nem lehetett lakni.
Az úton nem lehet járni.
Ezt a kocsit nem lehet már
használni.
A motort nem lehet kijavítani.
Azt a házat nem lehet megfizetni.
A levelet nem lehetett elolvasni.

A víz ihatatlan volt.
A ház lakhatatlan volt.
Az út járhatatlan.
Ez a kocsi használhatatlan.
A motor kijavíthatatlan.
Az a ház megfizethetetlen.
A levél olvashatatlan volt.
B

Instructor:
Stud~nt:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

A gyereknek nincs apja és anyja.
A gyerek apátlan-anyátlan.

Ennek az embernek nincs hazája.
Ezen a vidéken nincsen fa.
A fiú nem szólt egy szót sem.
A férfinek nem volt családja.
Nekem soha sincs pénzem.
Magyarországon sok parasztnak
nincsen földje.
A házon nem voltak ablakok.
Ennek az asszonynak nincsen párja.

Ez az ember hazátlan.
Ez a vidék fátlan.
A fiú szótlan volt.
A férfi családtalan volt.
Mindig pénztelen vagyok.
Magyarországon sok paraszt
földtelen.
A ház ablaktalan volt.
Ez az asszony páratlan.

c
Instructor:
Student:.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

426

A házban senki sem lakott.
A hái lakatlan volt.

Az úton senki sem jár.
Az embert senki sem ismeri.
Kovács gyerekeit nem jól nevelték.
A nyár nem volt kellemes.
A fiú nem tanult semmit.
Ezt nem lehet megcsinálni.

Az út járatlan.
Az ember ismeretlen.
Kovács gyerekei neveletlenek.
A nyár kellemetlen volt.
A fiú tanulatlan volt.
Ezt lehetetlen megcsinálni.
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D

Instructor:
Student:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

A gyereknek nincs~n étvágya.
A gyerek étvágyta+an.

Az asszonynak nincs gyereke.
Ez aZ,ember nem boldo~.
A tanarnak nincsen SZl ve.
A levesben nincsen zsfr.
Nem lehet elhinni, amit mond.
Az ember nem büntetett elóéletú.
A lakás nincsen berendezve.
Sok embernek nincsen állása.

Az asszony gyerektelen.
Ez aZ,embe~ boldogtalan.
A tanar sZlvtelen.
A leves zsírtalan.
Hihetetlen, amit mond.
Az ember büntetlen előéletú.
A lakáa berendezetlen.
Sok ember állástalan.
E

Ins truc tor:
Student:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

A vidéken sokan laknak.
A vidék lakatlan.

A lány boldog.
A fiú sokat tud.
A leves zsíros.
Az embert ismerik.
Fehérnek jó állása van.
Kovács nős.
Az úton sokan járnak.
Kellemes este volt.
A tanár igazságos.

A lány boldogtalan.
A fiú tudatlan.
A leves zsírtalan.
Az ember ismeretlen.
Fehér állástalan.
Kovács nőtlen.
Az út járatlan.
Kellemetlen este volt.
A tanár igazságtalan.

III
A

Instructor:
Student:

1.
2.

3·
4.
5·
6.

7·
8.

Két fiú ment.
Ketten mentek.

ot lány énekelt.
Négy diák tanult magyarul.
Nyolc gyerek játszott a kertben.
Sok ember áll a bazilika előtt.
Körülbelül száz ember utazott
a haj6n.
Hét ember ült az asztal körül.
Hatvan újságíró ment a sajtóértekezletre.
Kilenc lány jól érettségizett.

Oten énekeltek.
Négyen tanultak magyarul.
Nyolcan játszottak a kertben.
Sokan állnak a bazilika előtt.
Körülbelül százan utaztak a hajón.
Heten ültek az asztal körül.
Hatvanan mentek a sajtóértekezletre.
Kilencen jól érettségiztek.
B

Instructor:
Student:
1.
2.

3.
4.

5.

A két fiú ment.
A ketté ment.

A három férfi elutazott Londonba.
A kilenc lányt láttam.
A négy gyereket festem.
Az öt diplomatát áthelyezték
Németországba.
A három öreget ápolja.

NÉGYSZÁZHUSZONHÉT

A három elutazott Londonba.
A kilencet láttam.
A n~gy'et,festem. ,
Az otot athelyeztek Németországba.
A hármat ápolja.
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c
Instructor:
Student:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Hány tanárt lát?
Hányat lát?

Két lány jól tanul.
Hat könyv van az'asztalon.
A négy férfi könyvet vett.'
H~rom gyerek bete~ volt.
Latom a hatokatonat.
A konzul irodájában kilenc
tisztviselő dolgozott.
öt kutya ugatott.
A két váza herendi porcelán.

Ketten jól tanulnak.
Hat van az asztalon.
A négy könyvet vett.
Hárman betegek voltak.
Látom a hatot.
A konzul irodájában kilencen
dolgoztak.
Öt ugatott.
A kettő herendi porcelán.

TRANS LAT ION DRILL

1. yesterday a bank was robbed downtown.
2. The robbers, five of them,
carne in a big black car.
3. Two of them remained in the car,
three went into the bank.
4. It was possible that they knew
that in the morning only a few
people come to the bank.
5. The people on the street couldn't
see anything.
6. They locked the door unexpectedly
and went to the cashier.
7. They gave a small piece of paper
to one of the women clerks.
8. On the paper was written 'your
money or your life.'
9. The clerks couldn't do anything
because they were afraid.
10. They just sat speechless at their
desks.
11. The burglars put alI the paper
money in a suitcase.
12. They were able to work in peace
because nobody could come in the
door.
13. Then alI three went quickly out of
the building.
14. They got into the car quickly and
alI five drove away.
15. One of the clerks from the bank
called the police immediately.
16. The police arrived in two cars
within a few minutes.
17. They closed the doors; nobody was
able to enter the building.
18. There were many muddy footprints
alI over the building.
19. The culprits took four fifths of
the money.
20. People on the street could see
that something was happening in
the bank.
21. Many police cars went after the
bank robbers' car.
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Tegnap a belvárosban kiraboltak egy
bankot.
A rablók, akiJ~ öten voltak, nagy
fekete kocsival jöttek.
Ketten a kocsiban maradtak, hárman
pedig bementek a bankba.
Tudhatták, hogy reggel kevés ember
fog a bankba menni.
Az emberek az utcán nem láthattak
semmit sem.
Váratlanul bezárták az ajtót és a
pénztárhoz mentek.
Az egyik hivatalnoknőnek odaadtak egy
darabka pap{rt.
A pap{ron ez állt: 'pénzt vagy
életet' •
A hivatalnokok semmit sem
csinálhattak, mert féltek.
Csak hangtalanul ültek az
{róasztaluknál.
A betörők egy táskába tették az
összes paplrpénzt.
Nyugodtan dolgozhattak, mert senki
sem jöhetett be az ajtón.
Azután mind a hárman gyorsan kimentek
az épületből.
Gyorsan beültek a kocsiba és mind az
öten elhajtottak.
A bankból az eg~ik hivatalnok
azonnal telefonalt a rendőrségre.
A rendőrök két autóval percek alatt
megérkeztek.
Az ajtókat bezárták, senki sem
mehetett be az épületbe.
Sok sáros lábnyom volt mindenhol az
épületben.
A tettesek a pénz négyötöd részét
elvitték.
Az emberek az utcán láthatták, hogy
valami történt a bankban.
Sok rendőrautó ment a bankrablók
kocsija után.
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22. The culprits could not drive fast
in the city.
23· The police knew that they couldn't
be far from the city yet.
24. They spot ted them when they were
driving on a dusty road.
25· Three fourths of the policemen
went after the robbers.
26. The robbers' car got a fIat tire
on the bad road.
27· The police saw alI five jump out
of the car and run into the
forest.
28. The policemen, of whom there were
24 - surrounded the forest and
captured the culprits.
29· The trial was held at the courthouse on Thursday.
30. Three of them got severe sentences
because they had previous prison
records.
31. The judge sentenced them to three
and a half years in the penitentiary.
32. The defense appealed, but the
prosecutor asked for a more
severe punishment.
33· There will be another trial in a
higher court in two months.
34. Two of them, those who remained
in the car, were juveniles.
35· The judge thought that they were
not incorrigible.
36. They grew up without any home
life because they were mother less
and fatherless orphans.
37· They were uneducated, therefore
easily influenced.
38. The boys didn't get a severe
punishment.
39· They're being sent to the reform
school where they can learn a
trade.
40. They hope they'll be honest men.

19

A tettesek a városban nem tudtak
gyorsan hajtani.
A rendőrök tudták, hogy még nem
lehettek messze a várost61.
Meglátták őket, amikor egy poros
úton haj tottak.
A rendőrök háromnegyed része a
rabl5k után ment.
A rossz úton a rabl6k kocsija
defektet kapott.
A rendőrök látták, amikor mind az
öten kiugrottak kocsib61 és az
erdőbe szaladtak.
A rendőrök, akik huszonnégyen
voltak, körülvették az erdőt és
el~09.tá~ ~ tetteseke~.
,
c~u~o~tokon volt a targyalas a
b~rosagon.

Hárman súly'os büntetést kaptak,
mert már buntetett előéletúek
voltak.
A bíró három és fél évi fegyházra
ítélte őket.

A védő fellebbezett, de az ügyész
sú~yosabb büntetést kért.

Két hónap múlva lesz eg~ másik
tárgyalás a másodfokú b~róságon.
Ketten közülük, akik a kocsiban
maradtak, fiatalkorúak voltak.
A bíró gondolta, hogy nem
javíthatatlanok.
Otthon nélkül nőttek fel, mert
apátlan és anyátlan árvák.
Tanulatlanok voltak, ezért könnyen
befolyásolhatták őket.
A fiúk nem kaptak súlyos büntetést.
Nevelőintézetbe küldik őket, ahol

szakmát tanulhatnak.
Remélik, hogy becsületes emberek
lesznek belőlük.

RESPONSE DRILL

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
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Hol volt Kecskeméti ma reggel?
Miért volt ott?
Hol volt mialatt kirabolták a lakását?
Hányan voltak abetörők?
Mit vittek el?
A betörők hogyan mentek be a házba?
Miért nem hallottak a szomszédok semmit?
Mivel volt tele az egész lakás?
sokáig voltak a betőrök a lakásban?
Miért gondolja, hogy sokáig voltak a lakásban?
Honnan tudták, hogy senki sincs a lakásban?
Mit látott a szomszéd fiacskája esténként?
Hányan ültek a kocsiban?
Mit csináltak az emberek, akik a kocsiban ültek?
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15·

16.

17·
18.
19·
20.
2122.
23·

24.

25·
26.

27·

28.
29·
30.
3132.

33·
34.

35·

36.

37·

38.
39.
40.
41-

42.

43·

44.

45.

Milyen sz!nű volt a kocsi?
Látta a gyerek a kocsi rendszámát?
Mit találtak a rendőrök a lakásban?
Mi volt a kabát zsebében?
Mi volt a pap!ron?
Hova mentek el a rendőrök?
Ki lakott azon a c!men?
Mit mondott meg a betörő barátja?
Hol fogták el a bűnösöket?
Hogyan fogták el a rendőrök őket?
Mit csináltak a rendőrök abetörőkkel?
Megtalálták a lOp'o!t holmit?
Kik voltak abetorok?
A fiúk, Kecskeméti véleménye szerint, jav!thatatlanok?
Hogyan nőtt fel a két fiatalember?
Ho~yan nő fe~ so~ gyerek,a na9yvárosokb~n?
Miert volt konnyu rossz utra vinni a fiukat?
Ki volt az idősebb ember?
Ki volt a három közül a főbűnös?
Hány évi fegyházra !télte a bfr6?
Fellebbezett a vádlott?
Miért kért az ügyész súlyosabb büntetést?
Mikor lesz a tárgyalás a másodfokú b!r6ságon?
Milyen büntetést kaptak a fiúk?
Miért küldték őket Asz6dra, a nevelőintézetbe?
Milyen embereket akarnak nevelni belőlük?
Volt már maga b!r6sági tárgyaláson?
Miért volt ott?
Milyen b{r6ságok vannak az Egyesült ~llamokban?
Kiket tartanak nyilván a rendőrségen?
Milyen büntetéseket adnak Amerikában a gyorshajtásért?

CONVERSATION PRACTICE
1

A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Mi újság van?
Betörtek alakásomba.
Hogyan törhettek be a lakásába?
Nyaralni voltunk és senki sem
volt otthon.
Mit vittek el a lakásb6l?
Majdnem minden ruhánkat elvitték.
Honnan tudták, hogy nincs senki
a házban?
Láthatták, hogy esténként sötétek
az ablakok.
Hogyan mentek be a lakásba?
Feltörték az ajt6t.

2

A:
B:
A:

B:
A:
B:
A:

B:
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Mikor rabolták ki a lakást?
Egy viharos éjszaka, {gy a
szomszédok nem hallottak semmit
sem.
Hányan voltak abetörők?
Négyen. Két idősebb ember és két
fiatalabb.
Találtak nyomokat a lakásban?
I~en. Az egész lakás tele volt
saros lábnyomokkal és üres sörösüve~ekkel.

Sokaig voltak a betörők a
lakásban?
A rendőrök véleménye szerint
körülbelül két 6rát tölthettek
ott. Megettek és megittak mindent,
amit csak találtak.

N~GYS~ZHARMINC
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3
Hogyan találták meg a rendőrök a
tetteseket?
Az egyik ottfelejtette a
kabátját. Abban egy darabka
pap~ron eg~ c~ volt.
Biztosan
, reszegek voltak a sok
sor utan.
tn is azt hiszem.
Megtalálták a lopott ho1mikat is
a rendőrök?
csak kétharmad részét.
E~yharma~át m~r eladták.
Sul~os..buntetest ~a~tak? , ,
A ket oregebb betorot a b~ro
három évi fegyházra {télte.
Miért kaptak ilyen sályos
büntetést?
Mert mindkettő már büntetett
előéletű volt.

A:
B:

,

A:
B:

,

B:
A:
B:
A:
B:

A:
B:

Milyen büntetést kaptak a
fia ta lemberek?
Két évre nevelőintézetbe küldik
őket.

..

A:

19

UNIT

SPOKEN HUNGARIAN

A:

Ők nem voltak büntetett
előéletűek?

B:

Még nem. De otthon nélkül,
n~gy'oh r;ndezetlen körülmények
kozott nottek fel.
A nevelőintézetben majd
megpróbálnak becsületes embereket
nevelni belőlük.
Biztosan. ott tanulhatnak
valamilyen szakmát is.
Nem fellebbeztek a bűnösök az
!télet e llen?
A két idősebb védője fellebbezett.
A fiataloké nem.
Mikor lesz a másodfoká
tárgyalás?
Két hónap málva. Addig
mindketten a börtönben ülnek.
Remélem a másodfoká bíróságon sem
kapnak kevesebb büntetést.
Nem hiszem, hogy kevesebbet
kapnak.

A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

NARRATlVE

,
Ma~y~rorsz~gon

",
b~rosagok,

"..

, ..

fegyh~zak es ~ borton9k az Iqa~sag~gym~niszter~uT ~la l·.artozn~k; ,Budapes~7n es ~z ,egesz ors~agban,kerule~~,

.

a

a

b{róságok muk~dn~k. A b~rosag vezetoje a b~ro, aki a,tar~yalasokon ~teletet
hoz. Aki a torvenyek ellen tesz valamit, annak a bIro ele kell menn~e
A b!rósági tárgyaláson az ügyész büntetést kér a vádlottra. sályos
esetekben, amikor a bűnöst a rendőrség a tárgyalás előtt letartóztatta, a
rendőrök kísérik a tárgyalásra.
ott a vádlottak padján ül, amíg a tárgyalás
folyik. - - A tárgyaláson a vádlott maga védheti meg magát, vagy erre ügyvédet
fog~dh~t. ,Az üg~v~~ a ~árg~alás előttMm~gbe~zéli a ~ádlottal az,~et. Azután
a~ ugyesz es a vedougyved kerdezik a buno~t es a ~kat;
A tanuk ~agy a,
vadlott ellen, vagy mellette vallanak. Neha a bíro is kerdez. A targyalast
más emberek is hallgathatják.
A tárgyalás után a bíró és a b{rósá~ tagjai megbeszélik az ügyet. A
bíróság tagjai között van a Kommunista Part képviselője is. Ő politikai
szemlontból nézi az ügyet. Azután a bíró kihirdeti az ítéletet. A vádlott,
ha a ar, fellebbezhet.
Utána az őrö~ elviszik a vádlottat.

Ha a bíró sályos büntetést akar adni,
A ~e~s~lyosabb büntetés a
halalbuntetes. Rendszerint gyilkosok vagy politikai bunosok kapnak
halálbüntetést. Akit halálra {télnek, azt felakasztják. Magyarországon nincs
villanyszék vagy gázkamra.
sOK,év~ feg~házra vagy börtönre ítéli a vádlottat.

Van életfogytiglani ítélet is, amikor a bíróság valakit arra {tél, hogy
egész életét a fe~yházban töltse. Később azonban kegyelmet (amnesztiát)
~aphat, ha a börtonben jól viseli magát, vagy ha a politikai helyzet változik.

NÉGYSZÁZHARMINCEGY
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A fegyházakban őrök vigyáznak a rabokra. A hosszú időre elitélt rabok
a feg~házakb6l dol~ozni járnak múhelyekbe és földekre.
Mikor dolgozni mennek,
az őrok mennek veluk. A fegyházak irodájában és konyhájában is rabok dolgoznak.
Ők takar!tják az épületeket is.
A fiatalkorú búnözőket rendszerint nevelőintézetbe küldik egypár évre. A
Ott valamilyen szakmát tanulnak,
amit később az életben használni tudnak.
nevelőintézetben majdnem szabadon mozoghatnak.

.

,

.

-a
torveny
eset, -e
kísérni
vádlottak padja
védeni
~;:Iaz~ag,

·~ogadni

ugy
tanú
vallani
szempont, -ja
kihirdetni
( itéletet)
őr, -ök
halál, -a
~yilkos

eletfogytiglan
kegyelem,
kegyelmet,
kegyelme
j6l viseli magát
változni
rab, -ja
műhely, -et
mozogni

j ustice
law
case
to escort, accompany
prisoner's box
to defend
to engage, hire
case, affair, matter
witriess
to confess, admit, give
evidence
point of view
to pronounce (sentence)
guard
death
murderer
life (time)
pardon, amnesty
behave
to change
prisoner
workroom, workshop
to move
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SPORTtLET MAGYARORSZÁGON
Basic Sentences
KÁRPÁTI
Good morning, Mr. Galambos~ Where
are you going in such a hurry?

Jó reggelt, Galambos úr~
ilyen sietve?

Hova megy

borb~ly

barber
hairdresser
to shave (oneself)
to shave

fodrász
borotválkozni
borotválni

GALAMBOS
To the barber shop.
I'd like to get
a shave before I go to the office.
I didn't have time to shave myself
this morning.

A borb~lyhoz.

Borotválkozni szeret-

n~k, mielőtt hivatalba megyek.
Ma
reggel nem volt időm megborotvál-

kozni.

open
closed
hair
cut
wash

n~itott

zarva
hé}j" -at
vagas
,
mosas

KÁRPÁTI
I'm also looking for a barber shop
that's open. The one where I usually
go is closed this morning.
I also
want a haircut, not just a shave.

tn is egy nyitott borb~lyÜzletet
keresek. Ahova járok, az ma reggel
zárva van. tn hajvágást is akarok,
nemcsak borotválást.

GALAMBOS
I know a shop that's sure to be open.
Come with me.

Tudok egy üzletet, ami biztosan nyitva
van. Jöjjön velem.
nagyszerű

fine, splendid
start, beginning
to be late

Fine, I have more than an hour before
my work begins at the office.
I hope
there aren't so many customers that
1'11 be late.

kezd~s

késni, elkésni

Nagyszerű~ M~~ több mint egy órám van
a hivatal kezdes~ig. Rem~lem, hogy
nem lesz sok vendég és nem kések el a
hivatalomból.

into, inwards
news

bele
h{r, -e

GALAMBOS
I see they don't like lateness at your
office either. However, I'd like to
look at the morning paper and read the
sports column anyway.
I usually read
it every morning.

NÉGYSZÁZHARMINCHÁROM

Látom, hogy ma~uknál sem szeretik a
De azert szeretn~k belen~zni
a reggeli újságba és elolvasni a sporth{reket. Minden reggel el szoktam
olvasni.

k~sést.
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to get dressed
to wash oneself
to dry oneself
to comb one's hair
to get.undressed
soccer player
team, troop
to win, obtain
championship

I heard some of the sports news on
the radio while I was dressing. The
Austrian soccer team wan the European
championship.
to lose
match, game, contest

öltözködni, felöltözködni
mosakodni, megmosakodni
törülközni, megtörülkőzni
fésülködni, megfésülködni
vetkőzni, levetkőzni

labdarúgó
csapat, -a
nyerni, megnyerni
bajnokság, -a

~n egy részét már hallottam a rádióban,
mialatt öltözködtem. Az osztrák
labdarú~ó csapat megnyerte az Európabajnoksagot.

elveszteni

mérkőzés

GALAMBOS

You don't say~ Everyone thought that
the Hungarian team would be first.
It's a pitY that we lost the match.
to win, to conquer
to play soccer
goal
to shoot

Ne mondja~
Mindenki azt hitte, hogy
a magyar csapat lesz az első. Kár,
hogy elvesztettük a mérkázést.
győzni

futballozni
gól, -ja
lőni

KÁRP.(TI
The Austrians wan, 4 to 2. After alI,
they're good soccer players.
In the
second half they shot three goals ...
But here we are.
line
it I s our
seat

turn

Az osztrákak ll:2-re győztek. Hiába,
jól tudnak futballozni. A második
félidőben három gólt lőttek .•. De itt
is vagyunk~
sor, -a
ránk kerül a sor
ülőhely

GALAMBOS

We're lucky. Only four people are
ahead of us. Cur turn will come soon.
There are a couple of chairs there.
to wait
to be bored

Szerencsénk van. Csak né9,yen "(1nn:~k
előttünk. Hamar ránk kerul a SaY',
Ott van két ülőhely.
várakozni
unni, una tkozni

KÁRP.(TI
Right, let's sit down.
I hope we
don't have to wait long.
It's boring.
Bratislava
result, outcome, sc ore
to, attain, achieve, score
boxer
fencer
contestant, con.j:.'etitor
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Jó, üljünk le.
Remélem nem kell sOkáig
várakozni. Az ember c sak unj a maCi?' t.
Pozsony
eredmény
elérni
ökölvívó,

,

v~vo

versenyző
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GALAMBOS
You're right. But here's the Sport
News. Let's see what happened in
Bratislava. How did the Hungarian
boxers make out in the championship
tournament?

I~az~ van.
De itt va~ a,sport~js~g.
Nezzuk meg, ~ogy ~i tortent Pozsonyban.
~i~ye~ ~redmenyt erte~ e~ ~ magyar
okolv~vok a bajnoki merkozesen?

rival, opponent, enemy
to compete, fight
shape, form

They won the European championship.
They were up against strong opponents,
but they were in great form.

ellenfél, -felet, -fele

mérkőzni

forma

Megnyerték az Eur6pa-bajnoks~got.
Erős ellenfelekkel kellett mérkőzniük,
de nagyon j6 formában voltak.

GALAMBOS
Luck changes.
If you remember a few
years back, they had the better
boxers. Now we're stronger.

,

A szerencse v~ltozik. Emlékszik, par
évvel ezelőtt nekik voltak jobb
ökölv!v6ik. Most mi vagyunk az
erősebbek.

to practice
to train, coach
lack
appear, be evident, noticeable
branch

At that time they couldn't get enough
training and conditioning. The lack
of conditioning was obvious in alI the
sport activities.

gyakorolni
edzeni
hi~n~

~eglatszik

ag, -at, -a

Akkor nem tudtak eleget gyakorolni,
edzeni. Az edzéshi~ny nagyon megl~t
szott minden sport~gban.

satisfied
but, surely, why, weIl
olympic Games

megelégedve
hiszen
olimpiai j~tékok

GALAMBOS
Even at that time I was satisfied with
the Hungarian achievements. As you
know, at the Olympic Games we won
nine championships, five seconds and
eight thirds.

~n akkor is me~ voltam elégedve a
magyarok eredmenyeivel. Hiszen az
olimpiai j~tékokon kilenc bajnoks~got,
öt második és nyolc harmadik helyet
szereztünk.

name ly
gold
bronze
medal, medallion, coin
accomplishment, achievement

That's nine gold, five silver and
eight bronze medals. This is really
asplendid accomplishment for a small
nation.

NÉGYSZÁZHARMINCÖT

vagyis
arany, -at
bronz, -ot
,
érem, érmet, erme
telj es ftmény

~agyis

9 arany-~ 5 e~üst- és 8 bronzermet. Ez igazan szep teljesttmény
egy kis nemzettől.
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permanent, constant
to demand, claim
fan
to rise, increase

állandÓ
követelni
szurkolÓ
emelkedni

GALAMBOS
Sports certainly demand constant
training and conditioning. But I
imagine it's worth the effort as the
number of fans is constantly growing.
soccer game
filled to capacity
stadium
to look, watch to the finish
myself

Yes. Yesterday at the soccer game
the 'Népstadion' was filled to capacity
There was only standing room left and
I watched the game standing.
Fortunately, I was by myself, my wife
didn't come.
popular
alI over, everywhere
to draw
spectator

A sport bizony állandó gyakorlást és
edzést követel. De gondolom, me~éri
nekik. A szurkolók száma állandoan
emelkedik.
futballmeccs
zsúfolásig tele
stadion, -ja

'.

,

.

veg~gnezn~

magam

Igen. Tegnap is a futballmeccsen
ZSÚfolásig tele volt a Népstadion.
Csak állóhelyet kaptam és az egész
meccset állva néztem végig.
Szerencsére magam voltam, a feleségem
nem jött el.

.

,

nepszeru
szerte
vonzani
,
nezo

.

GALAMBOS
Yes, soccer is the most popular sport
throughout the nation.
It always
draws the crowds.
athletics
mass, crowd
to develop, advance

Even the field sports are beginning to
attract big crowds.
selected
Olympic team
athlete
running

Ja, a labdarúgás
a legnépszerűbb
,
sport orszagszerte. Az mindig von~za
a nézőket.
atlétika
tömeg, -e
fejlődni

Már az atlétika is kezd tömegsport tá
fej lődni.
válogatott
válogatott csapat, -ja
atléta
futás

GALAMBOS
That's true.
I've heard that the
Olympic team is in ;;>"i::rict training.
The athletes are also getting good
results in the high jumps and in
running.
victory
to harvest, gather
to win a victory

Ez igaz. Hallottam, hogy az olimpiai
válogatott csapat erős edzéseket tart.
Az atléták is szép eredményeket érnek
el magasugrásban és futásban.
győzelem, gy~zelmet,

gyozelme

aratni

győzelmet

aratni
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I hope they'll be among the first
again. Hungarian athletes have won
many victories in the Olympic Games.
water polo
basketball
defeat
to suffer defeat

Ren j r , ~1ogi meg:..nt a~ e.Lsők között
les ,- ,'.. f. magyar a tléták már sok
gyóze::.L:-:let arattak .Z olimpián.
vízilabda
kosárlabda
,
vereseg, -e
vereséget szenvedni

GALAMBOS
It's too bad that our water polo team
lost the European ch~mpionship to the
Germans.
on the other hand
swimmer

They're very strong in that sport.
On the other hand our swimmers are
superior.
recently, the other day
swimming pool

Kár, hogya vízilabda csapatunk
vereséget szenvedett a németektől az
EurÓpa-bajnokságon.
viszont
Jszó

Ők nagyon erősek abban a sportágban.
Viszont a mi úszóink jobbak.

a napokban
uszoda

GALAMBOS

That's true. The other day I was at
the swimming meet at the National
Sport Pool.
I noticed then what fine
form they were in.
fancy diver

Did you see the exhibition divers
too?
pleasure

Ez így van. A napokbap úszóversenyen
voltam a Nemzeti Sportuszodában.
Akkor láttam, hogy milyen jó formában
vannak.
M

,

muugro

Látta a múugrókat is?
élvezet

GALAMBOS
Yes.
It was a pleasure to watch their
performance.
by the way, that reminds me

By the way, how did you get home after
the meet?
overcrowded, jam-packed

Igen. Élvezet volt nézni a
teljesftményeiket.

,

apropo

Apropó, hogyan jutott haza a verseny
után?
zsúfolt

GALAMBOS
It was difficult. After waiting for a
half hour I finally succeeded in
getting into a crowded streetcar.

NÉGYSZÁZHARMINCHÉT

Nehezen.

Egy fél órai várakozás után

sikerűlt csak feljutnom egy zsúfolt

villamosra.
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terrible. dreadful
particularly, especially
it' s getti.'g dark
night's falling
it's getling light
day' s break.ing

Transportation is terrible, especially
if there's a crowd.
It was already
getting dark when I got home yes terday, although the soccer game ended
at four.

rettenetes
pláne
esteledik
alkonyodik
világosodik
haj nalodik

Re~tenetes a közlekedés, pláne,

ha
tömeg van. Tegnap is már esteledett,
amire hazaértem.
Pedig a
)
futballmeccsnek már négykor ve ge
volt.
hozzászokni

to get accustomed to
GALAMBOS
We, the people of Budapest, should
have gotten used to that.

Mi, pesti~k, már hozzászokhattunk
ehhez.
következni

to follow (in turn)

One never gets used to it. But I see
the barber's through with his
customer and I'm next.
to have a haircut

Ezt sohasem lehet megszokni. De úgy
látom, végzett a borbély az előző
vendéggel. ~n következem.
nyiratkozni, megnyiratkozni

GALAMBOS
Splendid, then i t ' l l be my turn soon
and I can get a haircut too.

Közmondások

Nagyszerű.

sor kerül.
hatom.

Akkor rám is hamarosan
Még én is megnyiratkoz-

Proverbs

Egységben az erő.
Minden kezdet nehéz.
A tanulás sohasem késő.
Az igéret szép szó, ha megtartják úgy jó.
Amilyen az adjon Isten, ol~an a fogadj Isten.
Egy-két pohár borban sok jo barát lakik.
Nagy baj az a:
nincs.
Könnyű Katót táncba vinni.
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-------- -Notes on Grammar
(For Home Study)

A.

Mag(a)- '-self,

-selves'

The forms for -self, -selves in Hungarian are:

magam

(myself)

magunk

(oursr::lves)

magad

(yourself)

magatok

(yourselves)

maga

(hirnself

maguk

(themselves

herself

yourselves)

yourself)

These are used much as in English.
1.

For example.

I'm going myself.
They themselves don't believe it.
We (oursel ves) work t.oo.

as the object of verbs:
Védi magát.
Megégettem magamat.

3.

He's defending himself.
I burned myself.

with postpositions:
Magam előtt láttam Jánost.

B.

occu~

in apposition. as ' I myself', etc.:
~n magam megyek.
Ők maguk sem hiszik.
Mi magunk is dolgozunk.

2.

they

I saw John in front of me.

Reflexive Verbs

The exarnples in 2 above illustrate the use of rnaq(a)- in Hungarian where jt
parallels the English '-self' etc. used as the object of a transitive verb.
There are also in Hungarian verbs with special suffixes which are 'reflexive' ,
that is, the action is in some way related to the subject.
(The subject may or
may not be the object of the action.)
Reflexive verbs are of the intransitive -ik type, with characteristic
suffixes:
(l)

-koz-,

-kez-,

törül
mutat
barát
borotvál

(2)

-kod-,

-ked-,

fésül
öltöz
emel

NÉGYSzÁZHARMINCKlLENC

-köz- (-akoz-,

-ekez-)

törülközik
mutatkozik
barátkozik
borotválkozik
-köd- (-akod-,
fésülködik
öltözködik
emelkedik

véd
,
var
sor

védekezik
várakozik
sorakozik

mos
köt
ver

mosakodik
kötekedik
verekedik

-eked-)
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(3)

-ód-, -őd-csukódik

csuk
köt
(4)

-óz-,

kötődik

-ő,>

nyÚj t
kerget (5)

nyÚ] tózik
kergetőzik

-ódz-, -őaztakar
fog

takaródzik
fogódzik

It is not possible to prediet the reflexive suffix for agiven verb, so the
student will need to memorize these forms as he eomes ae ross them. The following table illustrates typieal forms of reflexive verbs.
(Note that many verbs
are reflexive in Hungarian but not in English.)

C.

borotválkozom

öltözködöm

takaródzom

borotválkozol

öltözködöl

takaródzol

borotválkozik

öltözködik

takaródzik

borotválkozunk

öltözködünk

takaródzunk

borotválkoztok

öltözködtök

takarództok

borotválkoznak

öltözködnek

takaródznak

The participial Form Ending in -ó, -ó

We have had many examples of the present partieipial form ending in -6, -ó;
dolgozó, ülő, néző, kiadó,~. This form indicates (one) doing (sueh and sueh)
and may modify a noun (dolgozo ember - working man) or be used independently
(dolgozó - worker).
D.

The c'artieipial Form Ending in -t, -tt

The suffix -t, -tt added to the verb stem forms what is known as the past
participle: foglalt,-vIrt, nyitott, töltött.
(It is identieal in form to the
third person singular of the indefinite past.)
It eorresponds in use to the
English past partieiple employed as an adjeetive: 'The elosed door'; 'the baked
potatoes' .
Sült krumplit rendelt.
A csukott ajtó előtt álltam.
E.

The

Partiei~i~l

Form Ending

in~,

He ordered baked potatoes.
I was standing before the elosed
door.
-ve

The verbal form ending in -va, -ve is of ten used with some form of lenni
(never omitted in this eonstruetion) or some other intransitive verb to
correspond to the English past partieiple in the pred~eate: 'The door is elosed'
'The books are open', 'The store remained elosed' .
It may also be used adverbially to eorrespor.d to the English 'while' plus present partieiple or simply to
the fo~m ending in -ing. Sometimes it may be translated into English by a form
ending in '-ly'.
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He writes a letter while waiting
for the train.
Where are you going so hurriedly?

Vonatot várva levelet {r.
Hova megy ilyen sietve?
F.

Formation of Nouns from Verbs

Many suffixes added to the verb root form corresponding nouns in
Hungarian. The following are the most common:
-ás, -és:

mosás, aratás, kérés, kezdés, hallgatás
győzelem, értelem, tartalom, élelem
=dalOm,-=de1em (-odalom, -adalom, edelern):
forradalom, birodalom.
~rodalom, jövedelem
-ság. -ség (-aság, -eség): költség, seg{tség, vereség, veszteség,
fáradtság
-at, -et:
ajánlat, dolgozat, élet, üdvözlet, öltözet, gondolat
=many, -mény (-omány, -emény):
engedmény, találmány, gyújtemény,
küldemény, tudomán~, költemény
-vány, -vény (-ovány, -evény):
látván~, járvány, allvány,
-alom~elem:

-ék:
G.

bizon~~tvány

termék, festék, készülék, maradek, bizony{ték

Szokott

We have had many examples of the past tense of szokni plus the infinitive
of the verb indicating habitual or freguent action with reference to the present
situation:
sz{nházba szoktam menni.

I usually go to the

theate~.

VARIATION DRILL
I

1. Minden reggel borotválkozom.
a.
b.
c.
d.

The child washes himself.
The girls are dressing alone.
The boy is undressing now.
Eve had a bath and is drying
herself right now.
e. Her mother is standing in front
of the mirror and comb ing her
hair.

2. A kislány jól viselkedik.
a. The children were brought up
in Hungary.
b. The student pondered for a long
time on the answer.
c. A wise man is never bored.
d. Times and people are changing.

NÉGYSZÁZNEGYVENEGY

I shave myself every morninq.
A gyerek mosakodik.
A lányok egyedül öltözködnek.
A fi~ most vetkőzik.
~~a .. me~fürdött és éppen most
torulkozik.
Az anyja a tükör előtt áll és
fé sü lködik .
The littIe girl behaves weIl.
A gyerekek Magyarországon nevelkedtek.
A diák sokáig gondolkozott a
feleleten.
Okos ember sohasem unatkozik.
Változnak az idők és emberek.
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In the winter it gets dark early.

a

In the sununer it gets light
early.
b. Let's get up when day breaks.
c. Night was already falling when
I got home.
d. Let's start, because it's already
getting dark.

Nyáron korán világosodik.
Keljünk fel, amikor hajnalodik.
Már alkonyodott, amikor hazaértem.
Induljunk, mert már esteledik.

II
1. Az éneklő mad~r elszállt.

The singing bird flew away.

a. He jumped up on the moving train.
b. I'm also a working man. ,
c. The washing machine is in'the
cellar.
d. They're repairing the typewriter.
e. The train (going) to Budapest
has already left.

Felugrott az induló vonatra.
tn is dolgozó ember vagyok.
A mosógép a pincében van.
Az írógépet javítják.
A Budapestre menő vonat már
elindult.

2. Nem kaptam megfelelő házat.

I didn't get a suitable house.
Az úttörő csapat megérkezett.
Nincsenek kiadó szobák.
A Felkelő Nap orsz~gából jöttem.

a. The pioneer group arrived.
b. There are no rooms for rent.
c. I came from the Land of the
Rising Sun.
d. The setting sun painted the
sky red.

A lemenő nap pirosra festette az
eget.
III

1. Nyitott ablak mellett alszik.
a. I want a serving of stuffed
cabbage.
b. AlI the tables are already
occupied.
c. Do you have fried potatoes?
d. It's impossible to see with
closed eyes.
2. fáradt embereket látok.
a. I'm looking for a furnished
apartment.
b. They have a nice furnished
apartment.
c. The packed suitcases are in
front of the door.
d. I skated on the frozen river.
e. The book that was ordered
arrived.
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He sleeps by an open window.
Kérek egy adag töltött káposztát.
Már minden asztal foglalt.
Van sült krumplijuk?
Csukott szenunel nem lehet látni.

I see tired people.
Bútorozott lakást keresek.
Szépen berendezett lakásuk van.
Abecsomagolt bőröndök az ajtó előtt
vannak.
A befagyott folyón korcsolyáztam.
A megrendelt könyv megérkezett.
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3.

Használt kocsit vettem.

I bought a used car.

a. The number that I called didn't
answer.
b. I put the paid bills into the
box.
An open car is very pleasant
in the summer.
d. Ferenc Molnár is a well-known
Hungarian writer.
e. We'll meet at the usual place.

A h!vott szám nem felelt.
kifizetett számlákat a dobozba
tettem.
Nyáron nagyon kellemes a nyitott
kocsi.
Molnár
Ferenc egy ismert magyar
, ,
A

~ro.

A

szokott helyen találkozunk.

IV
1. A borbélyijzlet zárva volt.
a.
b.
c.
d.

The uoar remained open.
Someone left the light burning.
The bottle was broken.
The windows are closed.

2. Az aj tó ki. van nyitva.

3.

The barber shop was closed.
Az ajtó nyitva maradt.
valaki égve hagyta a lámpát.
Az üveg el volt törve.
Az ablakok csukva vannak.
The door's open.

a. The stores are closed.
b. The apartment was already
heated.
c. The rooms are painted.
d. The house is cleaned.
e. The car is paid for.

Az üzletek be vannak csukva.
A lakás már be volt fűtve.

A kabát még nincs megvarrva.

The coat isn't sewed yet.

a.
b.
c.
d.
e.

A
A
A
A
A

The
His
The
The
The

glasses aren't washed yet.
suitcase isn't packed yet.
lamps aren't turned on yet.
child isn't dressed yet.
water isn't frozen yet.

4. A folyosón állva beszélgettek.
a. I fell asleep while watching
television.
b. This child can't remain seated
for one minute.
c. The policeman went hurriedly to
his car.
d. I read a book yesterday while
lying in bede
e. They walked in the city looking
at the shop windows.
f. They went"home walking slowly.
g. Reaching the town. I visited
my friend.

NÉGYSZÁZNEGYVENHÁROM

A szobák ki vannak festve.
A ház ki van takarítva.
A kocsi ki van fizetve.

p~h~ra~ mé~ nincsenek elmos va.
b9rory?Je,meg,nincs becsoma~olva.
lampaK m~g n 7ncsenek m~ggy'ujtva.
g~erek meg n~ncsen feloltozve.
v~z még nincs megfagyva.

They tC\+-l:ed while standing in the
corridor.o
A televfziót nézve elaludtam.
Ez a gyerek egy percig nem tud ülve
maradni.
A rendör sietve ment a kocsijához.
Tegnap ágyban fekve olvastam egy
könyvet.
A kirakatokat nézve sétáltak a
városban.
Lassan sétálva mentek haza.
A városba érve meglátogattam a
barátomat.
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1. Emelni kell a termelést.
a. They haven't turned on the heat
yet.
b. I didn't understand the question.
c. The investiqation was short.
d. They don't like lateness in
my office.
2. Jó fizetése van a igazgatónak.
a. The child has beautifuI handwriting.
b. The student has great knowledge.
c. The girl has good taste.
d. Eve has a nice apartment.

3. Meglátszik a fiún az edzés.
a.
b.
c.
d.

The shampoo costs two for ints.
I want a haircut also.
I want a shave only.
The Hungarians got good results
in the high jump.

4. tlvezet volt nézni őket.
a.
b.
c.
d.
e.

Every beginning is difficult.
He kept his promise •
Did you tell the story?
The child has a strong will.
This was really a nice thought.

5. Ez igazán szép teljes{tmény.
a.
b.
c.
d.

The shipment hasn't arrived yet.
The reading is difficult.
This is a beautifuI painting.
When will you be ready with
your studies?

6. A jó katona nem ismer félelmet.
a. The child reads with attention.
b. This poor man has terrific
(' great') pains.
c. History will show who was right.
d. There was great fear everywhere.
e. Do you know Hungarian literature?
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The production must be raised.
Még nem kapcsolták be a fútést.
Nem értettem a kérdést.
A nyomozás rövid volt.
A hivatalomban nem szere·:':i.k a késést.

The director has a good salary.
szép {rásavan agyereknek.
Nag~ tudása van a diáknak.
Jó ~zlése van a lánynak.
szép lakása van tvának.

You can see the effect of the training on the boy.
A hajmosás két forintba kerül.
Hajvágást is akarok.
tn csak borotválást kérek.
A magyarok szép eredményt értek el
magasugrásban.
It was a pleasure to watch them.
Minden kezdet nehéz.
Megtartotta az igéretét.
Elmondta a történetet?
A gyereknek erős akarata van.
Ez igazán kedves gondolat volt.
This is really asplendid accomplishment.

,

"

,

,

A szall~~any me~ nem erkezett meg.
Az olvasmany nehez.
Szép ez a festmény.
Mikor lesz kész a tanulmányaival?

A good soldier doesn't know fear.
A gyerek figyelemmel olvas.
Ennek a szegény embernek nagy
fájdalmai vannak.
A történelem majd megmutatja, hogy
kinek van igaza.
Mindenhol nagy volt az ijedelem.
Ismeri a magyar irodalmat?
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7.

Nem jött sehonnan sem segítség.

Help didn't come from anywhere.

a. Where there are many children
there are many expenses.
b. The Hungarian team sufferec
defeat.
c. The good student gets a good
report (certificate).
d. There was an·influenza epidemic
in the city.

Ahol sok a gyerek, ott sok a költség.
A magyar csapat vereséget szenvedett.
A jó diák jó bizonyítványt kap.
A városban nagy influenza járvány
volt.

8. Kék festéket használoK.

I'm using blue paint.

a. There wasn't any proof.
b. The remainder is on the table.
c. The mechanic brought the
apparatus with him(self).
d. What is the most important
product of Hungary?

Nem volt semmi bizonyíték.
A maradék az asztalon van.
A szerelő elhozta magával a
készül~ket.
Mi a legfo~tosabb termék

Magyarorszagon?

VI
1. Magam megyek.
a.
b.
c.
d.

I'm doing it
1'11 wash my
I bought the
I cooked the

I'm going myself (alone).
myself.
car myself.
suit myself.
supper myself.

2. szabóné maga varrja a ruháit.

aO. Many village women make bread
themselves.
b. Peter does his homework himself.
c. Kovács shaves by himself - he
doesn't go to the barber.
d. Did the Fehérs clean the house
themselves. or do they have a
cleaning woman?

3. Megégettem magamat.
a. I looked at myself in the mirror.
b. The unfortunate man hanged
himself.
C. This man likes himself only.

4. tva maga sem hiszi.
a. I myself don't know what I want.
b. Kárpáti didn' t think so himself.
c. Galambos himself didn't say it
that way.
d. IOmyself didn't go either.
e. My father himself is going.

NtGYSZÁZNEGYVENÖT

Magam
Magam
Magam
Magam

cSinálom meg.
mosom meg a kocs imat.
vettem a ruhát.
főztem a vacsorát.

Mrs. Szabb is sewing her dresses
herself.
Sok falusi asszony maga csinál
kenyeret.
péter maga írja me~ a házi feladatot.
Kovács maga borotvalkozik - nem jár
borbélyhoz.
Fehérék maguk takarították ki a
házat, vagy takarítónőjük van?

I burned myself.
A tükörben megnéztem magamat.
A szerencsétlen ember felakasztotta
magát.
Ez az ember csak saját magát szereti.

Eve doesn't believe it herself.
tn magam sem tudom. hogy mit akarok.
,
' . maga sem u~y
,
gon d o l ta.
Galambos maga sem ugy mondta.

Karpat~

~n magam sem mentem.
Maga az apám megy.
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5. Vesz magának eqy kocsit.

He's buying himself a car.

a. We bought a nice house for ourselves.
b. I bought myself a nice coat.
c. My wife sewed a dress for
herself.
d. Peter didn't buy the car for
his wife; he bought it for himself.
e. This man lives very much for
himself.

Vettünk magunknak egy szép házat.
Vettem magamnak egy szép kabátot.
A feleségem varrt magának egy
ruhát.
péter nem a feleségének vette a
kocsit. saját magának vette.
Ez az ember nagyon magának él.

6. Rosszul érzem magamat.

7.

I'm feeling bad.

a. How do you feel?
b. I don't feel weIl.
c. yesterday we felt pretty good.
(Yesterday we had a nice time.)
d. I had enough sleep.
e. Women paint their faces.

Tegnap nagyon jól éreztük magunkat.
Kialudtam magamat.
A nők festik magukat.

Nézek magam elé.

I'm looking straight ahead.

a.
b.
c.
d.
e.

I'm my own master.
I know it very weIl
I myself don't have
I don't know my way
I can't decide.
(I
up my mind.)

Hogy érzi magát?
Nem érzem j ól magamat.

Én a magam ura va~yok.
Magam is nagyon jol tudom.
Nekem magamnak sincs vélemé;,yE"<,
Nem ismerem ki magamat.
Nem tudom elhatározni magal"1aL

myself.
an opinion.
around.
can't make

VII
1. Minden este olvasni szoktam.

a. I usually
home.
b. I usually
morning.
c. I usually
d. I usually
2.

gz

have my supper at

otthon szoktam vac~orázni.

have a bath every

Minden reggel fürdeni szoktam.

shave myself.
don't smoke much.

Magam szoktam borotválkozni.
Nem szoktam sokat dohányozni.

az ember sokat szokott enni.

a. ~s. Szabó customarily goes to
church on Sundays.
b. The judge habitually gives
fines too.
c. The police usually drive
fast.
d. A decent man doesn't write
anon~nous letters.
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I usually read every evening.

This man habitually eats

~

lot.

Szabóné vasárnap temllo!\u..,d szokott
járni.

A b!ró pénzbünt~té~t. 1.s ':.;z,0kot~

adni.

Rendes ember nem s:',:.,kott névt.elc~n
leveleket írni.
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As a rule, we know the lesson by
heart.

tudni.
a. As a rule, we obey the traffic
regu la tion s.
b. If the light is red, we usually
stop.
c. As a rule, we don't drive on
the left side of the street.
d. As a rule, we don't go to bed
before eleven.

A közlekedési szabályokat be szoktuk
tartani.
Ha piros a lámpa, meg szoktunk állni.
Az utca baloldalán nem szoktunk
hajtani.
Tizenegy óra elótt nem szoktunk
lefeküdni.

4. A rablókat meg szokták büntetni.

They punish qanqsters.

a. The girls in Budapest dres~
beautifully.
b. Meat is kept in the icebox.
c. What do you eat for supper?
d. Hungarians usually don't speak
fast.

A budapesti lányok szépen szoktak
öl tözködni.
A h~st jégszekrényben szokták tartani..
Mit szoktak vacsorára enni?
A ma~yarok nem szoktak gyorsan
beszelni.

TRANSFORMATION DRILL
I
A

Instructor:
Student:
l.
2.

3.
4.

5.
6.

János una tkozik.
János unja magát.

A gyerek az iskolában mindig jól
viseli magát.
Kovács kijön a v!zból és megtörli
magát.
Fehér bezárta magát a szobájába.
A kislány piszkos volt. Az an~ja
szólt neki, hogy mossa meg magat.

A gyerek az iskolában mindig
jól viselkedik.
,
Kovács kijön a v!zból es
megtörülközik.
Fehér' bezárkózott a szobájába.
A kislán~ piszkos volt. Az
anyja szolt neki, hogy mosakodjon
meg.
Az emberek az előadás alatt
nagyon unatkoztak.
A gyerekek egész délután jól
viselkedtek.

Az emberek az előadás alatt nagyon
uui:.ák maguka t.
.
A gyerekek egész délután jól
viselték magukat.
B

Instructor:
Student:
l.
2.

3.
4.

Maga borotválkozik.
Egyedül borotválkozik.

Magam törülköztem meg.
A lányok maguk fésülködnek.
Magunk mosakodtunk meg.
A fér fiak maguk borotválkoznal~.

NÉGYSZÁZNEGYVENHÉT

Egyedül törülköztem meg.
A lányok egyedül fésülködnek.
Egyedül mosakodtunk meg.
A férfiak egyedül borotválkoznak.

447

Hosted for free on livelingua.com

UNIT

SPOKEN HUNGARIAN

20

Instructor:
Student:

Télen gyorsan sötét lesz.
Télen gyorsan sötétedik.
Ilyenkor nyáron korán világosodik.

1. Ilyenkor nyáron korán világos van.
2. Ősszel gyorsan jön az alkony.
3. Hét órakor már este lesz.
4. Menjünk haza, mert hamarosan
haj nal lesz.

Ősszel gyorsan alkonyodik.

Hét órakor már esteledik.
Menjünk haza, mert hamarosan
haj nalodik.
II
A

Instructor:
Student:

A madár énekelt. azután elrepült.
Az éneklő madár elrepült.

1. A gyerek az utcán játszott, azután
hazament.
2. Az emberek a ház előtt ültek. majd
bementek a házba.
3. A g~erek a folyóban úszott, majd
kimaszott a partra.
4. A fiú s{elt. elesett és eltörte
a karját.
5. A férfiak a mezőn dolgoztak.
estefelé hazamentek.
6. A nap lemegy és pirosra festi az
eget.

Az utcán játszó gyerek hazament.
A ház előtt ülő emberek bementek a
házba.
A folyótan úszó gyerek kimászott a
partra.
A s{elő fiú elesett és eltörte a
karj át.
A mezőn dolgozó férfiak estefelé
hazamentek.
A lemenő nap pirosra festi az eget.

B

Instructor:
Student:

Látja azt a vonatot. amelyik indul?
Látja az induló vonatot?

1. Látja azt az embert, aki a
sarokban áll?
2. Megnézek egy házat. amit el
akarnak adni.
3. Az az ember, aki az asztalnál {r,
a barátom.
4. Nézze a fiút, aki a tóban fürdik J
5. Az ajtóban áll az az ember. aki
mindig köszön.
6. A gyerek, aki korcsolyázi..r,.:, az
unokaöcsém.
7. Az asszony, aki a ház előtt megy.
fáradtnak látszik.
8. Arról a hölgyről beszélek. aki az
autóban ül.
9. Nem ismerem azt az urat, aki most
érkezik.
10. Kérem, mutasson be annak a hölgynek,
aki a háziúrral beszélget.
11. Egy gyerek kiszaladt a házból, ami
égett.
12. Mindenki a rendőrt nézi. aki a ház
előtt jár.
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Látja a sarokban álló embert?
Megnézek egy eladó házat.
Az asztalnál {ró ember a barátom.
Nézze a tóban fürdő fiút:
Az ajtóban áll a köszönő ember.
A korcsolyázó gyerek az unokaöcsém.
A ház előtt menő asszony fáradtnak
látszik.
Az autóban ülő hölgyről beszélek.
Nem ismerem a most érkező urat.
Kérem, mutasson be a háziúrral

beszélgető hölgynek.

Egy gyerek kiszaladt az égő házból.

Mindenki a ház előtt járó rendőrt nézi.
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Instructor:
Student:
12.

3·

4.
5·
6.

7·

Lehet az úton járni?
Járható az út?
Iható a v{~?
A gazdálkodók szerint jó termés
várható.
vajon megvehető a ház?

Jó a v{z? Meg lehet inni?
A gazdálkodók szerint jó termést
lehet várni.
Vajon meg lehet venni a házat?
Eladják?
Lehet innen látni az állomást?
Lehet a házban lakni? Nem nagyon
régi?
Milyen állapotban van a Kocsi?
Lehet használni?
Lehet cs okoládét kapni
Magyarországon?

Látható innen az állomás?
Lakható a ház?
Használható állapotban van a kocsi?
Kapható csokoládé Magyarországon?

III
A

Instructor:
Student:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Az ablakot kinyitották.
Az ablak ki van nyitva.

Az ajtót becsukták.
A poharakat elmos ták.
A házat'kitakar{tották.
A levelet meg{rták.
Az autót kifizették.
A l~mpákat meg~yÚttották.
Az uzletet bezartak.
A szobát kifestették.
A paprikát megtöltötték.
A fűtést bekapcsol ták.

Az ajtó be van csukva.
A poharak el vannak mosva.
A ház ki van takar{tva.
A levél meg van {rva.
Az autó ki van fizetve.
A lámpák meg vannak gyÚjtva.
Az üzlet be van zárva.
A szoba ki van festve.
A paprika meg van töltve.
A fűtés be van kapcsolva.
B

Instructor:
Student:

2.

3·
4.

5·
6.

7·
8.

A férfiak állnak és úgy dohányoznak.
A férfiak állva dohányoznak.

Az asszonyok beszélgetnek és úgy
dolgoznak.
A gyerekek játszanak és úgy
tanulnak.
, , , ,
A ta~ar a~l es u~y magyaraz.
A diakak ulne k' es úgy ha~lgatják.
A lányok énekelnek és öntozik a
virágokat.
A nők kirakatokat néznek, mialatt
az utcán mennek.
A fiú az ágyban fekszik és
hall~a~ja ~ rádiót:. ...•
Szabone szepen feloltozott és
elment a városba.

NÉGYSZÁZNEGYVENKILENC

Az asszonyok beszélgetve dolgoznak.
A gyerekek játszva tanulnak.
A tanár állva magyaráz.
A d~ákok ~lve hall~atlák.
A l~nyok enekelve ontozik a
viragokat.
A nők kirakatokat nézve mennek az
utcán.
A fiú az ágyban fekve hallgatja a
rádiót.
Szabóné szépen felöltözve elment a
városba.
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c
Ins truc tor:
Student:

A kapu nyitva volt; behajtottam rajta.
Behajtottam a nyitott kapun.
Gyerekek korcsolyáznak a befagyott
Balatonon.
Rendesen működik a kijavított motor.

1. A Balaton be van fagyva; gyerekek
korcsolyáznak rajta.
2. A motor ki van javítva, most
rendesen
, , működik.
3. A haz ujonnan van festve, most
költözkodnek be az új lak6k.
4. A bőröndöket, amik be vannak
csomagolva, a sarokba állítottam.
5. Az ajt6 be van zárva, egy macska
fekszik előtte.
6. Kiviszem a vázát a konyhába, amely
el van törve.
7. A poharakat, amik el vannak mosva,
a szekrénybe teszem.
8. A gyertyák meg vannak gyÚjtva, az
asztalra teszem őket.

Most költözködnek az új lak6k az
újonnan festett
, , házba.
A.s~ro~ba all~tottam abecsomagolt
borondoket.
Egy macska fekszik a bezárt ajtó
előtt.

Kiviszem az eltörött vázát a
konyhába.
A szekrénybe teszem az elmosott
poharakat.
Az ~sztalra teszem a meggyÚjtott
gyertyákat.
D

Instructor:
Student:

Járt úton hajtottam.
Járatlan úton hajtottam.

1. várt vendégek érkeztek hozzánk.
2. Tegnap este a barátomnál fűtött
szobában aludtam.
3. A mosott ruhákat a mosókonyhába
vittem.
4. Sok írott törvény van, amit be kell
tartani.
5. A szobámnak festett falai vannak.
6. Kovácsnak nagyon jól nevelt
gyerekei vannak.
7. Ismert utakon jártam.
8. Kelemenéknek lakott vidéken van a
tanyájuk.

váratlan vendégek érkeztek hozzánk.
Tegnap este a barátomnál fűtetlen
szobában aludtam.
A mosatlan ruhákat a mos6konyhába
vittem.
Sok íratlan törvény van, amit be kell
tartani.
A szobámnak festetlen falai vannak.
Kovácsnak nagyon neveletlen gyerekei
vannak.
Ismeretlen utakon jártam.
Kelemenéknek lakatlan vidéken van a
tanyájuk.

TRANS LAT ION DRILL
1. John and Gábor arrived in the
Italian capital yesterday.
2. They carne to see the olympic
Game s .
3. Both are Americans and like sports.

4. The competitors from every country
had already arrived in Rome.

5. With great difficulty they found
a room in a small hotel.

6. The competitions were to begin the

7.

following morning in the sport
stadium.
John and Gabor had never been in
Rome. They didn' t know the city
yet.

János és Gábor tegnap érkeztek meg az
olasz fővárosba.
Az olimpiai játékokat jöttek megnézni.
Mindketten amerikaiak és szeretik a
sportot.
A versenyzők már minden országb61
megérkeztek Rómába.
NagyneheL.en találtak egy szobát
egy kis szállodában.
A versenyek másnap reggel kezdődtek a
sportstadionban.
János és Gábor még sohasem volt
Rómában. Még nem ismerték a várost.
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8. They decided to look around (in)
the city first.
9. Both of them got up early in the
morning.
10. Gabor gave himself a quick shave
in the bathroom.
11. Afterwards he washed (himself),
dried himself and combed his hair.
12. John wanted to get a shave at the
barber shop and a haircut also.
13. After they washed and got dressed,
they went down to the street.
14. They found a barber shop where
they didn't have to wait.
15. Afterwards they had breakfast in
a small café.
16. After breakfast they went to see
the city.
17. They walked alI day long in the
city.
18. They looked at the beautifuI old
buildings and the lovely
churches.
19. Night was falling when they
returned to the hotel tired.
20. Next morning they went to the
stadium.
21. They had seats from which they
could see the games weIl.
22. A Swedish athlete became the
world champion in the high jump.
23. The AIDerican runners perforrned
weIl and won in every entry.
24. Afterwards they watched the
basketball game.
25. The Russian team lost the game
to the English team.
26. On the third day they watched the
swimming meets.
27. The Hungarian swimmers were in
great form and won many victories.
28. The trainer of the team said
that the competitors had been
training a lot.
29. At the water polo game many people
didn't get seats.
30. The Yugoslav water polo players
won 5 to 3 against the Germans.
31. The French fencing team was beaten
by the Italians.
32. The Hungarian fencers won the
world championship.
33. The Hungarian boxers also got
many high points.
34.'Every night it was already getting
dark when they started for home
from the game s •
35. John and Gabor returned to
America when the Olympic Games
were over.

Elhatározták, hogy először körülnéznek a városban.
Reggel mindketten korán felkeltek.

NÉGYSZÁZÖTVENEGY
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Gábor a fürdőszobában gyorsan megborotválkL.zo:"'L.
Utána megmosakodott, megtörülközött
és megfésülködött.
János a borhélynál akart borotválkozni, mert nyiratkozni is akart.
Miután megmosakodtak és felöltözködtek, lementek az utcára.
Találtak egy borbélyÜzletet, ahol nem
kellett várniuk.
utána egy kis kávéházban megreggeliztek.
Reggeli után mentek megnézni a várost.
Egész nap a városban sétáltak.
Nézték a gyönyörű régi épületeket
és a szebbnél szebb templomokat.
Már alkonyodott, amikor fáradtan
visszamentek a szállodába.
Következő reggel a stadionba mentek.
ÜlőhelyÜk volt,

ahonnan jólláthatták
a versenyeket.
Magasugrasban egy svéd versenyző lett
a világbajnok.
Az amerikai futók jól szerepeltek és
minden számot megnyertek.
Utána a kosárlabda mérk6zést nézték
meg.
Az orosz csapat elvesztette a
mérkőzést az angolok ellen.
A harmadik napon az úszóversenyeket
nézték me~.,
.••
,
A magyar uszok k~tuno formaban voltak
és sok győzelmet arattak.
A csapat edzője azt mondta, hogya
versenyzők sokat edzettek.
A vízilabda mérkózésen sok néző nem
kapott ülóhelyet.
A jugoszláv vlzilabdázók 5:3-ra
győztek a németek ellen.
A francia v!vócsapat vereséget
szenvedett az olaszoktól.
A magyar v!vók világbajnokságot
nyertek. o, o. "
A ma~yar okolv~vok is szép eredményeket ertek eL
Minden este már sötétedett amikor
hazamentek a versenyekről.
Mikor vége lett az olimpiának, János
és Gábor visszautazott Amerikába.

451

Hosted for free on livelingua.com

SPOKEN HUNGARIAN

UNIT 20

RESPONSE DRILL
i. Hova siet Galambos korán reggel?
2. Mit akar csinálni a hivatal kezdése előtt?
3· Miért megy a borbélyhoz?
4. Minden borbélyÜzlet nyitva van hétfőn reggel?
5· Kárpáti csak borotválkozn~ akar?
6. Mit remél Kárpáti?
7· Szeretik a pivatalban, ha elkésik valaki?
8. Mit akar Galambos elolvasni a reggeli újságban?
Kárpáti a sporth!reket?
9· Mikor és hol hallotta
,
,
.
,
10. Melyik labdarugo csapat n~erte me~ az Europa-bajnoksagot?
li. Hány gólt lóttek az osztrakok a masodik félidóben?
12. Mit hitt mindenki, ki nyeri meg a mérközést?
13· Milyen mérkőzés volt pozsonyban?
14. Kik nyerték meg az ökölv!vó EurÓpa-bajnokságot?
15· Kik voltak jó formában pár évvél ezelőtt?
16. Miért nem voltak a magyarak akkor jó formában?
17· Mi látszott meg akkor minden sportágban?
18. Miért
volt Galambos
akkor is megelégedve amagyarok eredményeivel?
,
u"
19· Han~ arany-, ezust- es bronzermet nyertek a magyarak az olimpiai
játekokon?
20. Melyik a legnépszerűbb sport Magyarországon?
2i. Kárpáti miért kapott csak állóhelyet a futballmeccsen?
22. Melyik sport kezd tömegsporttá fejlődni?
23· Miben érnek el szép eredményeket az atléták?
24. Hol arattak sok győzelmet a magyar atléták?
25· Melyik a legnépszerűbb sport az Egyesült Államokban?
26. Melyik sportágban a legjobbak az amerikaiak?
27· Mil~en eredményeket értek el az amerikaiak a legutolsó olimpiai
játekokOn?
28. Hol lesz a következő olimpia?
29· Mikor lesz?
30. Maga melyik sportága t szereti?
3i. vett részt iskolai versenyeken?
32. Megnyerte vagy elvesztette a versenyt?
33· Melyik a legjobb úszócsapat az Egyesült Államokban?
34. Melyik nemzet nyerte meg a tenisz világbajnokságot?
35· Melyik sport az amerikaiak nemzeti sportja?
~

CONVERSATION PRACTICE

1

A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:

B:
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Hova megy ilyen sietve?
A Népstadionba. Három órakor
kezdődik az atlétikai verseny.
Engem nem vonz az atlétika. ~n a
futballt szeretem.
Az atlétikai verseny után
labdarúgó mérkőzés is lesz. Nem
nézi meg?
Melyik csapat játszik ma?
A Ferencváros labdarúgó csapata
mérkőzik a kispe~ti csapat ellen.
Mit gondol, ki nyeri meg a
mérkőzést?

Véleményem szerint a Ferencváros
fog győzni. Nagyon jó formában
vannak.

2

A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:

B:

Szeret labdarúgó mérkőzésre
járni?
Majdnem minden vasárnap megyek.
A futball a kedvenc sportom.
Látta már a válogatott csapatot
játszani?
Igen, az olaszok ellen láttam
őket játszani.
Mi volt a mérkőzés eredménye?
Az olasz csapat veres~get
szenvedett a magyar csapattól.
Sok szurkoló volt a mérkőzésen?
zsúfolásig tele volt a
Népstadion. ~n is csak
állóhelyet kaptam.
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3
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:

olvasta a cikket a sportújságban az
olimpiai válogatott csapatokról?
Igen. Sokat edzenek, különösen az atléták.
Gondolja, hogya v{vóink és az úszóink
megint elsők lesznek?
Mindkét csapat jó formában van. Remélem,
hogy nyernek egypár aranyérmet.
Látta az ú.szóverser.yt a Margitsziceti
Sportuszodában?
Láttam. Az úszók remek formában voltak.
Ismeri az úszócsapat edzőjét?
Igen, ismerem. Az edző egy idősebb úszó,
aki már sokat versenyzett.
Akkor ő pontosan tudja, hogya versenyzőknek
mennyit kell gyakorolniuk.

NARRATIVE
A sportélet Magya~o~sz~g~n igen fejlett. Az ifjúsá~ előszö~ a~ iskolákban ismerkedik meg a kulonbozo sportokkal, ahol tornatanarok tan1tjak meg
őket a torna6rákon a helyes sportolásra.
Az általános iskolákban és a középiskolákban főleg az atlétika, kosárlabda és a labdarúgás népszerű. A tornatanár a legjobb sportolókból csapatot szervez, és az iskolai csapatok - úgy
mint Amerikában - egymás között versenyeket és mérkózéseket tartanak.
Az egyetemeken és a főiskolákon a sportolás már komolyabb fo~mában folyik.
A válogatott egyéni sportolókat és csapatokat edzők kész{tik elő a versenyekre.
Az e~yetemi válogatottak sokszor nemzetközi mérkőzéseken vesznek részt, ahol
külfoldi egyetemek csapataival találkoznak. Az ilyen mérkőzéseken a magyar
sportolók sok első helyet szereztek, főleg úszásban, v{zilabdában, atlétikában,
v{vásban és birkózásban.
' .... ,
",',
, eqye)
't _-~e.cveH
.
""
.. l::
A va'll a...l.a'C(d\.,
d:J.J.1.i'~;~-ce:Cll~.C~,CJ~"-'
e..)
a l'· a l ioaz':":',.::.c.Jal
::>L <J:cc€gye;.·,u
tekben s~:Jortolhatnak, melyek a szakszervezetek ellenőrzése alat~ álLlak.
:,.
sporteszközök a szakszervezetek tulajdonai, amelyeket a sportolok használh~tnak.
Sok sportegyesületnek van csónakháza a Dunán vagy a Balatonon, ahol nyáron az
egyesületek országos versenyeket tartanak egymás között. A legjobb csapatok és
egyéni versenyzők azután nemzetközi mérkőzéseken indulhatnak.
j ..

Az olimpiai játékokra a versenyzőket állami sporttáborokban kész{tik elő
a ~egjobb edzők irányItása m:~lett., Az edzők hónapo~kal az olimp'i~ me~kezdése
elott nagy figyelemmel oktat]ak a valogatott sportolokat, akik kozul mar sok
világbajnok kerúlt ki. A női és a férfi úszócsapat, a műugrók és a v{zilabda
válogatott rendszerint a margitszigeti Nemzeti Sportuszodában tartja az
edzéseket a mérkőzések előtt.
A legnépszerűbb tömegsport az országban a labdarúgás. Majdnem minden
falunak és városnak, de nagyobb vállalatoknak is van labdarúgó csapata.
Nyáron ezek a csapatok minden vasárnap találkoznak a futballpály~kon, ahol sok
eze~ s~u~koló néz~ ~é~ig a mérkőzéseket. ~ bíróknak s~kszor ne~é~ a feladatuk
a merkozeseken, kulonosen amikor a szurkolok is beleszolnak a jatekba. A
szabálytalanul játszó játékosokat a bíró sok esetben kiáll{tja.
Az országos labdarúgó válogatott az elmúlt években sok bajnokságot nyert
meg Európában. Ha külföldi válogatott csapat jön játszani Magyarországra,
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a mérkőzéseket Budapesten a Népstadionban tartják meg, amely az ország legnagyobb
stadionja. Kilencvenezer ember nézheti vé~ig a játékokat. Természetesen az
ilyen mérkőzéseket minden szurkoló szeretne látni, és ezért sokszor igen nehéz
dolog jegyet kapni.
ifjúság, -a
fej lett
megismerkedni
torna
szervezni
, .
egyenl.
elákész!teni
birkóz~s

vállalat, -a
egyéb
szerv, -e
egyesület, -e
szakszervezet, -e
ellenárzés
eszköz, -ök
tulajdon, -a
tábor. -a
irányítás
figyelem, figyelmet,
figyelme
oktatni
kikerülni
fu tba llpá l ya
beleszólni
szabálytalan
kiáll!tani

youth
developed
to get aequainted with
gymnastics
to organize
individual
to prepare
wrestling
company, firm
other. else
organ
club, association
trade union
supervision, control
instrument. tool. equipment
property
camp
direction
attention
to teach, educate
to come out, emerge
football field
intervene
irregular
to disqualify, send off the
field
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HOL FEKSZIK MAGYARORSZÁG?
Basic sentences

uncle
aunt

bácsi l, .
nenl

P~TER

I'm not disturbing you, am I,
Uncle Kovács?

Nem zavarom, Kovács bácsi?
szolgálni

to serve
KOVÁCS
No, son. you're not.
Please sit
down. What can l do for you?
composition, test paper

Nem zavar, fiam. Foglaljon helyet.
Mivel szolgálhatok?
dolgozat, -ja

P~TER

You know, in the evenings l go to
school. Next week they're having us
write apaper. We have to write about
a country in southeast Europe.
word
in a word. briefly, that is

Azt tudja, hogy esténként iskoláb?
járok. A jövő héten dolgozatot
Iratnak velünk. Délkelet-Európa
egyik országáról kell Irnunk.
szó, szavat, szava
szóval, egyszóval

KOVÁCS
So you're studying about Europe~ Very
interesting. What country are you
planning to write about?
from Hungary
native land, bL:th:.::>lace

Szóval európai dolgokról tanul.
Nagyon érdekes. Melyik országról
akar trni?
Magyarországról való
szü lőföld, - j e

P~TER

About Hungary.
l know you're from
Hungary, Uncle Kovács.
l'd like to
ask you to tell me something about
your homeland.
to answer

Magyarországról. Tudom, hogy Kovács
bácsi Ma~yarországról való. Meg
akarom kerni, hogy beszéljen nekem
egy kicsit a szülőföldjéről.
válaszolni

KOVÁCS
With pleasure. Just ask and 1'11
answer. What would you like to know?
how large, what size
area, territory

Nagyon szivesen.
majd válaszolok.

Csak kérdezzen,
Mit akar tudni?

mekkora
terület, -e, -je

PÉTER
Everything.
Hungary?

What I s the
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Mindent. Mekkora Magyarország
területe?
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square
carpathians
basin
situated, located

négyzet, -e , -j e
Kárpátok
medence
el terül

KOVÁCS
2

93,011 square kilometers. As you may
know, Hungary is situated in the
Carpathian Basin.

93 011 km (négyzetkilométer). Azt
tudja, hogy Magyarország a Kárpátok
medencéjében terül el.

PÉTER
Yes, in southeast Europe.
map

Igen, Délkelet-Európában.
térkép, -e

KOVÁCS
According to us, not southeast, but
central Europe. But here's a map.
You can see the Carpathian Basin on
it (very) well.
present-day Hungary
occupies the central part of the
bas in.
line
border , fron-tier, boundary
to mark, indicate, show

Szerintünk nem Délkelet-, hanem
Közép-Európában. De itt van egy
térkép.
Ezen jól lehet látni a
Kárpát-medencét. A mai Magyarország
a medence közepét foglalja el.
vonal, -at, -a
határ, -a
jelezni

PÉTER
Does this red line indicate the
boundary?
border , bound

Ez a piros vonal ahaL~rt jelzi?
határol

KOVÁCS
Yes. Austria on the west, Czechoslovakia on the north, the U.S.S.R.
on the northeast, Rumania on the east,
and Yugoslavia on the south.
through

Azt. Nyu~aton Ausztria, északon
Csehszlovakia, északkeleten a
Szovjetunió, keleten Románia, délen
pedig Jugoszlávia határolja.
keresztül

PÉTER
Does the Danube flow through the
country?
important, significant

A Duna ke resztülfolyik az országon?

j elentós

KOVÁCS
Yes. Other large rivers are the Tisza,
the Dráva, and the Maros. However,
from an economic point of view they're
not as important as the Danube.

Igen. Nagyobb folyói még a Tisza, a
Dráva, és a Maros. De ezek
gazdasági szempontból nem olyan
jelentősek, mint a Duna.

PÉTER
What are the mountains called?
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consist of something
foothill

áll (valamiből)
nyÚlvány

KOVÁCS
The Börzsöny, the cserhát, the Mátra
and the Bükk mountains are in the
north highlands. Th~ central ranges
of Dunántúl are Bakony, vértes and
Pilis. Besides these the foothills
of the Alps and the Mecsek are also
located there.

Az északi
, hegyvidéken
,
, van .. a Börzsöny,
a Cserhat, a Matra es a Bukk. A
Dunántúli középhegység aBakonyból,
a vértesből és a Pilisből áll. AzonkIvül ott vannak az Alpok nyÚlványai
és a Mecsek.

PÉTER
Which is the highest mountain range?

Melyik a legmagasabb hegység?

,

peak, top, summit
health resort
to rest and relax

csucs

üdülőhely,

-et

üdülni

KOVÁCS
The Mátra. The Kékes and Galyatető
are resarts located on its peaks.
School children are sent there for
rest and recreation.

A Mátra. A csúcsain: a Kékesen és
a Galyatetőn üdülőhelyek vannak.
Az iskolás gyerekeket ott üdültetik.
nyaranta

every summer
PÉTER
I've read about that.
But I've heard
that many people go to the Balaton
every summer.

Erről már olvastam.
De hallottam,
hogya Balatonra is sokan mennek
nyaranta.

KOVÁCS
Of course. The Balaton is central
Europe' s largest lake.
Its bathing
resarts are visited by hundreds of
thousands yearly. My parents sen t
me there also for a vacation once.
flat, level, plain
plain, lowlands

Persze.

A Balaton Közép-Európa legA fürdöhelyeit évenként
szazezrek látogatják. Valamikor
engem is ott nyaraltattak a szüleim.
na~yobb tava.

sIk
sikság, -a

PÉTER
I see that most of Hungary is a plain.
suitable, fit
agriculture
arable, agricultural land,
cropland

Látom, hog~ Magyarország legnagyobb
része slksag.
alkalmas

földművelés

termőfölq

-j e

KOVÁCS
That's the Alföld.
Its land is wellsuited for agriculture.
It's there
that the best croplands are located.

NÉGYSZÁZÖTVENHÉT
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extensive, vast, wide
arable land

na<Jyk~ t~rjedésű
szantofold, -je

PÉTER
Does the Dunántúl also have large
areas of arable land?
field, meadow
grape, vineyard
favorable
cli..mate

A Dunántúlon is vannak nagykiterjedésű szántóföldek?
rét, -je

szőlő
kedvező

éghaj lat, -a

KOVÁCS
Yes, it has, but it has more fields,
vineyards and orchards.
Perhaps
that's because its climate is more
favorable than that of the Alföld.

Vannak, de ott több a rét, a szőlő
és a gyÜmölcsös. Talán azért, mert
kedvezőbb az éghajlata, mint az
Alföldnek.

PÉTER
When does it rain the most?
relative ly, comparatively
rainfall, moisture

Mikor esik a legtöbb eső?
aránylag
csapadék,

-a

KOVÁCS
In the spring and falI.
In the winter
and summer there is relatively littIe
rainfall.

Tavasszal és ősszel. Télen és nyáron
aránylag kevés csapadék van.
klíma

climate
PÉTER
What is the climate of Hungary like?
temperate
thermometer
to sink, falI,

Milyen Magyarország klÍrnája?
mérsékelt
hőmérő

drop

süllyedni,

lesüllyedni

KOVÁCS
Temperate.
Its weather is somewhat
like that of most central European
countries.
In the ..., inter the
therinorneter occasicnally drop3 to
minüs 22--25 c.

Mérsékelt. Az időjárás olyan, mint
a legtöbb közép-európai országban.
Telente a hőmérő néha m{nusz 22-25
Celsius-fokra is lesüllyed.

PÉTER
And the summers?
hot spell
heat
humid, wet
air

És nyáron?
kánikula

hőség

nedves
levegő

KOVÁCS.
There are a few very hot weeks during
the summer but it isn't as humid as
here in washington.
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Nyaranta pár hétig kánikula van. De
nem annyira nedves a levegő, mint
itt Washingtonban.
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termény

product, crop
PÉTER
What are the most important farm
products grown in the country?

Melyek a legfontosabb terményei az
országnak?
kívül
cukorrépa
lakosság, -a
szüksé~let, -e
kielég1teni

outside
sugar beet
inhabitants, population
need, want
to satisfy
KOV~CS

Besides grain there ~re ~uga~ oeet~,
corn and potatoes. Rice farming has
gone on only for the past few years.
However, there isn't enough of this
grown to satisfy the needs of the
people.

A gabonán kívül a cukorrépa, a kukorica és a burgonya. Rizstermelés
csak eg~pár éve folyik az országban.
Ebből meg nem terem annyi, hogy az
ország lakosságának a szükségleteit
k ie lég ftse •
kertgazdálkodás

truck farm ing
P~TER

Is there any truck farm ing in Hungary?

Kertgazdálkodást is folytatnak
Magyarországon?

century
gardener
truck gardener
to introduce

század, -a, -ja
kertész
bolgárkertész
meghonosítani

KOV~CS

Yes.
In the seventies of the past
century the government brought truck
farmers from Bulgaria in order to
introduce truck farming into the
country.

Igen. A múlt század hetvenes éveiben a kormány bolgárkertészeket
hozatott Bulgáriából, ho~y meghonos!ttassa a kertgazdálkodast az
országban.

to breed

tenyészteni

P~TER

What kind of animals do they raise in
the country?

Milyen állatokat tenyésztenek az
országban?

cattle
plain, prairie
in those days
to guard
to feed
to water, to make someone drink

marha
puszta
akkoriban
őrizni

etetni
itatni

KOV~CS

Mostly cattle, horses and hogs.
In my
youth I lived on the Hortobágy, the
large st plain in the Alföld.
In those
days that area was suitable only for
the raising of animals. From time to
time my father had me look after the
horses.
I of ten fed and watered them.

Leginkább marhát, lovat és sertést.

Gyerme~koromban a Hortobág~o~ laktam,

az Alfold legnagyobb pusztajan.
Akkoriban az a terület csak állattenyésztésre volt alkalmas.
Időn
ként az apám velem őriztette a
lovakat. Sokszor etettem és itattam
őket.
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PÉTER
Is the Hortobágy country used for
anything else now?
cotton
canal

Most másra is használják a Hortobágy
vidékét?
gyapot, -ja
csatorna

KOVÁCS
They grow rice and cotton there.
Through the Eastern Canal water can
be brought there to irrigate the land.

Rizst és gyapotot termelnek rajta.
A Keleti Főcsatornán át vizet tudnak
eljuttatni oda és öntözni tudják a
földet.

PÉTER
According to what you say the country
is agricul~vral isn't it?
to have, possess, own

Ezek szerint az ország mezőgazdasági
ország?
bírni

KOVÁCS
No, Hungary has developed both
agriculturally and industrially.

Nem. Magyarország fejlett mező
gazdasággal biró ipari ország.

PÉTER
I hear there's bauxite in Hungary.
situated, existing, being
weIl, fountain
to supply, to provide

Hallottam, hogy bauxit van Magyarországon~

levő

kút, kutat, kútja
ellátni

KOVÁCS
Some of Europe's richest bauxite mines
are in the Bakony valley, near Ajka.
The country's largest oil fields are
near Lispe. The oil from the wells
takes care of the whole country's oil
and gasoline needs.

A Bakony völgyeiben, Ajka mellett
vannak Európa leggazdagabb
bauxitbányái. Lispe mellett pedig az
ország legnagyobb olajmezője van. Az
ottlevő kutak látják el az egész
országot benzinnel és olajjal.

PÉTER
I'd like to hear something about the
industry of Hunga~y too.
something to read

Szeretnék valamit hallani Magyarország iparáról is~
olvasnivaló

KOVÁCS
Unfortunately I don't know too much
about it but r'll have my daughter
look up some reading matter on it for
you.

Sajnos, én nem tudok sokat róla. De
majd kerestetek a lányommal valami
olvasnivalót magának erről.

PÉTER
Uncle Kovács, so far you've said
nothing about the country's population.
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Kovács bácsi, még nem beszélt az
ország lakosságáról~
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KOVÁCS
Nearly ten million people live in the
country, the majority of whom are
'magyars' .
One third of the population lives in the urban and two
thirds in the rural areas.

Az országban maj dnem
.,;; :L LJ <-!.' )01:
él. A lakosság legnagyobb része
magyar. A népességnek kb.
egyharmada városban, kétharmada pedig
falun lakik.

P~TER

Do many Hungarians live outside the
country?

Sok magyar él az országon k{v~l is?

KOVÁCS
There are about fifteen million
Hungarians living throughout the
world, of which nine and a half
million live in Hungary, four million
in countries bordering on Hungary
and nearly one million here in North
America.
to keep up,

hinder

Az egész világon kb. 15 millió magyar
él.
Ebből kilenc és fél millió
Magyarországon,
./'lLlL',_,~ a Magyarországga} szomszédos államokban,
közel (ó'<::_1--,_~llió pedig itt, ~szak
Amerikában.

:r-

[elLartani

P~TER

Thank you very 1TIuch, Uncle Kovács ..

This has really been a big help to
me. Now I know enough so that they
can't flunk me on my examination.
I hope I haven't troubled you too much.

..
;
"
Koszonom
szepen,, Kovacs
.
'
, , bacsi. Ez
l~azan nagy segltseg ennekem.
Most
mar eleget tudok ahhoz, ho~y ne
buktathassanak meg a vizsgan.
Remélem,
nem tartottam :tel magát.

KOVÁCS
You haven't troubled me at all, my
boy, as I had noth ing much to do.
Now, however, I have to buy something
for supper. But there's one thing you
forgot to ask me which I think is also
of interest to you.

Nem tartott fel, fiam.
Nem volt
eddig semmi dolgom. Most valami
ennivalót kell vásárolnom vacsorára.
De egyet elfelejtett megkérdezni,
pedig gondolom, az magát is érdekli.

P~TER

Really, what are you thinking about?

Nem tudom, hogy mire

gondol~

KOVÁCS
Where do they produce the best wine
and where are the prettiest girls in
Hungary?

Hogy hol teremnek a legjobb borok és
hol vannak a legszebb lányok Magyarországon?

live already heard about the prettiest
Theyire in Budapest.

A legszebb lányokról már én is
hallottam~
Azok Budapesten vannak.

girls~

KOVÁCS
And the best wines are produced in
Tokaj, Eger and the Dalalon area.

A legjobb borok pedig Tokaj, Eger és
a Balaton vidékén teremnek.

461

Hosted for free on livelingua.com

SPOKEN HUNGARIAN

UNIT 21

Note

to the Basic Sentences

Bácsi and Néni are terms used by young people in aduressing 8lderly
persons, and ~oughly correspond to English uncle and~, with no
connotatioll of kinship.

l

..

,

Kozmondasok

Proverbs

Kéz kezet mos.
Borban az igazság.
Sok kicsi sokra megy.
Maga alatt vágja a fát.
Munka után édes a pihenés.
Fekete tehénnek is fehér a teje.
Mondott szóból ért a rnag~ar.
Néha egy szó egész háboru.
Magas fán terem a pénz.

Notes on Grarnrnar
(For Home Study)
A.

The causative Forrn of verbs

The verp suffix -tat,. -tet or -at, -et qe~erall~ }ndicat;s that the subject
of the verb causes somethlng to be done, as Janos ruhat csinaltat 'John has a
suit made' •

(1) -at, -et is used with most monosyllabic verbs, and with polysyllabic
verbs ending in a consonant plus ~:
mos
kér
,
lr
tart
~yÚjt
ebreszt
akaszt

mosat
kéret
írat
tartat
~yÚjtat
ebresztet
akasztat

(2) -tat. -tet is used with alI other roots including certain monosyllabic
verbs which end in a vowel plus -t:
olvas
kérdez
tIsztít
takarít
épít
tanít
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olvastat
kérdeztet
tisztíttat
takaríttat
építtet
taníttat

üt

üttet

fűt

fűttet

süt
fut

süttet
futtat

j~t

kot

j~ttat

kottet
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:..:....::..:::.-------Some verbs take both suffixes, with a difference in meaning:
nyom
nyomat
nyomtat

press
have printed
print

vág
vágat
vágtat

cut
have cut
gallop, ride at full speed

folyik
folyat
folytat

flows, runs
let flow, cause to flow
continue, keep on doing
something

Irregular verbs whose stem in the present tense ends in -sz drop the sibilant
before the suffix -tat, -tet:
r

!

- - - - . - - .--.----~-

,--

1

itatok

etetek

vetetek

hitetek

altatok

itatsz

etetsz

vetetsz

hitetsz

altatsz

itat

etet

vetet

hitet

altat

itatunk

etetünk

vetetünk

hitetünk

altatunk

itattak

etettek

vetettek

hitettek

altattok

itatnak

etetnek

vetetnek

hitetnek

altatnak
-

~-----

-----_._.--

itatom

eteLem

vitetem

fektetem

nyugtatom

itatod

eteted

viteted

fekteted

nyugtatod

itatja

etet.i.

\Ii teti

fekteti

nyugtatja

itatjuk

etet j úr::.

vitet jük

fektetj:ük

nyugtatj uk

ita t j átok

etetitek

vitetitek

fektetitek

nyugta t j átok

itatják

etetik

vitetik

fektetik

nyugtat ják

--~---~.-

lőni

'rhe róni,

l

L--.-

l

._--,

class uses the stem in -v- before -at, -et:

._-

l

1

._.-.-

-

--,---._ ...

lövetek

rovatok

lövetem

rovato;n

lövetsz

rovatsz

löveted

rovatod

lövet

rovat

löveti

rovat ja

lövetünk

rovatunk

lövetj ük

rovat j uk

lövet tek

rovattok

lövetitek

rovat j átok

lövetik

rovat ják

lövetnek
L.
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When the potential suffix -hat, -het is used in the same verb form with the
causative, the potential comes after the causative:

B.

főze the tek

mosathatok

vetethetem

etethetem

főzethetsz

mosathatsz

vetetheted

etetheted

főzethet

mosathat

vetetheti

etetheti

főzethetünk

mosathatunk

vetethetj ük

etethetj ük

főzethettek

mosathattok

vetethetitek

etethetitek

főze the tnek

mosathatnak

vetethet ik

etethetik

Agent with the Causative of Verbs

The English pattern 'to have something done by someóne' is expressed in
Hungarian by the causative ~orm of the verb plus the suffix -val, -vel added to
the word indicating agent:
varratok egy ruhát a szabóval.
Megfózetem az eb~det a feles~gemmel.
A feles~gem gyÜmölcsöt hozat velem.
C.

Való and 'Levő

These participial forms correspond to the word 'being' (sometimes 'becoming')
in English. However, levő is always the form used in a participial phrase which
corresponds in meaning to an adjectival clause containing some form of van.
(Example:, I see ~he book w~ich i~ on the cha~r - I se~ the bo?k l'bein9'! on the
chair: Latom a konyvet, aml a szeken van - Latom aszeken levo konyvet.)
Való may correspond to English 'true' 'for the purpose of', 'consisting of',
'pertaining to', etc. With a preceding word or group of words, it forms a
modifying phrase which may express origin (place or time), purpose, something
(to do, eat, make, etc.) suitableness, or fitness.
It is also sometimes used in
combination with another word to form a compound noun.
Hova való Kovács bácsi?
Mire való ez a doboz?
Hagyok borravalót az
asztalon.
Nincs itthon ennivaló.
Ez a munka nem nekem való.

D.

Szerinte

- V~lem~nye

Where are you from, Uncle Kovács?
What's this box for?
I'll leave a tip on the table.
There's no food at home.
This work doesn't suit me.

Szerint

These two forr.1S are u:Jed synonymously and a:ce the equivalent of English
'according to him' or 'in his opinion'. Note the personal endings:
Szerinte nem lesz háború.
Szerintünk ez nem jó.
Szerintük mit kell csinálni?

464

V~lem~nye szerint nem lesz háború.
v~leményÜnk szerint ez nem jó.

VéleményÜk szerint mit kell csinálni?
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The Emphatic Prefixes

Many pronouns and postpositions with personal endings may be made emphatic
by Jrefixing the 2~propriate simple subject pronoun. Examples:
énnekem,
mimellett~nk, 5t51e.
No~e, however, that the third person plural form is 5
(not ők).
---

F.

éntőlem

énelőttem

énnélkülem

tetőled

teelőtted

tenélküled

őtőle

őelőtte

őnélküle

mitőlünk

mielőttünk

minélkülünk

titőletek

tielőttetek

tinélkületek

őtőlük

őelőttük

őnélkülük

Word Formation
The following suffixes are some of those commonly used in word formation:
1.

Nouns from Nouns
munka

~önyvtáros

munkás
katona
hegy

munkásság
katonaság
hegység

uveg
gyÜmölcs

(b)

2.

,

,

munkás

~önyvtár

uveges
gyÜmölcsös

vezető

vezetőség

(c)

-asz, -esz

hal
kert
seb
bánya

halász
kertész
sebész
bányász

(d)

-at, -et

halász
kertész
sebész
bányász

halászat
kertészet
sebészet
bányászat

(e)

-zat, -zet

csillag
személy

csillagzat
személyzet

szép
.,

szépség
.' ,
Josag
gyorsaság
,
nagysag
feketeség

Nouns from adjectives
-ság, -ség (-aság, -eség)

JO

gyors
nagy
fekete

NÉGYSZÁZHATVANÖT
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3.

Verbs from Nouns

-1. (-ol, -el, -öl)

szam
rajz
ebéd
borotva
,
szo

(b)

-z

so
ruha
korona
zongora
tenisz

soz
ruház
koronáz
zongorázik
teniszezik

hal
vad
rák

halászik
vadászik
rákászik

fiatal
szép
fekete
nagy
nagyobb
hosszabb

fiatalÍt
szép!t
feket ft
nagy!t
nagyobb!t
hosszabbít

(c)

4.

,

(a)

,

,

-asz-,

,

~

számol
rajzol
ebédel
borotvál
szól

,

Verbs from Adjectives
-Ít

5.

Adverbs from Nouns

( a)

,

-nta, -nte: naponta, evente, reggelente, nyaranta
(This suffix corresponds to the English adverbial time
expression containing 'per', 'eaeh', 'ev~ry' before a
noun:
'per day' naronta, 'every year' evente 'each
morning' reggelente.

(b)

-nként:

naponként, évenként, egyenként

(This suffix is commonly added to a number or time
expression and corresponds to the English distributive pattern, such as 'one by one', 'daily', 'day by
day', 'every day'.
It is sometimes also added to
other nouns, e.g. házanként, városonként, fejenként,
személyenként with the distributive meaning of 'each
home' etc.)

TRANSFORMATION DRILL
I

A

Instructor:
Student:
12.

3·
4.
5·
6.

466

A diák magyarul olvas.
Az asszony takarít.
.. -.
Kovacs kertet ontoz.
János magyarul tan{t.
A házfelügyelő befút.
Ő ceruzát keres.
~

A szabó Új ruhát cSinál.
A szabóval Új ruhát csináltatok.
A diákkal magyarulolvastatok.
Az asszonnyal takar{ttatok.
Kováccsal kertet öntöztetek.
Jánossal magyarul tan{ttatok.
A házfelüg~elövel befúttetek.
Vele ceruzat kerestetek.
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7.
8.
9.

Ők házat építenek.
A fiú megkérdezi, hogy hány óra
van.
A szerelő kicseréli a kereket.

Velük házat építtetek.
A, fiúval megkérdeztetem. hogy hány
ora van.
A szerelővel kicseréltetem a kereket.

B

Instructor:
Student:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

A lány ká vét főz·.
A lánnyal kávét főzetek.

A férfi kocsit mos.
A gyerek cigarettát hoz.
Az apám levelet {r.
A borbély hajat vág.
Az anyám házat néz.
A kislány pénzt kér.
Fehér lámpát gyÚjt.
Ők fü~gönyt akasztanak.
A fiverem kocsit tart.

A férfivel kocsit mosatok.
A gyerekkel cigarettát hozatok.
Az apámmal levelet {ratok.
A borbéllyal hajat vágatok.
Az anyámmal házat nézetek.
A kislánnyal pénzt kéretek.
Fehérrel lámpát gyÚjtatok.
Velük függönyt akasztatok.
A fivéremmel kocsit tartatok.

c
Ins tructor:
Student:

1.

2.

3.
4.

5.

Mária kenyeret vesz.
Máriával kenyeret vetetek.

Fehér ajándékot visz.
fva virágot tesz a vázába.
Fekete mindent elhisz.
A fiú madarat lő.
Az apám kocsit vesz.

Fehérrel ajándékot vitetek.
évával virágot tetetek a vázába.
Feketével mindent elhitetek.
A fiúval madarat lővetek.
Az apámmal kocsit vetetek.
D

Instructor:
Student:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

A

g~erek

A tanuló vizsgázik.
A tanulót vizsgáztatom.

alszik.

A gyereket altatom.
A lovat itatom.
A kutyát etetem.
A kislányt lefektetem.
Az értekezletet folytatom.
A gyereket megszoktatom.

A la iszik.
A kutya eszik.
A kislány lefekszik.
Az értekezlet folyik.
A gyerek megszokik.
E

Ins truc tor:
Student:
1.

2.

3·
4.

5·
6.
7·

3.

A lakást kifest jük.
(egy ember)
A lakást kifestetjük egy emberrel.

A bútort elhozzuk.
(szállítási
vállalat)
Az irodát rendbehozzuk.
( titkárnő)
A levelet alá{rjuk.
(osztályfőnök)

A bútort elhozatjuk a szállítási
vállalattal.
Az irodát rendbehozatjuk a

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

csomagot hazaküldjük.
(üzlet)
képet felakaszt juk.
(fiú)
házat befútjük.
(házfelügyelő)
kereket kicseréljuk.
(szerelő)
rádiót bekapcsoljuk.
(apám)

NfGyszÁZHATVANHtT

titkárnővel.

A levelet aláIratjuk az osztályfőnökkel.

csomagot hazaküldetjük az üzlettel.
képet felakasztatjuk a fiúval.
házat befúttetjük aházfelügyelővel.
kereket kicseréltetjük a szerelővel.
rádiót bekapcsoltatjuk az apámmal.
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F

Ins truc tor:
Student:

A lány ruhát varr.
(varrónő)
A lány ruhát varrat a varrónővel.

12.

Az anyám ruhát mos.
(lány)
A gyerek könyvet olvas.
(anyja)

3·
4.
5·
6.
7·

A fél) le~elet fr.
(ü9,yvédje)
A fiu viragot kuld.
(uzlet)
Kovács ajándékot hoz.
(apja)
Az asszony ennivalót vesz.
(férje)
János olvasnivalót keres.
(barátja)
péter ebédet f5z.
(felesége)

8.

Az anyám ruhát mosat a lánnyal.
A gyerek könyvet olvastat az
anyjával.
A férj levelet {rat az ügyvédjével.
A fiú virágot küldet az üzlettel.
Kovács ajándékot hozat az apjával.
Az asszony ennivalót vetet a férjével.
János olvasnivalót kerestet a
barátj ával.
péter ebédet főzet a feleségével.
G

Instructor:
Student:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Az emberek megoldást keresnek.
Az emberek megoldást kerestetnek.
Próbálják megmagyaráztatni a
drágaság okait.
Agarázsban átvizsgáltatják a kocsit.
A diákok kifizettetik a számlát.
A kommunisták nyilvántartatják a
párttagokat.
Az asszonyok becsukatják az
ablakokat.
A betegnek beadatják az orvosságot.
A gyereket beutaltatják a kórházba.
Reggel kinyittatják a kapukat.
~thelyeztetnek Európába.

próbálják megmagyarázni a
drágaság okait.
Agarázsban átvizsgálják a kocsit.
A diákok kifizetik a számlát.
A kOffiuunisták nyilvántartják a
párttagoka t.
Az asszonyok becsukják az
ablakokat.
A betegnek beadják az orvosságot.
A gyereket beutalják a kórházba.
Reggel kinyit ják a kapukat.
~thelyeznek Európába.
H

Instructor:
Student:
12.

3·
4.
5·
r

o.

7·
8.

Felh{vja a barátját.
(felesége)
Felh{vatja a barátját a feleségével.
Kijav{ttatják a kocsit a szerelővel.
Megvetetjük a kocsit az apámmal.
visszaadatja a könyvet a barátjával.
Megtöltetem a poharat a lánnyal.
virágot hozat a gyerekkel.
Meg{ratom a házi feladatot a
fivérerrunel.
Elvitetik a bútorokat a száll{tási
vállalattal.
MeggyÚjtatunk egy lámpát Kováccsal.

Kijavftják a kocsit.
(szerelő)
Megvesszük a kocsit.
(apám)
Visszaadja a konyvet.
(barátja)
Megtöltöm a poharat.
(lány)
virágot hoz.
(gyerek)
Meg{rom a házi feladatot.
(fivérem)
Elviszik a bútorokat.
(szállítási
vállalat)
MeggyÚjtunk egy lámpát.
(Kovács)
I

Instructor:
Student:
12.

3·
4.
5·
Ó.

7·
3.
468

A kislány alszik.
(an~a)
Az anya altatja a kislanyt.

A macska eszik.
(gyerek)
A tanulók vizsgáznak.
(tanárok)
A gyerek lefekszik.
~sszony)
A diák megbukik.
(tanár)
Az értekezlet folyik.
~miniszter)
A kutya megszokik.
(fiu)
A gyerekek esznek.
(mi)
A lovak isznak.
(emberek)

A gyerek eteti a macskát.
A tanárok vizsgáztatják a tanulókat.
Az asszony lefekteti a gyereket.
A tanár megbuktatja a diákot.
A miniszter folytatja az értekezletet.
A fiú megszoktatja a kutyát.
Megetetjük agyerekeket.
Az emberek megitatják a lovakat.
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II
A

Instruetor:
Student:

Gaboná t terrr,e.1 l:.
Gabonát termeltetett.
Abaromfit eladattuk.
Jegyet vetetett az operába.
A miniszter magához kérette a
követet.
Megnézették az alvó gyereket.
Megmosattam akoesimat.
Betörették az ajtót.
Kinyomoztatta a tetteseket.
Befolyásoltattuk a gyereket.

Abaromfit eladtuk.
Jegyet vett az operába.
A miniszter magához kérte a
követet.
Megnézték az alvó gyereket.
Megmostam a kocs imat.
Betörték az ajtót.
Kinyomozta a tetteseket.
Befolyásoltuk a gyereket.

12.

3·

4.
~.

o.

7·
3.

B

Instruetor:
Student:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

vizsgálja meg a beteget.
vizsgáltassa meg a beteget.
Nyit~assa ki az ablakot.
Vetesse meg a h~st.
Hozassák el agyerekeket.
Rönt~eneztessék meg a beteget.
OperaItassák meg a fi~t.
Visszaadassuk a könyveket?
Megnézessem a gyereket?
Kéressek egy tollat?

Nyissa ki az ablakot.
Vegye meg a h~st.
Hozzák el agyerekeket.
Rönt~enezzék meg a beteget.
OperaIják meg a fi~t.
Visszaadjuk a könyveket?
Megnézzem a gyereket?
Kérjek egy tollat?

c
Instructor:
Student:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

frnék egy levelet.
fratnék egy levelet.

Hoznék könyveket.
Vennének jegyeket.
varrnánk e~y ruhát.
Megemlítenem a nevét.
Kezelné a beteget.
Beutalnának egy kórházba.
Elvinném a kutyámat is.
Megkérdeznénk az apámat.

Hozatnék könyveket.
vetetnének jegyeket.
Varratnánk e~y ruhát.
Megemllttetnem a nevét.
Kezeltetné a beteget.
Beutaltatnának eg~ kórházba.
Elvitetném a kutyamat is.
Megkérdeztetnénk az apámat.
D

Ins true tor:
Student:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Hozhatok ken~eret.
Vehetnek viragot.
Megöntözheti a kertet.
Kitakarlthatjuk a házat.
Megkérdezhetjük a barátomat.
Átugorhatják a bokrot.
Megborotválhatnám magamat.
uevághatná a haját.

NÉGYSZÁZHATVANKILENC

Főzhetek egy kávét.
Főzethetek egy kávét.

Hozathatok kenyeret.
Vetethetnek virágot.
Megöntöztetheti a kertet.
Kitakarlttathatjuk a házat.
Megkérdeztethetjük a barátomat.
Átugortathatják a bokrot.
Megborotváltathatnám magamat.
Levágathatná a haját.
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E

Ins t ruc tor:
Student:
J. "

2.

3·
4.

5·
6.
7·
8.

9·

~árcsak megírtam volna a levelet.
Bárcsak megírattam volna a levelet.

Bárcsak hoztak volna pálinkát.
Jó lett volna,ha kifizették
volna a számlát.
Ki vette volna meg a tanyát? .
Bárcsak megfőzte volna az ebédet.
Jó lett volna,' ha varrtunk volna
e~y szép ruhát.
Barcsak visszavittem volna a
kocsit.
Bárcsak beutalták volna a kórházba.

Bárcsak hozattak volna pálinkát.
Jó lett volna, ha kifizettették
volna a számlát.
Ki vetette volna meg a tanyát?
Bárcsak megfózette volna az ebédet.
Jó lett volna, ha varrat tunk volna
e~y szép ruhát.
Barcsak visszavitettem volna a
kocsit.
Bárcsak beutaltatták volna a
kórházba.
Bárcsak megkérdeztette volna, hogy
mibe kerül a kabát.
Bárcsak a szobába tetettük volna a
virágot.

Bárcsak megkérdezte volna, hogy
mibe kerül a kabát.
Bárcsak a szobába tettük volna a
virágot.

III
A

Instructor:
Student:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Minden
Minden
Minden
Minden
Minden
Minden

Mindennap kávéházba megyek.
Naponta kávéházba megyek.

héten moziba mennek.
hónapban kapnak levelet.
évben kapott fizetésemelést.
n~áron a Balatonra mentek.
telen na~yon hideg volt.
reggel mar fagy.

Hetente moziba mennek.
Havonta kapnak levelet.
fvente kapott fizetésemelést.
Nyaranta a Balatonra mentek.
Telente nagyon hideg volt.
Reggelente már fagy.
B

Instructor:
Student:
1.

2.

3·
4.

S·
6.
í·

Minden re~gel iskolába n,egyek.
Reggelenkent iskolába megyek.

New Yorkban minden percben
érkeznek vonatok.
A kettes villamos csak minden
órában egyszer jár erre.
Ez a gyerek minden percben kér
valamit.
Az újságos fiú minden este hozza
az esti újságot.
A szomszédjaim minden évben
külföldre utaznak.
Minden hónapban egyszer színházba
megyek.
Minden reggel meghallgatom a
rádióban a híreket.

New Yorkban percenként érkeznek
vonatok.
A kettes . villamos
csak óránként
,
egyszer jar erre.
Ez a gyerek percenként kér valamit.
Az újságos fiú esténként hozza az
esti új ságot.
A szomszédjaim évenként külföldre
utaznak.
Hónaponként egyszer színházba megyek.
Reg~elenként meghallgatom a rádióban
a h~reket.
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lnstructor:
Student:

1.
2.

Minden orsz~g két képviselöt küldött.
országonként-két képviselőt küldtek.

Minden város egy fodrászt küldött.
Minden személy 50 forintot
fizetett.
Minden ember egy p~r cipőt kapott.
Minden kertben más színJ r6zsa
van.
Minden ~llam ezer katon~t küldött.
Az országban egy-egy helyen esett.

3.

4.

5.

6.

Városonként egy fojrászt küldtek.
személyenként 50 forintot fizettek.
Emberenként egy pár cipőt kaptak.
Kertenként más színű rózsák vannak.
~llamonként ezer katonát küldtek.
Az országban helyenként esett.

IV
lnstructor:
student:
l.
n

c...

3·

5·

c.

Az a kabát, amely az ágyon van, János~.
Az ágyon levő kabát Jánosé.
Az asztalon levő toll nem az enyém.

Az a toll, ,amely az asztalon van,
nem az enyem.
Azok a könyvek, amelyek s~ndornál
vannak, nagyon érdekesek.
Azok az emberek, akik a sz!nházban voltak, élvezték az előadást.
Azokra a fürdóhelyekre, amelyek
a Balaton partján vannak, évente
százezrek mennek nyaralni.
Azokat a b<,uxiLbányákat, amelyek
a Bakony velgyeiben vannak,
Eur6pa leggazda~abb bauxitbányáinak tartj ak.
Azok az utasok, akik a repülő
gépen voltak, mind meghaltak.

Sándornál levő könyvek nagyon
érdekesek.
A sz!nházban levő emberek élvezték
az előadást.
A Balaton partján levő fürdőhelyekre
évente százezrek mennek nyaralni.
A,Ba~ony v~i9ye1Den lav5 ~~~x~i
banyakat Europa leggazdac;abb bauxitbányáinak tartják.

A repülőgépen levő utasok mind
meghaltak.

VARlATION DRILL
I

1. Becsukatom az ablakot a diákkal.
a. I'm hav ing my radio repaired by
my friend.
b. I'm having my car washed by my
son.
c. I'm having a suit made by the
tailor.
d. I'm having the dinner cooked
by my wife.
2. Fehér kifesteti a házát egy
festővel.

a. szab6 is hav ing his watch repaired by the watchmaker.
b. John is having his bills paid
by his father.
c. Peter is having the letter
written by his wife.
d. We have our apartment cleaned
by the cleaning woman.
NÉGYSZÁZHETVENEGY

I'm having the window
student.

close~thc

Megjavíttatom a rádiómat a barátommal.
Megmosatom a kocsimat a fiammal.
Csin~ltatok egy ruhát a szab6val.
Megfőzetem az ebédet a

feleségenmel.

Fehér is hav ing his house painte~
apainter.
Szab6 megcsin~ltatja az óráját az
órással.
János kifizetteti a számláit az
apj ával.
péter megíratja a levelet a
feleségével.
Mi kitakarfttatjuk a lakásunkat a
takarftónővel.
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3. A tanár leülteti a diákokat.

The teacher makes the students sit
down.
Az anya lefekteti a gyereket.

a. The mother makes the child lie
down.
b. The boy feeds the dogs (makes
the dogs eat).
c. The president makes the
ministers wait.
d. The teacher makes the students
hurry.

A fi~ megeteti a kutyákat.
Az elnök megváratja a minisztereket.
A' tanár sietteti a diákokat.

4. Nyittassa ki az ajtót.
a.
b.
c.
d.
e.

Have
Have
Have
Have
Have

the
the
the
the
the

Have the door opened.
csináltassa meg a ruhát.
Főzesse meg a kávét.
Csukassa be az ablakokat.
Mondassa el a történetet.
Fűttessen be a szobába.

dress made.
coffee made (cooked)!
windows closed.
story to~d.
fire made in the room.

5. Befúttessek a szobába?
a.
b.
c.
d.

Shall I have a fire made in the room?
Megirassák a könyvet?

Will they have the book
written?
shall I have wine brought from
Hungary?
Will she have the china packed?
shall I have the child walk?

Hozassak bort Magyarországról?
Becsomagoltassa az edényeket?
Megsétáltassam a gyereket?

II

1. A parton halászok ülnek.
a. His brother's a famous jurist.
b. Each class in the language
school has a linguist.
c. The gardener' s working beh ind
the house.
d. There are many miners living
in this area.
2. péter a városi kertészetben
dolgozik.
a. My friend was operated on; he is
(lying) in surgery.
b. Mining engineering is a difficult profession.
c. Do many people work in
dentistry?
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There are some fishermen sitting on
the shore.
A fivére hires jogász.
A nyelviskolában minden osztálynak
van egy nyelvésze.
A ház mögött dolgozik a kertész.
Sok bányász lakik ezen a környéken.

Peter' s working in the ci ty truck
garden.
A barátomat megoperálták, a
sebészeten fekszik.
A bányászat nehéz foglalkozás.
Sokan dolgoznak a fogászaton?
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3. Melyik a legmagasabb hegység?

Which is the highest mountain range?
Ha nem megy el, hívom a rendőrséget.

a. If you don't leave, 1'11 call
the police.
b. In the U.5. workers earn well.
c. The leaders arrived.
d. The communist government tries
to win over the peasantry.

,

Amerikában a munkássá~ jól keres.
Megérkezett a vezetőseg.
A kommunista kormány próbálja megnyerni a parasztságot.

,

4. Ez a gyerek maga az egeszseg.
a.
b.
c.
d.

The girl is
In unity is
Cleanliness
This man is

21

This child is health itself.

beauty itself.
strength.
is important.
kindness itself.

A lány maga a szépség.
Egységben van az erő.
Fontos a tisztaság.
Ez a férfi maga a kedvesség.

5· Mit fizetett a boltosnak?

How much did you pay the shopkeeper?

a. Please call the locksmith.
b. The workers don't have enough
work.
c. I haven't met the librarian yet.
d. GO to the grocery store and
bring bread.
e. Was the glazier here to fix the
window?

Kérem, hívja el alakatost.
A munkásoknak nincs elég munkájuk.
Még nem találkoztam a könyvtárossal.
Menjen a fűszereshez és hozzon
kenyeret.
Itt volt az uveges megcsinálni az
ablakot?

III

1. Esténként iskolába járok.
a.
b.
c.
d.

People carne one by one.
I saw the children every week.
They go abroad twice a year.
My friend is very sick; he's
taking medicine every hour.
e. From time to time my mother
would
send me to the grocery
store.

2. Naponta meglátogattam anagyanyámat.
a. Once a month we go to the
theater.
b. Every summe~ it's very hot for
a few weeks.
c. In the morning it's freezing.
d. He was inquiring each day about
when my daughter would arrive.

NtGY5ZÁZHETVENHÁROM

In the evenin9 I 90 to school.
Az emberek egyenként jöttek.
Hetenként láttam agyerekeket.
Évenként kétszer külföldre mennek.
A barátom nagyon beteg, óránként kap
orvosságot.
Időnként az anyám engem küldött a
fűszerüzletbe.

I visited my grandmother daily.
Havonta egyszer színházba megyÜnk.
Nyaranta pár hétig kánikula van.
Reggelente már fagy.
Naponta érdeklődött, hogy mikor
érkezik meg a lányom.

473

Hosted for free on livelingua.com

UNIT

SPOKEN HUNGARIAN

21

IV
Szerintem ez nem olyan biztos.

In my opinion that isn't guite certain.
Mag~arország szerintünk KözépEuropában fekszik.
Szerintük a ház nem volt nagyon drága.

a. From our point of view Hungary
is situated in central Europe.
b. According to them the house
wasn't very expensive.
c. According lo him the standard
of living isn't higher than it
was.
d. In my opinion they can't explain the reason for the high
cost of living.

Szerinte az életsz{nvonal nem
magasabb, mint volt.
Szerintem nem tudják megmagyarázni a
drágaság okait.

VOCABULARY DRILL

I

való
1. Origin (place or time)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Maga hova való?
Az ember 'Magyarországról való.
A feleségem Kaliforniából való.
Ez a szobor E9~iPtomból való.
A ruha párizsbol való.
Azok a vázák olaszországból
valók.
g. Ez a festmény a középkorból való.
h. A lánya falumból való.
i. A kézirat a tizedik századból
való.

Where are you from?
The man is from Hungary.
My wife is from california.
This statue is from Egypt.
The dress is from Paris.
Those vases are from Italy.
This painting is from the Middle Ages.
The girl is from my village.
The manuscript is from the tenth
century.

2. Somethinq to do (read, write, eat, see, etc.)
a. Adjon valami olvasnivalót.
b. Nincs több mondanivalóm.
c. A férfi innivalót kér.
d. Ebben a vendéglőben nem jó az
ennivaló.
e. Még nagyon sok a tanulnivalónk.
f. Washingtonban sok a látnivaló.
g. A tanár sok {rnivalót adott.
h. Az asszonynak sok varrnivalója
volt.

Give me something to read.
I have noth ing more to say.
The man is asking for something to
drink.
In this restaurant the food is not
good.
We still have very much to learn.
There' s a lot to see in Washington.
The teacher gave us a lot to write.
The woman had a lot to sew.

3. Purpose
a. Mire való a ceruza?
b. A tanár arra való, hogy tan{tson.
c. A szék arra való, hogy üljünk
rajta.
d. A ház arra való, hogy benne
lakjunk.
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What's the pencil for?
The teacher's mission is to teach.
A chair is for sitting on.
A house is for living in.
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A school is for learning.

e. Az iskola arra való, hogy
tanuljunk.
f. Ez az ember semmire nem való.

This man is good for nothing.

4. Suitableness, fitness
~. Ez a munka nem neki való.

b.
c.
d.
e.
f.

5.

This work doesn't suit him.
It's too difficult.
The Hungarian language is not for
this student. He can't learn it.

Nagyon nehéz.
A magyar nyelv nem ennek a
diáknak való. Nem tudja
megtanulni".
Nem való nekem korán felkelni.
Ha korán kelek. egész nap
fáradt vagyok.
Kés, I'illa, olló, nem gyerek
ke zébe va ló.
Ross~ a szíve, nem való neki
soka t. inni.
Nem való nekem a repülés,
rosszu.1 leszek.

Getting up early is not for me.
If I do get up early, I'm tired
all day.
Knife, fork and scissors shouldn't
be in the hands of a child.
He has a bad heart; he shouldn't
drink much.
Flying is not for me; I get sick.

Nem való - it isn't proper, nice, becoming.
it doesn't fit, belong, match, go with
It isn't proper to talk loud in the
church.
I t isn't proper to put your feet on
the table.
I t isn't proper to throw your
cigarette butt on the floor.
This table doesn' t look right in this
room.
This girl doesn't belong to this
school.
A red necktie doesn't go with this
suit.

a. Nem való a templomban hangosan
beszélni.
b. Nem való a lábát az asztalra
tenni.
c. Nem való a cigarettavéget a
pad"lóra dobni.
d. Nem való ez az asztal ebbe a
szobába.
e. Nem való ez a lány ebbe az
iskolába.
f. Nem való piros nyakkendő ehhez
a ruhához.
II

levő

- being, existing, situated, located. to be found

a. Az ottlevő kutak látják el az
országot benzinnel és olajjal.
b. Adja ide a széken levő könyvet.
c. A zsebemben levő pénz nem elég.
d. Az asztalon
levő toll nem az
,
enyem.
e. A Dunántúlon levő bauxitbányák
Európa egyik leggazdagabb
bauxi tbányái.
f. Az ágy'on levő kabát Jánosé.
g. A repulőgépen levő utasok mind
meghal tak.
h. Az üvegben levő bor elfogyott.
i. A házban levő lámpák mind égtek.

N~GYSZÁZHETVENÖT

The oil wells located there supply
the country with oil and gasoline.
Give me that book (that' s) on the chair.
The money in my pocket isn't enough.
The pen (that's) on the table is not
mine.
The bauxite mines located on the
Dunántúl are among the richest in
Europe.
The coat on the bed belongs to John.
AlI the passengers on the airplane
died.
The wine (that was) in the bottIe is
gone.
All the. lamps in the house were burning.
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TRANS LAT ION DRILL

1. Hungary is situated in central
Europe, in the Carpathian Basin.
2. Its area is 93,011 square kilometers.
3. There are 9,800,008 people living
in the country.
4. The greatest part of the population, exactly nine and a half
million, are 'magyars' .
5. There are about 15 million
Hungarians in the whole world.
6. Four million Hungarians are in
those countries which surround
Hungary.
7. About 700,000 Hungarians live in
the United States.
8. Besides Hungarians a small
number of Germans, Slovaks, Rumanians and Serbs live in Hungary.
9. 36.8 percent of the population
live in the cities and 63.2 in
the villages.
10. 60 percent of the country's
territory is arable land, 17 percent is fields, 12 percent forest,
2 percent vineyards and nearly
one and a half percent truck
gardens .
11. The greatest part of the country's
territory is a plain.
12. The large plain situated east of
the Danube is called the Great
Hun~arian Plain.
13. Dunantúl is the name of the area
lying between the Duna, Dráva
and the Alps.
14. The region east of the Tisza is
called 'Tiszántúl'.
15. The region between the Duna and
the Tisza is called 'Duna-Tisza
köze' .
16. The best arable lands are on the
I Alföld' •
17. Mostly grain, corn, tobacco, vegetables and fruit are produced
there. Nowadays rice and cotton
are also grown on the Hortobágy.
18. cegléd and Kecskemét are fruit
growing centers in the heart of
the Alföld. Kecskemét is world
famous for its apricot brandy.
19. Truck farming is als o developed
in the country. Besides fruit,
a lot of paprika, tomatoes and
cucumbers are exported.
20. In the vicinity of Szeged there
are large paprika fields.
The
famous 'Szegedi paprika' grows
here.
21. An ima l husbandry is also of great
significance in Hungary.
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Magyarország Közép-Európában, a
Kárpátok medencéjében fekszik.
Területe 93 011 négyzetkilométer.
Az országban 9 800

ooo

ember él.

A lakosság legnagyobb része, pontosan
kilenc és fél millió, magya..,:.
Az egész világon kb. 15 millió magyar
van.
Négy;t:illió magyar él azokban az
országokban, amelyek Magyarországot
körülveszik.
Az Amerikai Egyesült Államokban
kb. 700 ezer
, magyar él.
, ..
Ma~yarorszagon
a ma~yarokon k~vul kis
szamban élnek még nemetek, szlovákok,
románok és szerbek.
A népesség 36.8 százaléka városban,
63.2 százaléka pedig falun lakik.
Az ország területének 60 százaléka
szántóföld, 17 százaléka rét, 12
százaléka erdő, 2 százaléka szőlő és
majdnem másfél százaléka kert.
Az ország területének legnagyobb
része síkság.
A Dunától keletre fekvő nagykiterjedésű síkság neve: a Nagy
Magyar Alföld.
A Duna, Dráva és az Alpok között
fekvő területnek Dunántúl a neve.
A Tiszától keletre fekvő területet
Tiszántúlnak hívják.
A Duna és a Tisza között fekvő
területet Duna-Tisza közének hívják.
Az Alföldön vannak a legjobb szántóföldek.
Főleg gabona, kukorica, dohány,
zöldsé~ és gyÜmölcs terem ott.
Mostanaban rizst és gyapotot is
termelnek a Hortobágyon.
GyÜmölcstermelő központok az Alföld
szívében: cegléd és Kecskemét.
Kecskemét barackpálinkájáról
világhíres.
Kert~azdálkodá~ !s f~jle~t_az
orszagban. Gyumolcson k~vul sok
paprikát, paradicsomot és uborkát
szállítanak külföldre.
Szeged közelében paprikaföldek vannak.
Itt terem a híres szegedi paprika.
Állattenyésztés is jelentős Magyarországon.
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22. Among the smaller animals they

23·
24.

25·

26.
27·

28.

29·
30.

31.

export a great many hens, ducks,
geese and turkeys.
A large part of the Dunántúl is
hilly.
The largest plain situated there is called 'Kisalföld'.
Central Europe's largest lake,
the Balaton, is also located in
the Dunántúl.
Its area is 592
square kilometers.
There are beautiful resorts
located on the shore of the
Balaton where hundreds of thousands go for their surnrner vacation each year.
The richest bauxite mines in
Europe are in the Bakony valleys.
There are excellent vineyards on
the south side of "Bakony.
Eger and Tokaj are famous winegrowing areas also.
Hungary is rich in mineral waters
and curative baths. Most of the
thermal baths are in Budapest,
the capital.
There are 1,800,000 people in
Budapest.
The second largest city
in the country is Miskolc, with a
population of about 150,000 people.
The courytr~'s oldest gities are in
the Dunantul.
Veszprem,
Székesfehérvár, Szombathely and
Sopron are each more than a
thousand years old.

A kisebb állatok kozul sok tyÚkot,
kacsát, libát és pulykát száll{tanak
külföldre.
Dunántúl nagy része dombos vidék.
Az ottlevő legnagyobb s{kság neve:
Kisalföld.
Közép-Európa legnag~obb tava, a
Balaton is a Dunántulon fekszik.
Területe 592 négyzetkilométer.
A Balaton partján szebbnél szebb
fürdőhelyek vannak, ahova évente
százezrek mennek nyaralni.
Bakony völgyeiben vannak Európa
leggazdagabb bauxitbányái.
A Bakony déli oldalán kitüno
szőlők vannak.
H{res bortermelő vidék még Eger és
Tokaj.
Ma~yar~rs:ág gazdag gyó«;!yvize~ben..és_
gyogyfurdokben. A legtobb gyogyfurdo
Budapesten, a fovárosban van.
Budapesten 1 800 ooo ember él. A
második legnagyobb város az
országban Miskolc, ahol kb. 150 ooo
ember él.
Az ország legrégibb városai a
Dunántúlon vannak.
veszprém,
székesfehérvár, Szombathely és
Sopron ezer évnél is régibbek.

RESPONSE DRILL
1.
2.

3·
4.

5·
6.

7·

8.

9·

10.
11.
12.

13·

14.
15·

16.
17·
18.

19·
20.
21.

Hol fekszik Magyarország?
Mekkora Magyarország területe?
Melyek Magyarország határai?
Milyen nagy folyók vannak az országban?
Melyik folyónak van gazdasági szempontból legnagyobb
jelentősé~e?

Hogy h{vjak a hegységeket?
Melyik a legmagasabb hegység Magyarországon?
Mik vannak a csúcsain?
Hol fekszik a Balaton?
Mekkora a Balaton területe?
Mi az ország legnagyobb síkságának a neve?
Hol vannak a legjobb termőföldek?
Hol van több rét, az Alföldön vagy a Dunántúlon?
Milyen Magyarország éghajlata?
Milyenek a telek Magyarországon?
Milyenek a nyarak?
Mikor van a legtöbb eső?
Melyek a legfontosabb terményei az orsZá~nak?
Mióta termelnek rizst az országban és eleg terem-e?
Mikor kezdték a kertgazdálkodást Magyarországon?
Kiket hozatott a magyar kormány, hogy meghonos{tsa a
kertgazdálkodást az országban?

NÉGYSZÁZHETVENHÉT
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22.

23·
24.

25·
26.

27·

28.
29·

30.
310

32.
33·
34.

35·
36.
37·
38.
39.
40.

Milyen állatokat tenyésztenek?
Hogyan tudnak vizet juttatni a Hortobágyra?
Hol vannak bauxitbányák?
Hol van a legnagyobb olajmező Magyarországon?
Hány ember él az országban?
Hány magyar él az egész viláson?
Hány magyar van az Egyesült Államokban?
Hány magyar van a Magyarországgal szomszédos államokban?
Hány ember él az Egyesült Államokban?
Mekkora az Egyesült Államok területe?
Mik az Egyesült Államok határai?
Melyek azok a folyók az Egyesült Államokban. amelyeknek
gazdasági szempontból nagy jelentőségűk van?
Hogy h{vják a hegységeket az Egyesült Államokban?
Melyik a legmagasabb hegység és milyen magas?
Milyen az Egyesült Államoknak az éghajlata?
Melyek a legfontosabb terményei az Egyesült Államoknak?
Hol vannak a legjobb termőföldek?
.
Hol vannak az olajmezők?
Vannak baxitbányák az Egyesült Államokban?

CONVERSATION PRACTICE

1

2

A: Meséljen nekem egy kicsit
Ma~yarországról.
B: SZ1vesen~ Mit akar tudni?
A: Milyen Magyarország éghajlata?
B: Mérsékelt.
Telente kemény hidegek
vannak. nyaranta pedig pár hétig
nagy hőség van.
A: Mikor van a legtöbb csapadék?
B: Tavasszal és ősszel. Télen és
,
,
l
'
nyaron
ar~ny a~ keve~ ;s~ van.
A: Hol van tobb ret, szolo es
gyÜmölcsös? Az Alföldön vagy a
Dunántúlon?
B: A Dunántúlon. Az Alföld éghajlata
nem olyan jó, mint a Dunántúlé.
A: Hol teremn~k a legjobb borok
Magyarorszagon?
,
B: A Balaton vidékén, meg Tokaj es
Eger környékén.

A: Melyek a legfontosabb terményei
Mag~arországna~?
.
B: A buza. rozs, arpa. kukor1ca,
cukorrépa és a burgonya.
A: Hallottam. hogy rizst és gyapotot
is termelnek az orszá~ban.
B: Igen, a Hortobágy videkén termelnek.
De ebből m~~ nem ~ere~ elég.
A: Hogyan tudjak a r1zsfoldeket
öntözni?
B: A Keleti Főcsatornán át vizet
tudnak eljuttatni a Hortobágyra és
{gy tudják öntözni a földeket.
A: Mikor honos{tották meg a
kertgazdálkodást az országban?
B: A múlt század hetvenes éveiben.
A: Hogyan honos{ttatta meg a kormány
a kertgazdálkodást?
B: Bulgáriából bolgár kertészeket
hozattak.

M

3
A:
B:

,

,

,

A:
B:

A:
B:
A:
B:
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, b

Milyen allatokat tenyesztenek az orszag an?
Leginkább marhát. lovat és sertést.
Ezenk{vül sok baromfit is tenyésztenek.
t')
Magyarorszag mezogazdasag1 orszag,
Az országnak fejlett ipara is van.
fgy nemcsak mezőgazdasági. hanem ipari ország is.
Hol vannak a bauxitbányák az országban?
A Bakony völgyeiben. Ajka mellett vannak.
van az országnak elég olaja is?
Igen. a lispei olajkutak az egész országot
ellátják benzinnel és olajjal.
M

,

•

,
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A:
B:

A:
B:
A:
B:

A:
B:
A:

Kérem, az útleveleket~
T~ssek.
"
..
Latom, hogy Amerikaboi jottek.
Melyik államból val~k?
~n Kaliforniából, a barátom
pedig Virginiából.
van valami elvámolni··valójuk?
Nem hiszem kérem. Csak kevés
holmit hoztunk magunkkal.
,
,
Mennyi keszpenz
van magukna' l ?
öts záz dollár.
,
Ne felejtsék el, hog~ a dollart
csak a Nemzeti Banknal szabad
beváltani.

B:
A:

B:
A:

B:
A:

Nem felejtjük el.
Nyissák ki a bőröndjüket~ van
valami innivalójuk, dohányáru,
kávé vagy más elvámolni-való
benne?
Csak ruhafélét és ennivalót
hoztunk.
Látom, hog~ olvasnivalójuk is van.
Amerikai kepesla~ok azok?
Mondja, mire valo ez a sok kérdés?
Talán a képeslapok után is vámot
kell fizetni?
vámot nem Kell fizetni, de én is
szeretném elolvasni, ha azok
amerikai lapok.

NARRATlVE
Magyarország Közép-Európában, a Kárpátok medencéjében fekszik. A
medence minden oldalról magas, erdős hegyekkel van körülvéve (északon,
és délkeleten a Kárpátok hegyei, délen a Balkán hegyei, nyugaton pe~ig
Alpok heCjye~), a folyói meg ,mind a .. m~dence közer.e felé folynC}k.
Ezert
hogya Karpat-medence a vilag legtokeletesebb foldrajzi eqysege.

Kárpátkeleten
az
mondják,

A Kárpát medencében a történelem kezdete óta nag~on sok nép élt. A
legrégibb ismer~ lakosai a kel ták voltak. Az idószám1tásunk kezdetén a római
birodalomhoz tartozott. A rbmaiak után a húnok, avarok, gerrr.ánok és különféle
szláv tórzsek telepedtek le. De egyik népnek sem sikerült hosszú időre olyan
államot szerveznie, amely az egész Kárpát medencére kiterjedt volna. Krisztus
után 896-ban a magyarok Árpád fejedelem vezetése alatt elfo~lalták az egész
medencét és megalapították a magyar államot, amelynek ezer even át a Kárpátok
voltak a határai.
A magyarok kezdetben halásztak, vadásztak és a régi pogány életüket
folytatták. Gyors lovaikon egész Európát bekalandozták, nyugaton az óceánig,
délen pedig Bizancig jutottak el. A X. század végén Géza fejedelem látta, hog~
a magyarok egész Európa elleni harcukban végül is veszíteni fognak.
Ezért béket
kötött a német császárral és keresztény ~okat hozatott az országba. Fiának,
Istvánnak a pápa koronát küldött, amivel 1000-ben megkoronáztatta magát. A
királysá~ot Nagy Károly birodalmának mintájára szervezte meg.
A különféle fajú
és n~elvu népeknek e'lyenló jogokat biztositott. Ezzel megalapítv·tta a nyugati
kulturájú Magyarorszagot.
Magyarország a xv. század végéig nagyhatalom volt. A XVI. században a
wrokök elfoglalták a Kárpát-medence közepét és 150 évig megszállás alatt
,
....
""
,
ta~tott~k.
A torok ~uszt1tas utan nag~on kev~s magyar ma~adt az orszagban,
ezert nemeteket, romanokat, szerbeket es horvatokat telep1tettek be. Ennek az
alapján az első világháború után 1920-ban a Kárpát-medencét öt részre osztották.
Magyarországnak csak a medence közepe maradt meg.
Árpád fejedelem a mai Óbuda vidékén telepedett le törzsével egyÜtt, mert a
közelben jó átkelőhelyet találtak a Dunán. Azon a helyen a rómaiak kétezer
é~ve~ ez~lőtt,vár~st ép~tet7ek. ,A .~Jr~~~ váro~ ~eve Aquincum volt. Romjai még
m1nd1g lathatok, es az asatasok ujabb e~; ujdni. epuletek falait hoznak felszínre.
Aquinc~intól délre három város fej lődőtt: : : , ::··'~Pkorban: a Duna jobb partján
Óbuda es Buda, a Duna bal partján pedig Pe~t. I:',:.,,'ll a három városból született
meg az ország mai fővárosa: Budapest. A három v ~... '''t hivatalosan csak l872-ben
egyesítették.
Budapest az ország közigazgatási, ipari és kultúrxl'zpontja.
Lakosainak
száma l 850 OOO. Budapest mellett, Csepelen van az o~s7.ág legnagyobb gépgyára.
NÉGYSzÁZHETVENKILENC
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Miskolc második legnagyobb város, az ország nehéziparának központja. Debrecen a
Tiszántúl legnagyobb városa. Budapest után itt van a legtöbb iskola. A hlres
,
" reformatus templomban ketszer
,
,
M'
'
kettornyu
tartottak orszaggYl;lest,
l 848 -ban es
19 45ben. Debrecent a 'Kálvinista Rómának' is hlvják.
Régi szep egyetemi városok
pécs és Szeged. A dunántúli városok közül Székesfehérvár, veszprém, Szombathely
és Sopron ezer évesnél is öre~ebbek. Sok történelmi emlékről híres város van az
országban:· Esztergom, visegrad, Eger, szigetvár és Kőszeg.

tökéletes
egység, -e
lakos
kelta
, , ,
szam1tas
birodalom, birodalmat,
birodalma
különféle
törzs, -et
letelepedni
kiterjedni
Krisztus
fejedelem, fejedelmet,
fejedelme
megalapltani
vadászni
pogány
kalandozni
harc
veszlteni
, ,
csaszar, -a
keresztény
pap, -ja
pápa
korona
királyság, -a
faj
egyenlő

kultúra
hatalom, hatalmat,
hatalma
megszállás
pusztítás
szerb, -je
horvát
telep.íteni
átkelőhely

virágzó
rom, -ja
ásatás
felsz.ín, -e
születni
e9,yeslteni,
kozigazgatas
torony, tornyot,
református
g~lés
kalvinista
emlék, -e

480

tornya

perfect
unit, unity
resident, inhabitant
Celt
counting, reckoning
empire
various
tribe, clan
to settIe down
to extend, spread over
Christ
reigning prince
to est.ablish
to hunt
pagan
to wander about, roam about
battle, fight
to lose
emperor
Christian
priest
pope
crown
kingdom
race
equal
culture
power, might
occupation
destruction
Serbian
croatian
to settIe, colonize
crossing place
flourishing
ruin, remains
excavation
surface
to be born
to unite
,overnment, administration
(church) tower, steeple
Reformed (referring to the Reformed
Church in Hungary)
meeting, assembly
calvinist
memento, memory, souvenir
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KULTÚRÉLET BUDAPESTEN
Basic Sentences
hello
farther in

szervusz
beljebb

S~DOR

Hello, Tibor'.
I'm glad you carne.
Please come in.
to forgive

Szervusz, Tibor~ Örülök, hogy
eljöttél. Fáradj beljebb.
megbocsátani

TIBOR
Hello, Sándor~ Forgive me for the
delay but I had to wait a long time
for the street car.

Szervusz, Sándor~ Bocsáss meg, hogy
késtem, de sokáig kellett várnom a
villamosra.

S~OR

Sit down, please. What would you
like to drink? Some beer or shall
I bring you something strong?

Kérlek, foglalj helyet. Mit szeretnél
inni? Egy kis sört parancsolsz, vagy
valami erőset hozzak neked?

at such a time, this time
it's pleasing, pleasant

ilyenkor
jólesik

TIBOR
Thank you, if you have apricot brandy,
bring me some,
I'm tired and it'll
feel good to have a littIe brandy •..
How nice the music on the radio is~

Köszönöm, ha van barackpálinkád,
hozz azt. Fáradt vagyok és ilyenkor
jólesik e~y kis pálinka ••.
Milyen szep a zene a rádióban~
Galánta

village in Hungary
S~OR

Do you know what they're playing~
It's Kodály's "The Dances of Galanta".
composer

Ismered?

Kodály 'Galántai Táncai'.
zeneszerző

TIBOR
Of course, I know it. Kodály is my
favorite composer.
I prefer him to
Bar,tók.
work, work of art, composition
Transylvania

Persze, hogy ismerem. Kodály a
kedvenc zeneszerzőm. Jobban szeretem,
mint Bartókot.
mű,

-vet, -ve
Erdély

S~OR

That's a matter of taste.
It's true
that Kodály's mu'sic is closer to us.
It was he who in his work made very
extensive use of the HungarianTransylvanian folksongs.
N~GYSZ~ZWtOLCVAN8GY

Izl1s do~ga. AZ,biztos, ,hogy ~odál~
zeneje kozelebb alI hozzank. O inkabb
felhasználta műveiben a magyar és az
erdélyi népdalokat.
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ossze

together
to gather, collect.

összegyűjteni

TIBOR
Are those the ones he assembled with
Bartók?

Amiket valamikor Bartók és ő gyűj
töttek össze?

wonderful, surprising

csodálatos

SÁNDOR
Yes.
Isn't it wonderful that in this
century two Hungarians ere considered
to be among the world's great comp~s
ers? Everywhere in the world they're
playing Bartók's and Kodály's works.

Igen. Nem csodálatos. hogy ebben a
században két magyar tartozik a világ
legnagyobb zeneszerzői közé? A
világon mindenhol játsszák Bartók ~s
Kodály műveit.
Ujra
"
előadni

again. once more
to perform
open air stage
beard
duke, prince

szabadtéri színpad, -ja
szakáll, -a
herceg, -e

TIBOR
That's true.
l
at the Margaret
they'll perform
beard's castIe"
hear it.

hope that this season
Island Outdoor Theater
Bartók's "Duke Blueagain.
I'd like to

Ez igaz.

Remélem, hogy az idén újra

előadják a Mar~itszigeti Szabadtéri

színpadon Bartok 'Kékszakállú herceg
várát'.
szeretném meghallgatni.

SÁNDOR
I've already heard it, but if you
wish I'll be' glad to go with you
again.

tn már hallottam, de ha akarod
szívesen meghallgatom mégegyszer
veled.

hold one to (something)

szaván fogni

TIBOR
I'll take you up on

that~

Majd a szavadon

to be disappointed
in me

foglak~

csalódni
bennem

SÁNDOR
You won't be disappointed in me.
invitation card
art
dramatic art
hall
artist
for you
for you

482

Nem fogsz csalódni bennem.
meghívó

művészet, -e

,

M'

sz~nmuveszet

.

t:r~m, termet, terme
muvesz
számodra l
részedre
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TIBOR
I got an invitation. Tomorrow
there'll be an 'Artist's night'
performance in the Auditorium of
the Academy of Dramatic Arts.
Don't you want to come along? I
can get you a ticket also.

Kaptam egy megh{vót.

Holnap a Szín-

művészeti Főiskola Nagytermében
művészest lesz.
Nem aKarsz jönni?

Tudok jegyet szerezni számodra is.

skmOR
Tomorrow night? I've already promised
my family that I would spend the
evening with them.
with your, his, her entire
family
you (plural)

Holn~p este? Már megígértem a
csaladornnak,
hogy velük töltöm az
,
estet.

családostul
bennetek

TIBOR
Come along with your family and hear
it.
If you wish 1'11 call for you
and take you alI there.
besides you

Gyere el családostul és hallgasd meg.
Ha akarod értetek megyek és elviszlek
benneteket.
raj tad kIvül

2

S.(m)OR
In your new car? Thank you, it's
very kind of you. Who else is
going from your family besides you?
besides me

Az új kocsiddal? Köszönö~, nagyo~
kedves tőled. Ki megy rajtad klvul
a családodból?
kívülem

2

TIBOR
Nobody else.
program

What's on the program?
poem, piece of poe try
to recite
part, selection

Kívülem senki sem megy.
műsor,

-a

Mik lesznek a műsorszámok?
költemény
szavalni
részlet, -e

TIBOR
I don't know exactly but I think
it'll be interesting. They're
reciting the poems of Petőfi and
Ady. Then they'll perfor~ some
excerpts from Ferenc Molnar's
"Liliom".
film
success
achieve success
N~GYSz.(zNYOLCVANAAROM

Nem tudom pontosan, de azt hiszem,
érdekes lesz.
Petőfi és Ady költeményeit fogják szavalni. Aztán
részleteket adnak elő Molnár Ferenc
, Liliom'-jából.
film, -je
siker, -e
sikert aratni
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SÁNDOR
Is that the play that was made into
the film "Carousel" in the U.S. and
attained world-wide acclaim?
proud

Amiből Carousel cIm alatt Amerikában

filmet csináltak és világsikert
aratott?
büszke

TIBOR
Yes. We can be proud of Ferenc Molnár. But have you been at the
theater lately?
tragedy
to revive

dgy van. Büszkék lehetünk Molnár
Ferencre. De voltál mostanában
szInházban?
tra~édia

feluj !tani

SÁNDOR
Last week I was at the National
Theater. They revived Madách's
"The Tragedy of Man".
to enjoy
it grows out of date

A múlt héten a Nemzeti SzInházban
voltam. Madách 'Ember Tragédiáját'
új !tották fel.
élvezni
elévül

TIBOR
I've seen it many times. And l've
always enjoyed it very much. A
classical play never grows old.
ensemble

tn már sokszor láttam és mindig
nagyon élvezem. Egy klasszikus
darab sohasem évül el.
egyÜttes

SÁNDOR
I was also at the Opera the other
day. The State Folk Dance Ensemble
performed.

Az Operában is voltam a napokban.
Az Állami Népi TáncegyÜttes szerep~lt.

TIBOR
I of ten go and see them also. Not
only are the danc~s exquisite but the
costumes are beautiful.
folk costumes, national costumes
centuries-old
tradition
to embroider
city in Hungary
Hungarian peasants living in
or near Mezőkövesd

tn is gyakran megnézem őket. Nemcsak
a táncaik tökéletesek, hanem a ruháik
is gyönyörűek.
népviselet, -e
évszázados
hagyomány
hImezni
Mezőkövesd

matyó

SÁNDOR
Those are our various folk costumes,
which our women embroidered and which
are based on tradition that is
centuries old. The most beautiful
of them are perhaps the "Mezőkövesd",
tha t is, the -Ma tyó".

1+84

Azok a különböző népviseleteink. Amit
az asszonyaink évszázados hagyományok
alapján maguk h!meznek. A legszebb
közülük talán a mezőkövesdi, azaz a
'matyó' .
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népraj z, -ot

ethnography
TIBOR
Ilike those the best too. But have
you been to the Budapest Ethnographic MLlseum yet?

Nekem is az tetszik legjobban. De
voltál már a Budapesti Néprajzi
Múzewnban?

SkmOR
Not yet.

What can one see there?

bright, excellent, splendid
embroidery
shepherd
carving

Még nem.

Mit lehet ott látn~?

,

r~gy~go

hl.mzes
pásztor, -a
faragás

TIBOR
In one section you can see masterpieces of our country's folk costumes and folk craft: beautiful
dresses, embroidery and carvings
done by shepherds.
picture, art gallery
exhibition

Az egyik részében láthatod hazánk
népviseleteinek és népművészetének
remekeit. Ragyogó ruhákat, h!mzéseket
és pásztorfaragásokat.
műcsarnok,

-a

kiállÍtás

SkmOR
1'11 go and see it. But the Municipal
Art Gallery interests me more.
I'm
very much interested in the exhibition
of comtemporary artists.
for instance
aqain and again
pic nic in May

Majd megnézem.

De engem inkább a

Fővárosi Műcsarnok vonz.
Nag~on
érdekelnek a ma élő festők kiall!tásai.

például (pl.)
újra meg újra
majális

TIBOR
I'd rather keep on looking at the old
masters - for instance, 'Picnic in May'
by Pál Szinyei-Merse.
gallery

~n szívesebben nézem újra meg újra a

régieket.
Például Szinyei-Merse Pál
'Majálisát' •
galéria

sMmOR
In the Hungarian National Gallery?
The famous paintings by Mihály
Munkácsy are there also.
collection
to represent

A Magyar Nemzeti Galériában? Ott
vannak Munkácsy Mihály híres festményei is.

..

,

g~Jtemeny

kepviselni

TIBOR
The collection there of Hungarian
paintings from the beginning of the
19th century to the present is
N~GYS~NYOLCVANÖT

szép ott a magyar festők gyűjteménye
a XIX.
század elejétől a napjainkig.
Minden nagy magyar művész képviselve
van.
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beautifuI. Every great Hungarian
artist is represented.
sÁNDOR
It's beautifuI indeed. Budapest is
full of excellent museums and galleries.

Bizon~ szép.

Budapest tele van
jobbnál jobb múzeumokkal és galériákkal.

TIBOR
And it's full of beautifuI buildings~
For instance, look at the Parliament.
In its time it was one of the most
beautifuI neo-Gothic buildings in
Europe.

~s tele van szebbnél szebb épületekNézd például az országházat.
A maga idejében Európa egyik legszebb
neogótikus épülete volt.

kel~

saint
baroque

szent, -je
barokk

SMmOR
Or St. Anne's church, the most
beautifuI example of the Baroque
period.

vagy a Szent Anna templom.
kor legszebb emléke.

mass

A barokk

mise

TIBOR
That reminds me~
mass tomorrow?

Are you going to

Err91 jut eszembe, mész holnap
misere?

sÁNDOR
We go every Sunday.

Mi minden vasárnap megyÜnk.

TIBOR
Then 1'11 see you tomorrow, because
we're also going.

Akkor látlak holnap, mert mi is
megyÜnk.

Notes to the Basic Sentences
l

2

Szá~ra and részé~e.may be used interchangeably.
Rajta k!vül and k~vule are synonyms. Note that the possessive suffixes
are used in both expressions.

Közmondások - Proverbs
A tudás hatalom.
Lassan járj, tovább érsz.
szegényember v!zzel főz.
Gyakorlat teszi a mestert.
Ahol nincs, ott ne keress.
Addig tanulj, m!g időd van.
Ajándék lónak ne nézd a fogát.
Ne csak tudd a jót, hanem tedd is.
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Notes on Grammar
(For Home Study)
A.

Review of Familiar Formsl
Subject:
Direct Object:
Indirect Object:

téged (tégedet), titeket, benneteket (Note:
forms require the Indefinite Conjunction.)
neked, nektek

These

with other case Suffixesr
Sinqular

Plural

hozzád
nálad

hozzátok
nálatok

tőled

tőletek

beléd
benned

belétek
bennetek

belőled

belőletek

rád, reád
rajtad
rólad
veled
érted

rátok, reátok
raj tatok
rólatok
veletek
értetek

With Postpositlons which occur in one forrn unly:
Sinqular

Plural

nélküled
miattad

nélkületek
miattatok
helr.ettetek
k{vúletek
szerintetek
irántatok
számotokra
részetekre
utánatok

h~lr.etted

kl.vuled
szerinted
irántad
számodra
részedre
utánad

Witn Postpositlons which occur in three forma:
Hova

Hol

Honnan

Singular
Plural

alád
alátok

alattad
alattatok

alólad
a·lólatok

Singular
Plural

eléd
elétek

előtted
előttetek

előled
előletek

Singular
Plural

föléd
fölétek

fölötted
fölöttetek

fölüled
fölületek

Singular
Plural

melléd
mellétek

melletted
mellettetek

mellőled
mellőletek

Singular
Plural

mögét~1<

mögéd

mögötted
mögöttetek

mögüled
mögületek

közétek

közöttetek

közületek

Plural

I
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The Possessive "Your" in Hungarian:
Your (Singular)

Your (Plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

ceruzád

ceruzáid

ceruzátok

ceruzáitok

keféd

keféid

kefétek

keféitek

cipőd

cipőid

cipőtök

cipőitek

kocsid

kocsijaid

kocs itok

kocsij aitok

késed

J<..éseid

késetek

késeitek

kerted

kertjeid

ker te tek

kertjeitek

inged

ingeid

ingetek

ingeitek

kabátod

kabát j aid

kabátotok

kabátj aitok

asztalod

asztalaid

asztalotok

asztalaitok

házad

házaid

házatok

házaitok

hegyed

hegyeid

hegye tek

hegyeitek

tavad

tavaid

tavatok

tavai tok

műved

műveid

művetek

műve itek

kezed

kezeid

kezetek

kezeitek

tükröd

tükre id

tükrötök

tükre itek

The Possessive "Yours" in Hungarian:
tied
Verbs:

tie id

~r---t-ie-t-e-k----,--

_

Present tense:
Indefinite
Singular

Definite

Plural

Singular

Plural

varsz
szeretsz
kérsz

vártok
szerettek
kértek

várod
szereted
kéred

vc{rjátok
.szereti tek
kéritek

mondasz
tartasz
küldesz
értesz

mondotok
tartotok
küldötök
értetek

mondod
tartod
küldöd
érted

mondjátok

olvasol
fózöl
kérdezel

olvastok
fóztök
kérdeztek

olvasod
kérdezed

olvassátok
főz itek
kérdezitek

iszol
eszel
hiszel
veszel

isztok
esztek
hisztek
vesztek

iszod
eszed
hiszed
veszed

isszátok
eszitek
hiszitek
veszitek

jössz
,
,
mesz, megy

jöttök
mentek

vagy
leszel

vagytok
lesztek

,

488

t__
1 ' e_i_t_e_k

főzöd

t~rtjátoK

kulditek
értitek
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Past Tense:
Indefinite

Definite

Singular

Plural

Singular

Plural

vártál
kértél
h!vtál
fóztél

vártatok
kértetek
h!vtatok
fóztetek

vártad
kérted
h!vtad
fózted

vártátok
kértétek
h!vtátok
fóztétek

tartottatok
, ,

tartottál

,

"

ep.1t~tt~1

ep.~t~ttetek

tartottad
, ,

tartottátok

,

"

ep.1t~tted

ep.1t~tt~tek

kuldottel

kuldottetek

kuldotted

kuldottetek

ittál
et.tél
tettél

ittatok
ettetek
tettetek

ittad
etted
tetted

ittátok
ettétek
tettétek

jöttél
mentél

jöttetek
mentetek

voltál
lettél

voltatok
lettetek

Conditional:
Indefinite

Definite

Singular

Plural

Singular

Plural

várnál
kérnél
adnál

várnátok
kérnétek
adnátok

várnád
kérnéd
adnád

várnátok
kérnétek
adnátok

mondanál
tartanál
küldenél
értenél

mondanátok
tartanátok
küldenétek
értenétek

mondanád
tartanád
küldenéd
értenéd

mondaná tok .
tartanátok
küldenétek
értenétek

innál
ennél
vinnél

innátok
ennétek
vinnétek

innád
ennéd
vinnéd

innátok
ennétek
vinnétek

jönnél
mennél
lennél

jönnétek
mennétek
lennétek

Subjunctive:
Indefinite
Singular

"

Definite
Plural

Singular

Plural

varj, várjál
kérj, kérjél

várjatok
kérjetek

várd, várjad
kérd, kérjed

várjátok
kérjétek

láss, lássál
fess, fessél

lássatok
fessetek

lásd, lássad
fesd, fessed

lassatok
fessétek

hozz, hozzál
tanIts,
tan!tsál

hozzatok
tan!tsatok

hozd, hozzad
tan!tsd, tan!tsad

hozzátok
tan!tsátok

igyál
e~yél
,
vegy, vegyel
higgy, higgyél

igyatok
egyetek
vegyetek
higgyetek

idd, igyad
edd, egyed
vedd, vegyed
hidd, higgyed

igyátok
egyétek
vegyétek
higgyétek

,
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.
Singular

Plural

jöjj, jöjjél (gyere)
menj, menjél
légy, legyél

jöjjetek (gyertek)
menjetek
legyetek

The Subject-Object Suffix -lak, -lek

Hungarian has a verbal ending, -lak, -lek, which equals the combination
first person singular subject plus s~d person familiar direct object:
látlak - "I see you".
Note in the chart below how this suffix is added to
the various verb stems:
Present

Past

Conditional

Subjunctive

várlak
látlak
h{vlak
kérlek
hallgatlak

vártalak
láttalak
h{vtalak
kértelek
hallgöttalak

várnálak
látnálak
h{vnálak
kérnélek
hallga tnálak

várj alak
lássalak
h{vjalak
kérjelek
hallgassa lak

tan{talak
(tan{tlak)

tan{tottalak

tan{tanálak

tan{tsalak

értelek
(értlek)

értettelek

értenélek

értselek

seg{telek
(seg{tlek)

seg{tettelek

seghenélek

seg{tselek

küldelek
(küldlek)

küldöttelek

küldenélek

küldjelek

viszlek
teszlek

vittelek
tettelek

vinnélek
tennélek

vigyelek
tegyelek

Future:

vinni foglak

Past Conditional:

vittelek volna

Causative Form:

vitetlek

Potential Form:

vihetlek

Potential and
causative Form:

vitethetlek

TRANSFORMATION DRILL
I
A

Instructor:
Student:
l.

2.

3·

4.

Jól beszél magyarul?
Nem tudtam, hogy tud franciául.
Szeret magyar dalokat énekelni?
fr nekem Londonból?
Milyen jól ért németül.
Mond
valamit az embereknek?
....
,
..
A koltozkodesnel seg~t nekunk?
A nyolc órai vonattal v~r valakit?
~.

i·
..~.: "

~,.

Kér valamit?
Kérsz valamit?
Jól beszélsz magyarul?
Nem tudtam, hogy tudsz franciául.
Szeretsz
magyar dalokat
énekelni?
,
,
Irsz nekem Londonbol?
Milyen jól értesz németül.
Mondasz valamit az embereknek?
A költözködésnél seg{tesz nekünk?
A nyolc órai vonattal vársz valaklt?
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9·

A külügyminisztérium nyelviskolájában
magyarul tan{tasz?

A külügyminisztérium nyelviskolájában magyarul tanIt?
B

Valakit keres?
Valakit keresel?

Ins truc tor:
Student:
L

2.

3·
4.
5·
6.

7·

8.

9·

Francia regényeket olvasol?
Meleg kabátot veszel?
szép lányt nézel?
Megkérdezel egy embert, hogy melyik
út vezet Washingtonba?
Nem tudtam, hogy te magyar bort
iszoL
Mit eszel ma este vacsorára?
Hány órakor leszel a sz!nház előtt?
Kovács gyerekeinek viszel ajándékot?
Sokat magyarázol a diákoknak?

Francia regényeket olvas?
Meleg kab~tot vesz?
szép lányt néz?
Megkérdez egy embert, hogy
melyik út vezet Washingtonba?
Nem tudtam, hogy maga magyar
bort iszik.
Mit eszik ma este vacsorára?
,
,
"
.,
Han~ orakor lesz a sZ1nhaz elott?
Kovacs gyerekeinek visz ajándékot?
Sokat magyaráz a diákoknak?

c
Instructor:
Student:
l.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Hol állnak meg?
Hol álltok meg?
Milyen kön~vet olvastok?
Melyik u1~caban laktok Budapesten?
Hol szálltok le a villamosról?
Sok jót főztök ebédre~
Hány órakor esztek vacsorát?
Reggelire teát vagy kávét isztok?
Sok levelet kaptok külföldről~
Mit akartok vinni Európába?
Nem tudtam, hogy minden délután
teniszeztek.

Milyen kön~vet olvasnak?
Melyik utcaban laknak Budapesten?
Hol szállnak le a villamosról?
Sok jót főznek ebédre~
Hány órakor esznek vacsorát?
Reggelire teát vagy kávét isznak?
Sok levelet kapnak külföldról~
Mit akarnak vinni Európába?
Nem tudtam, hogy minden délután
teniszeznek.
D

Instructor:
Student:
L

2.

3·
4.

5·
6.

7·

8.

9·

Értenek magyarul?
Értetek magyarul?

Küldenek csomagokat Magyarországra?
Mondanak valamit Kovácsnak?
Seg!tenek a diákoknak megcsinálni
a házi feladatot?
Beváltanak egy csekket nekem?
Remélem nem hajtanak gyorsan,
ahol nagy a forgalom.
Hány napot töltenek Párizsban?
GyÚjtanak lámpát a nappaliban?
Nagyon sokat költenek étkezésre.
Mikor tar~~--v sajtóértekezletet?

Küldotok csomagokat Magyarországra?
Mondotok valamit Kovácsnak?
seg!tetek a diákoknak megcsinálni a
házi feladatot?
Beváltotok egy csekket nekem?
Remélem nem hajtotok gyorsan, ahol nagy
a forgalom.
gány napot töltötök Párizsban?
GyÚjtotok lámpát a nappaliban?
Nagyon sokat költötök étkezésre.
Mikor tartotok sajtóértekezletet?
E

Instructor:
Student:
l.
2.

3.
4.

5.

Szereti agyerekeket?
Szereted agyerekeket?

Megfőzi most az egyszer az ebédet?

Megfőzöd most az egyszer az ebédet?

Nem tudtam, hogy ismeri ezt az
embert.
Látja, ott jön a vonat a hegyek
között.
Melyik nap várja agyerekeket ?
Ha nem eszi meg a levest, kiviszem.

Nem tudtam, hogy ismered ezt az embert.
Látod, ott jon a vonat a hegyek között.
Melyik nap várod agyerekeket?
Ha nem eszed meg a levest, kiviszem.
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6.

Elviszed a kocsimat a garázsba?
Remélem, hogy elhiszed amit mondtam.
Megveszed a házat a Balaton mellett?
Meg!rod a levelet franciául helyettem?

Elviszi a kocsimat a garázsba?
Remélem, hog~ elhiszi amit mondtam.
Megveszi a hazat a Balaton mellett?
Meg!rja a levelet franciául
helyettem?

7·
8.
9.

F

Instructor:
Student:

Megeszik az ebédet?
Megesziték az ebédet?
Megisszátok ezt a kis bort, ami még
van?
Az 196~-as kocsit veszitek meg?
Elhozzatok a gyerek csomagjait is?
Jó lesz ha megkérdezi tek, hogy mikor
indul a vonat.
Megvárjátok az előadás utolsó számát
is?
Remélem becsukjátok az ablakokat,
amikor a vihar kezdődik.
Hány órakor nyitjátok ki az üzleteket?

Megisszák ezt a kis bort, ami
még van?
Az 196~-as kocsit veszik meg?
Elhozzak a gyerek csomagjait is?
Jó lesz ha megkérdezik, hogy
mikor indul a vonat.
Me~v~rják az. előadás utolsó
szamat is?
Remélem becsukják az ablakokat,
amikor a vihar kezdődik.
Hány órakor nyitják ki az
üzleteket?
Megbuktatják a diákokat, ha nem
tanulnak?
Visszaadják a könyveket, amiket
kölcsönadtam?

l.
2.

3·
4.
5·
6.

7·
g.
9·

Megbuktatjátok a diákokat, ha nem
tanulnak?
Visszaadj átok a könyveket, amiket
kölcsönadtam?
G

Instructor:
Student:

2.

3·
4.

5·
6.

7·

8.

9·

Ha jönnek, elhozzák agyerekeket
is?
Kocsin megy New Yorkba, vagy
repül?
Maga javítja az autót, és maga
mossa ,is?
Szeretik a sportot és gyakorolják
is.
Köszönnek a tanárnak és
megköszönik a kedvességét?
Tudja és érti a magyar nyelvtant?
Nem tudtam, hogy maga tanár ember.
Maga most hol van állásban?
Meddig vannak Washingtonban?

Olvas vagy tanul?
Olvasol vagy tanulsz?
Ha jöttök, elhozzátok a gyerekeket is?
Kocsin mész New Yorkba, vagy repülsz?
Te jav!tod az autót és te mosod is?
Szeretitek a sportot és gyakoroljátok
is.
Köszöntök a tanárnak és megköszönitek
a kedvességét?
Tudod és érted a magyar nyelvtant?
Nem tudtam, hogy te tanár ember vagy.
Te most hol vagy állásban?
Meddig vagytok Washingtonban?
II
A

Instructor:
Student:
l.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Reggel nyolckor hivatalba ment.
Jó magyaros ebédet főzött.
Minden délután nagyot sétált.
Kémiát tanított az egyetemen?
SOk jó könyvet olvasott.
A szlnházban három helyet foglalt.
Egy lovat a fához kötött.
Ma~a nagyon keveset evett.
Egesz este nem ivott semmit.

492

Egykor ebédelt.
Egykor ebédeltél.
Reggel nyolckor hivatalba mentél.
Jó magyaros ebédet főztél.
Minden délután nagyot sétáltál.
Kémiát tanítottál az egyetemen?
Sok jó könyvet olvastál.
A sz!nházban három helyet foglaltál.
Egy lovat a fához kötöttél.
Te nagyon keveset ettél.
Egész este nem ittál semmit.
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10.
ll.

12.

,

Remélem, ho~y nem,vettél motort.
Beletartoztal a partba?
Ugye nem buktál meg a magyar vizsgán?

Remelem, hogy nem,yett motort.
Beletartozott a partba?
Ugye nem bukott meg a magyar
vizsgán?
B

Instructor:
Student:
l.

2.

3·
4.
5·
6.

7·
8.
9·
10.
ll.

12.

Győzelmet

Győzelmet

arattak.
arattatok.

A múlt nyáron Londonba mentetek.
Tegnap hideg volt és nagyon megfáztatok.

A múlt nyáron Londonba mentek.
Tegnap hideg volt és naqyon
megfáztak.
Nem tudtam, hogy szerdán délután
sajtóértekezletet tartottak.
Már kötöttek szerződést Kováccsal?
Nem emlékeztek rá?
Azon a nyáron nagyon sokat
vicceltek.
~nhozzám mindig kedvesek voltak.
A Balaton befagyott és ott
korcsolyáztak .
Egy dunaparti kávéházban jó ebédet
ettek.
Egész délután francia konyakot
ittak.
Nem emlékszem. hogy maguk mikor
érettségiztek.
Melyik egyetemre iratkoztak be?

Nem tudtam, hogy szerdán délután
sajtóértekezletet tartottatok.
Már kötöttetek szerződést Kováccsal?
Nem emlékeztetek rá?
Azon a nyáron nagyon sokat vlcceltetek.
Énhozzám mindig kedvesek voltatok.
A Balaton befagyott és ott korcsolyáztatok.
Egy dunaparti kávéházban jó ebédet
ettetek.
Egész délután francia konyakot ittatok.
Nem emlékszem, hogy ti mikor
érettségiztetek.
Melyik egyetemre iratkoztatok be?

c
Instructor:
Student:
l.

2.

3·
4.

5·
6.

7·
8.

Megelőzte a kocsit?
Megelőzted a kocsit?

Megvetted a könyvet, amiről beszéltünk?

Megvette a könyvet, amiről
beszéltünk?
Egészen egyedül takar{totta ki a
lakást?
Megszámolta a baromfit, amit a
vásárra visznek?
Elolvasta a levelet, amit ma reggel
kapott?
Hova akasztotta azt a képet, ami
ebben a szobában volt?
~tvizsgálta a csomagokat, amik ma
reggel érkeztek?
Elfogyasztotta a csokoládét, amit a
múlt héten vett?
Mindig betartotta a közlekedési
szabályokat?

Egészen egyedül takar{tottad ki a
lakást?
Megszámoltad a baromfit, amit a
vásárra visztek?
Elolvastad a levelet, amit ma reggel
kaptál?
Hova akasztottad azt a kéDet. ami ebben
a szobában volt?
•.
Átvizsgáltad a csomagokat. amik ma
reggel érkeztek?
Elfogyasztottad a csokoládét, amit
a múlt héten vettél?
Mindig betartottad a közlekedési
szabályokat?
D

Instructor:
Student:
l.

2.

3·
4.

5·

Folytatták az utat az eső után?
Megvették a házat, amit megmutattam?
Meq{rták a kérvény t a lakás miatt?
Megitták az egész üveg pálinkát,
nincs több.
Kih{vták az orvost tegnap éjjel a
gyerekhez?

NÉGYSZ~ZKILENCVEN~OM

Megették a fagylaltot?
Megettétek a fagylaltot?
Folytattátok az utat az eső után?
Megvettétek a házat, amit megmutattam?
Meg!rtátok a kérvény t a lakás miatt?
Megittátok az egész üveg pálinkát,
nincs több.
Kih!vtátok az orvost tegnap éjjel a
gyerekhez?
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6.

7·
8.

Megadt~tok a pénzt,

Megadt~k a pénzt,

amit kolcsönkértek?
Learatták m~r mindenhol a
gabonát?
Felemelt6k Kovácsnak a fizetését?

amit kölcsön-

kértetek?

Learatt~tok már mindenhol a gabonát?

Felemeltétek Kovácsnak a fizetését?
E

Instructor:
Student:
l.

2.

3·
4.
5·

6.

7·
8.

9·
10.
ll.

12.

Nem fáztak?
Nem fáztatok?
Megbeszéltétek a vas~rnapi kirándulást
Horváthékkal?
Kijav!tottad a házi feladatokat?
Mikor olvastál utoljára magyar
újságokat?
Menn~i borravalót szoktál adni?
Láttatok a Nemzeti Galériát Washingtonban?
Az operáció után nagyon sokat
szenvedtél?
Gyorsan hajtottatok, amikor New Yorkba
mentetek?
Megérdeklődted, hogy mikor indul a
vonat?
Örülök, hogy megnyertétek a nemzetközi
versenyt.,
,
Hogy~n szal11tottad a bútorokat Magyarorszagra?
Ismerted már Virágékat, amikor Budapestre mentél?
'
I~azán el akarod adni azt a szép
hazat?

Megbeszélték a vasárnapi kirándulást Horváthékkal?
Kijav!totta a házi feladatokat?
Mikor olvasott utoljára magyar
újságokat?
Menn~i borravalót szokott adni?
Láttak a Nemzeti Galériát
Washingtonban?
Az operáció után nagyon sokat
szenvedett?
Gyorsan hajtottak, amikor New
Yorkba mentek?
Megérdeklődte, hogy mikor indul
a vonat?
Örülök, hogy megnyerték a
nemzetközi versenyt.
Hogyan száll!totta a bútorokat
Magyarországra?
Ismerte már Virág6kat, amikor
Budapestre ment?
I~azán el akarja adni azt a szép
hazat?

III
A

Instructor:
Student:
l.

2.

3·
4.

5·
6.
'(

.

8.
9·

Enne gyÜmölcsöt?
Ennél gyÜmölcsöt?
Ha
.. adnál
.. , egy kis vizet, nagyon megkoszonnem.
Eljönnél vacsorázni velem holnap
este?
Ott tudnál lenni a hivatal előtt pont
nyolcra?
Ha vinnél meleg kabátot, nem fáznál
meg.
Szeretnél lóversenyre menni holnap
délután?
.
, l'
.
Besze'1'1
ne az 1~azgatova
enm1attam?
Ha két hetet toltenél a Balaton mellett,
az biztosan jót tenne.
Mindennap úsznál egypár órát, ha jó
idő lenne?
írnál egy levelet helyettem magyarul?

Ha a~a.. eg~ kis vizet, nagyon
megkoszonnem.
Eljönne vacsorázni velem holnap
este?
Ott tudna lenni a hivatal előtt
pont nyolcra?
Ha vinne meleg kabátot, nem fázna
meg.
Szeretne lóversenyre menni holnap
délután?
Beszélne az igazgatóval énmiattam?
Ha két hetet töltene a Balaton
mellett, az biztosan jót tenne.
Mindennap úszna egypár órát, ha
j ó idő lenne?
frna egy levelet helyettem magy~
ru!? .
B

Instructor:
Student:
l.

Me~főzné most az egyszer az

Megvenné a kabátot?
Megvennéd a kabátot?
Megfőznéd most az egyszer az ebédet?

ebedet?
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4.
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6.
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8.
9·

Behozná a tiszta edényeket a
konyhából?
Jó lenne, ha megkérné ~vát, hogy
ő is jöjjön.
Megmosná a kocsimat, ha adok érte
egy dollárt?
Tudom, hogy kicserélné a kocsit,
ha nem kellene sokat ráfizetni.
Nem gondolom, hogy elolvasná ezt a
könyvet.
Jó volna, ha megenné a reggelit
mielőtt indulunk.
Nem hiszem, hog~ meg tudná inni
az e~és~ üveg palinkát.
Megnezne a gyereket, hogy
alszik-e már?

Behoznád a tiszta edényeket a konyhából?
Jó lenne, ha megkérnéd tvát, hogy··ő
is jöjjön.
Megmosnád a kocsimat, ha adok érte
egy dollárt?
Tudom, hogy kicserélnéd a kocsit,
ha nem kellene sokat ráfizetni.
Nem gondolom, hogyelolvasnád ezt a
könyvet.
Jó volna, ha megennéd a reggelit
mielőtt indulunk.
Nem hiszem, hogy meg tudnád inni az
egész üveg pálinkát.
Megnéznéd a gyereket, hogy alszik-e
már?

c
Instructor:
Student:
12.

3·
4.

5·
6.

7·
8.

Mikor indulnának?
Mikor indulnátok?

seg!tenének nekem csomagolni?
Beutalnák a kórházba, ha nagyon
beteg volna?
Otthon borotválkoznának, ha lenne
rá idő?
Hány órakor ebédelnének a mise
után?
Megvárnának engem a hivatal előtt?
Ha nem volna otthon televfzió,
nagyon, unatkoznának?,
,
N~ernenek vag~' v(~z 1. tenE;nek
loversen~en, ha .Jatszananak?
Mit cSinalnána(, ha száz forintot
találnának?

seg!tenétek nekem csomagolni?
Beutalnátok a kórházba, ha nagyon
beteg volna?
Otthon borotválkoznátok, ha lenne
rá idő?
Hány órakor ebédelnétek a mise után?
Megvárnátok engem a hivatal előtt?
Ha nem volna otthon televízió, nagyon
una tkozná tok?
Nyernétek vagy vesz!tenétek lóversenyen,
ha játszanátok?
Mit csinálnátok, ha száz forintot
találnátok?
D

Instructor:
3tudent:

2.

3·

5·
6.

7·

Megvennék a vasúti jegyeket?
Megvennétek a vasúti jegyeket?
Elvinnétek a gyerekeket is a
ki.rándulásra?
Megvennétek a házat, ha leengednék
az árból?
Hozzá tudnátok szokni a hőséghez
Washingtonban?
Gondolom örülnétek, ha győzelmet
aratnátok a mérkőzésen.
Remélnétek, hogy nem szenvednétek
vereséget sohasem.
Ha még három gólt lőnétek, az elég
lenne.
Ha megnéznétek a Szépművészeti Múzeumot,
biztosan tetszene.

Elvinnék a gyerekeket is a
küándulásra?
Megvennék a házat, ha leengednék
az árból?
Hozzá tudnának szokni a hőséghez
washingtonban?
Gondolom örülnének, ha győzelmet
aratnának a mérkőzésen.
Remélnék, hogy nem szenvednének
vereséget sohasem.
Ha még három gólt lőnének, az elég
lenne.
Ha megnéznék a szépművészeti
Múzeumot, biztosan tetszene.
E

Instruc.:tor:
Student:
l.
2.

Ha nyolckor indulnának, kilenckor
megérkeznének.
Ha többet tanulnának, többet
tudnának.

NÉGYSZÁZKILENCVENÖT

Ha sz~p idő lenne, kirándulna.
Ha szep idő lenne, kirándulnál.
Ha nyolckor indulnátok, kilenckor
megérkeznétek.
Ha többet tanulnátok, többet tudnátok.
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3·
4.
5·
6.

Ha elvinné a gyerekeket, többet
költene.
Boldogok lennének, ha megnyernék
az aranyérmet?
Ha betartaná a közlekedési
szabályokat, nem írná fel a rendőr.
Ha mindig megálIna a piros
lámpánál, nem csinálna balesetet.

Ha elvinnéd a gyerekeket, többet
költenél.
Boldo~ok lennétek, ha megnyernétek az
aranyermet?
Ha betartanád a közlekedési szabályokat,
nem írna fel a rendőr.
Ha mindi~ megállnál a piros lámpánál,
nem csinalnál balesetet.
F

Ha sz~p idő lett volna, kirándult volna?
Ha szep idő lett volna, kirándultál
volna?

Instructor:
student:
l.

2.

3·
4.
5·

6.

Adott volna 500 dollárt a kocsiért,
ha megérte volna?
Kifizette volna a számlát, ha lett
volna miből.
Megvették volna a házat, ha nem
lett volna tÚl drága?
Elmentek volna színházba, ha
kaptak volna jegyeket.
Biztosan elvitte volna a gyereket
orvoshoz, ha azt hitte volna, hogy
a gyerek sÚlyos beteg.
Ha nem lett volna meg fázva, tudom
hogy nem maradt volna ágyban.

Adtál volna 500 dollárt a kocsiért,
ha megérte volna?
Kifizetted volna a számlát, ha lett
volna miből.
Megvettétek volna a házat, ha nem lett
volna túl drága?
Elmentetek volna színházba, ha kaptatok
volna jegyeket.
Biztosan elvitted volna a gyereket
orvoshoz, ha azt hitted volna, hogy
a gyerek sÚlyos beteg.
Ha nem lettél volnamegfázva, tudom
hogy nem maradtál volna ágyban.
IV
A

Instructor:
student:
l.

Igyon egy kis bort.
Igyál egy kis bort.
Egyél egy keveset ebből a süteményből.

E~yen,egy.keveset ebből a

3·
4.
5·
6.

su temenyboI.
Vegyen kenyeret nekem is az
üzletben.
Legyen olyan szíves, vigyen el
engem is~
"
Tegyen meg egy tanyert az asztalra.
Ne higgyen el mindent, amit ez az
ember mond.
Legyen ott pont nyolcra a színház

7·
8.

Adjon eg~ cigarettát.
Kovács ker i, menj en el maga is a

Adjál eg~ cigarettát.
Kovács keri, menjél el te is a

9·

Ne induljon későn, mert lekési a
vonatot.

Ne induljál későn, mert lekésed a
vonatot.

2.

vegyél kenyeret nekem is az üzletben.
Legyél olyan szíves, vigyél el engem'
is.
Tegyél még egy tányért az asztalra.
Ne higgyél el mindent, amit ez az
ember mond.
Legyél ott pont nyolcra a színház
előtt.

előtt.

gyűlésre.

gyűlésre.

B

InstrUctor:
Student:
l.
2.

3·
4.
5·

4

Reggel nyolckor keljen fel.
Ne menjen most oda, sok dolguk van.
Mosakodj on meg Jó hideg vízben.
Gyorsan fésülködjön meg és
öltözködj ön fel.
Ne beszéljen olyan sokat munka
közben.

Korán feküdjön le.
Korán feküdj le.

Reggel nyolckor kelj fel.
Ne menj most oda, sok dolguk van.
Mosakodj ~e51 j ~ hideg ~ !z~en:. ..
Gyorsan fesulkodj meg es oltozkodj
fel.
Ne beszélj olyan sokat munka közben.
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Adj kenyeret a szegényeknek.
Nézz körül, mielőtt átmész az úton.

Adjon kenveret a szegényeknek.
Nézzen
körül, mielőtt átmegy az
,
uton.
várjon, csak ha megállt a villamos,
akkor szálljon fel.
Ne álljon meg a lépcsőn, más is
fel akar szállni a villamosra.

várj, csak ha megállt a villamos,
akkor szállj fel.
Ne állj mega lépcsőn, más is fel
akar szállni a villamosra.

c
Instructor:
Student:
1-

2.

3·
4.

5·
6.

7·
ö.
9·

várja meg a gyereket.
Várd meg a gyereket.

Irja meg Kovácsnak a levelet.
Olvassa el a könyvet, amit a
tanár ajánlott.
Nézze meg a magyarországi
gazdaságokat.
Kérje meg a lányt, hogy jöjjbn el
ő is.
Egye meg a levest, amIg meleg.
Igya meg az egész pohár tejet.
vegye meg az apám kocsiját.
Tegye meg, amire Kovács kérte magát.
Rá ne üljön akabátomra.

Ird meg Kovácsnak a levelet.
Olvasd el a könyvet, amit a tanár
ajánlott.
Nézd meg a magyarországi gazdaságokat.
Kérd meg a lányt, hogy jöjjön el ő
is.
Edd meg a levest, amIg meleg.
Idd meg az egész pohár tejet.
Vedd meg az apám kocsiját.
Tedd meg, amire Kovács kért téged.
Rá ne ülj akabátomra.
D

Instructor:
Student:
1-

2.

3·
4.

5·
6.

7·

8.
9·

Eddze magát~
Eddzed magadat!
Töltsed a nyarat a tenger mellett~
Higgyed el, nem lehet olcsóbban
megvenni.
Kérdezzed
meg valakitől, hogy hány
,
ora van.
Érdeklődjed meg, hogy mikor indul az
autóbusz a Balatonra.
Kérjed el Kovács kocsiját egy' órára.
Hozzad el a jegyet, amikor jossz.
Főzzed meg az ebédet helyettem.
Ne mondjad ezt nekem, nem hiszem el.
Már sokszor kértem, hogy csukjad be
az ablakot.

Töltse a nyarat a tenger mellett:
Higgye el, nem lehet olcsóbban
megvenni.
Kérdezze
meg valakitől, hogy hány
,
ora van.
Érdeklődje meg, hogy mikor indul
az autóbusz a Balatonra.
,
'
k
'"
"
Kerje
e l Kovacs
OCS1jat
egy' orara.
Hozza el a jegyet, amikor jon.
Főzze meg az ebédet helyettem.
Ne mondja ezt ilekem, nem hiszewel.
Már sokszor kértem, hogy csukja be
az ablakot.
E

Ins truc tor:
Student:
Gyere~ek,

2.

3·
4.
5·
6.

7·

8.

ne szaladjanak a

Beszéljenek magyarul~
Beszéljetek magyarul!
Gyerekek, ne szaladjatok a

kocsiuton~

kocsiúton~

Hozzanak haza sok aranyérmet az
olimpiai játékokról~
vásároljanak meg mindent egy
helyen, sokkal gyorsabban lesznek
készen.
vegyenek meleg kabátot, mert hideg
leszl
Ig~ana~ sok tejet, az nagyon
egeszseges.
Pontosan érkezzenek a hivatalba!
Maradjanak szombat este otthon!
Mutassanak be ennek a szép
asszonynak.

Hozzatok haza sok aranyérmet az
olimpiai játékokról~
vásárolj a tok r"es rd'1den-,= eg~ helyen,
sokkal gyorsabban lesztek keszen.

NÉGYSZÁZKILENCVENHÉT

Vegyetek meleg kabátot, mert hideg
lesz!
Ig~ato~ sok tejet, az nagyon
egeszseges.
Pontosan érkezzetek a hivatalba!
Maradjatok szombat este otthon!
Mutassatok be ennek a szép asszonynak.
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9·

sétáljatok, sportoljatok sok~t, hogy
egészségesek maradjatokl

sétáljanak, sportoljanak sokat, hogy
egészségesek maradjanak~
F

Instructor:
Student:

2.

3·
4.
5·
6.

7·

8.
9·

Nyissák ki az ablakokat~
Nyissátok ki az ablakokat!
Egyétek
.
, mL:g a gulyáslevt':;t. l~p-rt
mas.
Hozzátok el a gyerekeke t is ~
kirándulásra.
,
Engedjétek előre az öregeketl
Dolgozzatok a hazáért és cl jövnért.
Szórakozzatok jól holnap este.
Nézzétek meg ezt a futbE.llmeccset.
Tegyétek le a kabátot az ágyra.
Küldjétek el a levelet, amit irtam.
várjátok meg a hatos villamost és
arra ~zálljatok fel.

Egyék
meg
.
, a gulyáslevest, mert
n~ncs mas.
Hozzák el a gyerekeket is a
kirándulásra.
Engedjék előre az "
öregeket!
,
..
Dolgozzanak a hazaert es a jovoert.
Szórakozzanak jól holnap est8.
Nézzék meg ezt a futballmeccset.
Tegyék le a kabátot az ágyra.
Küldjék el a levelet, amit trtam.
várják meg a hatos villamost és
arra szálljanak fel.

,n~ncs

~,

G

Instructor:
Student:
l.
2.

3·

4.
5·
6.

7·
8.

Gyqjtson lámpát~
GyÚjtsál lámpát l

Pihenjen, ne olyassa azt a könyvet.
mikor veszi meg a kocsit?
Szorakozzanak
jól és gondoljanak
,
ram.
csomagolja be a ruhákat l
Ne törje a fejét, úg~is hiába.
Ne fusson mindig a lanyok után.
Mindig tartsák be a közlekedési
szabályokat.
Legyen sz{ves, mutasson be a
feleségének.

Pihenj él, ne olvasd azt 3 könyvet.
Mondd, mikor veszed meg a kocsi.t.?
Szórakozzatok jól 0~ gondoljatok rám.

Mo~dja,

Csom~gold be d ruháKat!
Ne tord a fejedet, úgyis hiába.
Ne fuss mindig ct lányok után.
Mindig tartsátok b~i a közlekedési
szab~lyokC}c..
Legye~ SZ.:i.ves, muta~'s be a
felesegednek.

v
A

Instructor:
Student:
1.

6.
~(

.

8.

Megveheti a házat?
Megveheted a házat?
Elj öhetsz az operába velem')
Dohányozhattok az osztctlyoan?
Mehettek Magyarországr~ lS?
Nem vihetsz akármit a cSOmaqDa~~
Fürödhettetek a Balatonbcin? - Nr~m vo:..
túl hideg?
Kinyithatod az ablakot, nagyon mele~
van.
Megérdeklődhetnéd az Ibuszban, hogy
mikor indul a vonat.
Betarthatnád a szabályokat te is!

Eljöhet az operába velem?
Dohányozhatnak az osztályban?
Mehetnek Magyarországra IS?
Nem vihet ak~rmit a csom;,gban!
Fürödhettek a Balatonban? Nem volt
túl hideg?
Kinyithatja az ablakot, nagyon meleg
van.
Megérdeklódhetné az Ibuszban, hogy
mikor indul a vonat.
Betarthatná a szabályokat maga is!
B
TllS

true'_or:

::;~:.)denl.c

csináltat

H02~t
')

r~~~: B~.:.d~_~;J?Cl'I·:~,,',;'·,'~.;?
.

CSJ n;;U.atsz. l:uhát: Budilpesten?

~lqaretL0'

r"lf ~9·"'.JrJ.l.

'-"~'

rl"ilycc.l

_.

t·:.'

'.~'j.

>.-.u;:·kr:~

~~";" !I',~

;:.

./~: .. ?'!";,}<,,:.t-:

Megoperálta t j a magát?
Megoperált:atod magadat?

J.

Ilozat~~z ~i.g3r8tt~t a fiJ~)aJ_~
~'ie\~ :":.~ '~:.::~;{.·~,:,:;,",:~d ,:1 ]':;.e~-t:.2t~
·:~\·(·:c:_t':"K<:·~l?
Mi," ''/;-:" r~ l.rl·:~{ ~.-; k~ t ',~ i.:'l J..~ r: a ·t .': -; "-~
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Hivattatok orvost a gyerekhez?
Megborotváltatod magadat a
borbélynál?
Átvizsgáltatjátok a kocsitokat egy

Hivattak orvost a gyerekhez?
Megborotváltatja magát a
borbélynál?
Átvizsgáltatják a kocsijukat egy

6.

7.

szerelővel?

szerelővel?

Megkérdeztetnéd, hogy mikor kezdődik
az operaelőadás?

Megkérdeztetné, hogy mikor kezdődik
az operaelőadás?

8.

c
Instructor:
Student:

Elvitetheti a csomagokat.
Elvitetheted a csomagokat.

Megitathatják a lovakat.
Megetetheti a gyereket.
Elaltathatná a kislányt.
Folytathatják az értekezletet.
Megkérdeztethetné, hogy hány ~rakor
indulnak.
Igazán megcsináltathatnák már a
kocsit.

1.

2.

3·
4.
5·
6.

Megitathatjátok a lovakat.
Megetetheted a gyereket.
Elaltathatnád a kislányt.
Folytathatjátok az értekezletet.
Megkérdeztethetnéd, hogy hány ~rakor
indulnak.
Igazán megcsináltathatnátok már a
kocsit.

VI
Instructor:
Student:

Magát látja a gyerek.
Téged lát a gyerek.

Azt hiszem, hogy a követ magát
keresi.
,
",
' 'k az
Mar
orak
o~a maguk
at neZl
emberek.
Remélem,
hogya rendőr nem magát
, ,
varja.
Magukat is meghfvták Kovácsék?
Magyar tanár tanftja magukat
magyarra?
Ez az ember igazán seg{tette magát.
A tanár
,
, meg akarja magát kérni egy
SZlvessegre.
Nagyék magukat is elviszik a
kocsijukon.
Egy h{res művész szeretné lefesteni
magát.
Azt hallottam, hogy magát is
elhozza a miniszter az értekezletre.

1.

2.

3·
4.

5·
6.

7·
8.

9·
10.

Azt hiszem, hogy a követ téged
keres.
Már órák óta titeket néznek az
emberek.
Remélem,
hogya rendőr nem tégedet
,
var.
Titeket is megh{vtak Kovácsék?
Magyar tanár tanít titeket rnagyarLa?
Ez az ember igazán seg{tett téged.
A tanár
,
,meg akar téged kérni egy
SZlvessegre.
Nagyék titeket is elvisznek a
kocsij,ukon .• ,
E~y hlres muvesz szeretne lefesteni
teged.
Azt hallottam, hogy téged is elhoz
a miniszter az értekezletre.

VII
A

Instructor:
Student:
l.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

.3.
9.

Magát szeretem.
Téged szeretlek.

Mindenhol csak ma~át keresem.
Egész nap magát varom.
Magát megkérdezem, mert biztosan
tudja.
Az előadás után hazaviszem magukat.
Megmérem magát, hogy nincs-e láza.
Mindjárt megvizsgálom magukat.
Ha már itt van, magát is megröntgenezem.
Majd meglátotF'ltom maguKCl:: Budapesten.
Ma este majd várom a Nr~mzeti.nél.

Mindenhol csak té~ed kereslek.
E~ész nap téged var lak.
Teged megkérdezlek, mert biztosan
tudod.
AZ előadás után hazaviszlek titeket.
Megmérlek téged, hogy nincs-e lázad.
Mindjárt megvizsgállak titeket.
Ha már itt vagy, téged is raegr{)ntgenezlek.
Majd ;neglátogatlak tH.eket Budapesten .
~a esse majd várlak a Nemzetinél.
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Instruetor:
Student:
l.
2.

3·
4.
5·
6,

7·
8.

Egy hétig magát ápoltam.
Egy hétig téged ápoltalak.

Már két év óta ismertem magát.
A fa alatt ülve találtam,magukat.
Tegnap este az operában láttam
magát.
Nagyon sajnáltam magukat, hogy
ez történt.
Naponta egy órát tan1tottam magát
magyarul~
,
Nehezen ertettem meg magat, mert
nagy zaj volt a teremben.
Nag~on sajnálom, de nem hallottam
magat.
Nem emlékszik, reggel vittem ~s
este hoztam magukat.

Már két év óta ismertelek téged.
A fa alatt ülve találtalak titeket.
Tegnap este az operában láttalak
tégedet.
Nagyon sajnáltalak titeket, hogy
ez történt.
Naponta egy órát tan1tottalak téged
magyarul.
Nehezen értettelek meg téged, mert
nagy zaj volt a teremben.
Nagyon sajnálom. de nem hallottalak
téged.
Nem emlékszel, reggel vittelek és
este hoztalak titeket.

c
Ins true tor:
Student:
l.
2.

3.
4.
5.

6.

Elvigyem magát is?
Elvigyelek téged is?

Megvárjam az előadás után?
Ne takarjam be evvel a takaróval?
Megborotváljam magát?
Itt a parton fényképezzem le magát?
Bemutassam magát a feleségemnek?
Megfésüljem szépen magát?

Megvárjalak az előadás után?
Ne takarjalak be evvel a takaróval?
Megborotváljalak t~ged?
Itt a parton fényképezzelek le téged?
Bemutassalak téged a feleségemnek?
Megfésüljelek szépen téged?
D

Instruetor:
Student:
l.
2.

3.
4.

5.

Most elaltatom ma~át.
Most elaltatlak teged.

Megetetem és megitatom magát.
Minden délután lefektetem.
Nem buktatom meg magukat.
Megoperáltatom magát a legjobb
sebésszel.
Beutaltatom magát az üdülőbe.

Megetetlek és megitatlak téged.
Minden délután lefektetlek.
Nem buktatlak meg titeket.
Megoperáltatlak téged a legjobb
sebésszel.
Beutaltatlak téged az üdülőbe.
E

Instruetor:
Student:
l.
2.

3·
4.
5·

Elvihetem ma~át is.
Elvihetlek teged is.

,
, e~y sZ1vessegre?
"
Megkerhetem
magat
Visszahozhatnám ma~at is.
Mikor láthatom magat holnap?
Megh1vhatom egy feketére?
Megtan1thatom magyarul.

Megkérhetlek téged egy sZ1vességre?
Visszahozhatnálak téged is.
Mikor láthatlak téged holnap?
Megh1vhatlak egy feketére?
Megtanithatlak magyarul.
VIII
A

Instruetor:
Student:
l.
2.

3.
4.
500

Hol~a~ este magáért me~yek~
Magatol egyenesen hozzam jottek.
Magához szalad a kutya.
Magával megyek én is.

Magának adom a könyvet.
Neked adom a könyvet.
H~lnap este érted me~yek~
Toled egyenesen hozzam jottek.
Hozzád szalad a kutya.
:e led l\legyek én is.
ÖTSZÁZ
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5.
6.

7.

8.
9.
10.

Rád

Magára adom a kabátot.
Magának hoztam az ajándékot.
Van magánál elég pénz?
Magáról sok jót hallottam.
Magának mindent elhiszek.
Magáért mindenki megcsinál mindent.

ddu:"':! a

kabátot.

Nek~d hoztam az ajándékot.
Van n,~ldd elég pénz?
Rólad .50k jót hallottam.

Neked mindent elhiszek.
Érted mindenki megcsinál mindent.
B

Instructor:
Student:
1-

2.

3·
4.
5·
6.

7·

8.
9·

10.

Magukért megye~.
Értetek megyek.

Maguknál laknak Kovácsék?
Maguktól nem várok semmit.
Majd trok maguknak is.
Magukkal nem lehet okosan beszélni.
Magukhoz is mennek Johnsonék?
"
~.
,
Magu~rol lrtak az uJsagok?
Nehez maguknak hinni.
Jó lesz maguknak a tenger mellett.
Maguknál mi a szokás?
Az emberek rosszat mondtak magukra.

Nálatok laknak Kovácsék?
Tőletek nem várok semmit.
Majd {rok nektek is.
veletek nem lehet okosan beszélni.
Hozzátok is mennek Johnsonék~
Rólatok {rtak az újságok?
Nehéz nektek hinni.
Jó lesz nektek a tenger mellett.
Nálatok mi a szokás?
Az emberek rosszat mondtak rátok.

c
Instructor:
Student:
1-

2.

3·
4.

5·

6.

7·

8.
9·

Magánál van a ceruzám?
Tenálad van a ceruzám?

Ma este magukhoz mennek Kovácsék?
Magukról sok szépet mondtak.
Magával szeretnék menni Washingtonba.
Sokszor gondoltam magukra.
A Lánch{dnál találkozunk magukkal.
Holnap reggel telefonálok ma~ának.
Nem akarok pénzt kérni magátol.
A sztnház előtt elmegyÜnk magukért.
Maguknál ct kertben sok virág van.

Ma este tihozzátok mennek Kovácsék?
Tirólatok sok szépet mondtak.
Teveled szeretnék menni Washingtonba.
Sokszor gondoltam tirátok.
A Lánch{dnál találkozunk tiveletek.
Holnap reggel telefonálok teneked.
Nem akarok pénzt kérni tetőled.
A sz{nház előtt elmegyÜnk tiértetek.
Tinálatok a kertben sok virág van.

IX
A

Ins truc tor:
Student:
1-

2.

3·
4.

5·
6.

7·

8.
9·

előtt mennek.
Előtted mennek.

Maga

Mc;ga mo~ott ül tek .. K~vácsék.
Kek az eg maguk folott.
Ki lakik maguk alatt?
Egy szép nőt láttam maga mellett
a kocsiban.
Mi mindjárt maguk után jöttünk.
Diákok álltak maga körül?
Egy fekete kocsi ment maguk mögött.
Kik ültek maguk mellett az operában?
Hány ember dolgozik maga alatt?

Mögötted
ültek
,
,.
. .. Kovácsék.
Kek az eg folottetek.
Ki lakik alattatok?
Egy szép nőt láttam melletted a
kocsiban.
Mi mindjárt utánatok jöttünk.
Diákok álltak körülötted?
Egy fekete kocsi ment mögöttetek.
Kik ültek mellettetek az operában?
Hány ember dolgozik alattad?

B

Instructor:
Student:
l.
2.

3.
4.

A pincér maga elé tette a bort.
Meleg pokrócot teszek maga alá.
A gyerek odaszaladt maga mögé.
Kik költöznek maguk fölé?

Szabad leülnöm maga mellé?
Szabad leülnöm melléd?
A pincér eléd tette a bort.
Meleg pokrócot teszek alád.
A gyerek odaszaladt mögéd.
Kik költöznek fölétek?
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5.

6.
7.
8.
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A fekete kocsi maguk felé men1:.
Maguk elé megyek New Yorkba.
A lányok maga köré szaladtak.
A követ odament és leült maguk közé.

SPOKEN HUNGARIAN

A fekete kocsi felétek ment.
Elétek megyek New Yorkba.
A lányok köréd szaladtak.
A követ odament és leült közétek.

c
Ins true tor:
Student:
l.
2.

3.
4.
5.
6.

Elmegyek maguk közül.
Elmegyek közületek.

A pincér elveszi a tányért maga elől.
Kovács elköltözik maga al~l'?
A gyerek elszaladt maga mellől.
A felhők elmentek maguk fölül.
Elveszem a takarót maguk alól.
Elment az ember ~aga mögül.

A pincér elyeszi a tányért előled.
Kovács elköltözik alólad?
A gyerek elszaladt mellöled.
A felhők elmentek fölületek.
Elveszem a takarót alólatok.
Elment az ember mögüled.

x
A

Instructor:
Student:
l.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

A kedvenc [róm amerikai.
A kedvenc [ród amerikai.
Jól felszerelt konyhád van.
A jégszekrényed teljesen üres.
A lakásod a második emeleten van.
A hálószobád ablaka kertre nyflik.
Az apád Magyarországon lakik.
Ügyes lányod van.
A rádiód rossz.
A házad nem nagy, de szép.

Jól felszerelt konyhám van.
A jégszekrényem teljesen üres.
A lakásom a második emeleten van.
A hálószobám ablaka kertre ny[lik.
Az apám Magyarországon lakik.
Ugyes lányom van.
A rádióm rossz.
A házam nem nagy, de szép.
B

Instructor:
SLudent:
l.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Fehér kocsim van.
Fehér kocsitok van.

Régi magyar nevem van.
Sajnos, nincsen sok pénzem.
Ez nem az én barátom.
A főnököm kedves ember.
Itt jön az autóbuszom.
Az orvosom elutazott Bécsbe.
Ha zsebem üres, üres a gyomrom is.

Régi magyar nevetek van.
sajnos. nincsen sok pénzetek.
Ez nem a ti barátotok.
A főnökötök kedves ember.
Itt jön az autóbuszotok.
Az orvosotok elutazott Bécsbe.
Ha zsebetek üres, üres a gyomrotok is.

c
Instructor:
Student:
l.
2.

3.
4.

5.
6

-(.

Az apámnak nagy könyvtára van.
Az apádnak nagy könyvtára van.

Nekem német fén~képezőgépem van.
Bemeg~ek a szobamba akabátomért.
Az !roasztalomon sárga lámpa áll.
Leteszem a kabátomat az ágyamra.
Megkérdezem a feleségemtól.
Az anyámhoz megyÜnk vacsorára.
Az apámról beszéli:_eY..

Neked német fényképezőgéped van.
Bemész a szobádba akabátodért.
Az [róasztalodon sárga lámpa áll.
Leteszed a kabátodat az ágyadra.
Megkérdezed a feleségedtől.
Az an~ádhoz mentek vacsorára.
Az apadról beszéltek.
D

Instructor:
Student:
1.

2.
5C2

Tetszenek a fér.'"képf'irr,?
szép nya1(".J<e!H.15).~~~ vannak .

Itt vannak a lányaim.
Itt vannak a lánya id.
'I'etszenek a fénykéi)e id?
sz.ép nyakkendóid vannak.
ÖTSZÁZKETTŐ
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5.
6.

7.

UNIT 22

Megöntözöd a viráqaidat.
Becsomagoltad már-a bőröndjeidet.
Me~kérdezed a tanulóidtól.
Szep a kilátás az ablakaidból.
GyÜmölcsöt hoztál a titkárnőidnek.

Megöntözöm a virágaimat.
Becsomagoltam már a bőröndjeimet.
,
l' .
'l
Me~kerdezem a tanu olmto •
szep a kilátás az ablaka imból.
Gyümölcsöt hoztam a titkárnőimnek.
E

Instructor:
Student:
l.

2.

3·
4.
5·
6.

7·
8.
9·

Megmérem alázát.
Megmérem alázadat.

Ma~ának három fia van?

Neked három fiad van?
Szép fekete lovatok van.
Nem ismerem a lányod férjét.
Megmutatod a kocsidat abarátodnak?
Ha elesel, eltörheted a karodat.
Sok almád termett az idén?
A nappalitokban sz{nes függönyötök
van?
Kicseréled a kerekedet.
Nem tudod, hogy a csornagtartótokban
van egy pótkereketek?

Szep fekete lovuk van.
Nem ismerem a lánya férjét.
Megmutatja a kocsiját a barátjának?
Ha elesik, eltörheti a karját.
Sok almája termett az idén?
A nappalijukban sz{nes függönyÜk
van?
Kicseréli a kerekét.
Nem tudja, hogyacsomagtartójukban
van egy pótkerekük?
F

Instructor:
Student:
l.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Láttam a fényképe iket.
Láttam a fényképeiteket.

A lányaik szépen öltözködnek.
Levelezőlapokat {rnak a tanáraiknak.
szeretném látni a könyveiket.
A kertben levő madaraikban
gyönyörködöm.
Nem félek az ugató kutyáiktól.
Benéztem a rendetlen szobáikba.
Hozzák rendbe a szekrényeiket.

A lányaitok szépen öltözködnek.
Levelezőlapokat {rtok a tanáraitoknak.
Szeretném látni a könyveiteket.
A kertben levő madaraitokban
gyönyörködöm.
Nem félek az ugató kutyáitoktól.
Benéztem a rendetlen szobáitokba.
Hozzátok rendbe a szekrényeiteb:>t.

XI
Instructor:
Student:
l.

2.

3·
4.
5·

6.

7·
8.

Kinek a könyve ez?
Kinek a könyve ez?

Kinek a háza ez? A maguké?
Kinek a gyerekei ezek? A magáéi?
Kinek a lovai ezek? A magukéi ?
Kinek a házában laknak? A
magáéban?
Kinek a kabátját vettem fel? A
magáét?
Kinek az asztalán van atollam?
A magáén?
Kinek a kocsiján jönnek? A
magukén?
Kinek a gyerekéért mentek? A
magukéért?

Kinek
Kinek
Kinek
Kinek

a
a
a
a

A magáé?
A tied?

háza ez? A tietek?
gyerekei ezek? A tieid?
lovai ezek? A tiei~e~?
házában laknak? A tieci.b~'!l?

Kinek a kabátját vettem fel? A
tiedet?
Kinek az asztalán van a tollam? A
tieden?
Kinek a kocsiján jönnek? A tiet~ken?
Kinek a gyerekéért mentek?
tietekért?

A

VOCABULARY DRILL
I

tetszik
a.

Budapesten a lányok szépek.
Tetszenek nekem.

ÖTSZÁZHÁROM

The girls in Budapest are pretty.
Ilike them.
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b.

c.
d.
e.
f.

Szeretnék b~jutni a külügyminiszter1umba. Beszéltem a
személyzeti oszt~ly vezetőjével.
Azt hiszem tetszettem neki.
Kov~cs gyerekei j61 neveltek.
Nagyon tetszenek nekem.
Hogy tetszettek mag~nak a h~zak,
amiket eddig látott?
Azt hiszem tetszem ~nnek e
nőnek. Mindig r~m néz.
A lány nemcsak szép, hanem j 6
is. Nemcsak tetszik mindenkinek,
hanem szeretik is.

I'd like to get into the State
Department.
I talked to the
personnel chief.
I think he liked
me.
Kovács' children are weIl brought up.
Ilike them very much.
How have you liked the houses which
you have seen up to the present?
I think this woman likes me.
Shels always looking at me.
The girlis not only pretty but
shels good too.
Not only does everybody like her but they really love
her.

J6 ebédet kaptunk.
fzlett
nekünk.
Fűszeres étel nem izlik sok
embernek.
A töltött k~poszta nagyon
izlett nekik.
J6 ez a könnyű bor.
fzlik
nekem.

We got a good dinner.

iz lik
a.
b.
c.
d.

We liked it.

Many people donlt like spicy food.
They liked the stuffed cabbage a lot.
This light wine is good.

Ilike it.

j61esik
a.
b.
c.
d.

Meleg napon j61esik a hideg sor.
Munka után j61esik pihenni.
J61esik vasárnap sok~i9. aludni.
J61esik nekem a napon ülni.

e.

Télen j61esett nekünk meleg
s zob~ban ü ln i.
J61esett nekik mag~val
beszélgetni.
Igazán j61esett nekünk, hogy
gondolt r~nk.

f.
g.

Cold beer is pleasant on a warm day.
Itls pleasant to rest after work.
Itls pleasant to sleep late Sundays.
Itls pleasant for me to sit in the
sun.
It was plea~ant for us to sit in a
warm room in the winter.
It was very pleasant for them to
chat with you.
It was really nice of you to think
of us (I that you thought of usa).

rosszul esik
a.
b.
c.
d.
e.

Rosszul e",ik Kov~csnak, ha nem
hivják meg.
Rosszul esik ~v~nak, ha maga
nem megy el hozzájuk.
Rosszul esett nekik, hogy nem
irtam.
Rosszul esett nekem, hogy
vicceltek.
Rosszul esett a titkárnak, hogy
nem helyezték Budapestre.

Kovácsi feelings will be hurt if they
donlt invite him.
Eve will be hurt if you doni t go to
them.
They were hurt that I didnit write.
I was hurt that they were joking.
The secretary was hurt that he wasnlt
transferred to Budapest.
II

Instructor:
Student:
Use tetszik, izlik,
12.

3·
4.
5·
504

A lány szép.
Tetszik nekem.

j 6.1e:.;ik, .co.=;.:,;.ul esik, aCéorc:..ing to the context.

Fáradt voltam, leültem.
"
..
Nag~on jo ebedet ettunk.
Kovacs szép aut6t vett.
Melegem volt, hideg sört ittam.
Magyar bort adtam avendégeknek.

J61esett nekem.
ízlett nekünk.
Tetszik nekem.
J61esett nekem.
ízlett nekik.
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6.

7·

8.
9·
10.
ll.
12.

13·
14.

15·

UNIT 22

Ez a nő mindig engem néz.
Kovácsot nem küldték Bécsbe.
Évának kék kalapja volt.
Kovácsék párizsból küldtek
egy lapot nekünk.
A vacsora nem volt jó.
Szép helyen nyaraltunk.
Megkóstolt~k a debreceni
kolbászt.
szép ruhát láttam akirakatban.
Az ügyvivő meghívta a titkárt
és a feleségét vacsorára.
Bemutatkoztunk az új követnek.

Tetszem neki.
Rosszul esett neki.
Tetszett nekem.
Jólesett nekünk.
Nem izlett nekem.
Tetszett nekünk.
fzlett nekik.
Tetszett nekem.
Jólesett nekik.
Azt hisze~ tetszettünk neki.

TRANSLATION DRILL

2.

3·
4.

5·
6.

7·
8.
9·
10.
ll.

13·
14.

15·
16.

17·

One evening Johnson went home with
one of his Hungarian friends,
Somogyi, and turned the radio on.
On Radio Budapest they were just
playing Kod~ly's 'Dances of
Marosszék ' •
Somogyi's favorite composer is
Kodály.
Johnson likes Kod~ly also. He
has already seen his two operas,
"Hári János" and "Székelyfonó".
In these operas Kodály made use
of Hungarian folksongs.
Somogyi told Johnson that at the
beginning of the century two
Hun~arian composers, Bartók and
Kodaly, went from village to
village collecting Hungarian
folksongs.
These songs had been handed down
by word of mouth from generation
to generation.
This music is the basis of
Bartók's modern music also.
Béla Bartók's name is known
everywhere and his music is
played alI over the world.
His ;1tOS"t faj"Ous VJorj.;:s are tne "Duke
Bluebeard's castIe" and "Miraculous
Mandar in".
One of the greatest composers and
pianists of the 19th centu.cy v,ac;
also a Hungarian:
Franz Liszt.
His Hungarian rhapsodies are weIl
known everywhere.
Before him, many famous foreign
composers had already used Hungarian
musical themes in their compositions.
Afterwards Johnson inquired about
the radio programs.
Somogyi told him that Radio
Budapest of ten broadcasts scientific
and cultural lectures.
They of ten have lectures concerning
the development of Hungarian
literature and poetry.
The "golden age" of Hungarian
literature was in the 19t;1 celltu.:y.

ÖTSZ~ZÖT

Johnson egyik este egy magyar
,
barátjával, Somogyival hazament es
bekapcsolta a rádiót.
A budapesti rádióban éppen Kodály
Marosszéki táncait játszották.
Somogyinak Kodály a kedvenc
zeneszerzője.
Johnson is szereti Kodál~t. Már
látta két operáját:
a Hari Jánost
és a székelyfonót.
Ezekben az oper~kban Kodály
felhasználta a magyar népdalokat.
somo~yi elmesélte Johnsonnak, hogy
a szazad elején két ma~yar "zeneszerző,
Kodály és Bartók falurol-falura
j~rva összegyűjtötte a magyar
népdalokat.
Ezek a dalok nemzedékről-nemzedékre,
azaz szájr~l-szájra szálltak.
Ez a zene az alapja Bartók modern
zenéjének is.
.
Bartók Béla nevét mindenhol ismerik
és zenéjét a világ minden részén
játsszák.
L80hiresebb művei a Kékszakáll~
"
,
Herceg Vara es a Csodalatos Mandarin.
-'

A XIX:.. sz4Zé,d egyik .].e'lnagy,?bb <-;eneszerzoJe es zongoramuvesze 1S magyar
volt:
Liszt Ferenc.
A magyar rapszódiáit mindenhol
ismerik.
Őelőtte már hires külföldi zeneszerzők
is felhasznál ták múveikben a magyar
zenei motivumokat.
Azután Johnson a rádiómúsorról
érdeklődött.
Somo~yi

elmondta, hogy a budapesti
rádioban sokszor vannak tudományos
és kulturális előadások.
Gyakran tartanak előadásokat a
magyar irodalom és költészet
fej lődéséről.
A magyar irodalom aranykora a XIX.
században volt.
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18.

19·
20.

21.

22.

23·

24.

25·

26.

2"r·
28.

29·

30.

31.
32.

33·
34.

35·

36.
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Unfortunately because of language
difficulties not many Hungarian
writers and poets are known abroad.
Somogyi told him afterwards that in
1825 the Hungarian Academy of
Sciences was established.
The Academy was of significant
influence in the development of
the Hungarian language and literature.
According to the Academy it's main
task is to keep the Hungarian
language pure.
Afterwards they talked about the
buildings in Budapest. One
evening there was also a lecture
about it on the radio.
The University Church in Pest and
St. Anne's church in Buda are the
most beautifuI examples of the
Baroque period.
An architectural masterpiece in
renaissance style is the Hungarian
State Opera House in Budapest.
The Parliament in its time was one
of the most beautifuI neo-Gothic
buildings in Europe.
The Museum of Fine Arts is built
in classical Greek style.
In the Museum of Fine Arts there
is a rich collection of paintings
by foreign painters.
Every great renaissance art ist is
represented there.
The collection of Hungarian
paintings is in the National
Gallery.
only a few people know that a
Hungarian painter, Paul SzinyeiMerse, preceded the French
impressionists with his painting
"Picnic in May".
There are several million books
in the 11braries of Budapest.
In the Hungarian Opera House they
perform foreign and Hungarian
operas. Hungarian opera singers
have always been famous.
The Hungarian state Folk Ensemble
is always very successful. Whenever they perform it's very
difficult to get tickets.
At the Margaret Island outdoor
theater they perform operas and
classical Hungarian and for~ign
plays every summer.
There is an open air theater in
Szeged also. Mad~ch's "The Tragedy
of Man" is performed there every
year.
Afterwards Johnson and Somogyi
started to talk about Hungarian
folk craft.

SPOKEN HUNGARIAN
Sajnos, nyelvi neh~zs~gek miatt nem
"
, .. .
s~k ~agxar ~rot es koltot ismernek
kulfoldon.
Somogyi azut~n elmes~lte, hogy
l 8 25-ben alap~tottak
meg a Magyar
"
TUdom~n~os Akad~mi~t.
Az Akademia nagy hat~ssal volt a
magyar nyelv ~s irodalom fejlőd~s~re.
Az Akad~mia szerint a főfeladata a
magyar nyelv tiszt~ntart~sa.
Azut~n Budapest ~pületeiről
besz~lgettek. Egyik este a r~di6ban
is tartottak egy előad~st r61a.

Az Egyetem templ~m Pesten ~s a Szent
Anna templom Budan a barokk kor
legszebb eml~kei.
Reneszánsz st!lusú ~p!t~szeti
remekmű Budapesten a Magyar ~llami
Operah~z.

Az orsz~gh~z a maga idej~ben Eur6pa
egyik legszebb neog6tikus ~pülete
volt.
A Sz~pműv~szeti Múzeum klasszikus
görö~ st!lusban van ~p!tve.
A Szepműv~szeti Múzeumban gazdag
gyújtem~ny van külföldi festőktől.
Minden nagy reneszánsz

festő

k~pviselve van ott.
A magyar festők gyújtem~nye a
Nemzeti Gal~ri~ban van.

Kevesen tudj~k csak, hogy egy magyar
festő, Szinyei-Merse P~l 'Maj~lis'
cimű festm~ny~vel megelőzte a
francia impresszionist~kat. .
Budapest könyvt~raiban többmilli6
könyv van.
Az Op'erah~zban külföldi ~s magyar
oper~kat adnak elő. A magyar
opera~nekesek mindig h!resek voltak.
A Magyar N~Pi T~ncegyÜttes mindig
nag~ sikert arat.
Ha ők szerepelnek,
nehez jegyet kapni.
A Margitszigeti Szabadt~ri Sz!npadon
minden ny~ron oper~kat ~s klasszikus
magyar ~s külföldi sz!ndarabokat
adnak elő.
szegeden is van egy szabadt~ri
sz!npad. ott minden ~vben előadj~k
Madách:
EmberTrag~di~j~t.
Azut~n Johnson ~s Somogyi a magyar
n~pműv~szetről kezdtek besz~lgetni.
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37·

39·
40.

41.

42.

43·
44.

Johnson has already seen the
folk craft and folk costumes of
different :e~ions. He likes the
one in Mezokovesd best, that is,
"matyó" .
Village women and girls everywhere
~mbroider beautiful blouses, skirts
and head scarves.
Somogyi said that he had been in
Kalocsa.
There women paint without any training.
All of Kalocsa looks like a
flowery, multi-colored box.
There
are flowers and birds painted everywhere on gates, doors, windows and
walls.
Then they talked about the '-cultural
life of the country people.
Since there are television sets
even 1n the smallest villages they
can 5ee and hear the opera and
theater performances from Budapest.
Thl~y specially enjoy the operettas
of Imre Kálmán and Lehár.
They of ten perform Shakespeare's
i?lays and the works of modern
western authors at the National
':;'heater.
'l'he Hungarians want to pre serve
at any price their thousand-yearold Western culture.

Johnson már látta a különböző
vidékek népművészetét és népviseletét.
Legjobban tetszik neki a mezőkövesdi,
azaz a • ma tyó' .
A falusi asszonyok és lányok
mindenhol g~önyörű blúzokat,
szoknyákat es fejkendőket h!meznek.
Somogyi elmesélte, hogy járt
Kalocsán.
Ott az asszonyok minden
tanulás nélkül festenek.
Egész Kalocsa olyan, mint egy
virágos, soksz!nű doboz. A kapukon,
ajtókon, ablakokon, falakon mindenhol
szInes virágok és madarak vannak
festve.
Azután a vidéki emberek kultúréletéról
beszélgettek.
Amióta televiziók vannak, a legkisebb
helységben is láthatják és hallhatják
a budapesti opera és sz!nház
előadásait. •
Kálmán Imre és Lehár operettjeit
különösen élvezik.
A Nemzeti Sz!nházban gyakran van
műsoron Shakespeare és modern nyugati
szerzők műve.

A Jnagyacok me~ akarj ák min-ien áron
tartani ezer eves nyugati
kultúrájukat.

RESPONSE DRILL
1-

2.

t

5·
6.

7·
S.
9·

10.
ll.

12.

13·
14.

15·

16.
17·
IS.
19·
20.
21.
22.

23·
24.

25·
26.

ÖTSZÁZHÉT

Mikor mentek a magyarok Mag~arorszá~ területére?
Mit hoztak magukkal a hosszu útjukrol?
Mit csinált a XX. század eleién két magyar zeneszerző?
Hogyan maradtak meg a XX. szazadig a magyar népdalok?
Kik használ ták fel műveikben ezeket a dalokat?
Ismeri maga Bartók és Kodály műveit?
Ismer egy zeneszerzőt a XIX. századból, aki magyar volt?
Tud valamit a magyar népművészetről?
Mit tud a magyar népviseletről?
Melyik múzeumban lehet látni a magyar népmúvészet és
népviselet remekeit?
Mi~or volt a magyar.. irodalo~ ',aran~kor~'?
.
Miert nem ismerik a magyar 1rokat es koltoket kulfoldon?
Ismer maga egypár magyar !rót és költőt és olvasott
valamit tőlük?
Ki !rta carouselt és mi volt a darab magyar c!me?
Mikor álap!tották meg a Magyar Tudományos Akadémiát?
Mire volt nagy hatással az Akadémia megalapítása?
Ki ajánlotta fel birtokainak egy évi jövedelmét az
Akadémia megalap{tására?
Ki volt Széchenyi István?
Ki volt Kossuth Lajos? Mit tud róla?
Ki az a magyar festő, akit külföldön a legnagyobb
magyar festőnek tartanak?
Mit szoktak a Margitszigeti Szabadtéri Sz{npadon előadni?
Hol szokott szerepe+ni az Állami Népi Tánceg~ttes?
A falusi emberek hog~an láthatják és hallhatják a
budapesti sz!nházak es opera előadásait?
Milyen kultúrájuk van a magyaroknak?
Milyen kultúrájuk van az amerikaiaknak?
Milyen tudományos intézeteket ismer Amerikában?
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27.
28.
29.

30.

Melyik a leghíresebb szabadtéri sz{npad Amerik~ban?
Ki a leghíresebb mostani zeneszerző?
Mit tud az amerikai népmúvészetről?
Ismeri az absztrakt amerikai festőket?
CONVERSATION PRACTICE

l

2

A:
B:

Szervusz, J~nos~
Isten hozott, Péter~

A:

B~CS~SS meg, .,h~g~ ilyen későn
jottem, de tuloraznom kellett a
hivatalban.
Nem tesz semmit. Foglalj helyet.
Mit akarsz inni? Egy kis szilva-

B:

v~rtalak.

A:

M~r nagyon

B:
A:

B:
A:

B:
A:
B:
A:
B:

Köszönöm, ha volna söröd ink~bb
azt kérnék. Nagyon meleg van és
ilyenkor jólesik egx k~s sor.
Persze hogy van. Rogton hozom.
Nincs kedved valahova vacsor~zni
menni?
Brömmel. Hova akarsz menni?
Tal~n a Margitszigeti Nagysz~llóba.
Ott zene és t~nc van a kertben.
Jó ötlet. Kellemes lesz a kertben
.,

~

Mandarinj~t' l~ttam.

p~link~t?

A:

Volt~l mostan~ban az Operában?
A múlt héten voltam.
Mit l~tdl?
Az ~llami Népi T~ncegyÜttest.
Nagyon
, élveztem őket.
.,
~n re~en nem voltam az Operaban.
Utoljara, Barb1k 'Csod~latos

B:

A:

Azt én is l~ttam. Tal~n az idén
a Margitszigeti Szabadtéri
Sz ínpadon
is
.,
, e lőadj ~k. Akkor
megnezem mege~yszer.
tn ink~bb Madach • Ember
Tragédiáj~t' szeretném látni.
Azt is szokt~k adni a Szabadtéri
Színpadon.

o

vacsorazn~.

3
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Tegnap hallottam egy jó előad~st a r~dióban.

Miről beszéltek?

A múlt sz~zad politikai és kulturális életéről.
Mostan~ban jó tudományos és kultur~lis előadások
vannak a rádióban.
Igen. Nagy szerencse ez a vidéki népnek. Ők is
élvezhetik a tudomány és kultúra g~mölcseit,
még akkor is, ha messze laknak avarostól.
tn viszont Amerika Hangj~t fogtam az este.
Ne mondd~
trdekes volt?
Elég érdekes. A vil~ghíreket hallgattam meg.
Nem féltél, hogya házfelügyelő meghallja?
Miért féljek? Mostanában mindenki hallgatja~
NARRATIVE

A mai történelem tudósok szerint a magyarok évezredekkel ezelőtt Európa
észak-keleti sarkában laktak. Onnan az ural-hegységen át keletre mentek.
Többezer év ut~n 896-ban érkeztek meg a mai Magyarország területére. A hosszú
út jukról magukkal hoztak különféle hagyom~nyokat. Ezek között a legfontosabbak
egyike a magyar népzene.
A XX. század elején két magyar zeneszerző, Bartók Béla és Kod~ly Zoltán
faluról-falura j~rva összegyűjtötte azokat a népdalokat, amelyeket a magyar
paraszts~g évszázadokon ~t tiszt~n megőrzött. Ezek a da lok nemzedékről
nemzedékre, azaz sz~jról-sz~jra szálltak. Ez a zene lett az alapja az új magyar
zenének, amely azóta az egész vil~got bejárta és mindenhol sikert aratott.
Bartók Béla a XX. század egyik legnagyobb zeneszerzője. MŰveit a világ-minden
., . , .~smer~.
ok
., ok ( ma ~s
°
'
° .,
reszen
A mas~
e'1 o zeneszerzo: Ko d'l
a y Zo ltan.
Az o zene]et
is mindenhol játsszák. ~letét és múvészetét a magyar zenének szentelte. A XIX.
század egyik legnagyobb zeneszerzője is magyar volt: Liszt Ferenc. Magyar
rapszódiái közismertek az egész világon.
M
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, A magya~ !:ep~uves~et. ~s evs~c;zao.~s :la<;yomanyoKon ala.:,Js2.ik. Ku~on~o~o
videkeknek kulonfele nepv~selete es nepmuveszete van. A kalocsai nepmuveszetnek,
a 'Pin~álásnak' a h!re eljutott az egész világra. Az egész város olyan, mint
egy gyonyörű, soksz!nű, virágos doboz.
Sz!nesre festett falak, kapuk, ajtók,
ablakok vannak mindenhol. A kalocsai asszonyok minden tanulás nélkül
'művészkednek' .
Csak odaállnak és minden 411.
tervezés és előrajzolás nélkül
'festenek valamit' - ahogy ok mondjak. Muveszetuk nagyon gazda~: kulonbozo
virágok és madarak. Legfőbb jellemzőjük a sok sz!n, ami a h!mzesüket is jellemzi.
Gyönyörű blúzokat, zsebkendőket, ágyneműt, &üggönyöket, ter!tőket, fejkendőket
és játékbabákat h!meznek. Gyönyörű a mezőkövesdi 'matyó' népviselet is. Az
ő hImzésüket is, mint a többi különböző vidékek h!mzéseit is az jelle~i, hogy
nem tanulják, ~e~ tervezik ~lő:e; Cs~k h!mzi~. cs~dálatosan ~a~9ag sz!neik
vannak. Egy mas~k magyar nepmuveszet~ remekrnu a cs~pke. Szakertok szerint a
brüsszeli csipkével versenyez.
411

•

,

ii

••••

.._

A magyarok első !rott emléke ~ a XIII. századból van, de a magyar
irodalom aranykora csak a XIX. században volt.
Ez a kor három nagy költót
adott a magyar nemzetnek:
Petőfi Sándort, Arany Jánost és Vörösmarty Mihályt.
Petőfi 'Nemzeti dala' gyÚjtotta meg a szabadságha~c tűzét l848-ban.
vorosmarty a l!rai költészet egyik nag~estere~!res műve a 'csongor és
TÜnde' ShakesReare-'Midsurnrner Night's Dream'-jéhez hasonl!tható. Arany János
epikus költeményei 'Buda Halála' és 'Toldi' még ma is a magyarok
legértékesebb klasszikus olvasmánya. Az akkori regény!rók közül báró Jósika
Mik16s a 'magyar Sir Walter Scott', báró Kemény Zsigmond pedig a 'magyar
B~l~ac'. JÓkai,Mór, a ~agy magyar mesemond~ ~~~~veit még mindig széle~
korokben olvassak. Madach Imre 'Ember Traged~aJat' a magyarok Dante muveihez
hasonlttj ák:
Ebben a korban kezdték ford!tani magyar nyelvre a világirodalom
klasszikusait, főleg a nyugati Ir6kat, elsősorban Shakespearet. Kossuth La.tos,
az 1848-as szabadságharc nag~ vezére börtönben ford!totta le Macbeth-et.
O
börtönben tanult me~ olyan jol angolul, hogy amerikai utja alatt angol
beszédével és tudásaval Emerson és Longfellow csodálatát elnyerte.
A XX. század első felében Ad~ Endre volt a modern magyar költészet
megalap!tója. Babits Mihál~ 'Europai Irodalom Története'
az összes nyugati
nyelvre le van ford!tva. Jozsef Attila egyike volt a legtehetségesebb költőknek.
Fiatalon és nagy szegénysé~ben halt meg. A mostani rendszer a proletárok
költőjének kiáltotta ki. Moricz Zsigmond és Szabó Dezső a parasztok életéről
és hivatásáról Irtak örökszép könyveket. Márai Sándor és Zilahy Lajos regényei
német és angol nyelvre le vannak ford!tva és Európában közismertek.
Bár a magyarságnak
tehetséges költője és trója volt és , van,
"
. nagyon.sok
...,
,
n;hezseg2k m~att nem~g~n ~sm~r~~ o~et kulfoldon. Sok ma~y~r ~ro
es kolto muve le van u~yan ford~tva kulfold~ nyelvekre, de a ford~tasban sokszor
elvesz!ti a mű a szépsegét és az igazi értelmét.
~ ny~lv~

A múlt százádban élő magyar festők közül Munkácsy Mihály a legismertebb
és legnépszerűbb külföldön.
Szinyei Merse Pál 'Majális' cimű festményével
m~~el9z~e a francia imI;~esszi~ni~tákat: B~d~pesten a !1~csarnokban á~la!:dó ..
k~all~tasok vannak az uJ festoktol, ak~k kozul sokan d~]at nyertek kulfoldon
is. A régi magyar festők gyűjteménye állandó otthonra talált a Magyar Nemzeti
Galériában. A szépművészeti Múzeumban remek g~jtemény van a külföldi festőktől.
,
Budape~~ a ~agy~r ~udomán~os és kulturális ..élet ,központj~. ~ bU9ap~sti
muzeumok gYUJtemenye~ h~reseK es gazdagok. A konyvtarakban tobbm~llio konyv
van. A Magyar Tudományos Akadémia kutató intézeteiben szor~almas tudományos
munka folyik.
(A Magyar Tudományos Akadémiát 1825-ben alap~tották. Széchenyi
István, a nagy magyar államférfi; birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel
az Akadémia megalap!tására. Az Akadémia nag~ hatással volt és van a magyar
kultúréletre.) A magyar nyelv tisztántartásaval az Akadémia van megb!zva.
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Bár akultúrközpont Budapesten van, a vidéki városokban is élénk
kultúrélet folyik. Majdnem minden nagyobb városban állandó szj'n~l;{z és
színtársulat van. A debreceni és szeqedi szính~z a régi időkben is híres
volt.
Amióta televizit van
a iegkisebb faluban is láthatják a
színház és az opera előadásait, és hallgathatják a koncertokat és ic tudományos
előadásokat.

A magyar opera és balettkara elsőrangú és európai hírű. Kálmán Imre és
Lehár operettiei még mindig ~ép~ze~űek. A sz~nházakban a régi és új magyar
darabokon k{vul nagyon sok kulfold~ darabot jat$zanak. Shakespeare darabok
minden évben műsoron szerepelnek. A magyarok a mai rendszer alatt ~s
ragaszkodnak nyugati kultúrájukhoz, amelyet eze:- év alatt sze:ceLtek meg.
tudós
évezred
megőrizni

nemzedék, -e
szállni
szentelni
közismert
Kalocsa
pingálás
,
tervezes
jellemző

terítő

remekmű

csipke

szakértő

ugyan
harc
l!rai
költészet
mester, -e
hasonlítani
epikus
értékes
báró
kör, -ök, -e
fordítani
,
vezer, -e
tehetséges
meghalni
kikiáltani
örök, -öt,
értelem, értelmet,
értelme
díj, -at
könyvtár, -ak, -a
akadémia
kutató
birtok, -a
j övedelem, jövedelmet,
jövedelme
felajánlani
hatás
~e~b!zva
elenk
színtársulat, -a
előadás

balettkar, -a
darab, -ja
ragaszkodni

510

scien~ist, scholar
thousand years
to preserve, keep, hold
generation
to fly
to devo~, bestow
well-known
city in Hungary
painting
planning
character istic
tablecloth
masterpiece
lace
expert, specialist
although
struggle, fight
lyrical
poe try
master
to compare
epic
valuable
baron
circle, ring, club
to translate
leader
talented, gif ted
to die
to proclaim
eternal, everlasting, endless

mean ing
prize
library
academy
research
estate
income
to offer, pledge
influence
in charge of
lively
theatrical company
lecture
corps de ball~t
play
to cling, to stick
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ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK MAGYARORSZÁGON
Basic Sentences
VESZPR~MI

Hello. Mr.
working.

Ande~son.

I see you I re

this month's
council of ministers
notes
to read off and on.
browse

Jb

napot, Anderson úr~
dolgozik.

Látom.

e havi
minisztertanács
j egyzet, -e
olvasgatni

ANDERSON
Yes. Last week I attended the monthly
cabinet session and I'm reading over
the notes I took there.
capacity

Igen. A múlt héten részt vettem a
minisztertanács e havi értekezletén.
Az ott készült jegyzeteimet olvasgatom.
.

-

,

m~noseg,

-e

VESZP~MI

Really? I'm certain you heard many
interesting things.
In what capacity
were you'invited?
observer
two of us
officer

Igazán? Biztosan sok érdekes dolgot
hallott. Milyen minőségben h!vták
meg?
megfigyelő

kettőnk

tiszt, -je

ANDERSON
I participated as a diplomatic
observer. Only two of us were
invited from the Ernbassy, the
political officer and I.
closed, private, exclusive
open, public
items of the agenda
to discuss, negotiate

Diplomáciai megfigyelőként vettem
részt. Csak kettőnket h!vtak meg
a követségről:
a politikai
tisztet és engem.
zártkörű

nyilvános
napirendi pont, -ja
tárgyalni

VESZPR~MI

From what you say I gather it wasn't
a closed session but rather an open
one. What were the main agenda items
discussed by the cabinet mernbers?
budget
plan. proposals
to debate
parliament
to submit
approval
for

ÖTSZÁZ'I'IZENEGY

Ezek szerint nem zártkörű, hanem
nyilvános volt az értekezlet. Mi
volt a fő napirendi pont. amiről
a miniszterek tárgyaltak?
költségvetés
tervezet, -e, -je
vitatni, megvitatni
országgyűlés
r~rj,eszte;ni

.' ~vaha~yas
~~,(,.,~tGt

t
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ANDERSON
There were many things on the agenda,
but only next year's budget proposals
were debated.
I've heard that since
then it h~s been brought before the
house for approval.
to vote
to pass (a bilIt, to
vote for a bill
portfolio, department,
ministry
significant, essential
to compare

Sok minden volt napirenden, de
csak a jövő évi költségvetési
tervezetet vitatták meg. Hallottam,
hogy azóta az országgyűlés elé
terjesztették jóváhagyás végett.
szavazni
megszavazni
tárca
lényeges
viszony{tani

VESZpRéMI
I understand that the representatives
voted its approval yesterday.
But
télI me, in which ministry's budget
proposals were there significant
changes as compared to the previous
year?
scope, framework, compass
national economic plan
modification

6gy tudom, a képviselők meg is
szavazták tegnap. De mondja,
melyik tárca költségvetésében van
lényeges változás az előző évihez
viszony{tva?
keret, -e, -je
népgazdasági terv, -e
módosüás

AdDERSON.
The budgets ('the scopes') of the
Light Industry and the Building and
Construction Ministries were increased
because of the modification of the
national economic plan.
public~ti~n,

statement,

communlque
to establish

A Könnyűipari és az ~p{tésügyi
Minisztériumok kereteit növelték
a népgazdasági terv módos{tása
miatt.
közlemény
létes{teni

VESZpRéMI
I read that in one of the comnuniqués
of the State Planning Office. To
raise the standard of living more light
industries are being established and
many apartments are being built.
foundry, metallurgy
to diminish
at somebody's expense
as weIl as, just as

Ezt olvastam az Országos Tervhivatal
egyik közleményében. Az
életsz{nvonal emelésére több
könnyÚipari vállalatot létes{tenek
és sok új lakást ép{tenek.
kohó
csökkenteni
,
rovasara
valamint
~

ANDERSON
On the other hand, the budgets of
the Ministry of Metallurgy and
Machine Industry as weIl as the
Ministry of Heavy IndustrY'f.-enc
decreased. During the past years
these ministries received the most
money, and that in many cases at
the expense of the others.
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Ezze l sze mb en ~ Kohoes aGepipari,
valamint a Nehezipari Minisztérium
kereteit csökkentették. Az elmúlt
években ezek a tárcák kapták a
legtöbb pénzt s ez sok esetben a
többi rovására ment.
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intézkedés
.
,
Javara
javára válik (szolgál, van)

VESZPR~MI

Do you thinK that the governrnent's
new measures are for the people's
benefit ?
by all means, without doubt
culture, education
spheres of authority,
jurisdiction

Gondolja, hogy a kormány új
intézkedései a nép javára válnak?
fel tétlenül

művelődés

hatáskör, -e

ANDERSON
By all means. The budget of the
Ministry of Education has also been
increased. As you know, the direction
of education and cultural life comes
under this ministry.
expert, specialist
to train, teach

Feltétlenül. A MűvelődésügYi
Minisztérium kereteit is növelték.
Amint tudja, ennek a tárcának a
hatáskörébe tartozik ai oktatás és a
kulturális élet IrányItása.
szakember
képezni

VESZP~MI

Yes, I know. Then more schools will
be built and the majority of young
people can be trained to be specialists.
need

Tudom. Akkor több iskolát fo~nak
épIteni és a fiatalság nagy reszét
szakemberekké tudják képezni.

..

,

szukseg, -e

ANDERSON
There is really quite a great need
for this in Hungary.

Erre bizon~ Magyarországnak elég
nagy szüksege van. 2

VESZP~MI

Have you heard anything about the
Ministry of Agriculture~
organ
organization

Hallott valamit a FöldművelésügYi
Minisztériumról is?
szerv, -e ,
megszervezes

ANDERSON
Only that this organization has a
hard time getting agriculture
organized.
assistance

Csak annyit, hogy ennek a szervnek
nagyon nehéz dolga van a mezőgazdaság
megszervezésével.
támogatás

VESZPR~MI

I don't understand why. certainly
even in the past it received every
assistance from the government.
adopted (procedure)
method
manpower, labor
problem
ÖTS~ZTIZENHAROM

Nem értem, hogy miért. Hiszen a
múltban is megkapott minden
támogatást a kormánytól.
alkalmazott
módszer, -e
munkaerő

probléma
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ANDERSON
That's true, but the method of
production that has been adopted is
not always successful. Besides,
there are labor problems in the
agricultural cooperatives.
make use of, take
advantage of
harvest

Az igaz, de az alkalmazott termelési
módszer nem mindig sikeres.
Azonkívül munkaerő problémák is
vannak a termelészövetkezetekben.
igénybe venni
betakarítás

VESZPRtMI
I understand that last summer the
army had to be" used to gather in the
harvest.
Ministry of National Defense
to postpone, delay
to keep postponing, delaying
harvest

dgy tudom, a múlt nyáron a
katonaságot kellett igénybe venni a
termés betakar{tására.
honv~delmi minisztérium

halasztani
halo~atni

aratas

ANDERSON
Yes. Fortunately the Ministry of
National Defense did not delay its
assistance. The army was ordered out
for the harvest wherever it was
needed.
order
to issue
somehow

Igen. Szerencsére a Honvédelmi
Minisztérium nem halogatta a se~ítség
megadását. Ahol szükség volt ra,
oda mindenhova kirendelte a katonákat
az aratáshoz.
rendelkezés
kibocsátani
valamiképpen

VESZPRfMI
l've heard that the Ministry of Labor
will is sue new directives to solve
these problems somehow.
state administration,
management
cooperation

Azt hallottam, hogya Munkaügyi
Minisztérium új rendelkezéseket fog
kibocsátani, hogy valamiképpen
megoldják ezeket a bajokat.
államigazgatás
egyÜ t tműködés

ANDERSON
I've also heard that. The Government
thinks it's important that there
should be full cooperation among the
state administrative branches.
I
believe in most aredS this has
already been achieved.

Ezt én is hallottam. A kormány
fontosnak tartja, hogy az
államigazgatás szervei között meg
legyen a teljes egyÜttműködés.
Azt hiszem a legtöbb területen már
meg is van.

interpreter
firm
representative, deputy,
delegate

tolmács
,
eeg, -e
megbízott, -at, -ja
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VESZP~MI

That's true. Recently I participated
as an interpreter at the negotiations
between the Ministry of Foreign Trade
and some foreign firms. The
representatives of several ministries
were there and I noticed that their
cooperation was perfect.
set goal, aim, target
fulfillment, accomplishment
depend on (something)

Ez igaz. A múltkor tolmácsként
részt vettem a Külkereskedelmi
Minisztérium külföldi cégekkel va16
üzleti tárgyalásán. Több tárca
'o
",
megb~zottJa.. vol~ ~t~ es ..u'jY lattam,
hogy az egyuttmukodes tokeletes.
kitűzött

teljesftés
(valamin) múlik

ANDERSON
That's good to hear, because the
different Ministries are dependent
on one another in carrying out their
functions. The attainment of the
goals in many respects depends on the
effectiveness of their cooperation.
to enlarge, widen
network

Ezt j6 hallani. Hiszen az egyes
miniszteriumok működésükben egymást61
függenek. A kitűzött terv teljesítése
is sokban azon múlik, hogy mennyire
j6 aZ egyÜttműködés.
bővíteni, kibővíteni

há16zat, -ja

VESZP~MI

What do you say to the plan of the
Transportation and PostaI Ministry
to enlarge the air and rail networks
throughout the country?
timely
carne up (in discussion)
recently, lately
tourist
toward. abou t
foreign exchange
income
it means

Mit sz61 ahhoz, hogya Közlekedés
és postaügyi Minisztérium ki akarja
bővíteni a repülő és vas~ti
há16zatot az országban?
időszerű

sz6ban volt
újabban
turista
iránt
deviza
bevétel
jelent

ANDERSON
In my opinion it's very t ime ly and
this carne up in the recent Ministers'
session, because lately many foreign
tourists ..ho are intere5ted in
c(.nditions here have been coming to
tn:!.::: country. This is an Lnportant
source of income in foreign currency
for the Ministry of Finance.
Ministry of Interior
to make easier
issuance

Szerintem nagyon időszerű, s ez
sz6ban is volt az értekezleten.
Ójabban sok külföldi turista
érkezik az országba, akik az itteni
helyzet iránt érdeklődnek. Ez a
pénzügyminisztériumnak fontos
deviza-bevételt jelent.
belügyminisztérium
megkönnyíteni
kiadás

VESZP~MI

Since the Department of Interior
eased the issuing of passports many
from here are now traveling abroad
too.

ÖTSMZTIZENÖT

Mi6ta a Belügyminisztérium
megkönnyítette az útlevelek kiadásáL,
innen is sokan utaznak külföldre.
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Can they get foreign cUFrency?

Kapnak deviz~t?

relative

rokon

VESZPR~MI

very littIe. The majority go and
visit their relatives or friends.

Nagyon keveset. A legtöbb ember a
rokonait vagy ismerőseit megy
l~togatni.

okm~ny

document
ANDERSON
I believe they have to do a
considerable amou nt of running
around to get the necessary
documents for the trip.

Gondolom sokat kell szaladg~lniuk,
ho~y megszerezzék az utaz~shoz
szukséges okm~nyokat.

out of one's turn

soron kívül

VESZPR~MI

That depends on their reason for
going abroad. My son works for the
Ministry of Health and they're sending
him to Switzerland on Government
business. He didn't have to wait for
his passport but received it
immediately.

Az attól függ, hogy milyen ügyben
mennek külföldre. A fiam az
Egészségügyi Miniszt~riumban dolgozik
és hivatalosan küldik ki Sv~jcba.
Neki nem kellett várni az útlevélre,
hanem soron kfvül megkapta.

ANDERSON
I'm glad your son's going abroad
because I'm certain he'll see many
interesting things.
Is he going
by rail or by air?

Örülök, hogy megy külföldre a fia.
Sok érdekes dolgot fog l~tni.
Vonaton utazik vagy repülőgéppel?

latter
namely, that is
far, away

utóbbi
u~yanis

taval

VESZPR~MI

I think he's going by air ('the latter')
because he can spend only a week
away from his office.

Azt hiszem az utóbbival, ugyanis
csak egy hetet tölthet t~vol a
hivatalátóL

to save

megspóraIni

ANDERSON
Switzerland's only a few hours by
air. He can save considerable time
by flying.
Is he going alone?
bear
wolf
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svaIc.csak par oranY1ra van
repulovel.
Sok időt megspórol, ha
repül.
Egyedül megy?
medve
farkas
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VESZPR~MI

No, two of his friends from the
Department of Justice are going with
him.
Perhaps you know them - one is
called Medve, th~ other, Farkas.

,
b
'.
Nem,
Ke~ ..aratJa me9Y vele, akik
az Igazsagugyminiszteriumban
dolgoznak.
Talán ismeri is öket:
Medvének hívják az egyiket,
Farkasnak a másikat.

all (of us, you, them)
to all of them

mindnyájan
mindnyájuknak

ANDERSON
Yes, l've met them a few times.
Please extend my greetings to all
of them.
I hope they have a pleasant
trip and enjoy the journey.
all three (of us, you,

,

Igen, találkoztam velük egyparszor.
Adja át mindnyájuknak
üdvözlete imet. Remélem, l)ogy
kellemesen fognak utazni es
élvezni fogják az utat.

the~)

mindhárman

VESZPR~MI

1'11 give your regards to all three.

Mindhármójuknak át fogom adni.

Notes to the Basic Sentences
l

Miatt and végett are synonyms.

2

szüksége van valamire.
Note that the Hungarian pattern for "it needs"
consists of the noun for "need" plus personal ending plus van.
The
English object of "needs" is rendered in Hungarian by the corresponding
substantive and the suffix -ra, -re.

Közmondások - Proverbs
Sok kéz, hamar kész.
Jó útitárs a tudomány.
Aki sokat Igér, keveset ad.
.
,
Seg1' t s ma~a d on s Isten 1S
megseg1t.
.,
Nem hasznal a jó ló, ha a kocsis nem J o.
Nézd meg az anyát, vedd el a lányát.
Ne szólj szám, nem fáj fejem.
Lassú vIz partot mos.

ÖTSZÁZTIZENH~T
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Notes on Grammar
A.

Verbal Prefixes
Reference List of the Most Common Verbal Prefixes:
abbaag~on

alaátbebeleelelleneloelórefelfélbefélrefelülfennhátrahely~e

hozzaidekeresztülki-

körülközbeközzékülönlemegmellé nekiodaossze,
raraj taszéjjelszéttovatovábbtúlutánavégbe, .
veg~g-

vissza-

(For position of the se prefixes in a sentence,
unit 12.)
B.

review paragraph A,

Frequentative Verbs

The following suffixes added to the verb root usually give to the verb
the connotation of frequent, repeated or continuous action. However, in some
cases they change the meaning of the verb completely.
(Transitive verbs in
this category have the usual definite and indefinite forms.)
(l)

518

-gat, -get~ with most monosyllabic verbs -ogat, -eget, -öget

Indefinite

Definite

cserél
olvas
próbál
fest
,
nez
tölt
,

cserélget
olvasgat
próbálgat

~r

nezeget
töltöget
{rogat

cserélgeti
olvasgat ja
próbálgatja
festegeti
n~ze9.eti
toltogeti
!rogatja

hall (he hears)
lát (he sees)

hallgat
látogat

f~steget

~he listens)
he visits)

hallgatja
látogatja

ÖTSz.(ZTIZENNYOLC
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-oz, -ez, -oz
köt
küld
önt
kérd
hord

(3)

C.
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kötözi
küldözi
öntözi
kérdezi
hordozza

kötöz
küldöz
öntöz
kérdez
hordoz

Other less corrunonly used suffixes:
(a)

-dogch, -degél, -dögél

(b)

-g~l,

(c)

-kál

-gél

él
ül

~lldo~~l
eldegeI
üldögél

szalad
keres

keresgel

~ll

.,

szalad~~l

Jar
úszik

m~szik

j~rk~l
úszk~l
m~szk~l

dob
ugrik

dob~l
ugr~l

(d)

-~l,

(e)

-kod, -ked, -köd

kap
lép

kapkod
lépked

( f)

-dal, -del

rI;g
vag

rugdal
vagdal

-él

Additional Suffixes

( l)

-stul, -stül is added to a word with the same auxiliary vowel
as used before the corresponding plural suffix.
It is
rendered iryto English by "wi~h", "togethe~ with" , "accompanied
by": csaladostul, gyerekestul, mindenestul.

( 2)

-ként is added directly to the basic form of the word.
It often
corresponds to "as, like":
tolm~csként ("as an interpreter")
újs~g!róként, vendégként, barátként.
-nyi is an adjectival suffix added to the basic form of a noun
denoting measure, distance, quantity:
ór~nyi, percnyi,
kan~lnyi, méternyi, forintnyi.

( 4)

-v~, -vé is added directly to the basic form of the ·~ord.
However, when the basic WO~U ends in a consonant, the -v of the
suffix is assimilated and the final consonant of the .':::::rcJ. is
doubled. The suffix expresses the concept of "turnin~ into or
b~iryg chan~ed in~o some~hi~g": szakemberekké, követte,. borr~,
java, kisse.
Th1S suff1X 15 added to nouns and ad]ect1ves.

(5)

-lag, -leg is most of ten used to form an adverb from a noun or
adjective:
politikailag, saj~tkezúleg, eredetileg, l~thatólaq
főleg, tényleg.

(6)

-ul, -ül is added to the basic form of the noun, with lengthening
of the vowel -a or -e when the noun ends in either sound. This
suffix is u",c:1 in expressions which sometilIles correspond to
English phrases con~a~ning "like" or "as", e.g., péld~ul, "as
an 8;.a,1',ple".
feleseguI venni "take as a \<,ife (-rnarry said of
a ",an)"; .§.~{tsé9Ül hIvni "call for help".
I

ÖTSZÁZTIZENKILENC
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D.

Numerals and Indefinite Pronouns with Possessive Suffixes

Such expressions as "two of us", "five of them", etc., are rendered in
Hungarian by cardinal numbers plus personal possessive suffixes: kettőnk,
ötőjük.
They may take case endings, depending on their use in the sentence.
Indefinite pronouns are likewise frequently used with personal possessive
suffixes:
mindegyikünk
valamennyiük
sokunk
többŰk

-

every one of UG
all of them
many of us
a lot of them

-

kettőnk, mindkettőnk

kettőtök, mindkettőtök
kettőjük, mindkettőjük

Verbal Endings -íti

we two, we both
you two, you both
both of them

négyőnk
négyőtök
négyőjük

hármónk
hármótok
hármójuk

E.

-

-ul,

mindnyájunk
mindnyájatok
mindnyájuk

-ül

The verbal ending -ít of ten indicates that the subject causes the action
indicated by the verb whereas -ul, -ül usually implies that the subject is
acted upon.
(Note that verbs ending in -ít are generally transitive while those ending
in -ul, -ül do not take an object.)

,

Examples:

(See also Sectio~ D, Unit
F.

he builds
it is being built

lassít
lassul

he slows (it) down
it is slowing down

egyesít
egyesül

he unites
it is being united

15)

Table of variant Forms of Benne
Hol?

Hova?

Honnan?

bennem
benned
benne

belém
beléd
bele (belé,
beléje)
belénk
belétek
beléjük

belőlem
belőled
belőle

bennünk
bennetek
bennük

G.

,

ep1t
épül

belőlünk
belőletek

belőlük

Bennünket, Benneteket

Bennünket and benneteket are of ten used as variant accusative forms
corresponding to minket and titeket respectively.
520
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VARIATION DRILL
I

l.

Esténként olvasgatni szoktam.

In the evenings I usually read.

a.

A , lány szép volt, mindenki
nezegette.

b.
c.

d.
e.

2.

János sokáig válogatott a nyakkendők közöt tA Honvédelmi Minisztérium nem
halogatta a seg{tség megadását.
The burglar kept explaining the
matter, but in vain.

a.

Amerikában férfiak is mosogatnak
és törülgetnek.
Magyarországon sok ember hallgatja Amerika Hangját.
A gyereknek nem volt étvágya; nem
evett, csak eszegetett.

c.
d.

In America men also wash and
dry the dishes.
Many people in Hungary listen
to the Voice of America.
The child had no appetite;
he didn't eat; he just nibbled
at the food.
Now and then he would pick
up the bot tIe and drink the
good Hungarian brandy.

Néha-néha felvette az üveget és
iszogatta a jó magyar pálinkát.

A szél nyitogat ta az ablakokat.

The wind kept blowing the windows
open.

a.

A
a
A
a
A

b.
c.
d.

4.

A barátaim h{vogatnak, hogy
menjek velük kirándulni.
A feleségem csak próbálgatja a
ruhákat az üzletben és végül is nem
vesz semmit.

A rabló magyarázgatta a dolgot,
de hiába.

b.

3.

The girl was pretty and
everybody kept looking at
her.
My friends ask me frequently
to go with them on excursions.
My wife just keeps trying on
one dress after another in
the shop, and finally she
doesn't buy anything.
John spent a long time
selecting a necktie.
The Ministry of National
Defense didn't delay assistance.

The host kept on pour ing wine
into the glasses alI evening.
In the hotel the doorman kept
greeting everybody.
The children kept on singing
and drawing.
The women are painting in
Kalocsa.

házigazda egész este töltögette
poharakba a bort.
portás mindenkinek köszöngetett
szállodában.
gyerekek énekelgettek és

rajzol~attak.

Kalocsan az asszonyok festegetnek.

A fiúk álldogálnak a sarkon.

The boys are standing around on
the corner.

a.

A fák alatt üldögéltek.

b.
c.
d.

They continued sitting under
the trees.
He had to run around a lot
before he got apassport.
LittIe Red Riding Hood walked
and walked in the 'forest.
I had to search for a long
time until I found the book
I was looking for.

ÖTSZ.(ZHUSZONEGY

Sokat kellett szaladgálnia, amIg
útlevelet kapott.
Piroska ment, mendegélt az erdőben.
sokáig kellett keresgélnem, amIg
megtaláltam a könyvet, amit
kerestem.
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sok ember járkál a parkban.

Many people are strolling in the
park.

a.

Kacsák úszkálnak a tavon.

b.
c.
d.
e.
f.

There are ducks swimming
around on the lake.
Children like to write in
the ir books.
Peter's jumping up and
down on the stairs.
He keeps sending me here
and there.
There are birds flying
from branch to branch.
Please chop up the meat.

Gyerekek szeretnek a könyvükben
ÍrkálnL
Péter a lépcsőn le és fel ugrál.
Ide-oda küldözget engem.
I

"

,

A madarak agrol - agra röpködnek.
Legyen szíves, vagdalja össze a
húst.
II

l.

Jöjjön el akoncertra családbstul.

Come to the concert with your
family.

a.

Kovácsék ma reggel elmentek
mindenestül.
A fi~ beleesett a vízbe ruhástul.

b.
c.
d.
e.
2.

A nagynéném megérkezett macskástul.
A diplomaták ott voltak feleségestül.
Johnsanék Európába mentek gyerekestül.

Fekete újságíróként ment külföldre.

Fekete went abroad as ajournalist.

a.

Diplomáciai megfigyelőként vettem
részt a minisztertanács értekezletén.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

522

The Kovácses left this morning
with everything.
The boy fell into the water
with his clothes on.
My aunt arrived with her cat.
The diplomats were there with
their wives.
The Johnsons went to Europe
with their children.

I was present at the cabinet
session as a diplomatic
observer.
Alexander works in a factory
as a common laborer.
The other day he participated
at a foreign conference as
an interpreter.
In the swimming competition
our sons came in (as) first.
I went as a friend but they
received me as an enemy.
Kovács went to Austria as the
chief of the Hungarian
delegation.
The Hungarian language professor
at the University of London
arrived in Budapest as the guest
of the Institute of cultural
Relations.

Sándor egyszerú munkásként dolgozik
a gyárban.
A napokban tolmácsként részt vett
egy külföldi tárgyaláson.
Az úszóversenyben elsőkként a mi
fiaink érkeztek be.
Barátként mentem, de ellenségként
fogadtak.
Kovács a magyar küldöttség vezetőjeként
ment Ausztriaba.
A londoni e~yetem magyar n~elvtanára
Budapestre erkezett a Kulturkapcsolatok Intézete vendégeként.
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,

Csak egy kanálnyi orvoss~g van az
üvegben.

d.
e.

There is only about a
spoonful of medicine in the
bottIe.
Siófok is about two hours
from Budapest by express
train.
I wpn't sell a yard of that
materiaL
I want five forints-worth of
grapes.
The Kovácse"s I daughter is
already of marriageable age.

Siófok Budapesttől két órányi távolságra van gyorsvonaton.
Egy m~ternyit sem adok el abból az
anyagból.
öt forintnyi szőlőt kérek.
Kovácsék lánya már anyányi.

Ma a fiatalságot szakernberekk~
akar j ák képezni.

Today they want to train the young
to be specialists.

a.

Kinevezték a barátomat követté.

b.
c.
d.
e.
f.

They appointed my friend
ambassador.
They elected Eisenhower
President of the U.S. twice.
At the end of the last
century Budapest developed into
ametropolis.
Field sports became popular
(mass) sports in the last
decade.
We carne out of dust and to
dust we shall return.
Jesus turned the water int o
wine.

Eisenhowert kétszer választották
meg az Egyesült Államok elnökévé.
A múlt század vég~n Budapest világvárossá fejlődött.
Az atlétika az utolsó ~vtizedben
tömegsporttá lett.
Porból lettünk és porrá leszünk.
Jézus a vizet borrá változtatta.

Mi tette Amerikát naggyá?

What made America great?

a.
b.

Teg~e boldoggá a családját.
A ja kormány gazdaggá akarja tenni
a népét.
Amit rosszul csinálunk, azt nehéz
néha
jóvá " tenni.
,
,
..
Janos ma~aeva tette az otletet?
E~y kisse megégett a torta.
vagja ketté ezt a pap{rt.
A gyerek elhatározta, hogy világgá
megy.

c.
d.
e.
f.
g.

6.

.

a.

c.

5.

"

Switzerland is only a few hours
away by air.

b.

4.

,

Svajc csak par oranY1ra van
repuHSveL

Make your family happy.
A good government wants to
make its people rich.
What we do badly is sometimes
hard to remedy.
Did John adopt the idea?
The cake is a littIe scorched.
Cut this paper in two.
The child decided to go out
into the world.

23

Eredetileg orvos akart lenni.

Originally he wanted to be a doctor.

a.

Politikaila~ és gazdaságilag a
világ két reszre van osztva.

b.
c.
d.
e.
f.

The world is divided int o two
parts politically and
economically.
The representatives voted
unanimously for the budget
proposal.
The minister signed the order
hirnsel:e •
Peter built the house himself
("with his own hands") •
Apparently everything is in
order.
If possible, come ~arly.

A képviselők egyhangúlag megszavazták a költségvetési tervezetet.
A" miniszter sajátkezűleg {rta alá
a rendeletet.
péter sajátkezűleg ép{tette a házat.
Látszólag minden rendben van.
Lehetőleg

jöjjenek korán.

523

Hosted for free on livelingua.com

7.

SPOKEN HUNGARIAN

23

UNIT

Mit tud például felhozni?

What can you give (bring up) as an
example?

a.

A háború alatt sok épület kórházul
szolgált.
Ha valami baj van. kit h1vjak
seg 1tség ül?
A magyar miniszterelnök vendégül
látta a Budapesten levő külföldi
követeket.
Az újság1rók h1rül adták. hogy egy
új német-amerikai árucsere-forgalmi
szerződést 1rtak alá.

b.
c.
d.

During the war many buildings
served as hospitals.
Whom should I call (to help)
if something goes wrpng?
The Hungarian Prime Minister
entertained the foreign
arnbassadors in Budapest.
The newspapers reported that
a new German-Arnerican trade
agreement had been signed.
III

l.

Ez a kocsi kettőnké.

This car belongs to us both.

a.
b.

A ház mindnyájunké.
A gyár hármójuké.

c.
d.
e.

The house belongs to all of us.
The factory belongs to the
three of them.
The land belongs to the five
of us.
The money belongs to the four
of them.
Is Alexander the oldest of the
four of you?

A föld öté)nké.
A pénz négy5jüké.
Négyőtök közül Sándor a legöregebb?

2." Mindnyájukat üdvözlöm.
a.
b.
c.
d.
e.

My greetings to all of them.

1'11 give your regards to all
three.
We two already have seats.
I'm expecting all of them.
I brought the food for the
three of us.
They talked about both of you.

Mindhármójuknak át fogom adni az
üdvözleteit.
Kettőnknek már van helye.
várom valamenn~iüket.
Az ennivalót harmónknak hoztam.
Mindkettőtökről beszéltek.

IV
l.

Nem fogsz csalódni bennem.

You won't be disappointed in me.

a.
b.

Miért nem b1zik meg bennünk?
Nem tudom, hogy mit lát bennük.

c.
d.
e.

524

Why don't you trust us?
I don't kriow what you see in
them.
I thought he was a nice fellow.
but I was very disappointed in
him.
I don't understand how you
could trust them.
I found a friend in him.

Azt hittem. ho~y rendes ember.
de nagyot csalodtam benne.
Nem értem. hogyan tudott megb1zni
bennük.
Barátot találtam benne.
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2.

Elnök lett
a.
b.
c.
d.

belőle.

He became president.

I f it hadn' t been for the
war I would've become a
doctor.
I couldn' t get a word out of
them.
This child doesn't study;
he'll never amount to anything.
What'll become of us?

Ha nem jött volna közbe a háború,
orvos lett volna belőlem.
Egy szót sem tudtam kivenni belőlük.
Ez a gyerek nem tanul, semmi sem lesz
belőle.

Mi lesz belőlünk?

v
l.

Nehéz az angol csapat ellen
játszani.

rt's difficult to play against
the English team.

a.

Halál ellen nincs orvosság.

b.
c.
d.
e.
2.

Nagyon sokan voltak ellenünk.
Az újságok az elnök politikája
ellen írtak.
Ez ellen nem lehet se~it tenni.
Maga is ellenem van?

Ki által tudta meg a hírt?

Through whom did you get the news?

a.

Küldtem egy levelet a barátom által.

b.

c.
d.

3·

There's no remedy (medicine)
against death.
There were too many against
us.
The newspapers wrote against
the policy of the president.
Nothing can be done about
(against) this.
Are you also against me?

I sent a letter through my
friend.
I learned through him that
they want to transfer me to
Budapest.
The sum paid by (through) us
wasn't enough.
I heard about the accident
through them.

~ltala tudtam meg, hogy Budapestre

akarnak helyezni.

Az általunk fizetett összeg nem volt
elég.
~lt21uk hallottam a balesetről.

Az itteni helyzet iránt
~rdek15dnek.

They're interested in (about)
conditions here.

a.

A férfi a fizetés iránt érdeklődött.

b.

c.
d.
e.

The man was inquiring about
the salary.
r'd like to ask when the
train will arive.
He was always friendly towards
me.
The police were inquiring
about him.
Nobody was inquiring about us.

ÖTSMZHUSZONÖT

Szeretnék érdeklődni aziránt, hogy
mikor érkezik meg a vonat.
Mindig jóakarattal volt irántam.
A rendőrség érdeklődött iránta.
Senki sem érdeklődött irántunk.
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4.

Az új intézkedések a nép
javára válnak.

The new measures will be for the
benefit of the people.

a.

Az új termelési módszer javunkra

b.
c.
d.
e.

5.

v~lik.

Az új iskola a falu jav~ra fog
szolg~lni.

Csak a javukra v~lik, ha a gyerekek
többet edzik magukat.
A bank nem {rt javamra húsz doll~rt.
A futballmeccs 5-2-re végződött a
Ferencv~ros jav~ra.

Helyette dolgozom.

I'm workinq in his place (instead
of him).

a.

Budapest

b.
c.
d.

6.

We'll benefit from the new
method of production.
The new school will be for
the benefit of the village.
It's to their own benefit if
the children are getting
more training.
The bank didn't credit me
with tw~nty dollars.
FerencvaroS won the soccer
game 5 to 2.

They sent me to Bucharest
instead of to Budapest.
Iordered fish instead of
meat.
I'm very busy; somebody else
should ~o instead of me.
The Kovacses couldn't go to
the theater, so we went in
their place.

helye~t

Bukarestbe küldtek.

Hús helyett halat rendeltem.
Sok dolgom van, valaki m~s menjen
helret~em.
.
Kovacsek nem tudtak elmenn1 a
sz{nh~zba, {gy mi mentünk el
helyettük.

A feleségem nélkül vagyok itt.

I'm here without my wife.

a.
b.

Menjen el nélkülem.
Szó nélkül megcsin~lta, amit mondtam.

c.
d.

7.

Mondja ut~nam ezt a szót.
a.
b.
c.
d.

526

Go without me.
Without saying a word he
did ~h~t I told him to.
We got there hithout any
t:couble.
I don ' t };:nuw I.ha t I I ci do
without them.

The Kov~cses arrived after
us.
We went after them as far as
washington.
I go only according to the
way I feel; I don't listen to
anyone else.
I didn't believe that she
was inquiring after him.

Minden baj nélkül érkeztünk meg.
Nem tudom, hogy mit csin~lnék
nélkülük.

~~

this word after me.

Kov~csék ut~nunk érkeztek meg.

washingtonig ut~nuk mentünk.
csak a magam feje ut~n megyek,
nem hallgatok másra.
Nem hittem, hogy érdeklődik utána.

ÖTSZÁZHUSZONHAT

Hosted for free on livelingua.com

UNIT

SPOKEN HUNGARIAN

23

VI
1.

Mindenki számára lesz jegy.
Mindenki részére lesz jegy.

There will be tickets for everybody.

a.
b.

Senki számára nem vag~ok itthon.
fp!tettek
egy szállodat a munkások
, ,
reszere.
Me~kér~em, hogy hozzon egy újságot
szarnomra.
Itt nincs hely részedre.

c.
d.
e.

2.

Nobody else is going besides me.

a.

K!vülük" nem maradt senki t!z után.

c.
d.

Nobody stayed after ten
besides them.
Nobody was in the buildi~g
besides us.
I have nobody besides her.
Who'll be there besides you?

Rajtunk kIvül nem volt senki az
épületben.
Rajta kIvül nincsen senkim.
Ki lesz még ott k!vüled?

Mi végett ~ött washingtonba?
Mi miatt jott washingtonba?

Why did you come to Washington?

a.

Avégett jöttem, hogy magával találkozhassarn.
Az emberek pihenés végett mennek a
hegyekbe.
Egy lány miatt h!vták vissza

b.
c.
d.

4.

Az elnök csak a francia nagykövet
részére van otthon.

K!vülem nem megy senki.
Rajtam kIvül nem megy senki.

b.

3.

I won't be home to anybody.
They built a hotel for the
workers.
I asked her to bring me a
newspaper.
There's no place here for
you.
The President is hO~E only
to the Freneh ambassador.

I carne in order to be able
to meet you.
People go to the mountains
for rest.
He was called back from
Budapest because of a girl.
What are we for in the world?

Budapestről.

Mi végett vagyunk a világon?

Az elnök szerint nem lesz háború.
Az elnök véleménye szerint nem
lesz háború.

According ~o the president there
won't be any war.

a.

Szerintem ez nem olyan biztos.

b.
c.
d.

In my opinion that isn't quite
certain.
According to them it's very
good this way.
In our opinion the boys are
not incorrigible.
According to him they are
eas ily influenced.

ÖTSZÁZHUSZONfffiT

A véleményÜk szerint ez Igy van jól.
A véleményÜnk szerint a fiúk nem
jav!thatatlanok.
Szerinte könnyen befolyásolhatók.
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VII
A műsor szerint most költeményeket
fognak szavalni.
a.
b.
c.
d.

According to the program they're
going to recite poems now.
A szerződés szerint Mag~arország
növeli a gabona száll{tasát.

According to the treaty
Hungary is increasing its
shipments of grain.
By right he should be in jail.

Igazs~g szerint börtönben kellene
lennie.
.
Az új
rendelet szerint megkönny!tették az útlevelek kiadását.

According to the new order
they eased the issuing of
passports.
According to the budget
proposals they diminished
the budget (scope) of the
Ministry of Heavy Industry.

A költségvetési tervezet szerint a
Nehézipari Minisztérium kereteit
c sökke~te tték.

TRANSFORMATION DRILL
I

Instructor:
Student:

Az apám abbahagyta a dohányzást.
Az apám nem hagyta abba a dohányzást.

Az olasz és a jugoszláv kormány
közötti tárgyalások abbamaradtak.
2.

3·
4.

5·
6.

7·

B.
9·

A nagy esők miatt abbahagyták az
út építését.
Ezt az esetet az újSágok agyonhallgatták.
Minden évben átszervezik a Kohóés Géipipari Minisztériumot.
Amikor Magyarországra repülünk
Frankfurtban át kell szállnunk.
Az elnök véleménye szerint át
kel~ dol~ozni az öt~ves tervet.
Akovet atadta a szot a
külkereskedelmi miniszt~rium
megb{zottjának.
Molnár a költségvetési tervezeten
dol~ozik~ ~rósen be van fo~va.
Feher beal11totta a dolgot ugy,
mintha az én javamra szolgált
volna.
A titkárnő bejelentette a francia
követet a miniszternek.
Befektettem az csszes pénzemet
ebbe az üzletbe.
A küldöttség vezetőjének be
kellett számolnia sajtóértekezleten
az út jukról.
Tóth benézett hozzánk tegnap este.

Az olasz és a jugoszláv kormány
közötti tárgyalások nem maradtak
abba.
A nagy esők miatt nem hagyták abba
, ep1teset.
""
az ut
Ezt az esetet az újságok nem
hallgatták agyon.
Minden évben nem szervezik át a Kohóés Gépipari Minisztériumot.
Amikor Magyarországra repülünk
Frankfurtban nem kell átszállnunk.
Az elnök véleménye szerint nem kell
átdolgozni az ötéves tervet.
A követ nem adta át a szót a külkereskedelmi minisztérium megb{zottjának.
Molnár a költségvetési tervezeten
dol~ozik:
nincsen erőSen befogva.
Feher nem áll{totta be a dolgot úgy,
mintha az én javamra szolgált volna.

14.

Ez az ember beleszeret minden

A titkárnő nem jelentette be a
francia követet a miniszternek.
Nem fektettem be az összes pénzemet
ebbe az üzletbe.
A küldöttség vezetőjének nem kellett
beszámolnia sajtóértekezleten az
útj ukról.
Tóth nem nézett be hozzánk tegnap
este.
Ez az ember nem szeret bele minden

15·

A Honvédelmi Minisztérium
beleegy~zett abb~, ~o~y a
katonasagot vegyek 1~enybe
a termés betakar{tásara.

A Honvédelmi Minisztérium nem
egyezett bele abba, hogya
katonaságot vegyék igénybe a termés
betakar{tására.

10.

ll.
12.

13·

nőbe.
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16.

17·
18.
19·
20.

21.

22.

23·
24.

25·
26.

27·
28.
29·
30.
31.
32.

33·

34.

35·
36.

37·
38.
39·
40.
41.
42.

43.

Mindenki bele tudja élni magát
más ember hel~zetébe.
A legjobb baratom a második
világháborúban elesett.
A miniszter elhallgatta, hogy
az ipari termelés csökkent az
utolsó években ..
A Magyar Tudományos Akadémián
az előadás ma este elmarad.
Az általános iskolákban a
beiratkozottak száma eléri a
másfél milliót.
Az elnök elismerte, hogy sok a
tennivaló ezen a téren.
A miniszterelnöknek ellen kell
jegyeznie a pénzügyminiszter új
rendelkezéseit a devizával
kapcsolatban.
A finnek a háború alatt ellen
tudtak állni a német túlerőnek.
A Művelődésügyi Minisztérium
ellenőrzi a fiatalsá~ nevelését.
Nagyon felfúj ták az ujs~gok
Kongó belpolitikai helyzetét.
A külföldi l~togatók a Budapesti
Nemzetközi vásáron fe lkeresték
a l~n~yel pavi~on~.
,
,
A vasaron felh1vtak a latogatok
figyelmét a szerszám~épekre és a
textilgyári berendezesekre.
A Magyarországon készült gépek
felvehetik a versen~t a
legis~ertebb világcegek gépeivel.
Fel akarnak állftani egy új
kultúrközpontot.
A háziúr felmondta a lak~somat
január elsejére.
A szovjet-amerikai árucsere
forgalmi tárgyalások
félbemaradtak.
A költségvetési tervezet
előirányoz 500 millió forintot
a szövetkezetek fejlesztésére.
Elő kell készftenem az
értekezletre a szüksé~es iratokat.
Fennmaradtak a régi nepszok~sok?
Az államnak fenn kell tartania
a szfnházakat.
Holnap felül fogják bfrálni a
munkateljesftményeket a
szövetkezetekben.
Kovács mindent félremagyaráz.
Fekete hozzáadta a lányát Tóthoz.
A külügyminiszter beszédében
kiemelte fontosságát a magyarosztrák baráti szerődésnek.
~va kijön a fizetéséből.
Fehér mellett kitartottak a
barátai.
Körül!rta pontosan, hogy
milyen házat akar venni.
A gyár igazgatója körül akart
vezetni a gyárban.
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Nem mindenki tudja beleélni magát
más ember hel~zetébe.
A legjobb baratom nem a második
világháborúban esett el.
A miniszter nem hallgatta el, hogy
az ipari termelés csökkent az utolsó
években.
A Mag~ar Tudományos Akadémián az
előadas ma este nem marad el.
Az általános iskolákban a
beiratkozottak száma nem éri el a
másfél milliót.
Az elnök nem ismerte el, hogy sok a
tennivaló ezen a téren.
A miniszterelnöknek nem kell
ellenjegyeznie a pénzügyminiszter
új rendelkezéseit a devizával
kapcsolatban.
A finnek a háború alatt nem tudtak
ellenállni a német túlerőnek.
A MűvelődésügYi Minisztérium nem
őrzi ellen a fiatalság nevelését.
Nem nagyon fújták fel az újságok
Kongó belpolitikai helyzetét.
A külföldi látogatók a Budapesti
Nemzetközi vásáron nem keresték fel
a l~n~yel pavi19nt~
"
A vasaron nem h1vtak fel a latogatok
figyelmét a szerszám~épekre és a
textilgyári berendezezekre.
A Magyarországon készült gépek nem
vehetik fel a versenyt a legismertebb
világcégek gépeivel.
.
Nem akarnak felállftani egy új
kultúrközpontot.
A háziúr nem mondta fel a lakásomat
j anuár elsej ére.
A szovjet-amerikai árucsere-forgalmi
tárgyalások nem maradtak félbe.
A költségvetési tervezet nem irányoz
elő 500 millió forintot a szövetkezetek
fejlesztésére.
Nem kell előkészftenem az értekezletre
a szükséges iratokat.
Nem maradtak fenn a régi népszokásOk?
Az államnak nem kell fenntartania a
sz{nh~zakat.

Holnap nem fogják felülbfrálni a
munkateljesftményeket a
szövetkezetekben.
Kovács nem mindent magyaráz félre.
Fekete nem adta hozzá a lányát
Tóthoz.
A külügyminiszter beszédében nem
emelte ki fontosságát a magyarosztrák baráti szerződésnek.
éva nem jön ki a fizetéséből.
Fehér mellett nem tartottak ki a
barátai.
Nem {rta körül pontosan, hogy milyen
házat akar venni.
A gyár igazgatója nem akart
körülvezetni a gyárban.
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44.
45·

46.

47·
48.
49·

50.

5!.

52.

53·
54.

55·
56.

57·

58.
59·
60.
6!.

62.

63·
64.

66.
67·
68.
69.

70.
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Ha közbejött volna a h~ború,
sebész
lettem volna •.,
.,
Leegett a tegna2i loversenyen?
A szerződés az év végén lej~r.
A földművelésügyi miniszter
leköszönt az áll~sáról.
A jövő évi gabona termést a
francia korm~ny le akarja kötni.
A reggeli hírekben hallottam,
hogya kormány lemondott.
A beszélgetések meggyőztek
minket arról, hogya
világszervezet tagjai érdeklődnek
a magyar ügy iránt.
Megérjük, hogy az emberek
eljutnak aholdba?
Meg akarják most beszélni, hogy
hova mennek kirándulni.
Reggel kilenckor nekikezd a
munkának.
Ferenc és én neki akartunk
fogni a probléma megoldásának.
A magyar és a francia ökölvlvók
összemérték az erejüket.
Máriát a barátnője rávette,
hogy menjenek New Yorkba.
A felesége rá akarta beszélni,
hog~ uta~zanak külföl~re.

Kovacs rafizetett az uzletre.
A barátja ráadta a fejét az
ivásra.
A rendőrség rajtakapta a
rablókat.
A problémák megoldása tovább
fog tartani, mint ahogy ?Ondolják.
Ebben az évben az ipar tulteljesítette a kitűzött tervet.
A miniszter véleménye szerint
már túljutottak a bajokon.
ut~na kellett járnom, hogy
megkapjam az utazáshoz
...,
"
kat •
szukseges
o kmanro
utána kellene nezni, hogy miért
nem válaszoltak még a
belügyminisztériumból?
Feketének végig kellett vezetnie
a gy~rban a látogatókat.
végignézte a tenü;:"v<::i::.o8nyt?
Amikor
, hazaérek, végigfekszem
az agyon.
A mezőgazdasági termelés a
múlt évben visszaesett.
Ez az ember visszaél a hivatalos
hatalmával.

Ha nem jött volna közbe a h~ború,
sebész lettem volna.
Nem égett le a tegnapi lóversenyen?
A szerződés az év végén nem jár le.
A..fö~dmŰvelésüc;yi.,m~n~szternem
koszont le az allasarol.
A jövő évi gabona termést a francia
kormán~ nem akarja lekötni.
A reggeli hírekben hallottam, hogy
a kormány nem mondott le.
A beszélgetések nem győztek meg
minket arról, hogya világszervezet
ta~jai érdeklődnek a magyar ügy
irant.
Nem érjük meg, hogy az emberek
eljutnak aholdba?
Nem akarják most megbeszélni, hogy
hova mennek kirándulni.
Reggel kilenckor nem kezd neki a
munkának.
Ferenc és én nem akartunk nekifogni
a probléma megoldásának.
,
. .... "
A.,mac;ya~ es a franc1~ okolvlvok nem
mertek ossze az erejuket.
Máriát nem a barátnője vette rá,
hogy menjenek New Yorkba.
A felesége nem akarta rábeszélni,
hogy utazzanak külföldre.
Kovács nem fizetett rá az üzlelre.
A. barátja
nem adta rá a fejét az
.,
lvasra.
A rendőrség nem kapta rajta a
rablókat.
A problémák megoldása nem fog tovább
tartani, mint ahogy gondolj~k.
Ebben az évben az ipar nem
teljesítette túl a kit:,izött tervet.
A miniszter véleménye bzerint
még nem jutottak túl a D~jokon.
Nem kellett utánajárnoIII,;lOgy
megkapjam az utazáshoz sZ~kséges
okmányokat.
Nem kellene ut~nanéznL hOtF mLért
nem válaszoltak még a
.
belüg~inisztériumból?

Feketenek nem kellett végigvezetni~
a gy~rban a látógatókat.
Nem nézte végig a teniszversen~t?
Ami~or hazaérek, nem fekszem veqlg
az agyon.
A mezőgazdasági termelés a múlt
évben nem esett vissza.
Ez az ember nem él vissza a liLvatalos
hatalm~va!.
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II
A

Instructor:
Student:

Szeretem a kirakatokat nézni.
Szeretem akirakatokat nézegetni.

l.
2.

Kov~csék sokat utaznak külföldön.

3·

Este van, h{vom agyerekeket
lefeküdni.
Most m~r kezdünk ma~yarul olvasni.
~va az üzletben ruhakat próbál.
A gyerek az asztal mellett ül
és raj zol.
Esténként vir~gokat öntözünk a
kertben.
A v~rosban ór~k hosszat sét~lok.
Ez az ember túl sokat magyar~z.
A férfiak lassan issz~k a jó
magyar bort.
Fekete vir~gokat fest.
Fehérn~ sz~molja, hogy megveheti-e
az új l."uh~t mac'~nak.
A feleségem mi~dig kicseréli a
ruh~kat, amit vesz.
Sokat kell jav{tani a kocsit.
péter mindig {r M~ri~nak.

4.
5·
6.

7·
3.
9·

10.
ll.
12.

13·
14.

15·

Kov~csék sokat utazgatnak külföldön.
J~nos minden óra ut~n beszélget a
tan~r j ~ va l.
Este van, h{vogatom a gyerekeke t
lefeküdni.
Most m~r kezdünk ma~yarul olvasgatni.
~va az üzletben ruhakat pró?~l~at.
A gyerek az asztal mellett ul e~

J~nos minden óra ut~n beszél a
tan~rj~val.

rajzol~at.

Esténkent vir~gokat öntözgetünk
a kertben.
A v~rosban ór~k
, hosszat sétálgatok.
,
Ez az ember tul sokat mag~arazgat.
A férfiak lassan iszogatjak a jó
magyar bort.
Fekete virágokat festeget.
Fehérné számolgat ja, hogy megveheti-e
az új ~uh~t mag~nak.
A feleségem mindig cserélgeti a
ruh~kat, amit vesz.
Sokat kell jav{tgatni a kocsit.
péter mindig {rogat M~riának.
B

Instructor:
Student:
l.
2.

3·

4.

5·
o.

7·
3.

A gyerekek az iskola előtt állnak.
A gyerekek az iskola előtt álldog~lnak.
A fiú egész nap a kertben szaladg~l.
Öreg asszonyok szeretnek a napon
üldögélni.
A férfi fáradt volt, {~Y lassan
mendegélt.
Kov~csék vettek e~y h~zat Florld~ban
és most ott éldegelnek.
Tegnap reggeltől-estig a v~rosban
j ~rkáltam.
A fiúk a csónakból a v{zbe

A fiú egész nap a kertben szalad.
öceg asszonyok szeretnek a napon
ülni.
A férfi fáradt volt, {gy lassan
ment.
Kov~csék vettek egy házat
Floridában és most ott élnek.
Tegnap reggeltől-estig a v~rosban
j ~rtam.
A fiúk a csónakból a v{zbe
ugranak.
..
.
,
Maga minden ossze-V1ssza 1r.
A kisbaba a földön mászik.

ugr~lnak.

Maga mindent össze-vissza {rkál.
A kisbaba a földön m~szkál.
III
A

InS truc tor:
Student:

l.
2.

3·
4.

,

Jöjjön el a családjával.
Jöjjön el családostul.

Kovacs elutazott a gverekeivel.
~
"
~va párizsba ment, a kutyajat
is elvitte.
.I
p~ter tegnap elindult es mindent
elvitt.
A ruha raj ta volt, úgy ugrott a
folyóba.

ÖTSz.(ZHARMINCEGY

Kovács elutazott gyerekestül.
~va P~rizsba ment kutyástul.
péter tegnap elindult mindenestül .

A foly6ba ugrott ruhástul.
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A diplomáciai testület tagjai ott
voltak feleségestül.
A nagynéném megérkezett kutyástul,
macskástuL

A diplomáciai testület tagjai ott
voltak a, ,
feleséaükkel.
;
,
A naCJynenem meCJerkezett; a kutyaját es a macskaját is magával
hozta.
B

Instructor:
student:
1.

2.

3·
4.

5·

,

",

....

Fekete ~in~ ~j~aCJ1ro ment ~ul~oldre.
Fekete ujsag1rokent ment kulfoldre.
József egyszerü munkásként dolgozik
a g~árban.
Ma erkezett hazánkba Finnország
elnöke a magyar kormány vendégeként.

József mint eCJyszerü munkás
dolCJozik agyarban.
Ma erkezett hazánkba Finnország
elnöke, mint a magyar kormány
vendége.
.
A napokban mint tolmács vettem
részt egy külföldi cégekkel
való tárCJyal~son.
Mint barat jottem, ne fogadjanak
úgy, mint ellenséget.
István, mint a kereskedelmi
küldöttség vezetője, előre
utazott Londonba.

A napokban tolmácsként vettem részt
eCJY kül~öldi cégekkel való
tarCJya~ason;.

Baratkent jottem, ne fogadjanak
ellenségként.
István a kereskedelmi küldöttség
vezetőjeként előre utazott Londonba.

IV
A

Instructor:
Student:
l.
2.

3.
4.

5.
6.

Barátot találtam magában.
Barátot találtam benne.
Nem fog csalódni bennük.
Megb{zik benne?
Tévedtem bennük.
Biztos maga benne?
Barátot keresett benne.
Levelet kaptam, jó hIr volt benne.

Nem fog csalódni Kovácsékban.
Megb{zik a lányban?
Tévedtem a szomszédaimban.
Biztos maga abban?
Bará,tot keresett a férfiben.
Levelet kaptam, jó hIr volt
a levélben.
B

Ins truc tor:
St.udp.nt:
l.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elviszlek titeket is.
Elviszlek benneteket is.

János megkérdezet.t minket.
Mária meg fo~ várni titeket.
A követ megh1vott minket is.
A tanár keresett minket.
szeretlek titeket.
Ti is szerettek minket?
Az orvos megvizsgál titeket.
Az apám nagyon seg{tett minket.
Nem láttalak titeket az operában.
Az ügyvivő hozott titeket is?
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János megkérdezett bennünket.
Már~a meg fo~ várni be~neteket.
Akovet megh1vott bennunket is.
A tanár keresett bennünket.
Szeretlek benneteket.
Ti is szerettek bennünket?
Az orvos megvizsgál benneteket.
Az apám nagyon seg{tett bennünket.
Nem láttalak benneteket az operában.
Az ügyvivő hozott benneteket is?
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v
Instructor:
student:
l.
2.

3.
4.
5.

A gyerekek n~lk~l ~aqyok itt.
A gyerekekkel va0Yo~ itt.

N~lk~l~nk mentek New Yorkba.

Ve."í:;j,k ITlrcntek New Yorkba.
Ner.1 tt;dok semmit sem-;c.;inálni az
embern" l.
.
velem pont tizen lesznek.
Nem ~.udnra vele megtanulni a leck~t.

Nem tudok semmit sem csinálni az
ember n~lk~1,
N~lk~lem pont tizen lesznek.
Nem tudom n~lk~le megtanulni
a leck~t.
N~lk~l~k utaztunk Londonba.

Vel~k

utaztunk Londonba.

VI
A

Instructor:
student:

r

D.

Az anyám. számára vettem.
Az anyám r~sz~re vettem.

..
"',
Jott level reszemre?
Mindenki r~sz~re van el~g hely.
R~szedre nincs más út.
Nem volt semmi r~sz~nkre.
T~do~ jegyet szerezni a maga
reszere lS.
Hoztam ennivalót az ór~szükre is.

Jött levél számomra?
Mindenki számára van el~g hely.
számodra nincs más út.
Nem volt semmi számunkra.
Tudok jegyet szerezni a maga
"
.
szamara
lS.
Hoztam ennivalót az ászámukra is.
B

Instructor:
student:

A postás levelet hozott nekem.
A postás levelet hozott számomra.

1-

Vettem egy kabátot a feles~gernnek.

2.

Kaptam jegyeket maguknak is.
Nem jött semmi sem neked.
Virágot hoztam az anyámnak.
Az orvos felirt egy orvosságot
magának.

3·
4.
5·

Vettem
, , egy kabátot a feles~gem
reszere.
Kaptam jegyeket maguk r~sz~re is.
Nem jött semmi sem számodra.
virágot hoztam az anyám számára.
Az orvos
egy orvosságot a
, felirt
,
maga reszere.

c
Ins truc tor:
student:
l.
2.

3.
4.
5.

Rajtam kivül nincsen senkije.
K{vülem nincsen senkije.

Rajtunk kivül senki sem lakik m~g
a házban.
Rajta k{v~l m~g senki sem
fizetett.
Rajtuk kivül nem jött senki.
Rajtam kivül nincs senkin~l p~nz.
Ki lesz m~g ott rajtad kivül?

K{v~l~nk senki sem lakik m~g a
házban.
Kivüle m~g senki sem fizetett.

Kiv~lük nem jött senki.
K{v~lem nincs senkin~l p~nz.
Ki lesz m~g ott kivüled?
D

Instructor:
student:
12.

3·
4.
5·

Á .l~ny

végett jár oda.
A lany miatt jár oda.

A fiú a p~nz v~gett jött.
A barátom v~gett utazom New
Yorkba.
Énv~gettem ne jöjjön ide.
őv~gette vettem meg a házat.
Az ember nem volt ott, aki
v~gett mentem.

ÖTSzÁZHARMINCHÁROM

A fiú a pénz miatt jött.
A barátom miatt utazom New Yorkba.
Énmiattam ne jöjjön ide.
Őmiatta vettem meg a házat.
Az ember nem volt ott, aki miatt
mentem.
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VII
Instructor:
Student:

1.

2.

3·
4.

5·
6.
7·
8.

A t.d nár magyarul tan{ t j a a diákot.
A diák magyarul tan~l.

Az orvos meggYógy{tja a
beteget.
Az asszony már kész{ti az
ebédet.
A lányok mindig szép{tik magukat.
A vezető lelass{tja az autót.
A nap lebarn{tja a gyereket.
A mosónő kifehérlti a ruhát.
Az orszá~házát a múlt század
végén ép~tették.
A három várost 1872-ben
egyesftették.

A beteg meggyógyul.
Az ebéd már készül.
A lányok mindig szépülnek.

~z autó lelassul.

A gyerek lebarnul.
A ruha kifehérül.
Az országház a múlt század végén
épült.
A három város 1872-ben egyesült.

TRANSLATION DRILL
l.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

3.

y.

10.

The highest executive bodies of
the Hungarian state administration are the ministries.
The highest body in the state
administration is the council of
ministers, where the ministers
make decisions concerning the
affairs of the country.
Since in Hungary everything
belongs to the state, the state
directs everything through a
central administration.
The ministries issue orders which
are executed by the companies
attached to them.
The Ministry of Finance prepares
the budget of the country every
year and supervises the work of
the banks.
The Hungar ian National Bank and
the Investment Bank give money
to the enterprises for
construction and opecation.
When a foreign trade company
purchases abroad, the Foreign
Exchange Department of the
National Bank pays the foreign
currency to the seller.
A ministry or acompany can't
have foreign curreney. since that
is a state monopoly.
Under the five-year plan, the
state wants to increase the
production of steel (iron).
mills and machine fac tor ies.•
The Ministry of Foundries and
Machine Industr ies wants to ma.ke
larger investments this year.
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A mag~ar államigazgatás felső
irány~tó szervei a minisztériumok.
A legfőbb államigazgatási szerv a
minisztertanács, ahol a miniszterek
határoznak az ország ügyeiben.
Mivel Magyarországon mirlden az
állam tulajdonában van, az állam
irány{t központilag mindent.
A minisztériumok rendeleteket
adnak ki, amelyeket az alájuk tartozó
vállalatok végrehajtanak.
A pénzügyminisztérium minden évben
".
,
..
",
elkesz~t~ az orszag koltse~veteset
és ellenőrzi a bankok munkaját.
A Magyar Nemzeti Bank és a Beruházási Bank adja a pénzt a vállalatoknak múködésükhöz és az ép{tkezéseikhez.
Amikor egy külkereskedelmi vállalat
külöldön vásárol, a Nemzeti Bank
Devizaigazgatósága fizeti ki a
devizát az eladónak.
Minisztériumnak vagy vállalatnak nem
lehet devizája, mert az állami
mon~P91ium.
,
Az oteves tervben az allam növeini
akarja a vas- és gépgyárak termelését.
A Kohó- és Gépipari Miniszt~rium
ebben az
beruházásokat
, évben nagyobb
.
akar vegezni.
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ll.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.

.

.

In practice this means that they
intend to build new factories
and foundries next to the Danube,
where transportation is
cheaper.
One of the section chiefs of
the Ministry inquired at the
Ministry of Construction about
whether there was sufficient
trained manpower in the
construction' indus try.
The construction industry needs
the help of the Ministry of
Labor in any case.
Each enterprise prepares the
production plan which they
afterwards send to the
ministries.
Most of the factories send a
monthly report about production
to the higher organs of
government.
The state farms and farmer's cooperatives send their reports to
the Ministry of Agriculture.
The Ministry of Defense receives
a lot of moneyevery year out of
the budget for the building of
military airfields.
The Ministry of Light Industry
buys machines through a foreign
trade company from western
countries.
The Ministry of Foreign Trade
wants to increase the export
of grain to Western Europe.
The Ministry of Domestic Trade
directs the work of the various
business enterprises and
department stores in the
country.
The textile factories manufacture
many items of clothing each
year for foreign as well as
domes tic trade.
The council of Ministers issup.d
a decree to supply agriculture
with machinery.
The factories belonging to the
Ministry of Heavy Industry
manufacture a lot of machinery
each year for agriculture.
From the factories, many
skilled workers go to work on
the state farms every year.
The Ministry of Health supervise s the work of doctors,
sanatoriums and the hospitals.
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qyako~latila~

e~ a~t jelenti, h~g~
uJ gyarakat es Kohokat akarnak eplteni
a Duna mellett, ahol olcsóbb a
szállÜás.

A miniszt~rium egyik osztályvezetője
érdeklődött az ~prtésügyi Miniszt~rium
nál aziránt, hogy van-e elég
képzett munkaerő az épftőiparban.
Az épftőiparnak mindenképpen
szüksé~e van a Munkaügyi Minisztérium
segftsegére.
A vállalatok egyenként kész{tik el
a termelési tervet, amit azután
megküldenek a minisztériumoknak.
A legtöbb gyár havonta jelentést
küld a felsőbb szerveknek a
termelésről.

AZ,.állami gazdasá<;{ok ~s t~r~eló
szovetkezetek a Folrunuvelesugyi
Minisztériumnak küldik a
jelentéseiket.
A Honvédelmi Minisztérium évente
sok pénzt k~p.a költ~é~v~t~sből
katonai repuloterek ep~tesere.
A Könnyűipari Minisztérium gépeket
vásároltat nyugati országokból egy
külkereskedelmi vállalat által.
A Külkereskedelmi Minisztérium
növelni akarja az exportot gabonából Nyugat-Európába.
A különböző üzletek és áruházak
munkáját az országban a Belkereskedelmi Minisztérium irány{tja.
A textilgyárak minden évben sok .ruhá t
gyártanak úgy a külkereskedelem,
mint a belkereskedelem számára.
A Minisztertanács rendeletet hozott
a mezőgazdaság gépekkel való
ellátására.
A Nehézipari
,
" Miniszt~rium alá
,
ta~tozo gyarak :vente ~ok ~ep~t
gyartanak a mezogazdasag reszere.
A gyárakból évente sok képzett
munkaerő megy dolgozni az állami
gazdaságokba.
Az Egészségügyi Minisztérium ellenőrzi az orvosok, szanatóriumok és
kórházak munkáját.
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26.

The Ministry of cultural Affairs
has ordered that more medical
students should be admitted to
medical schools next year.
The schools and the universities,
and the thea~ers and cultural
centers are under the direction
of the Ministry of Cul~ural
Affairs.
The Ministry of Foreign Affairs
has a specia+ school for
diplomats.
The work of the police department is centrally directed by
the Ministry of the Interior.
In Hungary, the police issue
passports.
Another duty of the police is
to supervise traffic and order.

A Művelődésügyi Minisztérium úgy
rendelkezett, hogya jövő évben
több orvostanhallgatót vegyenek fel
az orvos~ e~yetemekre.
"
Az lskolak es egyetemek, a sZlnhazak
és a kultúrotthonok a MűvelődésügYi
Miniszt~rium irányítása alatt
állnak.

Those whom the police arrest are
turned over to the court for
trial.
The Ministry of Justice supervises the work of th2 co~rts.
The Council of Minist2rs maKes
decisions on the development
of industry and commerce.
As the highest body of the state
administration, the Council of
Ministers holds a meet ing every

Azokat, akiket a rendőrség letartóztat
, átadja a bíróságnak tárgyalás
vegett.
Az Igazságügyminisztérium ellenőrzi
a bíróságak munkáját.
A Minisztertanács hozza a határozatokat az ipar és a kereskedelem
fejlesztésére.
Mint az államigazgatás legfőbb
szerve,a Minisztertanács havonként
vagy kéthavonként tart ülést.

27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

A külügyminisztériumnak kulon iskokája
van a diplomaták részére.
A rendőrség munkáját a Belügyminisztérium központilag irányítja.
Magyarországon az útleveleket a
rendőrség adja ki.
Egy másik feladata a rendőrségnek
a közlekedést és a rendet ellenőrizni.

hi<'n~h'_:.L.-

36.
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The state administration plays
an important role everywhere in
the life of the people.

Az államigazgatás mindenhol fontos
szerepet játszik az emberek életében.

RESPONSE DRILL
l.
2.

3·
4.
5·
6.

7·
8.
9·

10.
ll.
12.

13·
14.

15·
16.

17·
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Min vett részt Anderson úr a múlt héten?
Milyen minőségben volt ott?
Zártkörű vagy nyilvános volt az értekezlet?
Miről tárgyaltak az értekezleten?
Hova kell terjeszteni a költségvetést jóváhagyás végett?
volt a költségvetésben lényeges változás az előző évihez
viszonyítva?
Melyik tárca kereteit növelték?
Mit akarnak csinálni az életszínvonal emelésére?
Melyik tárca kÖltségvetését csökkentették?
Melyik tárca hatáskörébe tartozik az oktatás és a
kulturális élet irányítása?
Mit
hallott.Anderson
úr a FöldművelésügYi
Minisztériumról?
ol
,
,
_ ,
,
,
Mlert vannak nehezsegek a mezo~azdasag megszervezesevel?
A múlt nyáron kiket kellett igenybe venni a termés
betakar{tására?
Mit fog kibocsátani a Munkaüg~i Minisztérium?
Miért tartja fontosnak a karmany, hogy az államigazgatási
sz~rvek együtműködjenek?

Megvan az egyÜttműködés a miniszt~riumok között?
Mit akar a Közlekedés- és Postaügyi Miniszt~rium csinálni?
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18.
19·
20.
21.

22.
23·

24.

25·
26.

27·

28.
29·
30.
31.
32.

33·
34.

35·
36.
37·
38.
39·
40.

Miért időszerű a repülő és vasúti hálózat kibővítése?
Mit jelent a turista-for~alom az országnak?
Melyik szerv adja ki az utleveleket Magyarországon?
Mi Magyarország államformája?
Mi Ma~yarországon a legfelső államhatalmi szerv?
Hány evi időtartamra v~lasztják az országgyűlést?
Mi az országgyűlés feladatköre?
Ha az országgyÚlés nem ülésezik, ki gyakorolja az
ország~yűlés jogkörét?
Mi az allamigazgatás legfelsőbb szerve?
Milyen 9,yakran tart ülést a minisztertanács?
Milyen ugyekben hoz határozatokat a minisztertanács?
Vannak magánvállalatok Magyarországon?
Mi a Pénzügyminiszt~rium feladatköre?
.
Ki szedi be az adót magánszemélyektől és vállalatoktól?
Lehet Magyarországon minisztériumnak vagy vállalatnak
devizája?,
,
Melyik miniszteriumhoz tartoznak az állami gazdaságok
és a termelőszövetkezetek?
Mi a munkaköre az Egészségügyi Miniszt~riumnak?
Milyen szervek tartoznak az Igazságügyminiszt~riumalá?
Milyen szervek gyakorolják az igazságszolgáltatást
Magyarországon?
Melyek az államhatalom helyi szervei?
Melyik miniszt~rium alá tartozik a rendőrség?
Mi a rendőrség feladatköre?
Melyik minisztérium irányttása alatt állnak a
sztnházak, kultúrotthonok, iskolák. egyetemek.
televtzió- és rádióállomások?

CONVERSATION PRACTICE
2

l

A:

Miről tárgyalt tegnap a minisz-

A:

tertanács?
B:

A:
B:

A:
B:

A:
B:

A költségvetési tervezetet vitatták meg.
Van lényeges változás az előző
évihez viszonyttva?
Az ~pítésüg~i Minisztérium kereteit növeltek új lakások épttése
végett.
Erre bizony nagy szükség van~
Több könn~ipari vállalatot is
akarnak letestteni az életsztnvonal emelése miatt.
Milyen gyárakat akarnak éptteni?
Textil-. ruha- és bútorgyárakat.
Ezek úgy a külkereskedelem. mint
a belkereskedelem számára fognak
dolgozni.

ÖTSZÁZHARMINC~T

B:

Az értekezleten sz6ban volt az
ország repülőhálózatának kibőví
t~se is.
A véleményem szerint nagyon
aktuális lenne.
Sok turista
jön az országba. akik szeretnének
mindenhova
, . elmenni és mindent

.,

megnezn~.

A:

B:
A:
B:

.."

Am~ota megkonn~~tettek

az
útlevelek kiadasát úgy hallom.
innen is sokan utaznak külföldre.
Igen. s mindenki repülni
szeretne.
Sok időt megspórol
az ember, ha repülhet.
vajon még mindi~ sokat kell
szaladgálni az utlevél
megszerzéséért?
Ha a szükséges okmányok megvannak.
akkor elég hamar megadják az
útlevelet.
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3
A:

B:
A:
B:
A:
B:
A~

B:

Olvastam valahol, hogya Földmű
velésügyi Minisztériumnak sok
baja van a termelőszövetkeze
tekkel.
Ezt én is hallottam. Azt mondják részben azért, mert géphiány
van aszövetkezetekben.
De hiszen a minisztertanács
rendeletet hozott a mezőgazdaság
gépekkel való ellátására~
Ez iga;::., (j.e .nég mindig nem ·;,,~ö.ták
teljes{teni a kitűzött tervet.
Azt hiszem, munkaerő problémák
is vannak a termelőszövetkezetek
ben.
Bizony vannak. A fiatalság
sz{vesebben megy gyárakba dolgozni,
ahol jobban fizetik őket.
"Mit csinálnak, amikor a gabonát
kell betakar{tani és nincs elég
földmunkás?
A Honvédelmi Miniszt~riumtól
kérnek seg{tséget. A
minisztérium kirendeli a
katonaságot az aratáshoz.

A:

B:
A:
B:

A:

Hallottam, ho~y új iskolákat
akarnak léteslteni~
Igen. A minisztertanács úgy
határozott. hogy több szakemberre
van szükség.
Orvosokból és mérnökökból bizony
nagy hián~ van az országban~
A Múvelődesügyi Miniszt~rium
már ki is adta a rendeletet,
hogy az ősszel több mérnök- és
orvostanhallgatót vegyenek fel
az egyetemekre.
dg~ hallom, hogy tanár sincs
eleg~

B:

A:
B:

Próbálnak több tanárt is nevelni,
de az ifjúság sz{vesebben megy
orvosi vagy mérnöki pályára, mert
nag~obb jövőt lát benne.
Nehez probléma. De ha felemelnék
a tanárok fizetését, talán oda
is több embert vonzanának.
Gondolom előbb vagy utóbb fel
fogják emelni.

NARRATIVE
Kivonatok a Magyar Népköztársaság alkotmányából.
Magyarország államformája Népköztársaság.
A Mag~ar Népköztársaság legfelső államhatalmi szerve az
országgyűles. Az országgyűlés:

törvén~eket ~,
".,
,
,
meghatarozza az allaml koltsegvetest,
megállapItja a népgazdasági tervet,
megválasztja a Népköztársaság Elnöki Tanácsát,
megvála~ztja a minisztertanácsot,
miniszteriumokat létes{t és szüntet meg,
illetőleg megváltoztathatja az egyes
minisztériumok feiadatkörét,
,
dönt a hadüzenet és a békekötés kérdésében,
kOZkegyelmet gyakorol.

l
2

3

4

5

6

,

.,1

,

'

•

.,

"

,AZ ~r~za~gyul~st negy~vl idotartamra valasztjak. Az
orszaggyules evenkent legalabb kétszer ül össze rendes ülésszakra.
..AZ ,orsz~ggyűl~s . első ,ül~sén tagj ai köz~l m:g~álasztj.a,a
az ~rszag~yules I)em ulesezik,
az orszaggyules )ogkoret a Nepkoztarsasag Elnoki Tanacsa gyakorolja.
,

Nepkozt~rsa::a~ E~nok;l; 1'anacs~t•.. H~

Az államigazgatás legfelsőbb szerve a Magyar Népköztársaság
minisztertanácsa.
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A Mag~ar Népköztársaság területe megyékre, járásokra,
városokra es közsé~ekre oszlik. Az államhatalom helXi szervei a
megyei tanács, a jarási tanács, a városi tanács, a kozségi tanács
és a városi kerületi tanács •
..A ~agya~ NéPköztá:sasá~b~n,az igazság~z91<já~tatást a Magyar
Népkoztarsasag L~g~el~o~b,B~rosaga, a ~~lsob~rosagok, a megyei
b{róságok és a jarasb~rosagok gyakorolj ak.
A törvényesség betartása felett a Magyar ~épköztársaság

legfőbb ügyésze őrködik.

Ma~yarországon az államigazgatási szervek nagyobb szerepet játszanak az
ország eletAben, mint a n~gati országokéban. Mivel az országban minden
központi iriny!tással történik, az állam szervei döntenek fontos kérdésekben
és ellenőrzik a tervek végrehajtását.

,

..

A legmagasabb szerv az országban a Kommunista párt. A partkozpontban
határoznak az ország sorsáról s arról, hogy Magyarország milyen politikát
folytasson más államokkal szemben.
A párt a határozatait a minisztertanács által hajtja végre, amely az
alája tartozó minisztériumoknak a legfőbb irányIt6 szerve.
A minisztériumok azután utasítják az alájuk tartozó vállalatokat a
Mivel Magyarországon magánvállalatok
nincsenek, az állami vállalatokat a miniszt~riumok irányItják. Havonta minden
vállalatnak jelentést kell küldenie a miniszt~riumána}: a ;núködé.3éról és a
kitúzött terv teljesítéséről.
különböző tervek végrehajtására.

, Az államigazgatás ,legalsóbb.. s:;er~e~ a me~yei, járási, városi és községi
tanacs. ~~e~nek ~ tana~sokn~k kulon~oz~ oszt~lya~k va~n~, )n~l~~k felelősek
amegye, jaras, varos, ~lletoleg a kozseg teruletenek ~rany~tasaert. Egyik
legfontosabb osztályuk a pénzü~yi osztály, amely adóügyekkel foglalkozik.
Ez az osztály a pénzüg~iniszterium rendelkezései-aTapján szedi be az adót
mag~nsz;mélyek~ől és,v~ll~latoktól. ,A.g~zdasági o~zt~l~ intézi a tanács
teruletenek fe)leszteset es a gazdasag~ elet ellenorzeset.
k;i;vol)at, ;ja
koztarsasag, -a
alkotmány
államforma
alkotni
törvén~t alkot (hoz)
meghatarozni
megá llap!tani
megszüntetni
illetőleg

feladatkör, -ök, -e
dönteni
hadüzenet, -e, -je
békekötés
közkegyelem, -kegyel.ne.:.
-kegyelme
időtartam, -a
ülésszak, -a, -ja
jogkör, -ök, -e
gyakorolni
megye

ÖTSZÁZHARMINCKlLENC

excerpt
repuLlic
constitution
form of government
to create
legislate, enact a law
to decide upon
to establish, conclude, state
to abolish, terminate
respectively
sphere of duties
dec ide, ru le
declaration of war
conclusion of peace
amnesty
length of time, period
session, term
j ur isdiction
to exercise, enforce
county
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járás,
kozseg, -e
oszlik
helyi
igazságszolgáltatás
felett
mivel
végrehajtás
sors
által
utas!tani
magánvállalat, -a
felelős (valamiért)
adó
foglalkozni
beszedni
magánszemély
intézni
fej lesztés

dis tr ict
village, community
divided into
local
judicial power
over, above
because, as, since
execution, carrying out,
enforcement
fate, destiny
by means of, by way of, through
to order, command, tell
private enterprise, firm, company
responsible
tax
to engage in, deal with, be
occupied wi th (something )
to collect
pr,ivate person, individual
to manage, conduct, direct
development

I
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MAGYARORSMG GAZDASÁGI fLETE
Basic Sentences
BENEDEK
Hello, Mr. Smith~ I havenit seen
you for weeks. Where are you spending your time nowadays?

Jó napot, Smith Jr~ Hetek óta nem
láttam. Hol tölti az idejét
mostanában?

busy

elfoglalt

SMITH
Greetings, Mr. Benedek~ We really
havenit met for a long time. But
you know, live been very busy
lately.

Üdvözlöm, Benedek Jr. Valóban
ré~en nem találkoztunk. De az
utobbi időben nagyon el vagyok
foglalva.

to study
to obtain, acquire

tanulmányozni
szert tenni

BENEDEK
live heard that youire studying the
economic life of Hungary. Have you
succeeded in obtaining appropriate
books?

Hallottam, hog~ Magyarország
gazdasági életet tanulmányozza.
Sikerült szert tennie megfelelő
könyvekre?

useful
concerning, regarding

hasznos
vonatkozó

SMITH
live found many useful and appropriate
books in the library on this subject.
Besides, I use every opportunity to
discuss these things.
root
fundamental, radical

A könyvtárban sok hasznos, erre
vonatkozó
könyvet találtam.
,
Azonklvul minden alkalmat
felhasználok, hogy elbeszélgessek
ezekről a kérdésekről.

..

gyökér, gyökeret, gyökere
gyökeres

BENEDEK
Have you already read about the fundamental changes that have taken
place in the economic life of Hungary
since the war?
reconstruction, rebuilding
nationalization
private property, ownership
at present, for the time being

ÖTSMZNEGYVENEGY

Olvasott már arról, hogy milyen
gyökeres változások történtek a
ma~yar gazdasági életben a háborJ
utan?
Jj j áép!tés
államos!tás
magántulajdon
jelenleg
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SMITH
Yes, indeed.
I've read about the
country's nationalization and the
reconstruction of its industries.
But tell me, what's the current
situatibn in the nation concerning
private property?
merely, only
means of production, capital
goods
besides, moreover, furthermore
object, article, thing
surpass, exceed

Hog~ne~

Olvastam az ország újjáép{tése ről és az államos{tásokról. De
mondja, hogy áll a magántulajdon
kérdése jelenleg az országban?

,

csupan
termelőeszköz, -ök

továbbá
,
targy, -at
meghalad

.

BENEDEK
WeIl, neither the means of production, nor goods exceeding the needs
of the individual can be privately
owned.

csupán a termelőeszközök nem lehetnek
magántulajdonban, továbbá azok a
tár~yak, .. me~yek meghaladják az
egyen szuksegleteit.

SMITH
Does this mean that everything is
the property of the state?
enterprise
theoretically, in principle
possible

Ez azt jelenti, hogy minden az
államé?
vállalkozás
elvile~

lehetseges

BENEDEK
Yes, theoretically private enterprise is not compatible with this
ec onomic s ys tem.
craftsman, tradesman

Azt. Magánvállalkozás elvileg nem
lehetséges ebben a gazdasági
rendszerben.
iparos

SMITH
What happened to the craftsmen who
formerly worked in their own shops?
craftmen's co-operative

Mi tBrtént az iparosokkal, akik
azelőtt saját múhelyÜkben dolgoztak?

kisipari

termelőszövetkezet

BENEDEK
Some of them went to work in
factories engaged in mass production.
The rest belong to the craftmen's
co-operatives, and they work there.

Egy részük gyárakba ment dolgozni,
ahol tBmegtermelés folyil~. A
többiek aKisipari TeullelőszBvet
kezetekbe tartoznak ~s ott dolgoznak.

SMITH
Which branch of industry has the
state developed most rapidly since
the war?
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beruházás
törekedni
gépestteni
minél előbb

investment
to strive
to mechanize
as soon as possible
BENEDEK
Heavy indus try has received the
largest appropriations, and many new
~achine plants have bee n built
througr;out the country.
The state
ha';; bef~n striving to :nechanize
ag;: icul t.ure as rapidly as poss ible.

A nehézipart. Az kapta a
legnagyobb összegeket beruházásokra.
.. '.
,
,
"
SOK uJ gepgyarat ep~tettek szerte az
országban. Az állam arra törekedett,
hogyamezőgazdaságot gépes{tse
minél előbb.

iron

vas,

-at
-vet, -ve
iparos!tás
nyers
vasmű,

ironir/or](s
industriali?~tion

ra\-\'

energy, po-.ver
reserves

e['ergi~

tartalek

S"HTH
If Iremember cor.r-ectly, the Danube
Ironworks were built abc'J .... the sam",
time.
But j:1dustria:izd::J.or~ requires
'2onsidL~'r;j>t\l-é';

materi&ls.
sufficicnt

elect.J: ~c: ",?o'",''?r

Does the
reserve~

,S0urce t

2. r:.. d

cc~n~ry

r3\·r

have

fia jól emlékszem ",kkor iban épItették
a Dunai Vasművet is. De az
iparos{tás
,
, sok nyersanyagot és
,
enerqiat k~van. van az orszagnak
elég'tartaléka ezekből?
~

of these?
forrás

spring

BENED~K

Unforr.ur.ately Hungacy is ':jll.i,Lc
deficlent both i i l elRc~ri_(~ ~ower and
in ra',';

:liCi \.~2 t:

ials.

~"he

-::'ou Il t.cy

lac!<s [,atural sources Lor energy.

Sajnos Ma~yarország nyersanyagban
és energiaban elég szegény.
Természetes energiaforrások nincsenek
az országban.

weight
costly, expensive

súly
költséges

Lee -::; J. ',I~: ("',~C -l.l~-~ ::~:U, u.:'.' 'wei,:"t the
t 1': ;;,~ C',; V·'.lX'" t.CI t i ej '."'1 ;:-f r2.\r matt::ciól is
··;L(.;r~ deles t:-h2 '::ountLY
.: n·' t •. 'J

A ny(~rs<lnyagok s<:áll!tása súlyuk
miatt biztosan n~gyon költséges.
Honnan szerzi ~e az ország ezeket

az anya':í0kat?

,

erc
gazdaságos

Oj~ :., \.. féi-S
ne i.'-,: '').)-:

['(.'::;:i·
W:l.

'.'
' "

í-'::.;~c~. ~-'[e.s

come

mos~_ly fr""':~'

wnen::..:'
:':·:'~:~,·:,~La.Lion ic; bj
'.:.c.: 'o' 'C ,>_'C!omical.
:··.,.f

C">JjJT_ries.

."r- ..

Ol~iat, gázt és Ércet főleg a
~=0;sz~dos
ocszáqokból.
A ,
..
~:-~". ~~_~ i-::_~-J.s
;:c:.. c· :-,;.'~ lehet V1.Zi 1lton
t;-'
':'" ,:.• me:rt az. SJzdaságosabb.
~".

'Il:"

,
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process ing industry

feldolgoz6 ipar

SMITH
So the industry of the country is
mainly process ing industry?
sufficiently, fairly
to publish
statistics
steel
production, manu fac tur ing

fgy az országnak főleg feldolgoz6
ipara van?

e~égCjé
kozzetenni
statisztika
acél, -ja
gyártás

BENEDEK
Yes, and it's quite flourishing.
According to published statistics
steel and machinery production has
doubled in the past few years.

Igen, és elJggé virágzik. A
közzétett statisztika szerint az
ut6bbi években kétszeresére
emelkedett az acéltermelés és a
gépgyártás.

SMITH
How were the skilled workers
obtained for indus try?
to get free, be liberated,
released

Hogyan biztos!tották a szakembereket
az ipar számára?
felszabadulni

BENÉDEK
The mechanization of agriculture
freed many workers who then went to
work in factories. Many of them
ultimately became engineers or
technic ians •
block, bloc
mutual
council

A mezőgazdaságban a gépes!téssel sok
munkaerő szabadult fel, akik
gyárakba mentek dolgozni. Közülük
sokan mentek mérnöknek és technikusnak.
tömb, -öt, -je
kölcsönös
,
tanacs

SMITH
Hungary, as an eastern bloc country,
is a member of the Council of Mutual
Economic Aid. What does this mean
in practice?
co-ordinate, harmonize

Magyarország, mint a keleti tömb
országa, tagja a Kölcsönös Gazdasági
seg!tség Tanácsának. Mit jelent ez
gyakorlatban?
összehangolni

BENEDEK
It means that the eastern European
countries co-ordinate their economic
programs to determine what each
country should produce.

544

Azt jelenti,
hogya keleteuróuai
.,..
,
y
orszagok osszehangoljak Cjazdasagi
programjukat és feloszt jak, hogy
melyik ország mit termeljen.
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equally, alike
to export
goods, article
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egyformán
exportálni
cikk, -e

SMITH
I think this is equally good for
each of the countries. But live
heard that this year the country
wants to export more. What export
products does Hungarian industry
produce?
instrument, tool
diesel engine(train)

Ez gondolom, egyformán javára válik
minden országnak. De hallottam,
hogy ez évben az ország többet akar
exportálni. Milyen cikkeket termel
a magyar ipar külföld számára?
műszer, -e
motorvonat, -a, -ja

BENEDEK
chiefly machinery, tools and food.
live read that under competitive
bidding a contract has been concluded
with Argentina for machine tools
and diesels.

Főleg gépeket, műszereket és
élelmiszert. Olvastam, ho~y egy
versenytárgyaláson szerződest
kötöttek Argentinával szerszámgépekre
és motorvonatokra.

SMITH
This certainly will be good business
for the Ganz Wagon Works. But what
does the food export consist of?
chiefly, mainly
product

Ez biztosan jó üzlet lesz a Ganz
wagongyár számára. De miből áll
az élelmiszerexport?
főként

termék, -e

BENEDEK
Principally agricultural products
and poultry. The western European
countries purchase a lot of food
products. Hungarian wines, in
particular, are popular abroad.
to be surprised
balance
offer
demand

Főként mezőgazdasági termékből és
baromfiból. A nyugat-európai országok
sok élelmiszert vesznek meg.
Különösen népszerűek a magyar borok
külföldön.

csodálkozni
e~yensúlY

k1nálat, -ja
kereslet, -e, -je

SMITH
That doesn't surprise me, Ilike
them too. But what is the situation
concerning the availability of goods
for consumption within the country?
Is supply balanced with demand?

Ezen nem csodálkozom, magam is
szeretem őket. De milyen az ország
belső áruellátása? Egyensúlyban
van a kínálat a kereslettel?
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consu; ers' goods
article in short supply

fo~yasztási cikk, -e
hianycikk, -e

BENEDEK
WeIl, it's certain that industry
doesn't produce enough consumer
goods, so there are many shortages.
to cause
step
to keep pace

Hát bizony az ipar sok fo~yasz~ási
cikkőI nem termel eleget es ezert
sok a hiánycikk.
okozni
lépés
lépést tartani

SMITH
Is this the reason why the country
carinot kee[J·)acev'i.t.h 'L.[le ot:her
European countries in raising its
living standards?
to hurt, harm

Ez okozza, hogy az orszá'j nem t'.J"
lépést tartani az életszlnvonal
emelésében a többi európai
országgal?
ártani

BENEDEK
That's right. But, of course, much
depends on agriculture.
If crop
production fails the whole economy
is hurt, because then it's necessary
to increase the importation of
grains.
distribution

Ez.
Persze azért sok minden függ
a mezőgazdaságtól.
Ha rosszul
sikerül a termés, az árt az egész
gazdaságnak, mert növeIni kell az
irnportot gö.bonából.
elosztás

SMITH
How does the distribution of goods
take place?
wholesale trade
distr ibu tor

Hogyan történik az áruelosztás?
nagykereskedelem,
- kereskedelmet,
- kereskedelme
elosztó

BENEDEK
Through wholesale outlets.
directly

A nagykereskedelmi vállalatok az
elosztók.
közvetlenül

SMITH
Are the goods received directly
from manufacturers?
to pass on, forward
retail trade
just as, as weIl as
farmer

Ők közvetlenül kapják meg az ipartól
az árut?

tovább{tani
kiskereskedelem
valamint
földműves
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BENEDEK
Yes, and then they pass on to the
retail outlets as weIl as to the
farmers' co-operatives. These are
the channels to the consumer.
get, falI into somebody~s
hands
advantageous, favorable,
profitable

Igen, ~s tovább!tják a
kiskereskedelmi vállatoknah,
valamint a földrnűvesszövetkezeteknek.
Igy jut el az áru a fogyaszt6hoz.
kez~be kerül
előnyös

SMITH
Some time aga I saw an economic map
of Hungary and I noticed that
indus try was developed mainly iQ
the large cities and along the '
rivers. Do you think this is
advantageous from an economic point
of view?
to strive, endeavor
as much as
evenly
condition
come into being, arise
unemployrnent

A m~ltkoriban kezembe került
Magyarország gazdasági t~rk~pe.
6gy láttam, hogy az ipar főleg a
nagy városokban ~s a foly6k
mellett fejlődött ki. Gondolja,
hogy ez előnyös gazdasági
szernpontb61?
igyekezni
amennyire
egyenletesen
felt~tel, -e
előáll

munkanélküliség, -e

BENEDEK
By alI means. The government is
trying to industrialize the country
evenly as much as possible. This
is one of the essential conditions
to prevent unemployrnent.
si,nce
interest, concern
endanger, jeopardize,
imperil

Felt~tlenül az.

A kormány
igyekszik amennyire csak lehet
egyenletesen iparos!tani az
országot. Ez az egyik fontos
felt~tele annak, hogy ne álljon
elő munkan~lkülis~g.

minthogy

~rdekelts~g, -e
vesz~lyeztetni

SMITH
Since everybody works for the state
I don't think the question of self
interest would jeopardize the
implementation of the country's
economic plans.
concern, worry, trouble
socialist

Minthogy mindenki az államnak
dolgozik, gondolom az egy~ni
,
"
,
~
erdekeltseg kerdese nem veszel~ezteti
a gazdasági tervek v~grehajtásat.
gond, -ja
szoc ialista

BENEDEK
This is one of the main concerns of
a socialist economic system. But
don't forget that the state enforces
the laws with a very firm hand.

Ez az egyik fő gondja a szocialista
gazdasági rendszernek. De ne
felejtse el, ho~y az ~llam erős
k~zzel hajtja vegre a törv~nyeket.
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Közmondások - Proverbs
Ma nekem, holnap neked.
Ahány ház, annyi szokás.
Ember tervez, Isten végez.
Beszélni ezüst, hallgatni arany.
Addig tied a szó, mig ki nem mondtad.
Amit megtehetsz ma, ne halaszd holnapra.
Senki sem lehet bíró a maga ügyében.
Nem mind arany, ami fénylik.
Minden jó, ha a vége jó.

Notes on Grammar
"Idiomatic" Expressions
In this Unit there are many examples of Hungarian constructions
iflustrating us?-ge which is "unusual" , "peculiar" or "idioma tic" from the
student's point of view~ based on his knowledge of Hungarian structure, the
meanings of such expressions are "figurative", since the student cannot
always derive these meanings from the constituent parts or elements comprising
the whole. For example, a literal translation into English of szaván fogni,
sokba kerül, or rossz szemmel nézni valamit, does not render the exact meaning
that each phrase signals to a Hungarian~ likewise, if an American uses
English patterns in rendering such phrases into Hungarian, he may not be
understood, or at the least his patterns of speech will immediately mark him
as a foreigner to the native Hungarian speaker. The task of the student from
this point on, therefore, is to pay particular attention to those phrases,
expressions and constructions whose structural patterns do not correspond to
the English structural frames.
Since every language has an enormous number
of such "idioms" that are peculiar to it and therefore identify, flavor, and
characterize that language, the student needs to spend much time learning
these "exceptions to the rule." The materials in the Hungarian Basic Course
up to this point have concentrated almost exclusively on the development of
the most common fundamental patterns of Hungarian speech. With these basic
skills weIl developed, the student can now concentrate on the enrichment of
his vocabulary and the development of fluency in the manipulation of these
specialized figures of speech, a few examples of which are found in the basic
sentences of this Unit. His knowledge of Hungarian will not really be complete
until he has mastered alI such idioms.
Since in theory as weIl as in practice,
idioms are the stuff of which dictionaries are made, a good Hungarian-English
dictionary will be indispensable for him from now on. However, as there are
a great many idioms, with more coming into existence every day, the student
will have to depend more and more on the help of a native speaker to provide
the subtleties that he will not always be able to find Ll a dictionary.
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TRANSFORMATION DRILL
A

Instructor:
Student:

Washingtonban az ~let sokba kerül.
Washingtonban az ~let sokba került.

Csa~ egy szavába kerül az
elnoknek ~s a titkár nem veszíti

el az állását.

Csak egy szavába került az elnöknek
és a titkár nem veszítette el aw
állását.

2.

Úgy tudom, ho~y valaki a miniszter
figyelm~be ajanlja Kovácsot.

6gy tudtam, hogy valaki a miniszter
figyelmébe ajánlotta Kovácsot.

3·

Fekete apja nem eml~kszik rám.
Esz~be kell juttatni, hogy hol
~s mikor találkoztunk.

Fekete apja nem emlékezett rám.
Eszébe kellett juttatni, hogy hol
és mikor találkoztunk.

4.

Az iparosok Magyarországon a
kisipari termelőszövetkezetekbe
tartoznak ~s ott dolgoznak.

Az iparosok Magyarországon a
kisipari termelőszövetkezetekbe
tartoztak és ott dolgoztak.

5·

A mag~ar gazdasági életben a
háboru óta gyökeres változások
mennek végbe.

A magyar gazdasági életben a háborJ
óta gyökeres változások mentek
végbe.

6.

A lány, ügyetle~, de azért lassan
belejon a munkaba.

A lá~y, ügyetlen,volt, de az~rt lassan
beleJott a munkaba.

7·

Majd átveszem, ha beleun vagy
belefárad a vezetésbe.

Majd átveszem, ha beleunt vagy
belefáradt a vezetésbe.

8.

Nem tudom elhinni, hogy ez az
ember beleszeret minden nőbe.

Nem tudtam elhinni, hogy ez az
ember beleszeretett minden nőbe.

9·

A gye~ek belebetegszik a sok
tanulasba.

A gye~ek belebetegedett a sok
tanulasba.

161.

A számla magába foglalja a
borravalót is?

A számla magába foglalta a
borravalót is?

,

A könyv magába foglalja az
legjobb munkáit.

'

..LJ...

tró

A könyv magába foglalta az
legj obb munkáit.

tró

B

Instructor:
Student:

Mi járatban volt Budapesten?
Mi járatban van Budapesten?

1.

A kommunisták szerint a
kapitalista rendszer már régóta
lemenőben volt.

A kommunisták szerint a kapitalista
rendszer már régóta lemenőben van.

2.

A két ország kormányának sikerült
megegyezni a szállítási határ-

A két ország kormányának sikerül
megegyezni a szállítási határ-

időben.

3·

Magyarország háborJban állt az
Egyesült ~llamokkal.
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időben.

Magyarország háborJban áll az
Egyesült ~llamokkal.
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A biró ítélete szerint a fiú

A biró ítélete szerint a fiú

bűnös volt lopásban.

bűnös lopásban.

Az ap~m minden délután a kertben
ült és gyönyörködött a kilátásban.

Az apám minden délután a kertben ül
és gyönyörködik a kilátásban.

6.

Az ország szegény volt nyersanyagban és ecergiában.

Az ország szegény nyersanyagban és
energiában.

'r·

MilyerJ betegségben szenvedett
ez a szegény asszony?

Milyen betegségben szenved ez a
szegény asszony?

Ami csak me9tetszett a férfinek,
azon melegében megvette.

Ami csak rnegtetszi.k a férfip..ek,
azon melegében megveszi.

A ház m.agában állt a nagy folyó
partján, nem volt seJTmü más
épület a közelben.

A h~z,magá~an áll a,na~y folyó
par~Jan, nlncs semml mas épület
a közelben.

Kovács magában várt az utcasarkon
a villamosra.

Kovács magában vár
a villamosra.

az utcasarkon

c
Instructor:
student:

Ha segit, tiszta szíve~ől ~egkösz~no~. ,
Ha segítene, tiszta sZl.vernbol megkoszonnem.

l.

Ha elkések a hivatalomból, azt
rossz szemmel nézik.

Ha elkésnék a hivatalomból, azt
rossz szemmel néznék.

2.

Ha csak látásból ismer valakit,
megszólltja az utcán?

Ha csak látásból ismerne valakit,
megszólltaná az utcán?

Ha távolból nézi, biztosan
szebbnek látszik.

Ha távolból nézné, biztosan
szebbnek látszana.

Ha megveszi a házat,
kifogy a pénzből.

Ha megvenné a házat, teljesen
kifogyna a pénzből.

teljesen

Ha hamar meggyógyul ebből a
még el tudnak
utazni.

Ha hamar meggyógyulna ebből a
be tegségből, még el tudná:;)ak
utazni.

Ha nem vigyázok jobban, a
gyerekek bajt csinálnak
tudatlanságból.

Ha nem vi'Jyáznék jobban, a gyerekek
bajt csinalnának tudatlanságból.

7.

Ha csak viccből mondja, nem
veszem komolyan.

Ha csak viccből mondaná, nem
venném komolyan.

3.

Ha meg tudom ítélni a dol~ot
a maga szempontjából, megltélem.

Ha meg tudnám ítélni a dolgot a
maga szempontjából, megltélném.

9·

Ha van még, én is kérek egy
keveset apulykából.

Ha volna még, én is kérnék egy
keveset a pulykából.

saját erejéből naggyá tud lenni,
ha akar.

saját erejéből naggyá tudna lenni,
ha akarna.

betegségből,

lj.

ll.
12.
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Ha van az országnak exportja,

miből áll?

Ha nem dolgozik, miből

é . ~?

Ha volna az országnak exportja,

miből állna?

Ha nem do 19ozr,a, miből élne?
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D

Ins truc tor:
Student:

A lány férjhez megy.
A lányok férjhez mennek.

l.

Valaki azt mondta, hogy maga
ért a szereléshez.

~alaki azt mondt~, hogy maguk
ertenek a szereleshez.

2.

Azt hallom, hogy a ~yerek nagyon
ragaszkodik az anyjaho~.

Azt hallom, hogya gyerekek nagyon
ragaszkodnak az anyjukhoz.

Meg tudom érteni, ho~y nincs
mindig kedve a tanulashoz.

Meg tudom érteni, hogy nincs mindig
kedvük a tanuláshoz.

Sokak szerint a fiú hasonl!t az
apjához.

Sokak szerint a fiúk hasonl{tanak
az apjukhoz.

5·

A főnök rosszkedvű volt, egész
nap nem beszélt senkihez.

A főnökök rosszkedvűek voltak,
egész nap nem beszéltek senkihez.

6.

Az embernek j oga van egy jobb
élethez.

Az embereknek joguk van egy jobb
élethez.

7·

Kovács tegnap vette kézhez az
áthelyezését.

Kovácsék tegnap vették kézhez az
áthelyezésüket.

8.

Azt hiszem, hogy közel jár az
igazsághoz.

Azt hiszem, hogy közel járnak az
igazsághoz.

9·

Azonnal kapcsolom magát a
miniszterhez.

Azonnal kapcsolom magukat a
mi.niszterhez.

10.

Ez a lány nagyon kedves mindenkihez.

Ezek a lányok nagyon kedvesek
mindenk ihe z.

ll.

sajnos, nem vagyok elég szigorú
a gyerekhez.

sajnos, nem vagyunk elég szigorúak
a gyerekekhez.

12.

~it gondol, hol lesz mához egy
evre? .

Mit ~ondolnak, hol lesznek mához
egy evre?

13·

Mit csinálna, ha hirtelen sok
pénzhez jutna?

Mit csinálnának, ha hirtelen sok
pénzhez jutnának?

14.

Hozzászokott már ehhez a rossz
közlekedéshez?

Hozzászoktak már ehhez a rossz
közlekedéshez?

15·

Nem tudott magához térni a

Nem tudtak magukhoz térni a

Ineglepetéstől.

meglepetéstől.

16.

A gyerek beteg volt, napok óta
nem vett semmit magához.

A gyerekek betegek voltak, napok
óta nem vettek semmit magukhoz.

17·

Kis magához vett egy árva
gyereket.

Kisék magukhoz vettek egy árva
gyereket.
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Instructor:
Student:

Nem tudtam Kováccsal besz~lni,
mert házon kívül volt.
Ha Kovács nem lett volna házon kívül,
besz~lni tudtam volna vele.

1.

Mária segített a gyereken, mert
a gyereknek nem volt p~nze.

Ha a gyereknek lett volna pénze,
Mária nem segített volna a gyereken.

2.

Kovács~k jó áron eladták a házukat,
mert kivárták a megfelelő vevőt.

megfelelő vevőt,

3·

Nem tudtam teniszezni, mert három
napon át zuhogott.

Ha nem zuhogott volna három napon
át, teniszezni tudtam volna.

4.

Molnár~k megálltak a hegyen innen,

Ha Molnarek a heg~en tul akartak
volna menni, nem alltak volna meg
a hegyen innen.

Ha Kovácsék nem várták volna ki a
nem tudták volna
jó áron eladni a házukat.

, ,

mert nem akartak a hegyen tÚl
menni.

,

,

5·

Kem~ny~k Európában voltak az ev
elej~n és ott találkoztak a
lányukkal.

Ha Keményék nem lettek volna
Európában az év elején, nem
találkoztak volna a lányukkal.

6.

Ferenc mindent meg{g~rt, mert
nem hitte, hogya szaván fogják.

Ha F~renc ~~t hitte,v~lna, hogya
szavan fogJ ak, nem 1gert volna meg
mindent.

7·

A gyerekek nem tudták, hogy az
öreg ember milyen nyelven beszél~
megkérdezték.

~a a gyerekek tudták velna, ho~y az

8.

Kinéztem az ablakon és láttam,
hogy egy gyerek beleesett a
folyóba.

Ha nem n~ztem volna ki az ablakon,
nem láttam volna, hogy egy gyerek
beleesett a folyóba.

Az osztályon belül csak magyarul

Ha a tanár nem parancsolta volna,
hogy az osztályon belül csak magyarul
beszéljünk, nem beszélnénk magyarul.

9·

oreg ember milyen nyelven beszel,
nem kérdezték volna meg.

besz~lünk, mert a tanár azt

parancsolta.
10.

Egész ~jjel ~ondolkoztam a
miniszterelnok beszéd~n, amit
tegnap este a rádióban hallottam.

Ha nem hallottam voln~ ~egnap,e~~e
a miniszterelnök beszedet a rad1oban,
nem go~d~lkoztam volna egész éjjel
abeszeden.
F

I

Instructor:
Student:

A gazdálkodók örülnek az esőnek.
A gazdálkodók örüljenek az esőnek~

A jó ember segít a szomsz~djának.

A jó ember segítsen a szomszédjának~

2.

A fiatalemberek elmennek katonának.

A fiatalemberek menjenek 'el katonának~

3·
4.

Kovácsék a fiukat orvosnak nevelik.

Kovácsék neveljék a fiukat orvosnak~

A fiatalság nagy r~szét
szakembereknek képezik.

A fiatalság nagy részét képezzék
szakembereknek'.

5·

Az Isten parancsolata szerint az
ember megbocsát ellenségeinek.

Az Isten parancsolata szerint az
ember bocsásson meg ellens~geinek'.
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6.

Istv~n amint bemegy a gy~rba,
nekikezd a munk~nak.

Istv~n amint bemegy a gy~rba, kezdjen
neki a munk~nak~

7·

A hivatalban mindnyájan nekifognak
a probl~ma megoldás~nak.

A hivatalban mindnyájan fogjanak
neki a probl~ma megoldásának~

8.

Az apa parancsol a fiának.

Az apa parancsoljon a fi~nak~

9·

A,g~erek

, ,

..

A g~erek engedjen a szülei k!vánságanak:

enged a szulei k1van-

saganak.
Kovács feles~ge nem hisz
mindenkinek.

Kovács feles~ge ne higgyen

IL

Az ember nem szolgál k~t Jrnak.

Az ember ne szolgáljon k~t Jrnak!

12.

Nagy embernek tartja Kossuth
Laj ost.

Tartsa nagy embernek Kossuth
Lajost:

10.

mindenkinek~

II

Instructor:
student:

szab6t kinevezik követnek.
szab6t ne nevezzék ki követnek!

L

A főnök nekiment a titkárnak.

A főnök ne menjen neki a titkárnak~

2.

K~tszer megv~lasztották elnöknek.

Ne válasszák meg k~tszer elnöknek~

Kov~cs felesége betegnek érzi

Kovács fel~sége ne érezze magát

magát.

betegnek:

4.

Mag~ar9rszág,ta~ja a Kölcsönös
Seg1tseg Tanacsanak.

M~gya~o~szág ge ~egyen,ta~ja a
Kolcsonos Seg1tseg Tanacsanak~

5·

A~ egy~ni ~rdekelts~g k~rd~se fő

Az egy~ni ~rdekelts~g kérdése ne
legyen fő gondja a szocialista
gazdasági rendszernek.

6.

Magyarországon mindenki az

3·

7·

gondja a szocialista gazdasági
rendszernek.
államnak dolgozik.

,

Mag~arorszagon
az allamnak~

.

ne dolgozzon mindenki

Egy kis nemzet tudjon ellen~llni
a nagy tJlerőnek~

Egy kis nemzet nem tud ellenállni
a nagy tJlerőnek.
G

Ins truc tor:
Student:

válaszolnia kell a levélre.
válaszoljak a lev~lre?

Ha a ház tJl dr~ga, alkudniuk
kell a házra.

Ha a ház tJl drága, alkudjunk a
házra?

2.

TJltermelés van. Le kell csökkenteniük a termelést a felére.

TJltermelés van. Lecsökkentsük
a termelést a felére?

3·

Fontos kérdésekben hallgatniuk
kell az idősebb emberekre.

Fontos kérdésekben hallgassunk az
idősebb emberekre?

4.

Kovacsek jonnek.
lennie ötre.

5·

utas1taniuk kell az embereket
a rendelet betartására.

,

,

,

..

.
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Itthon kell

Kovácsék jönnek.
ötre?

Itthon legyek

Utas{tsuk az embereket a rendelet
betartására?
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6.

Szavazniuk kell az államos!tott
betegségi biztos!tásra.

szavazzunk az államos!tott
betegségi biztos!tásra?

7.

Nem szabad várnia a"sült
galambra.

Ne várjak a sült galambra?

8.

Talán zöldre kellene festeniük
a falakat.

Talán zöldre fessük a falakat?

9·

Nem
, szabad rászoknia a dohányzasra.

Ne szokjam rá a dohányzásra?

10.

Nem szabad mindig szám!taniuk
a barátjukra.

Ne számítsunk mindig a barátunkra?

ll.

Me~ kel~ene kérnie őt egy nagy
sZ1vessegre.

Megkérjem őt egy nagy sz{vességre?

12.

Inniuk kell az elnök egészségére.

Igyunk az elnök egészségére?

13·

Ha nem szeretik a hideget, délre
kell menniük.

Ha nem szeretjük a hideget, menjünk
délre?

14.

Nem szabad magát betegre
dolgoznia.

Ne dolgozzam magamat betegre?

15·

El, kellosztaniuk a pénzt három
reszre.

Elosszuk a pénzt három részre?

16.

Le kell ford!tania ezt a levelet
magyar'ra.

Leford!tsam ezt a levelet magyarra~

17·

Ennivalót
, kell vásárolniuk
vacsorara.

vásároljunk enniva16t vacsorára?
H

Ins truc tor:
Student:

Leszokott a dOhányzásról?
Igen, le kellett szoknom a dohányzásról.

l.

olvastak közgazdasági könyveket
Ame r ikáról ?

Igen, olvasnunk kellett
közgazdasági könyveket Amerikáról.

2.

Kovács leköszönt az állásáról?

Igen, Kovácsnak le kellett köszönnie
az állásáról.

3.

Gondolkozik majd
ügyről?

~.

erről

az

Igen, gondolkoznom kell majd err61
iiZ

ügyrőL

Sietni kell, ha nem akarnak
lemaradni a vonatról?

Iqen, sietnünk kell, ha nem
a:~arunk lemaradni a vonatról.

Lebeszélték a barátját az
utazásról?

Igen. sikerGlt lebeszéln~nk a
bará tunkat az utazásról.

Hallgat Kovlcs~k l~togdt~slról?

Iqen, hallgatnom kell K0~6cs~k
látogatásáróL

Most induln<ü~ FE:hérék, ~,,'" ,',ein
akarnak elk~3rli a k():1certr~~?

Igen, Fehereknek

Az

Jj

titk~rr~: ~rdek15dik?

,

"

most KG II

h,~ r:eTIl aJ.-.. arnak elkésni

i.r~ J~.~ ln

iuk

·<.G~lc';.~rt l.-ól.

, ér',::eklédne-;m kell

Jqf";l,
--

L,

~-

t.:...t~a.rr0J..

..
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Tudják a diákok, hogy Herend híres
porcelánjáról, Eger pedig
boráról?

Igen, a diákoknak tudniuk kell,
hogy Herend híres porcelánjáról,
Eger pedig boráról.
I

Instructor:
Student:

Ha nem ütött volna az óra éjfélt,
nem mentem volna haza.
Az óra éjfélt ütött, hazamentem.

1.

Ha nem állt volna el az eső,
nem sétáltam volna egy nagyot.

Az eső elállt, egy nagyot sétáltam.

2.

Ha n~m hajtottam volna gyorsan~
nem ~rt volna fel engem a rendor.

Gyorsan hajtottam, ezért felírt
engem a rendőr.

3·

Ha nem tudtunk volna lépést
tartani magukkal, lemaradtunk
volna.

Nem tudtunk lépést tartani magukkal,
lemaradtunk.

4.

Ha nem beszéltem volna meg a
kirándulást Kovácsékkal, ma
otthon maradtunk volna.

Nem beszéltem meg a kirándulást
Kovácsékkal, ma otthon maradtunk.

5·

Ha nem lett volna a tél olyan
hossz~ és hideg, nem várták
volna nagyon az emberek a
tavaszt.

A tél hosszú és hideg volt, az
emberek nagyon várták a tavaszt.

6.

Ha nem tudnám, hogy az ember
igazán boldog, nagyon sajnálnám

Tudom, hogy az ember igaz~n
boldog, így nem sajnálom őt.

őt.

7·

Ha nem unná Kovács az embereket,
többet járna emberek közé.

Kovács unja az embereket, nem
jár emberek közé.
J

Instructor:
Student:

Fehér elbúcsúzik a lányoktól.
Fehér ne búcsúzzon el a lányoktól~

1.

A fiú nem tart az apjától.

A fi~ tartson az apjától~

2.

A gyerek megijedt a medvétől.

A gyerek ne ijedjen meg a medvétől~

3·

Elment a kedvem a tanulástól.

Ne menjen el a kedve a tanul~stól~

Csak magamtól megyek, nem hívtak.

Ne menjen csak magától, ha nem

hívják~

5·

Nem látták meg az erdőt a fától.

Lássák meg az erdőt a fától~

r;.•

sajnálja a kenyeret ettől a
szegény asszonytól.

Ne sajnálja a kenyeret ettől a
szegény asszonytól~ .

7·

A gyerekek nem tanulnak meg
:naguktól úszni.

A gyerekek tanuljanak meg maguktól

r,z emberek f~lnek a téltól,
~ldegt51 Js az ~h2~gt51.

Ö'l' SzÁZÖTVENÖT

úszni~

a

Az emberek ne faljenek a téltöl,
ct hidegtől és az éhségtől~
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K

Instructor:
Student:

Tegnap találkoztam a barátommal.
Nem találkozott tegnap a barátjával?

l.

A sztnházzal szemben egy gyermekkórház van.

Nem egy gyermekkórház van a sztnházzal
szemben?

2.

Ez az ember mindig nagyon sztves
volt velem.

Nem volt mindig sztves ez az ember
magával?

3·

Alpári visszaélt a hivatalos
hatalmával.

Nem élt Alpári vissza a hivatalos
hatalmával?

4.

Tud~a, hogy milyen jót tett
velunk.

Nem tudja, hogy milyen jót tett
magukkal?

5·

Tamás öregebb két évvel a feleségénél.

Nem öre~ebb Tamás két évvel a
feleségenél?

6.

~vekkel ezelőtt párizsban voltam.

Nem volt évekkel ezelőtt párizsban?

7·

Mi történt magával?

Mi nem történt velem?

8.

A magyar nyelv tisztántartásával
az Akadémia van megbtzva.

Nem az Akadémia van megbtzva a
magyar nyelv tisztántartásával?

TRANSLATION DRILL
l.

Agricultural and industrial
production play an important
part in the economic development
of every country.

Minden ország gazdasági életében
fontos szerepet játszik a
mezőgazdasági és az ipari termelés.

2.

At the beginning of the 20th
century Hungary was an
agricultural country.

Magyarország a

3.

The country exported agricultural
products to the West European
countries and purchased machines
from them.

Az ország mezőgazdasági termékeket
exportált a nyugat-európai államokba,
ahonnan gépeke t vásárolt.

4.

They began to develop indus try in
Hungary after World War I.

Magyarország iparát az első világháború után kezdték feléptteni.

5.

However, during World War II most
of the indus try in Hungary was
destroyed.

A második világháború alatt azonban
az ország meglevő iparának legnagyobb
része megsemmisült.

.6.

After the war, people worked on
the reconstruction of the country.

A háború után az emberek az ország
újjáép{tésén dolgoztak.

7.

In 1948 the government nationalized
the banks, factories and the
larger companies.

A kormány 1948-ban államosttotta
a bankokat, gyárakat és nagyobb
vállalatokat.

8.

They wanted to build astrong
industrial state; for this reason
they concentrated on the
development of heavy indust~y.

Erős ipari államot akartak építeni,
ezért elsősorban a nehézipart
fejlesztet~ék.
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Later the government nationalized
alI the minor industrial and
commercial enterpri~es also.

Később a kormány minden kisebb ipari

10.

No kind of (instrument of)
production may be in private
hands in the country, and thus
in principle private enterprise
is not possible.

Az országban semmiféle termelőeszköz
nem lehet magántulajdonban és így
magánvállalkozás elvileg nem
lehetséges.

ll.

Hungary is poor in raw materials
and natural energy; its reserve
of these is small.

Magyarország nyersanyagokban és
t erm~sze
'
t es e~erg~a,an
. 'b
'
szege~y
orszag, ezekboI keves tartaleka van.

12.

These are obtained mostly from
neighboring countries.

Ezeket főleg a szomszédos országokból
szerzik be.

13.

Hungary is a member of the
council of Mutual Economic Aid.

Magyarország tagja a Kölcsönös
'.
,..,
"
Gazdasa~~ Seg~tseg Tanacsanak.

14.

The members of the Council of
Mutual Economic Aid co-ordinate
their production programs in
industry as weIl as in agriculture.

A Kölcsönös Gazdasági segítség
Tanácsának tagjai összehangolják
termelési programjaikat úg~ az
iparban, mint a mezőgazdasagban.

15.

Hungarian industry exports
machines, tools, chemicals and
agricultural products for the
most part.

A magyar ipar főleg gépeket,
műszereket, vegyszereket, és
mezőgazdasági termékeket száll!t
külföldre.

16.

Since animaI husbandry is
developed in the country, meat
products are also exported.

Mivel az állattenyésztés fejlett az
országban, húsipari termékeket
is exportálnak.

17.

There are countless (chemical)
industrial plan ts in operation
in the country, where chemicals
and drugs are manufactured.

Az országban számtalan vegyipari
üzem m~ködik, ahol vegyszereket és
gyógyszereket gyártanak.

IS.

In the vicinity of Budapest there
are numerous heavy indus try
enterprises which manufacture
trucks, machine tools and
instruments.

Budapest közelében számos nehézipari
vállalat van, ahol teherautókat,
szersz{mgépeket és műszereket
gyártanak.

19·

There is occasional trouble with
the country's (domestic) supply
of goods, whert industry and
agriculture do not produce enough
consumer articIes.

Az ország belső áruellátásával
időnként baj van, amikor az ipar
és a mezőgazdaság nem termel eleget
fogyasztási cikkekb~l.

20.

When the demand for an individual
article is greater than the
supply, the state imports the
merchandise from abroad.

Amikor az egyes cikkekből nagyobb
a kereslet mint a kinálat, az állam
külföldről importál árut.

21.

The state commercial companies
occupy themselves with thé
distribution of goods.

Az áru elosztásával az állami
kereskedelmi vállalatok
foglalkoznak.

22.

The wholesale enterprises take
over the products directly from
indus try.

Az ipartól közvetlenül a
nagykereskedelni vállaIn tok veszik
át a termékeket.

9.

ÖTSzÁZÖTVENHÉT

és kereskedelmi vállalatot is
államosított.
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Az ~ru a kiskeresKedelmi v~llalatok
és a földművesszövetkezetek
boltjaib61 j'lt cl a fogyasztóhoz.

23.

The merchandise gets to the
consumer through the retail
enterprises and the shops of the
agricultural co-operatives.

22;.

The craftsmen, who had their
own shops before, now wark _:n
factori~s or in (craftsmen's)
co-opera Lives.

Az iparosok, akiknek régen saj~t
mtÍhelyÜk volt, most gyárakban vagy
kisipari termelősz.övetkezetekben
dolgoznak.

25.

The craftsmen's co-operatives
perform important repair and
service work too.

A kisipari termelőszövetkezetek
fontos javit6 ~s szolg~ltató
munkát is végeznek.

26.

In the socialist economic system
of Hungary, production,
distribution and the execution of
plans are under the supervision
of the state.

Magyarorsz~g szocialista gazdasági

rendszerében a termelés, az elosztás
és a tervek végrehaj tása az állam
ellenőrzésével történik.

RESPONSE DRILL

l.
2.

3·
4.
5·
6.
7·

8.
9·
10.

ll.
12.
13·
14.
15·
16.
17·
18.
19·
20.
2l.
22.
23·
21•.
25·
26.
27·
28.
29·
30.
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Milyen változások történtek Magyarországon a háború után?
Milyen tárgyak lehetnek magántulajdOnban Magyarországon?
Miért nem lehet magánvállalkozás az országban?
Melyik iparágat fejlesztette
az állam legq~orsabban?
Mire törekedett az állam az ipar gyors fejlesztésével?
Milyen két fontos dolgot kíván az i2arosítás?
Miko~ kell importálni nyersanyagot és energiát egy
orszagnak?
Hogyan történik a nyersanyagok szállítása külföldről?
Milyen termelés emelkedett kétszeresére a statisztika
szerint?
Hogyan biztosították a szakembereket az ipar számára?
Milyen gazdasági szervezetnek tagja Magyarország?
Mit jelent az gyakorlatban, hogy az ország tagja ennek
a szervezetnek?
Milyen cikkeket termel Magyarország külföld számára?
A mezőgazdaság melyik ága fejlett az orszá~ban?
Milyen magyar áruk népszerűek külföldön?
Az ország belső áruellátásában minek kell egysúlyban
lenni?
M~ történik, ,h~ nem term~lnek..elég fog~asztási cikket?
M1ben kell l~pes~ tartan; a tOb~1 orsza~gal?
Ha ross~ul s1kerul a mezogazdasagi termes, mit eremJényez az
az orszagban?
Hogyan történik az áruelosztás Magyarorszá~on?
Milyen üzletekből jut el az áru a fogyasztokhoz?
Hol dolgoznak most azok az iparosok, akiknek régen
saját múhelyÜk volt?
Milyen termelés folyik a gyár-akban?
Milyen munkátvégeznek a kisipari termelőszövetkezetek?
Hol fejlődqtt ki főleg az ipar Magyarországon?
Mi nem előn~s az ország gazdasági szempontjából?
Mit igyekszik csinálni a kormánya lehetőségekhez
képest?
Mi a fontos feltétele annak, hogy ne álljon elő
munkanélküliség?
Milyen tényező veszélyeztetheti a gazdasági tervek
végrehajtását?
Hogyan próbálja biztosItani az állam a népgazdaság
fej lesztését?

ÖTSZÁZÖTVENNYOLC
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l
1'.:

B:
A:

MiJ~or történt2k gYOKeres vál-tozások il n,a,jvar gazdasági élet:ben?
A háború ut~n, amlkor az országot
újjáép{tett~k 65 államcs!tottak.
Mit államosttott elősz~r a

A:

B:
A:

korInáfiY?

B:

B:

A:
B:

Először a bankokat, gyá:cakat és
nagyobb válJ.alatokat. Később
pedig kiseb.u ipar i és kereskedelmi vállalatokat is államos!tott.
Milyen eszközök nem lehetnek
magántulajdonban az országban?
Termelőe,szK.c)zök és azok a
tárgyak, amelyek meghaladják
az egyén szükségleteit.
Elvileg mi nem lehetséges a
mag~ar,gazdasá~i rendszerbe~?
Maganvallalkozas nem lehetseges,
mert minden, ami termelőeszköz
az állam tulajdona.

B:
A:
B:

A:

B:

B:

A:
B:
A:

B:
A:

B:

Hogyan biztos!tották a szakembereket az ipar ~zám5ra?
A gépes!téssel felsz"lb:.dult
munkaerő a mec,ógc zdaságb~l az
iparba ment do .gozni
Mit csináltak c ~elet-el.lr(pai
.o.
-, .
ors~agc;k a K9~c~onos 3azd:1sagl
5egltseg Tanacsaban?
Összehangolták
gazd~sáQi
,
- , ?rogramjaikat es fe1o,,;zto;.tc.J. a
termelést.
Mily~n cikkeket '~"rme~r:';k i'ia:;ryarorszagon az export szamara?
Főleg gépeket, műszereket és
mezőgazdasági termékeket.
Mikor nincs eCjyensúlyban az
országban a klnálat a kereslettel ?
A.mi.kor az ipar és a mezógazdaság nem termel eleget a
fogyaszt~si cikkekból.
,

-

,

4

3
A:

Hogyan fejlesztették az
, ..
.
orsza1Dan
a ne h'
eZlpart?
Sok geP1yárat építet. tek szerte
az o:"szagban.
Mire törEkedett az J1J.am, alnikor
az ipart fejlesztette?
Arra, hogy a mez5gazdas~got mir1~1
el~~b gépes!tse.
b
'
,
Ml'en
szegeny
Ma~yarorszag, ami
fontos az iparosltáshoz?
Az ország nyersanyagokban és
energiában sze~ény, így mindkettőt
importalni kell.
Ho~ya~ ~örténik a n~ersanyagok
szallltasa a szomszedos
országokból?
,
.'
F~le~ vasuton vagy Vlzluton
tortenik, mert ezek a leggazdaságosabbak.

.oo.oo

,

A:

B:

A:

Hogyan történik az áruelosztás
az országban?
Az áru az ipartól a nagykereskedelmi, majd akiskereskedelmi
vállalatokhoz, s onnan a
fogyaszt~khoz kerül.
Milyen munkát végeznek akisipari
termelőszövetkezetek?

B:

A:
B:

A:
B:

Fontos javító és szolgáltató
munkát végeznek.
Hol fejlődött ki főleg az ipar
Magyarországon?
Főle~ a nagyvárosokban és a
folyok mellett fejlődött ki.
Mi veszélyeztetheti a gazdasági
tervpk végrehajtását a
kommunista országokban?
, . ,
"
Az e~yenl erdekeltseg es a
szemelyes felelősség hiánya.

NARRATlVE
Valamikor régen Maayarország mezőaazdasági ország volt.
Az Alföldön
, a Dunantulon
,."
...
" " es
:s az o~s~ag ma~ reszelben
zoldse2felet
gyumolcsot termeltek.
A mezogazdasagi termekeket ebben az idoszakban a
nyugat-európai országokba exportálták, ahonnan gépeket, járműveket és egyéb
felszereléseket vásároltak.
Az ipar másodrendű szerepet játszott az or3zág
gazdasági életében s a fejlesztése csak lassan haladt.

-

fo~e~ ga~onat,

ÖTSZÁZÖTVENKILENC
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A két háború kozott kezdték felépíteni az ipart Magyarországon. A
második világháború alatt azonban a meglevő magyar ipar legnagyobb része
megsemmisült.
A háború után az ország gazdasági életét újjászervezték és bevezették
"
,..
.,
.. , " ,
a tervgazdalkodast. A kormany arra torekedett, hogyeloszor ujjaepltse az
országot, azután pedig fejlessze az ipart. A gazdasáii élet átszervezése
a szocialista gazdasági elméletek alkalmazásával törtent a Szovjetunióban
uralkodó rendszer alapján. A kormány államosította agyárakat, bankokat,
vállalatokat és ~zabályozta a magántulajdon kérdését.
A gazdasági tervekben elsősorban a nehézipar fejlesztése volt a cél.
A mezőgazdaság számára sok gépet kellett gyártani. Hatalmas beruházásokkal
az állam új vas- és gépgyárakat épített s lépéseket tett arra, hogy növeljék
a bányák termelését. Az iparosítás sok nyersanyagot és energiát kIván.
Mivel az ország szegény nyersanyagokban, természetes energiaforrásai pedig
nincsenek, ezekből behozataira van szükség.

"

.-,

,

,

.'

,

Az ipar.szamara szuk~eges vas~rcet~ fat, o~ajat es,egyeb font~ n~e~sany~gokat foleg a s~oms~ed~s.orszagokbol,s~~rzl be ~z allarn.
A sz~llltas
vasuton, vagy,a Dunan,t~rtenl~,.mert a,v~zlut has~nalata a legolcsobb. Az
eneriiatermeles fokozasara eromuveket epltett az allarn, azonban ezek nem
tudjak kielégíteni az i~ar szűkségletét. A villamos energiát Magyarországon
elsősorban szénből nyerik.
A magyar ipar és mezőgazdaság évente sok árut exportál. A vegyipar,
gépipar, textilipar és a múszeripar termékei számos országban jólismertek.
A külkereskedelmi vállalatok kiállításokon mutatják be a magyar ipar termékeit
különböző országokban a világpiac számára.
számos országban magyar mérnökök
építenek gyárakat, hidakat és más berendezéseket, amelyekért az ország devizát
kap.

,

Az országban fejlett állattenyésztés is folyik. A nagyobb folyókból es
tavakból évente nag~ennYiségú halat fognak ki, mely a hazai és külföldi
piacokon kerül forgalomba. A hegyes vidékeken sok az erdő, ezek azonban nem
tudják biztosítani a faellátást.
Az ország gazdasági rendszerében magánvállalkozás nem lehetséges, így
mindenki vagy az államnak vagy szövetkezeteknek dolgozik. Az állam a
parasztokat szigorú rendeletekkel mezőgazdasági termelőszövetkezetekbe
k~nxszeríte~te, ~ ~sa~ ~is darab földet hagyott,meg s~ját múv~~ésre a h~zUk
korul. A regen onallo lparosok sem folytathattak tovabb munkajukat sajat
múhelyeikben. Egy részük gyárakba ment dolgozni ahol tömegtermelés folyik,
másik részük pedig akisipari termelőszövetkezetekbendolgozik.
A termelószövetkezetekben a termelési eszközök csoporttulajdonban vannak.
hogya termelőszövetkezetek g~zdálkodása bizonyos fokig
eltér az állami vállalatok gazdálkodásátÓl. Az állami vállalatok teljesen a
miniszt~riumoktól függenek, a minisztériumok döntenek minden kérdésben.
A
termelőszövetkezetek legtöbbször maguk dönthetnek a termelési kérdésekben és a
termelés bóvítésének forrásait is maguknak kell előteremteniük. Ezenkívül
törekedniük kell a tagjaik rendszeres foglalkoztatására.
Termelésüket saját
érdekükből úgy kell megszervezniuk, hogy minél nagyobb bruttó jövedelemre
tegyenek szert. A bruttó jövedelem egy részét a termelőszövetkezeti tagok
munkadíjazására, másik részét pedig felhalmozásra fordíthatják.
Ebből az következik,

A termelésben az egyéni érdekeltség és a személyes felelősség mindenhol
fontos szerepet játszik. Mivel a szocialista qazdasági rendszerben az egyén
szükségleteit meghaladó táriyak és tecnelócszközök nem lehetnek
magántulajdonban, e fentemiltett két tényező gyakran hiányzik a termelésból.
EZ a gazdasági tervek végrehajtását sokszor veszélyezteti. Az állam
,
.. ' . ' "
,"
" ..
t~rmeszet~sen ~ torv~n~ek s~lgoru vegrehajtasaval probalja blztosltani a
nepgazdasag fejleszteset.

,
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UNIT 24

-ja

másodrendű

haladni
megsemmisülni
tervgazdálkodás
alkalmazás
uralkodó
szabályozni
hatalmas
behozatal, -a
fokozás
erőmű,
-vet, -ve
,
szamos. ,
mennYJ.seg, -e
tOSJni
forgalom, forgalmat,
for'jalma
kényszerJ.teni
meghagyni
művelés

öná1l6

ebből következik

eltérni
előteremteni

rendszeres
érdek, -e
bruttó
díjazás
felhalmozás
fordítani (pénzt)
szerep, -e
tényező
cél, -j a

ÖTSZÁZHATVANEGY

per- iod, t ime
sec:ond-rate
tc progress, advanc~,
tG be destroyed, annihilated
planned, controlled economy
adoption, application, use
ruling, reigning
to regulate
mighty, powerful, enormous
import
increase, speeding up
power plant
many, numerous
quant.ity
to catch, hold
trade, commerce
to force, press
to leave, let somebody
keep some th ing
cultivation
independent
consequently, it follows that
deviate from, depart
to procure, produce
constant, systematic
interest
gross
fee
accumulation, heaping, piling
to spend, allocate
role
factor
aim, purpose; goal
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HUNGARIAN-ENGLISH WORD LIST
A

a
abban
ablak, -a
ac~l, -ja
ad
adag, -ja
addig
adó
agy, -at
agyol)hall~at

agyrazkodas
ahogy
ahol
ahova
., .,',
aJanueK, -a
ajál)l
ajto, -ja, ajtaja
akad~mia

akar
akárki
akármikor
akármilyen
akaszt
aki
akkor
akkora
akkoriban
akkumulátor, -ja
alá
al~~sony
ala~r

alap, -j a
alapít
alatt
albán, -ja
Albánia
.
alföld, -je
alkalmas
alkalmazás
alkalmazott, -at, -ja
alkalmazott
alkalom, alkalmat, alkalma
alkatrész
alkonyodik
alkot
alkotmány
alkuszik
alma
almás r~tes
Alpok
alsó
i) ls ónad-c-ág ,
-j a
alszik
amekkcra
l''\J1\erika
amerikai
a 'll i

5ó2

the
in that
window
steel
give
portion
till, until, as far as that point
tax (n)
brain
hush up, pass over in silence
brain concussion
as
where
to where
gift,?riisent
reCOÜLlOen'-..i.

door
academy
want (v)
anybody
at any time, whenever you wish
any kind, whatsoever
hang
who
then, at that time
so large, great; of such size
in those days, at that time
battery
under, below, underneath
short, low
sign (v)
base, basis
establish
under
Albanian
Albania
lowla.nd, plain
suitable, fit
adoption, application, use
employee
adopted (procedure)
occasion
part
night is falling
create
constitution
bargain (v)
apple
apple strudel
Alps
lower, under, battom
shorts
sleep (v)
as large, great as
America
American
which, t~3.t
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aml.g
amikor
amint
Anglia
angol, '-ja
angolul
annak
anya, anyja
anyag, -a, -ja
anyátlan
annyi
ap~, apja
apa~lan

apro

apróhirdet~s
, ,
aprop~nz

apropo
-at
ari"\nylag
arat ,
aratas
arc
arckr~m, -e
arra
arról

ar~ny,

aszpirin, -je,
asszony
asztal, -a
atl~ta

-ja

atl~tika
,

attase
augusztus
Ausztria
,
auto
autóbusz
avval
az
azaz
az~rt

azon
a:,.:. n;,:

álla!!l::'
---

until, as long as, while
when
as soon as, when
England
English
in English
of that
moj-her
;(later ial, . fabr ic, cloth
mother less
as much, as many
father
fatherless
small, littIe, tiny
classified advertisement
small change
bY the way, that reminds me
gold
relatively; comparatively
harvest (v)
harvest (n)
face
face cream
onto that, in that direction
from that, of that, from that
direction
aspirin
woman
table
athlete
athletics, field-sports
attach~

August
Austria
automobile
bus
with that
the, that
that is, namely
therefore, for that reason
on that, thereon

"c.:1J:~gében

2..ZCll.0.:.:.n

a:!.. cnkf,,,ll~

azonnal
azóta
azt j,elenti
azutan
azzal

i!1unediately, at or.ce
sir.cE' then
it p-,eans
afterwards
with that

Á

ág,
, -at, -a

,;gy,

-'; t

,
aovtaknro
,all
-"
áll valamiből

~',:ynemu

ci:llam,

-·a

~'::'lamfcr[[ia
,

"l

1

t-rar.c:h
bt:~d

bedelothes, bedding
berlsp.t'E;'Etd

stand :: VI
sOffiethil:~

consi.st
s t2. t"

of

f~;:o,l'

c;overnmen'c.

ro ~

.

2 .. L .i. am l.
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~llami ~ruh~z, -at
~llamigaz~at~s
~llamos{tas
~llandó
~llapot, -a
~:lt~
,. - ,
.

state store
state adrninistration, management
nationalization
permanent, constant
condition
j ÚJ.), ...'0 .., i tion
unemployed
animaI

a.Lla;:;·c.B.i..~u

~lla-c,

-a, -ja
-je

állu(~j'-8_:",.,

~oo

cfll{t

Jlace, 'U"L
floor lamp
station
by means of, way of, through
in general, as a rule
general
public elementary school
nurse, take care of, look after
nurse
April
price
barley
hurt, harm (v)
goods, merchandise
department store
orphan
excavation
through, across, over
call upon somebody to speak
trans fer (v)
crossing place
reorganize
examine, check

állól~mpa
~llom~s
~ltal
~ltal~ban
~ltal~nos
~ltal~nos iskola
~pol
~poló
~prilis
~r,
-at, -a
,
~rpa

art
,
aru

áruh~z,
-at
,

arva

~sat~s
~t
~tadja a szót
~thelyez
~tkelóhely, -et
~tszervez
~tvizsg~l
B

bab, -ja

b~csi

badacsonyi szürkebar~t
baj, -t
bajnok, -a
bajnoks~g, -a
bal
baleset
balettkar, -a
balra
b~n

bank, -ja

b~nya
b~nyamérnöki egyetem,
b~ny~szat
b~r

barack, -ja

bar~t, -ja
bar~ts~gos
b~rcsak
b~rki

b~rmikor
b~rmilyen

barna
b~ró

ba.:r:okk

564

-e

bean
uncle
name of a wine
trouble, ill, evil
champion
championship
left
accident
corps de ballet
to the left
regret, repent, be sorry for
bank
mine (n)
mining engineering university
mining (n)
although
apricot
friend
friendly, amicable
if only
anybody
at any time, whenever you wish
any kind of, whatsoever
brown
baron
Baroque
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baromfi
bástya
bátya, bátyja
bazilika
be
beborul
,
Becs
•
Bécsi Filharmbnikusok
bécsi szelet, -e, -je
becsuk
becsületes
befárad
befest
befolyásol
befút
begYbgyÚI
behozataL -a
beiratkozik
bejárat, -a
bejön
b~kapcsol

beke
békekötés
bel-:
bele
belebetegszik
beleegyezik
belejön
beleszeret
beleszbl
belga
Belgium
belgy~gyász

beljebb
belőle
belső

belügyminisztérium, -a
belül
belváros
bélyeg, -e, -je
bemutat
benn
benne
bent
benzin, -je
benzinkút, -kutat, -kútja
berendezve
bérház, -at
bérlet, -e
beruházás
beszámol
beszed
beszéd, -e
beszél
beszélget
betakar !tás
betart
beteg , ,-e
betegseg, -e
betör
betörő

beutal

beutal

poultry
bastion
older brother
cathedral
in, into
get cloudy, become overcast
Vienna
The Vienna Philharmonic
Wiener schnitzel
close, shut
honest
go in, enter
paint, color, dye
influence (v)
heat (a room), make a fire
heal
import (n)
enroll, register
entrance
come in, enter
turn on, plug in, connect
peace
coneiusion of peace
internal, interior, domestic
into, inwards
become ill from something
consent, agree, perrnit
acquire routine in something
falI in love
intervene; interfere, interrupt
Belgian
Belgium
specialist in internal medicine
far ther in
out of it, from him, her, it
inside, inner
Ministry of Interior
inside
downtown
stamp
introduce
inside, indoors
in, inside, within
inside, indoors
gasoline
gas station
furnished
apartment house
season ticket
investment
relate, give account of something
take in; collect
speech
speak
converse, chat
harvest
keep, observe
sick
sickness, illness
break in
burglar
assign, send somebody to (a
hospital, resort)
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\,)2\':ét...l·C

:):~ 'Já l t
~vétel,

-e

..... )_l.

--

~)i.rkózás
,

l'

I

',r::xlalom, birodalmat,

"

,

" " ,

..,'2.re>

c:ash ~v)
income
have, possess, own
wrestlino
j údge (n)
e:J\pire

birodalma.

~~~~~~:E~:gl -a
bcl,.oa-j' -a
!..;i,rtok, '-a
lL~?:.c'ny ,

,

bizony1. '~vany
bizottsag, '-a
biztosan
biztosit
biztosítcis
biztositó intézet, -e, -je
bl~z

bocsánat
bokor, bokrot, bokra
boldog
bolgár, -ja
bolgárkertész
bolt, -ja
bor, -a
borbély
borda
borj~, -t, borjat
borj~h~S

borotva
borotvakrér'l, -e
borotvál
borotválkozik
borotvap~nge

borravalo
bors, -ot
borsó
bölcsészet, -e, -je
bőrönd, -öt, -je
börtön, -ök, -e
bővit

bronz, -ot

bl~cs~zik

bcllgár, -ja
Bulgária
óurgonya
buta
1.;~tor, -a
b{za
bűnös
bűnöző

büntetés
büntetett előéletű
büszke

,

-'c;?'

( (~:.L,
r'

-e
-

j a

,

;.ri...:.za

i.'J.ganv

c

ta
-e

'..~.:'.'::'-' L

"ikk,

court of justü:e
fine, penalty
estate
certainly
certificate, report
delegation
surely, certainly
insure
insurance
insurance company
blouse
pardon
bush
happy
Bulgarian
truck gardener , fa:cme,c
store, shop
wine
barber
rib
calf
veal
razor
shaving cream
shave (v)
shave, get a shave
ra zor blade
tip
black pep{:)e,:
pea
philosophy
suit.case
prison, jail
enlarge, widen
bronze
say good-bye, take leave
Bulgarian
Bulgaria
potato
stupid
furni tLc~'e
wheat
guilty, criminal
criminal, delinquent
punishment, penalty
previously convicted
proud

firm (n)
aim, purpose; goal
pencil
gypsy
cigilrette
al:ticle; gOOGS
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c ~m, -e
cipó
cukr,{szda
cukorrépa

address (n)
shoe
pastry shop
sugar beet

cs
csak
család,

only
-ja

c~3alá'clostul

csa16dú
csapadék, -a
csapágy, -at
CS~Pi1~, -a
csa.szar, -a
csatQrna
csehszlovák, -ja
csehszlovákia
csekk) -e
csendes
csere
cserél
cSAreszny;
,
retes
csesze
csészealj, -at
csillag, -a, -ja
csillagos
csir.ál
csipke
csirke
csodála tc's
csodálkozik
csóko]
cso '<:cládé
cscm<lg, -Ja
csor.lagol
,
CsoITl-3gta:::-to
"
.
csona""
-Ja
csónaká~i.k
csoport, -ja
CSGkkent
,
c s L~C s
csuk ,

cs~resz~yes

c5~lpan

csütörtök, -öt, -e

family

with the enti~e family
be disappointed
rainfall, moisture
oear LlgS

tea""

troop

ercperor
canaJ.

::::zechoslovak
Czech os lovak i.d
check (n)
still, quiet, peaceful
exchange (n)
chan-;", (v)
cherry
c'1erry strudel
CUIJ

saucer
star

starry
do,
lace

:1a]~e

chic..}~en

wonderfuJ., surprising
be surorised, wonCer at
kiss (~l)
chocolate
luggage, par'::e':
wrap, pack (v)
trunk
beat
beat riding
group (n)
diminish
peak, top, summit
elose, shut (v)
mer~'ly, only
Thursday

D

dacára
dal, -a
dán, -ja

Dán~a

darab, -ja
da.:-abka
de

dece:nber,
defekt
dehogy
dél

-e

in spite of the fact
song
Danish, Dane
Denmark
piece; play
small piece
but
December
breakdown, flat tire, defect
oh no, by no means
south
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--------------------------------dél, delet, dele
délelőtt, -öt, -je

noon, midday
forenoon, in the morning
southern
afternoon
foreign exchange
student
students' home, you th hostel
diet
prize
fee
diploma

déli

délutcfn, -ja
deviza
dicfk, -j a
dicfkotthon
diéta
d!j, -at, -a
d!j azcfs
diploma
diplomácia.

~HpIOll1ácic:'i testület,

dlplo~l1c.cy

-e, -je

diplomatic.: c:or,.Js

di":)lo~.lé:_tQ

diplo~nat

dolgom van
domb, -j a
dönt
dörög
drága
drágascfg
Duna
DuncfntJI

pig
couch, sofa
box, car ton
tobacco
tobacco shop
smoke (v)
smoker
doctor
composition, test paper
can work, able to work
work (v)
worker
work, task; thing, matter, stuff,
object
I'm busy, I've something to do
hill
decide, rule
it is thundering
expensive
high cost of living
Danube
Transdanubia

J.i.s~nÓ
divany
doboz
dohcfny
dohcfnybolt, -ja
dohcfnyzik
dohcfnyzó
doktor, -a
dolgozat, -ja
dolgozhat
dolgozik
dolgozó
dolog, dolgot, dolga

E

ebben
ebből következik

ebéd, -je
ebédel
ebédlő
ed9ig
edeny
edz,
eg~sz

es~s2.

iuő alatt

eg~szel}

egeszseg, -e
egy,
egyeb, egyebet, egyebe
egyedül
egyenes
egyenesen

, .

egyen1
egyenletesen
egyenlő

egyensúly

568

in this
it follows that, consequently
lunch or dinner (midday meal)
dine, lunch
din ing room
until, up to now: up to this point
dish, utensil
tra in, coach: harden
whole, entire
óuring the entire ti~~
c 0 ..1J.:Jle-te ly, entLcely
health
one: a (an)
other, else
alone
straight, direct: erect
straight, in a straight line:
directly
individual, personal
evenly, uniformly
equal (to), same (as)
balance (n)
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egyesit
egyesület, -e
egyesült
Egyesült .(llamok
egyetem" -e
egyforman
egyharmad
egyik
egy-k~t

egy

~is

egyma~

egy I;ar
egypar
egy percre
egyre
egyre, erősebb
egyseg, -e
egyszer
egyszerű

egyszóval
egyÜtt
egyÜttes, -e
egyÜ ttműköd~s
e havi
el
elad
eladó
eladó
eláll it
elbesz~l

elbeszélget
elbúcsúzik
el~g, eleget, elege
el~gs~
eleje
elemi
el~r
el~vül

elfelej t
elfog
elf001.alt
elfo<]y
elhallsat
elhatároz
elhisz
elismer
elk~sik
elk~szül

elköltözik
ellát
ellen
ellenáll

ellenf~l, -felet, -fele
ellenj egyez

ellenőriz

ellenőrzés

ellenség, -e
elmegy
elmegy a kedve
elmélet, -e, -je
elmes~l

elmond
elmúlt
elnök, -öt, -e

elnök

unite
club, association
united
United states'
university
equal ly, alike
one-third
one of the
few, some
some,' a littIe
one another, each other
a pair
a few, some, one or two
for a minute
continually, on and on
stronger and stronger
unit, unity
once
plain, simHle
in a word, briefly, that is
together
ensemble
co-operation
this month's
away, off
sell
seller, saleselerk
for sale
stop (v)
tell, relate, narrate
chat, converse, talk
say good-bye, take leave
enough, quite
sufficiently, fairly
beginning
elementary, primary
attain, achieve, score, reach
grows out of date
forget
catch, capture
bUDY

used up, sold out
keep back, conceal
dec ide
believe
acknowledge, admit
be late, come too late
be ready,finished
move away
supply, provide
against
resist
rival, opponent, enemy
contersign, endorse
supervise
supervision, control
enemy
go away, leave
lose one's interest in something
theory
tell (story), narrate, relate
tell, narrate
past, gone
president
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eloszt
2losztás
elosztó
előad

előadás
előáll
előirányoz
előkészít
előnyös
előre

először
előterp.mt
előtt
előtte
elővesz
~~lőz
előző

elseje

első
elsőrang~

eltér
elterül
eltör
81veszt
elvileg
elvisz
ember, -e
8ú"_21é~
C~lle.ié·\. . ,

-e

emelkedik
emiatt
emlék, -e
emlékezik

emlékmű, -vet, -ve
említ
energia
enged
engem
ennek
ennivaló
,
enyem
eper, epret, epre
epikus
Erdély
erdő, -je; erdeje
erede~ileg

eredmeny
~rkély

- ..

eromu, -vet, -ve
erős

erre

eset, -e
esik
eső

este
esteledik
esténként
eszébe jut
eszik

,-'O

_) I

•

._.

. _ .
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divide
distributi.on
distributor
perform; lecture (v)
performance; lecture (n)
arise, COme into being
allocate, set aside
prepar e
advantageous, favorable, profitable
anead; in advance, beforehand
the first time; the first place
procure, produce
before, in front of
before you (him, her, it)
take out
overtake, pass
previous
the first (day of the month)
first
first rate, first class
deviate from; depart
situated, located
break (v)
lose
theoretically, in principle
earry away, take away
man, human being
raising, increasing, lifting
story
rise, increase, go up
because of this, for this reason
memento, memory, souvenir
remember
monument, memorial
mention
energy, power
let, perrnit
me
to this
something to eat
mine
strawberry
epic
Transylvania
forest
originally, primarily
result, outcome, score
terrace, balcony
power plant
strong
on this, onta this; this way;
about this
from this, of this; about this;
fro~ this direction
case
fall, drop; it rains
rain
evening
it's getting dark, night is falling
every cvcning, evenings
it occurs t_o herjhim; it comes to
his/her mind
eat
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értelem

eszköz, -ök
esz:néletlen
,
eszpresszo
etet,
.

instrument, tool, equipment
une onse ious
espresso, eoffee house
feed
Europe
European
eutlery
with this
export (v)
this
forrnerly, in. forrner time
on this
thousand
therefore, for this reason
after this
silver
with this

Eur~pa.

europa~

evőeszköz

evvel
export~l
ez
ezelőtt

ezen
ezer, ezret. ezre
ezért
ezután
ezüst, -öt, -je
ezzel

édes
,
~g

eg, eget, ege
éghajlat, -a
éhes

éj, -t

éjjel
éjszaka
él
élelmiszer. -e
élénk
éles
élet. -e
~letfo~ytiglan
eletsz~nvonal,

-at,

-a

élvez
élvezet,
-e
,
en
énekel
énekes
énekesnő
épít
, , ;
~p~tesz

eppen
épület.
-e
,
er
,
ere
érdek, -e
érdekel
ércl€j'~eltséq , -e

,J..

~".",
,
},.-,
,)Cf\.L.,,:>

erdeklődik

érdemes
;
,
,
erem, ermet, erme
érettségizik
,
erez
érkezik
ért
érte
értékes
~rtekezlet, -e
értelem, értelmet, értelme

ÖTSZÁZHETVENEGY

sweet
. burn (v)
sky
climate
hungry
night
night
night
live (v)
provisions, foodstuffs
lively
sharp
life
for life
living standard
enjoy
pleasure
I

sing
s inger ~male)
s inger \ fema le)
build
. arehiteet
just, exaetly, precisely
building
arrive. reach
ore
interest (n)
be interesting to
interest, coneern
interes1:ing
inquire; show interest in
worth-v.:hile
medal
graduate from hitjh school
feel
arrive
understand
for him, her, it
valuable, preeious
conierence, meeting
rneaníng
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,

and
mind, brain, reason, sense
north
northern
notice (v)
meal
eat (a meal)
din ing car
menu
appetite
year
Eve
years old
thousand years, millenium
season
century
centuries old

es
~sz, eszet, esze
~szak
~szaki
,

eszrevesz
~tkez~s

~tkezik
~tkezókocsi
~tlap, -ja
~tv~gy,
-at
,

ev, -e
:éva
,
eves

~vezred
~vszak, -ja
~vsz~zad, -a
~vsz~zados

F

fa
fagy"
,
fagyalio folyadek,
fagylalt, -j a
faj, -t

-ja

fal, -at, -a
falu, -ja; falvat,
fapados

falva

f~j
f~jdalom, f~jdalmat, fájdalma

f~rad

faragás
fáraszt
farkas

faz~k, fazekat,
f~zik

fazeka

február , -j a
feg~h~z. -at
feher
feh~rnemú

fej
fejedelem,

fejedelmet,

héj leszt~s

fej l~t,-fejlodik
f~k, -je
fekély
feKe"te
fekszik
fel

fél

fél, felet, fele
feladat, -ja
felada tkör, -e
felaj ánl
felállít
félbemarad
feldolgoz6 ipar, -a
felé
féle
felejt

572

fejedelme

tree, wood
free ze
antifreeze
ice-cream
race
hurt, ache
pain, ache
wall
village
railway carriage with wooden
benches (3rd class)
get tired, take the trouble
carving
tire, exhaust
wolf
pot
be cold
February
penitentiary
white
linen, underclothing
head
reigning prince
developmen"c
de ve l ope cl
develop, advance
brake
ulcer
blacK; black coffee
lie
up
be afra id, fear
half
assignment, work, duty
sphere of duties, scope of duties
offer, pledge
establish"
broken off, discontinued
process ing industry
towards
kind, sort
forget
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f_1~'g ye lem

felelős

feleség, -e
felett
félév, -e
felfúj
felhalmozás
felhiv
felhő

felir
felkel
felkeres
fellebbez
felmond
felnő
felől

felöltözködik
felpróbál
félremagyaráz
felső

felső biróság, -a
felszabadul
felszáll
felszerelés
felszerelt
felszin, -e
feltart

feltesz
feltétel, -e
feltétlenül
feltör
felúj it
felüibirál
felvesz
felveszi a versenyt
felvilágositás
felvonó
fenn
fennmarad
fenntart
fent
fénykép, -e
fényképez
fénYképezés
fényképezőgép, -e
Ferenc
férfi, -ak
férfiruha
férj
fér j he z lnegy
f~rj nél van
fertő·t1enitő

fest
festmény
fésülk.ödik
fia
fiatal
fiatalkorú
figyel
figyelem, figyelmet,
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figyelme

responsible
wife
over, above
term, semester
exaggerate the importance of
something
accumulation, heaping, piling
ring up, call up
cloud
give a ticket (police); prescribe
(doctor); wr ite down
get up
visit (v)
appeal (v )
give notice to quit
grow up
from (a direction); about,
concerning
get dressed
try on
misinterpret
upper, higher
higher, superior court
get free, released, liberated
get into, on (train, bus, etc.)
equipment
equipped
surface
keep someone from sornething,
hinder , hold up
put up
condition
by alI means, without doubt
force, break open
revive; renew
examine
admit, accept
be able to compete with
information
elevator
up, above
survive, remain
maintain, uphold
up, above
snapshot, photograph
take a snapshot, photog~aph
photography, taking of jJlootographs
camera
Frank
man, male
(man) suit
husband
(she) gats married
be a I\,arriec, "wo.....an
disinfectant, antiseptic
paint
painting
comb one I s hair
his, her son
young; youthful
juvenile, youthful
watch, keep an eye on
attention
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fillér (Hungar ian cu.CJ:,',,~cy)
film

fillér, -e
film, _.j e
finn, -Je
Finnország,
fiók, -j a
f i~, fia
f:,.lcska

Finn,
-a

little boy
erat.fier
pay

salary, 'NagE:
physics
hairdresser
catch, hold

fizika

fodrász
fog

shall, will

fog
fog, -at,
foga.d

-a

tooth

engage, hire; receiv~ (a ~uest)
pike-perch (of L;"."e Balat()n)
c lot,hes -ra.ck

,

fo;asker2~,

. ;.-; ,

sub-of[ice; drawer

branch,
boy

f:Lvér, -e
fizet
fizetés

iéYJas
fO<Jas

Fin:1.ish

F'inland

-kereket, -kereke

gear
t.:c.oth-brush

~;~e

fcgkr.2JlJ,

-e

fog':"a.'--

,

tooth-paste
reserve; OCCl.py

.1;.. . 1..., •.• (t2

occu.patien,
'b~"

et:~J6.~.:;;::',

,-.,._._~;_.;;;:<.7,

~.' .. tC c;-li(itj ~i

f ()l.:;la J. t
f ')gya ",.c.

:.\c",l (-Hith

cccupied,
"

fogyasztási cikk,
fc.'r<
-a
fokozás
-'fok~
folyadék, -ja
folyik

lJse up, ccnsur.le
c ems lJ. Ir.e r s I goods

-~

Ciegree; level, (~rade
increase, sppedi!lg up

I

8t de(~J:ee
ll.quid., fluid
flows,

continues

qoes OP,

.c l;/Ee

folyó
fclyos6
folytat
.t 1~;i1 tos
f-ord{t

;~0rr ido~
ccnt~nue

irrlr:~rtant

tr~nslate;

tllrn;

spen~,{

311o~6te

(money)
fcr.-c1ul
forgalom, forgalmat,
forint, -j<',
forma
fc~rás

f,.cteL

-e,

-je

fO"
".C

traffic;
forint

a.rmchaj ..t'

ft~~éLt

-je

f~)l ,j(I:Ú ve :..éf">

:~ 8.!.. dmli ve.s
f(~,J(t:ajz, -<:/t
fc~.1~.sz:.:; t, _. j c>

foleg
-~:'t,

fé,z
fé zelék,
1

francia

J

ii',' ~O r t iC: n t.

ch:::.8flYJ lna.!.~ly
land, 5,)i_l, Edr'_h
<lgr icul t.uu"
filtmer I ag r ~_C:',.1..1. tur ú:'

g:cograr-hy
qrcund floOl,

~ai~

P."'t.i in:'~{

fCölött
fő'/,lros

príncj_pa..l.

the person :-nc~-;.t guilty
rlngleac.er
main .meal
college, ac~de~y

f(-S-';C',~01a

::őnö~~1

trade, con~ercc
(Hungarian curr2ncyl

shape, form
scurce, spring
main,

fn8t.kezés
fe}eL

tl.~l.·n

forsalnw

.-L;

dbo\;e ,ovej:
c h ~Le f, pr i ne J.::-'P".l,

,.h.: .-)~';

(v';
vCY'Jtaole disl-l

'..2CCJX

-t2

FranciaoLsz~g, -a

F:"E.:lch

Franct:
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franciául
friss
fúj

futás
fu tha llmeccs
futballozik
futballpálya
függ
függöny, -ök
függönytartb
fül, -e
fülke
fürdik
fürdő
fürdőszoba
fűszer, -e,
fűszeres

-je

fűszerüzlet, -e
fűt

fűtés

fútőteDt,

-e

gumi

in French
fresh
blow (v)
running
soccer game
play soccer
soccer field
depend; hang
curtain
curtain rod
ear
compartment
take a bath
bath
bathroom
spice, seasoning
spicy, seasonedi grocer
grocery store
heat (a room), make a fire
heating
radia tor, hea ter

G

gabona
galamb, -ja
galéria
gal~ska
g~razs

gaz
gazdag
gazdálkodb
gazdaság, -a
gazdasági
gazdaságos
gazdaságtan, -a
generáloz
,
.
g~p,
-;e, -Je
g~!-l~SÜ
geF~sz

gépkocsi

. '.
-a
gipsz, -et
g61, -ja
golfozik
golybscsapágy, -at
gomba
gombbc
gond, -ja
gondol
gondoz
g~r~g, -ö~, -je
Goro~orszag, -a
gulyasleves
gumi
g~mnaz~um,

ÖTS1ÁZHETVENÖT

corn, grain
pigeon
gallery
noodles
garage
gas
rich
farmer
farm
economic
economical
economy
overhaul (a motor)
machine
mechanize
mechanic
car
gymnasium (high school)
plaster
goal
play golf
ball bearings
mushroom
dumplings
concern, worry, trouble
think
look after, attend to
Greek
Greece
goulash soup
rubber, tire
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GY
gyakorlat, -a, -ja
gyakorlati
gyakorlati órák
gyakorol
gyakran
gyalogos
gy~pot, -ja
gy~r, -at,
-a
gy~rt,

gyartas
gyenge
gyerek, -e
gyermek, -e
gyermekévek
gyertya
gyilkos
gyógyfürdő
,

gy<;gys zer, ,-e
gyogyszertar, -at, -a
gyógyul
gyo~or, gyomrot,
gyomra
gyors
gyorsan
gyorsvonat, -a, -ja
gyökér, gyökeret, gyökere
gyökeres
gyönyörködik
gyönyörű
gyönyörűen
győz

győzelem, győzelmet, győzelme
győzelmet arat

gyufa
gyújt
gyulladás
gyűjt

gyűjtemény
gyűlés

g .lL· ,-"ölc s, -öt
gyümölcsös, -ök

practice (n)
practical
practical exercises
practice; exercise, enforce
of ten
pedestrian
cotton
factory
manufacture, produce
manufactur ing, production
mild, weak
child
child
childhood, childhood days
spark plug, candIe
murderer
medical bath, thermal bath
medicine
pharmacy
be recovering one's health
stomach
fast, rapid, quick
quickly, rapidly
express train
root
fundamental, radical
enjoy, take pleasure, delight in
beautifuI, magnificent
beautifully, magnificently
conguer; gain a victory
victory
win a victory
match (n)
light, switch on
inflammation
gather, accumulate, collect
collection
meeting, assembly
fruit
orchard

H

ha
háború
hacsak
hacsak nem
hadd vizsgáljam meg
hadüzenet, -e, -je
hagy
hagyomány
haj, -at
hajnalodik
hajó
hajt
hajtási igazolvány
hal, -at, -a
hála
halad

576

if
war
if only
unless, except
let me examine him, her, i t
declaration of war
leave, let, allow
tradition
hair
(day) is breaking
ship (n)
dr ive (v)
dr i ver l s license
fish (n)
gra titude
progress, advance
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halál, -a
hálás
halász
halászik
halaszt
hall
hallgat
hallgató (egyetemi)
halogat
hálószoba
hálózat, -ja
hamar
hamarosan
hanem
hang, -ja
hangverseny
hány
hányan
hányadik
hányadika
,
,
hany eves
harisnya
harmadik
harminc
három
háromszor
hasonl!t
hasonló
használ
használt
hasznos
hat
hát
hát, -at, -a
ha"caln,as
hatalom, hatalmat, hatalma
határ, -a
határidő

határol
határoz
hatás
ha, táskör
, -e
,
hatso
hatvan
havazik
ház, -at
haza
házaspár, -ja
házfelügyelő

háziasszony
házi feladat, -a, -ja
házőrző kutya
hegy
hely, -et
pelyet foglal
Ptelyett
helyettes
helyez
helyi
helyzet, -e
henger, -e
herceg, -e

ÖTSzÁZHETVENHÉT

herceg

death
grateful
fisherman
fish (v)
postpone, delay
hear
list2n; be silent
(university) student
keep postponing, delaying
bedroom
network
soon
before long, shortly
but
voice
concert
how many
how many (people)
which, how many
what date
how old
stocking
third
thirty
three
three times
compare; resemble
similar
use (v)
used
useful
six
weIl, to be sure
back
mighty, powerful, enormous
::Jower, migl1"t
border, frontier, boundary
term, term limit, deadline
border , bound
dec ide
influence
spheres of authority, jurisdiction
rear, back
sixty
snow, be snowing
house
home; fatherland
married couple
manager (of a house)
hostess, landIady
homework
watchdog
mountain
seat, pIac e
take a seat, sit down
instead of
deputy, assistant
place, put, set, lay
local
situation
cylinder
duke, prince
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h~t, hetet, hete
hétfő

hetven
hicíba
hicíny
híd, hiJat, h{dja
h~deg

hunez
hímzés
hír, -e
híres
hisz
hiszen
hív
hivatal, -a
hivatalnok, -a
hivatcís
h6, havat, hava
hogy
hogyne
hol
hold, -at, -ja
Hollandia
holmi
holnap, -ja
hon, -a
h6nap, -ja
honnan
honv~delmi minisztérium, -a
hordcír, -ja
horvcít, -ja
hosszabb
hosszú
hova
hoz
hozzcí
hozzcíszokik

h§l<JYM

homero

hőség, -e
hús
húsleves
húsz, -at
huszonegy
hűtő

hűvös

SPOKEN HUNGARIAN

seven; week
Monday
seventy
in vain, vainly
lack
bridge
cold
embroider
embroidery
news
famous
believe
but, surely, why, well
invite, call
office, bureau
clerk., official
vocation
snow (n)
how; that
of course, naturally, yes indeed
where
acre; moon
Holland
things, belongings
tomorrow
fatherland, home land, native country
month
where from
Ministry of National Defense
porter, redcap
Croatian
longer
long
where to, in which direction
bring
to, towards, to his place
become, get accustomed to
lady
thermometer
heat (n)
meat
bouillon, broth
twenty
twenty-one
radiator, cooling apparatus
cool, chilly

I

ide
ideges h
idén
idő, ideje
időjárás

idős
időszak, -ja
időszerű
időtartam, -a

igaz,
igazan
igazgat6

578

here, to this place
make nervous
this year
time, period; weather
weather
old, aged, elderly
period, time
timely, seasonable
length of time, period
true, real
real ly
director
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igazi,
igazs~g,

-a,
,
igazsagszolgaltatas
igen
igénybe vesz
Igér
{gy
igyekszik
ijed
illatszer, -e
illetőleg

ilyen
ilyenkor
indul
influenza
ing, -e
ingyen
ing~enes

inkabb
innen
intéz
intézkedés
ipar, -a
ipari tanul6
iparos
iparostt;{s

,

~r

ir;{nt
idny!t;{s
ír;{sbeli
~r~gyel
~ro

!r6asztal
iroda
irodalom, irodalmat,
{r6gép, -e, -je
is
iskola
iskol;{ba jt:rr
ismer
ismeretlen
ismerős

ist;{ll6
Isten, -e
iszik
ital, -a
itat
ítél
ítélet, -e
itt
itthon
ízlik
izzad

,

Jaras

irodalma

real, genuine
justice
judiciary power, jurisdiction
yes
make use of, take advantage of
promise (v)
so, like this
strive, endeavor
get frightened
perfume, scent
respectively
such, of this kind
at such a time, this time
start, depart, leave
fIu
shirt
free of charge, gratis
free of charge, gratis
rather
from here
manage, conduct, direct, arrange
measure(s), step(s), arrangement(s)
industry
industrial apprentice
craftsman, tradesman
industrialization
write
toward, about
direction, guiding
written
envy (v)
writer
desk
office, bureau
literature
typewriter
also
school
a ttend school
know, be acquainted with,
familiar with
unknown
acquaintance; familiar with (to)
stable, barn
God
drink (v)
dr ink
make somebody drink
sentence; form an opinion
sentence, judgement
here, in this place
(here) at home
taste weIl, like (food or drink)
perspire, sweat

J

J;{nos
j anu;{r, -j a
j;{r
j ;{r;{s

ÖTSMZHE'l'VENKlLENC

John
January
go, walk, move
district
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'
M
J.arrau

j~rmú, -vet,

.' ,
Jarvany

j~ték, -a,
j ~tszik

-ve

-ja

· ,
Javara

jav~ra v~lik

javtt
jav{thatatlan
jég, jeget, jege
j égs zekrény
jegy
jegyiroda
jegyszedő

jegyzet, -e
jelenleg
jelent
jelentés
jelentős

jelez
jellemző

·,

JO

jó üzletet csin~l
jobb
jobbra
j og, -a
jogi
jogkör, -ök, -e
jól
jól áll
j ól keres
j ól viseli magát
jólesik
jóllakik
jóllehet
jóval

jóv~hagy~s

·,
Jozan
jön
jövedelem, jövedelmet,
jövedelme

jövő

jövő hét, hetet, hete
jugoszl~v, -ja
Jugoszl~via

július
.' .
Jun1.us
jut

vehicle
epidemic
toy; play, game
play (v)
for the good of, to the advantage of
be good for, benefit
repair (v)
incorrigible, irreparable
ice
refrigerator, icebox
ticket
ticket office
ticket collector
note (n)
at present, for the time being
mean, indicate; report
report, bulletin, communiqué
important, significant
mark, indicate, show
character istic
good
get a bargain
better; right
to the right
law, right
legal, juristic
jurisdiction
weIl
become, suit, fit
make good money, earn a good living
behave weIl
it's pleasant, pleasi~g
eat enough, have enough
although, notwithstanding
much, quite, far
approval
sober
come
income
future, coming
next week
Yugoslav
Yugoslavia
July
June
get, arrive; obtain

K

kab~t, -ja
kacsa
kalandozik
kalap, -ja
kalauz

k~lvinista

kamara
kamra

kan~l, kanalat, kana la
k~nikula

kanyar, -ja

580

coat
duck
wander, roam about; have adventures
hat
conductor, guide
Calvinist
pantry, very small room
pantry, very small room
spoon
hot spell
curve
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kap
kapcsol
káposzta
kapu
kar, -ja
kár
kararnb~l,

-ja
karburator, -a
karosszék, -e
karosszéria
Kárpátok
katona
katonai
kávé
kávéfőző

kávéház, -at,
kedd, -je
kedv, -e
kedvenc

-a

kedv~s

kedvező

kefe
kegyelem, kegyelmet,
kegyelme
kék
ké.-:e.
kelet
keleti
kell
kellemes
kellemetlen
kelta
kemény
kéJTlia
kenyér, kenyeret,
kenyere
k~nyeret ,keres
kenyszer~t

kép, -e
képeslap, -ja
képez
képtár, -at, -a
képvisel
képviselő

kép'. co l
kér

~-'lo:'~~::"-.~ _
:~.:.: 2

kerek
kerék, kereket, kereke
kerékpár, -ja
keres
kereskedelem, kereskedelmet,
kereskedelme
kereskedelmi
kereslet, -e, -je
kereszt~ -je
kereszteny
keresztül
keret,-e, -je
kert" -je
kertesz
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get, receive
connect
cabbac;e
gate'
arm
pity, shame, that's too bad
traffic accident
carburetor
armchair
body (of car)
the Carpathians
soldier
military
coffee
percolator
café
Tuesday
mood, disposition
favorite, pet
de~r, kind, nice
favorable
bru-;h (n)
pardon, amnesty
blue
bluish
east
eastern
is needed, wan ted, necessary
pleasant
unpleasant
Celt
hard
chemistry
bread
earn a living
force, press
picture
illustrated paper
train, teach
picture gallery
represent
representative
imagine
ask, request, want
-:. Li.~~_' "i: ~;_ O;.).

a. c>- (a 1.-:: ':,G:=.;-c.ion)
round
wheel, tire
bicycle
look for
commerce, trade

commercial
demar)d
cross
ChI.1.stian
through, across
scope, framework
garden
gardener
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kertgaz~lkod~s

kertgazdálkodás
kerül !ValahOVa)
kerül pénzbe)
kerül időbe)
kerület, -e
kérvény
kés
késik
keskeny
késő

kész
készpénz
kesztyú
készül
két
kétemeletes ház, -at
kétségtelenül
kétszer
kettő
kettőnk

kevés
kéz, kezet, keze
kezébe kerül
kézhez vesz
kezd
kezdés
kezdődik

kezel
kéZifék, -e, -je
ki
kiadás
kiadó
ki~ll{t

ki~llítá.s
kibocs~t
kibővít

kicserél
kicsi
kicsiny
kiderül
kielégít
kiemel
kifest
kihirdet

kij~rat., -a
k ij ön a pénZből

kikerül

kiki~lt

kiköt
kilátás
kilenc
kilencven
kilométer
k ilométer Óra
kínálat, -ja
kinek
kinevez
kinn
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truck farminCJ
get, arrive tsomewhere)
cost (money)
take, consume (time)
district, region
application, request
knife
be late
narrow
late
ready
cash
glove
prepare, being made; get ready;
study to be
two
three-storied house
undoubtedly
twice
two
two of us
littIe, few
hand
get, falI into somebody's hands;
come by chance upon sornething
receive, get
start, begin
start(ing), beginning
start, begin
handle, treat, attend
hand brake
who; out
issuance
for rent, to let
disqualify, send off the field;
exhibit
exhibition
issue (v)
enlarge, widen
exchange (v)
small
small, littIe
clear up (weather or sky)
satisfy
stress, emphasize
paint
pronounce
exit
manage with the arnount of money
available
emerge, come out
proelaim
anchor, land (a ship)
view, sight
nine
ninety
kilometer
speedometer
offer (n)
to whom
appoint
outside, outdoors
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kint
kinyit
kinyomoz
kirabol
kirakat, -a, -ja
királyság, -a
kirándul
kis
kisasszony
kisebb
.
kisér
kisipari termelőszövetkezet, -e, -je
kiskereskedelem, ~kereskedelmet,
-kereskedelme
kitakar{t
kitart
kiterjed
kitúnő

kitúz
kiutal
kíván
kíváncsi
kivilág!t
kivonat, -ja
k!vül
k!vülem
klasszikus
klíma
klinika
kocsi
,
koho,
kolbasz
kommunista
komoly
konzul~ -ja
konzulatus
konyak, -ja
konyha ,
konyhaedeny
kopog
k 0-,'0 t t
kor" -a
koran
korcsolyázik
k6rház, -at
kormány
korona
kosár, kosarat, kosara
kosárlabda
k6stol
kovács
köd, -öt, -e
köhög
kölcsön
kölcsönad
kölcsönkér
kölcsönös
kölniv!z, -vizet, -vize
költ
költemény
költészet, -e, -je
költő

outside, outdoors
open (v)
trace, track (down)
rob
show window
kingdom
make an excursion
little, small
miss, young lady
smaller, less
accompany, escort
craftsmen's co-operative
retail trade
clean (a room)
hold out, stick to, stand by
extend, spread over
excellent, superior
set a goal, aim, target
assign, allocate; remit
wish (v)
curious
light up, illuminate
excerpt
outside, without
besides me
classic, classical
climate
clinic
car, vehicle
foundry, metallurgy
sausage
communist
serious
consul
consulate
cognac
kitchen; cuisine, cooking
cook ing utensils
knock
worn
age, era, period
early
skate (v)
hospital
steering wheel; governm3nt, cabinet
crown
basket
basketball
taste, try, sample
smith, blacksmith
fog
cough (v)
loan (n)
lend
borrow
mutual
eau. de Cologne
spend
poem
poe try
poet
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költözik
költözködik
költséges
..
,
,
kol tsegvetes
könnyIt
könnyű

könyv, -e
könyvelés
könyvtár, -ak, -a
kör, -ök, -e
környék, -e
körte
körül
körülbelül
körülh
körülmény
körülvesz
körzet, -e, -je
köszön
köt
kötelező

kötött
kötött kabát
kötszer,
-e
.. ,
kover
követ, -e
követel
következik

..

következő

,

kovetseg, ~e
követségi tanácsos
követségi titkár, -a
köz
közbejön
közben
közel
közép, közepet, közepe
középiskola
közgazdaság, -a
közgazdász
közigazgatás
közismert
közkegyelem, -kegyelmet,
..
-ke~yelme
kozlekedes
közlemény
között
központ, -ja
központi
.. .- -efűtés
XJL.. cc;,
r...ö~ ~'~.a2:jJS'

..

-ct

közvetlenül
,
kozzetesz
Krisztus
krumpli
kukorica
kulák
kulcs
kultúra
kút, kutat, kútja
kutató
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move, change residence
move, change residence
costly, expensive
budget
ease, make easier
light (weight), easy
book
bookkeeping
library
circle, ring, round
surroundings, environs
pear
around
about, approximately
defi.ne, describe
conditions, circumstance
surround
district
greet, salu te; thank
bind, tie
obligatory, compulsory, mandatory
knitted
sweater, cardigan
bandage
fat, stout
minister, envoy
demand, claim (v)
follow (in turn), come after
following, next
embassy
legation counselor
secretary of legation
community, public, collectivity;
intermediate space, interval
in;_~er fere,
occur
meanwhile
near
middIe
high school
economy
economist
(public) administration,
executive (branch of government)
well-known, widely known
amnesty
traffic
publication, communiqué, statement
between, among
central, center
central heating
villa9'G, c omrnun i ty
repüblic
directly
publish
Christ
potatoes
corn
w~,al thy peasant
key
cultu:Le
weIl, fountain
research
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kutya
küld
külföld
külföldi
külkereskedelem, -kereskedelmet,
-kereskedelme
külön
különben is
különböző

különféle
különösen
külső

külügy
külügyminiszter, -e
k~lü~yminisztérium, -a
kulvaros

dog
send
abroad
foreign
foreign trade
separate, private
besides, moreover
various
various
speciaIly
outside, exterior
foreign affairs
Minister of Foreign Affairs
Minist~y of Foreign Affairs
suburb

L

láb, -at, -a
lábas
labda
labdarúgó
lábnyom, -a
labora tor ium, -a
láda
Lajos
.
,
1. c. ... G. ,~,

__ c... ~c."

-jé..

lakber, -e
lakik
lakó
lakos ,
lakossag, -a
lámpa
lánc
lánchíd, ·-;)~.;é.l..., -ú~dja
lány
lassan
lassú
lassul
lát
látásból ismer
látogat
látszik
láz, -at,
le
learat
lebeszél
lecke
leég
lee s il~
lefordít
leglég, leget, lege
legalább
legfelsőbb bíróság, -a
légiposta
legmagasabb
legszebb ,
legyen SZ1ves
lehet
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leg
pan
ball
soccer player
footprint
laboratory
crate, case
Louis
2,,;0..;.:

:::,-nent.,

fIat

-.a,":;':oc~\.

rent
dwell, live (in)
tenant, inhabitant
resident, inhabitant
population, inhabitant
lamp
chain
chain bridge
girl
slowly
slow
slow down
see
know by sight
visít (v)
visible, show, appear
fever
down
reap, harvest
talk somebody out of something
lesson
burn down; become broke
falI down, off
translate
most
air, atmosphere
at least
supreme court
air maiI
highest, tallest
the most beautifuI
be so kind, will you kindly
it's possible
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lehetséges

lehetséges
lejár
leköszön
leköt
lekvá:r, -ja
lelassul
lélegzet, -e
lemarad
lemarad a vonatr61
lemez
lemezj~tsz6
lemond
lengyel, -j~
Lengyelörszag. -a
lenn
lent
lényeges
lépcső
lépcsőház, -at,
lepedő

-a

l~~s

lepest tart
lesüllyed
lesz
leszáll
leszokik
letart6ztat
l,;tel~edik
letes~t

levegő

levél, levelet, levele
levelezés
levelező
tanfolyam, -a, -ja
levelezőlap

leves
levon
levő

lezár
lezsíroz
liba
lírai
l~ter, -je
10, -vat, -va
l&rős

16g
lop
lovaskocsi
lő

possible
e.x:pire
resign, withdraw
tie down; contract for, secure an
option on
jam, preserve, marmalade
slow down
breath
be late for something; drop,
falI behind
miss the train
record (n)
phonograph
resign, give up
Pole, Polish
Poland
below, beneath, down
below, beneath, down
significant, essential
stair, stairs
staircase
sheet
step
keep pace
sink, falI, drop
(he, she, it) will be
descend, COine down; get out, dOIf!Il
get out of the habit of doing
something
arrest (v)
settIe down
establish
air
letter
correspondence
correspondence course
postcard
soup
subtract, withhold
situated, existing, being
~lose, shut down
lubricate
goose
lyrical
liter
horse
horsepower
hang down
steal
(horse) carriage
shoot

M

ma
macska
madéfrr· madarat, madara
maga
mag",ba foglal
mag'~
mag'hoz t~r a meglepe~stól
mag",hoz vesz

586

today
cat
bird
you; yourself, himself, herself
contain, include
yoursr somebody's own
get over the surprise
take in
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mag~m

,

mag~nszemely

mag~nt~lajdon, -a
maganvallalat, -a
magas
magyar~ -ja
magyaraz ,
Magyarorsz~g, ,-a
,
Magyarorszagrol valo
m~gyarul

maj, -at
maj.(lis
majd
majdnem
~~or, -ja
~Jus

malna
,
mar
,
mar nem
marad
, .
marc~us

Margit
marha

~ria
,

mas

~sf~l
~sik

,

-ja
masod-:
~sodfok& b!r~s.(g
~sodik
~sodika
m.(sodik emelet, -e
~sodrendú
~szik
matematika
, ,
~snap,

Maty~s

matyo
meddig
medence
medve
~g
m~g

meg akkor is ha
megalapít
meg.(ll

meg~ll~!t

megallo,
megbeszel

megbíz
megbízott, -at, -ja
megbocs.(t
megbukik
megeg~ezik

megelegedett
megelóz
,
meger
mege l:> Z ik
megfiÍzik
megfelel

megfelel

myself
private person, individual
private property, ownership
private enterprise, firm, company
tall, high
Hungarian
explain
Hungary
fro"m Hungary
in Hungarian
liver
picnic in May
then, later
nearly, almost
farm
May
raspberry
already, before
not any more
stay, remain
March
Margaret
beef, cattle
Mary
else, other, different
one and a half
other
next day
second, subintermediate court
sec ond
the second (day of the montil)
third floor
sec ond-ra te
climb, crawl
mathematics
Matthias
peasants living in or near
MezoKövesd in Hungary
how long
basin
bear (n)
and
still, yet, in addition, even
even if
establish
stop (v)
conclude, determinate, establish
stopping (place), stop
fix (time), come to an agreement,
talk over
entrust, charge
representative, deputy, delegate
forgive, pardon
fail (an examination), defeated
agree
sa.tisfied
over take
live to see; worth-while
eat up
catch a cold
be suitable
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"leg fésülködik

megfésülködik
megfigyelő

megfog
megfordul
megfőz

meggyógyul
meggyőz

meggyújt
meghagy
meghal
meghal~d

megh'7taroz
megh~v,

meghl.vo ,
megI;0r;OSl.t
laegl.ger
megijed
megint
megismerkedik
megi~zik

megkerdez
megkopogtat
megkóstol
megkönny!t
megköt

megl~togat
megl~tszik
meglepet~s
,

megm~gyaraz

megmer
megmond
megmosako.iik
megm~tat

megnez
megnyer
megnyiratkozik
megold,
meg~l~as

megor 7z,
megprobal
megsebesül
megsemmisül
megs~rt
megs~rül

megspbrol
megsz~ll~s
megszavaz
megszervez,
megsz~r~ezes

megszoll.t
megszüntet
megtal~l

megtörülközik
megtud
megJj It
megvesz
megvitat
megvizsg~l

megy
megye
mehet
mekkora
meleg
melegem van
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comb one's hair
observer
catch, hold
turn
cook
recover, get weIl again
convince
light. switch on
leave, let somebody keep something
die, decease
surpass, exceed
decide ",pon
invite
invitation (card)
introduce, acclimatize
promise (v)
.
get frightened
again
get acquainted
drink up
ask (a question)
sound, tap
taste, try, sample
make easier, ease
bind, tie
vis i t (v)
appear; evident, noticeable
surprise
explain
take (tempera ture) ~ measure; we ü_h
tell, say
wash oneself
show
look at
win, obtain
have a haircut
solve
solution
preserve, keep, hold
try (v)
get wounded
destroyed, annihilated
offend
get injured
save, economize
occupation
vote for, pass (a bill)
organize
organization
speak to, address somebody
abolish, terminate
find
dry, rub oneself down
find out, get to know
renew
buy
debate, discuss
examine
go
county
can go
how large; what size
warm, hot
lIm warm, hot
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------------

mell, -e
mellékutca
mellett
mély
melyik
mentő

menza
mennyi
menny'ért
mennY~rE~

mennYlseg, -e
mennyiségtan,
-a
,
mer
méret, -e
mérkőzés
mérkőzik

mérnök, -öt, -e
merre
mérsékelt
mert
mesél
mester, -e
messze
,
meter, -e
mező, mezeje
mezőgazdaság, -a
mi
mi j ih a tban van?
mialatt
miatt
mielőbb

.. ,:;.clőtt
miel.k
miért
mikor
miközben
milyen
mind
minden
mindenféle
mindenhol
mindenki
mindennap
mindhc{rman
mindi~

mindjart
mindnyc{jan
mindny~juk
minél o o o annc{l
minél előbb
miniszter, -e
miniszterelnök, -öt, -e
minisztérium, -a
minisztertanc{cs
minket
.
,
mlnoseg, -e
mint
mintha
minthogy
mióta

.

miről

mise

ÖTSZÁZNYOLCVANKILENC

,:lise

chest, breast
side street, back street
next to, beside, by
deep
which
ambulance, rescuing
students' canteen or cafeteria
how much
for how much
how; how far
quantity
mathematics
measurei weigh
size, measurement
match, game, contest
compete, fight
engineer
in which direction; where
temperate
because
tell a tale
master
far
meter
meadow
agriculture
wei what
What are you doing here?
while
because of
as soOn as possible
before
ours
why
when
while
what's it like, what kind, sort of
alI, every, each
everything, alI
alI kinds, sorts
everywhere, at alI points, alI over
everybody
every day, daily
alI three (of us, you, them)
always
irnrnediately, right away
alI (of us, you, them)
alI of them
the more o o o the more
as soon as possible
minister, cabinet member
prime minister
ministry
council of ministers
us
capacitYi quality
as, like
as if, though
since, as
since when
of what
mass
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ELit

mit
mivel
modern
m6dos!ds
m6dszer, -e
molncrr, -a
mond
mos
mosakodik
,
mosas
mos d6szappan,
-ja
,
.
mososzappan, -Ja
most
mostancrban
Moszkva
motor, -ja
mozi
mozog
mögött
mögöttünk
mulatscrgos
múlik
múlt
múltkor
múlva
munka
munkaeró

munkan~lkülis~g, -e

mu nkcr s
munkaverseny
mutat
,
muzeum, -a
mű,

művet, műve

műcsarnok, -a
műhely, -et
működik
műsor, -a
műszaki
műszer, -e

. ,
művel~s
művelód~s
.,
muvesz
muugro

műv~szet, -e

what
because, since, as: with what
modern
modification
method
miller
say, tell
wash (v)
wash oneself
wasli(ing)
toilet soap
laundry soap
now
lately, nowadays
Moscow
engine
movie
move (v)
behind, back of
behind us
amusing
pass (away), elapse; depend on
something
past, last
the other day, lately
after, to, tilI (with reference
to time)
work, labor, job
manpower, labor
unemployment
worker, workman
work competition
show (v)
museum
work, work of art, composition:
artificial
picture, art gallery
workroom, workshop
work, run, function, operate
program
technical
instrument
fancy diver
cultivation
culture, education
art ist
art

N

na
nadrcrg , -ja
nagy
nagykereskedelem, -kereskedelmet,
-kereskede Ime
nagykiterjed~sű

nagykövet, -e
nagyon
nC}gyszerű

nala
nap, -ja
napirendi pont, -ja
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weIl (interjection)
(pair of) trousers
big, large
wholesale trade
extensive, vast, wide
ambassador
very
fine, splendid, superb
with him (her): at his place
day: sun
items of the agenda

ÖTS~ZKlLENCVEN

Hosted for free on livelingua.com

M

SPOKEN HUNGARIAN
napokban

recently, the other day
living room
common cold

n~ppali

natha
,
-ne
nedves
,
negy
negyed
negyedik

Mrs.

n~gyedike

negyszer

n~gyszögletes

negyven

n~gyzet, -e,
n~ha
n~h~ny
neh~z

-je

neki
nekifog
nekikezd
nekimegy
n~lkül

nem
nem b~nom
nemcsak
n~met,
-je,
,
Nemetorszag, -a
n~metül
,

nemreg,
nemsokara

nemzed~k, -e

nemzet, -e
nemzeti
nemzetközi
, .

,

nen~

n~,

-e

n~pdal~

-a
nepesseg, -e

n~pgazdas~g, -a
n~pgazdas~gi
terv,
, .
n~raJz~

,

l10ver

-e

-ot

n~szeru

n~pviselet, -e
nev, nevet, neve
nevel
nevelőint~zet, -e, -je
nevez
,
nez
,
nezo
nincs
nincsen
,
.
norveg, -Ja

.

Norv~gia

november, -e
nő
nő

.

növel
,
nover, -e

ÖTS~ZKlLENCVENEGY

humid, wet
four
quarter
fourth
fourth (of the month)
four times
square, four-sided
fort y
square
some times
few, some
difficult, heavy
to him (her)
start to do something
set about doing something
attack somebody; bang against
something
without
no
I don"t care, mind
not only
German
Germany
in German
lately, recently, not long ago
soon, before long
generation
nation
national
international
auntie
people
folksong
population
national economy
national economic plan
ethnography
popular
folk costumes, national costumes
name
bring up, educate
reformatory; boarding school
call, name (v)
look (v)
spectator
there"s no(t)
there's no(t)
Norwegian
Norway
November
grow
woman
increase (v)
sister
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nyak

NY

nyak, -at, -a
ny"}kkendó
nyar, nyarat, nyara
nyaral

neck
necktie
summer
spend the summer holidays,
pas s the summer

nyaran-:.;a
ny~ri i"uha
nyelv, -e
nyelvtan, -a
nyer
nyers

eve-cy SUfllITler

nyilv~nos

nyilvántart
nyiratkozik
nyit
nyolc, -at
nyolcvan, -at
nyom, -a
nyomoz,
nyomozas
nyugat
nyugati
n~godt

nyÚlvány

summe.:: :.;uii.:, dress
language
grammar
win, obtain
raw
open, public
record (v)
have a haircu t
open (v)
eight
eighty
track, trace, (n)
search, investigate (v)
investigation, search
west
western
calm, still, tranquil
foothill

o, 6
oda
óhajt
ok, -a
okmány
okos
okoz
oktat
oktatá"s
október, -e
olaj, -at
olasz, -a
olaszország, -a
olcsó
oldal, -a
olimpiai játékok
olló
olvad
olvas
olvasgat
olvasnivaló
olyan
onnan
opera
operál
,
ora
órakor
orosz
,
Oroszorszag, -a
oroszul
,
orszag, -a
orsz~gg~lés
orszaghaz, -at

592

there (to that place)
wish, des ire (v)
reason
document
c lever, wi se
cause (v)
teach, educate
teaching, education, instruction
October
oil
Italian
Italy
cheap
side; page
Olympic Games
scissors
thaw, melt
read
browse, read off and on
some th ing to read
such, that kind
from there, from that place
opera
operate
watch, clock; hour
at o o o o'clock
Russian
Russia
in Russian
country
parliament
parliament building, parliament
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országút,

-utat,

-útja

orvos ,
orvossag, -a
oszlik
oszt
osztály

osztályvezető

os
, <..trák , -ja
ota
ott
otthon,
-a
,
ovatos

Ö,

highway
doctor
medicine
divided into
divide
department, class
department head
Austrian
since

there (in that place)
at home
carefuI, cautious

Ő

ő

..

occse
,
ocsem
ők

ökölvfvó
öltözködik
on, -ök
on
önálló
önincHtó
öntöz
őr, -ök, -e
~rdög, -öt, -e
oreg
őriz

örök, -öt
orom, -öt,
örül
ősz, -ök
ossze
osszeg, -e

-e

összegyűjt

..

összehangol
,
osszemer

összem~rik az erejüket

osszesen
öt, -öt
ötlet, -e
ötödik
ötven
,
ove

..

she. he
his (her) younger brother
my younger brother
they
boxer
get dressed
you
self
independent
self-starter
irrigate, water
guard (n)
devil
old
guard (v)
eternal, everlasting, endless
joy, pleasure, delight
be glad, delighted, pleased
autumn, falI
together
amount
gather, collect
co-ordinate, harmonize
comparej match against
they are matched against each other
(in sport, to determine the
championship)
altogether
fiv8
idea, notion
fifth
fifty
his, hers, its

p

pad, -ja
padlás
padló
páholy
palacsinta
pálinka
pálya
pályaudvar, -a
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bench
attic
floor
box (in theate.c)
pancake
brandy
course, path; grounds, playing fields;
career, profession
railroad station
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pap

p~p,

-ja

,
pap1r, -Ja
paplan, -a
paprika
paprikás
,
. csirke
par, -Ja
paradicsom, -a
parancsol
paraszt, -ja
páratlan
park, -ja
pap~

p~rkol
p~rnC}

'pC}rnas
parolt
part, -ja
párt, -ja
pásztor, -a
patak. -ja
pedig
például
péntek,
-je
,
p~nz ,
~~nz~ar, -ak, -a
penzugy
perc
persze
erzsa
pé~e:L

piac
pihen
p~nc~

p1ncer, -e
pingál
piros
piros lámpa
piszkos
pizsama
plafon, -j a
pláne
,
pogC}ny
poha~, poharat, pohara
pokroc
politika
politikai
pont, -ja
pontos
pontosan
porcelán, -ja
porCos
portás
portugál, -ja
portugália
posta

pÓtpótkerék, -kereket, -kereke
Pozsony
pÖrkölt, -je

probl~rna

puff
puha
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priest
pope
paper
quiit, cover
green pepper, paprika
chicken paprika
pair; couple
tomato
order, want (v)
peasant
unequalled, unrivalled; uneven ,
park (n)
park (v)
cushion, pillow
cushioned, soft
steamed, steam-cooked
shore, bank
party
shepherd
creek, brook, stream
however, but, yet, nevertheless,
on the other hand
for instance
Friday
money
cashier' s desk
finance
minute
of course
PGl.-oian

Pe',:er
market
rest (v)
cellar
wa iter
paint (v)
red
red light (traffic)
dirty
pyjamas
ceiling
particularly, especially
pagan
glass (drinking)
bla:lket
politics, policy
political
clause, article, paragraph; point
exact, punctual
exactly
china
dusty
doorman
Portuguese
Por tuga l
post office, maiI
additional, substitute, extra
spare tire
Bratislava
goulash
problem
bang
50ft
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pulyka
puszta

turkey
plain, prairie

R

,

ra
ráadja a fejét
rab, -ja
rábeszél
rabló
rabol
rádió
ragaszkodik
ragyogó
rajta
raj tam
rajta kívül
rajtakap
raj zol
rák, -ja
rákerül a sor
rántott
,
ravesz
református
,
reg~n

regeny
reggel, '-e
reggelizik
régi
régóta
rekamié
remek
remekmű, -vet, -ve
remél
rendbehoz
rendel
rendelkezés
rendelő

rendes
rendezetlen
rendőr, -ök, -e
rendőrség, -e
rendszám, -a
rendszer, -e
rendszeres
rendszerint
renge"ieg
renovalva
repÜl
repÜlő

re~l~~, -e, -je
repuloter,
-teret, -tere
,
resz
részt
vesz
,

r~sz~9

reszere
részesít
részlet, -e
rét, -je
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on, onto
apply oneself to, become addicted to
prisoner
persuade, talk somebody into doing
samething
robber
rob
radio
cling, stick to
bright, excellent, splendid
on her (him, it)
on me
besides him (her, it)
ca tch somebody doing some th ing
draw
cancer
it's his turn
fried in bread crumbs
put on: persuade somebody to do
some thing
Presbyterian
long ago
novel
morning
eat breakfast
old
long since, for ages
studio bed, davenport
superb, splendid
masterpiece
hope (v)
put things in order
order {v)
order, instructions
doctor' s office
decent, fair, fine
disordered, unsettled
police (man)
police force
license number
system, method
constant, systematical
usually, as a rule
a lot of, enormous, ~nse
restored, renovated
fly (v)
flyer
airplane
airport
part
take part
drunlt
for him (her, it)
9 ive
part, portion
field, meadow
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,

retes

,

retes
rettenetes
rizs
rokon
róla
rom., -j a.
roman, -Ja
Románia
rossz
rossz szemmel néz valamit
rosszul
, ,
rovasara
rozs
,
rozsa
rögtön
röntgen
röntgenez
rövid
ruha
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strudel
terrible, dreadful
r ice
relative
from him (her, it), of it;
about it (him, her)
ruin, remains
Rumanian
Rumania
bad, out of order
disapprove of something
badly, poorly
a t. somebody' s expense
rye
rose
at once, right away
X-ray
make an X-ray
short
dress, suit

s
s a többi
saját
sajnál
sajnos
sajt, -ja
saj tó
sajtóattasé
saláta
sándor
,
sar, sarat, sara
sárga
sarok,
sarkot, sarka
,
saros
se
seb, -e
sebesség, -e
sebességváltó
sebész
sebészet, -e, -je
segély
segft
sehol
sehova
sem
semmi
semmit sem
senki
,
sert ,
sertes
,
seta
sétál
s{el
siet

dk

siker, -e
sikert arat
sikerül
s{kos
s{ksá g , -a
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and so forth, et cetera
own
regret, be sorry
unfortunately
cheese
press
press attach~
lettuce, salad
Alexander
mud
yellow
corner
muddy
neither, nor; not ... either
wound
speed
transmission
surgeon
surgery
aid (n)
help (v)
nowhere, no place
nowhere, not anywhere
neither, nor, not; not ... either
nothing
nothing at all
nobody
offend
hog; pork

~:i~ ~~~

ski, go skiing
hurry (v)
flat, level, plain
success
achieve success
succeed
slippery
plain, lowland
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sima
sincs

szakiskola

even, plain, smooth
it isn't
either,
there isn't
either
it isn't
either,
there isn't
either
shi, go skiing
salt
never
never
much, many, lot
for long
many (people)
by far, much
many times, frequently
ham
line
stand in line
out of one's turn
fate, destiny
thin, slim
bee r
indeed, moreover
dark
it's getting dark
Spanish
Spain
save, economize
sport
sportsman, sportswoman
stadium
statistics
stop sign
weight
grave, serious; heavy
ser iously
roast.;, rrie'__ t, b':'L_C:(~
é;_~IV;, iCI_lJ,
drc_'
urgent, press ing
shine (sun); bake, broil, fry
pastry, caKe
Switzerland
Swiss
Swedish, Swede
Sweden
ooo

ooo

sincsen

ooo

sízik
,
so
soha
sohasem
sok
sokáig
sokan
sokkal
sokszor
sonka
sor, -a
sorba áll
soron kívül
sors,
savany
sör, -ök, -e
sőt

sötét
sötétedik
spanyol, -ja
spanyolország, -a
spórol
sport, -ja
sportoló
stadion, -ja
statisztika
stop jelző tábla
s~ly

súlyos
,
s::lyosan
I.'U,-="

t-.,

.J'

,,;ü:l'{c
s~::;,ós

sut
.. ,
sutemeny
svájc
'. .
svaJc~
svéd, -je
Svédország,

-a

sz
szabad
szabadság, -a
szabadtéri színpad, -ja
szabály
szabályoz
szabálytalan
szabó
száj, -at
szak, -j a
szakáll, -a
szakember
szakértő

szakiskola
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permitted, allowed, free
freedom
open-air theater
regulation
regulate
irregular
tailor
mouth
profession, branch, line,
speciality
beard
eX2ert, specialist
expert, specialist
specialized secondary school,
technical institute
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;;;zakma

szakma
szakszervezet, -e
s zak tárgy, -a t
szalad
száll
szál1ft
száll!tás
száll!tási határidő
szállftö
szálloda
,
sz~m~ -a
szamara
, , ,
szam~tas

számla
számol
,
szamos
számtalan
számtan, -a
szántÓföld, -je
szappan, -ja
szaval
szaván fog
szavaz
száz, -at
század, -a, -ja
százalék, -a
szebb
szed
szédül
,
sz~geny

szek, -e
szekér, szekeret, szekere
szekrény
szél, szelet, szele
széles
szelet, -e, -je
szem, -e
szemben
személy
személyvonat, -a, -ja
szempont, -ja
szent
szentel
szenved
,
sz~

szepen
szépmúvészet, -e
szépmúvészeti mÓzeum, -a
szeptember, -e
szerb, -je
szerda
szerelő

szerencse,
szerencsere
,
szerencses
szerep, -e
szerepel
szeret
szerez
szerint
szerszám, -a, -ja
szerte
szert tesz
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trade, line, profession
trade union
special subject, major
run
fly (v)
transport, carry
shipping, transport
term of delivery
transporter, carrier
hotel
number; issue
for him (her, it)
counting, reckoning; arithmetic
bill
count, calculate, do arithmetic
many, numerous
innumerable, countless
arithmetic
plowland, arable land
soap
recite
take him (her, you) up on something
vote (v)
hundred
century
percentage
more beautifuI, nicer
gather, collect; take (medicine)
be dizzy
poor
chair
eart, wagon
wardrobe, cabinet, closet
wind (n)
wide
slice, piece, cut (n)
eye

opposite to
person, individual
local (passenger) train
point of view
saint
devote, bestow; dedicate
suf fer
pretty, nice, beautifuI, lovely
nicely, prettily
fine arts
Museum of Fine Arts
September
Serbian
Wednesday
mechanic
luck, fortune
fortunately
lucky
role
perform, act
like, love (v)
get, obtain
according to
tool
alI over, everywhere
obtain, acquire

ÖTSZÁZKILENCVENNYÖLC

Hosted for free on livelingua.com

SPOKEN HUNGARIAN

szerv, -e
szervez
szervusz

szerződés
szerződést köt
sz~get~

-e

sz~goru

szilva
,

sz~n,
-e
színház, -at

színművészet, -e
színpad, -ja
színtársulat,
-a
, -e
sz~v,
szívbaj, -t
szíves
,
sz~vesen

szó, szavat, szava
s",óban volt
szabó.
szóbeli
szobor, szobrot, szobra
szocialista
szódavíz, -vizet, -vize
szoknya
szokott
szoktat
szól
szól a telefon
szolgál
szolgálat
szombat, -ja
szornja~

szomoru
':lzomszéd, -ja
s'zórakozik
sZ9rgalmas
szaval
szovjet, -je
Szovjetunió
szólő
szőnyeg,

-e
szövetkezet, -je
szurko16
szükség, -e
szükséges
szükséglet, -e
születik
szülő
szülőföld,

-je

szürke

takarítónő

organ
organize
hello
treaty, contract, pact
make a treaty
island
strict
plum, prune
color'
theater
dramatic art
stage
theatrical company
heart
heart disease
amiable, cordial, kind
gladly, cardiaIly, with pleasure
word
carne u~ (in discussion)
room
oral
statue
socialist
soda water
skirt
you (he, she, it) usually; usual,
habitual
make someone used to something
speak, say. talk
the phone rings
serve
service
Saturday
thirsty
sad
neighbor
enjoy, amuse oneself,
have a good time
diligent, industriaus
in a word, briefly, that is
Soviet
Soviet Union
grape, vineyard
carpet, rug
co-operative
fan
need (n)
necessary
need, want (n)
be barn
parent
native land
gray

T

tábla
tábor, -a
tag, ;ja
takar~t

takarítónő
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sign (board)
camp (n)
member
clean (a room), tidy up
cleaning WOman
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takar6dzik

takar<~dzik

talál
találkozik
talán
támogatás
tan" -a
tanacs
tanácsos
,
tanar
tc~nc

tandíj, -at
tan~olyam, -a, -ja
tan1t
tantárgy, -at
tanú
tanul
tanulatlan
tanulmányoz
tanul6

t<;I.Y~

t~nyer,

-ja

tarca
tárgy, -at
tárgyal
tárgyalás
tt.rsadalom, t~rsadalmat,
társadalma
tart
tart valakilől
tartalék
,
tarto
tarL)<.ik
táshü

tavaly
tav;'lSZ
t~~V().l

ta. J

,

te~

t'.~askanna

tegnap, -ia
tehén. teilenet, tehene
teher, techet, terhe
tehel.-auló
tehersz~ll{t6 haj6
tehervona.t.
t.ehet.séges
tej
tél, telet, tele
tele
telefon, -ja
telefonál
t.elepedik
telepft
teljes
telj esen
teljeshés
telj es {tmény
templom, -a
tenger, -e
tengeri beteg
teniszezik

cover oneself
find
meet somebody
perhaps
assistance
science, s~udy, theory
council, advice, counsel
counselor
teacher, professor
dance (n)
school fee, tuition
course (of study)
teach
subject (of instruction)
witness
learn, study
uneducated
study, make a study of something
student
farm
plate
portfolio, department, ministry;
pocketbook
object, article, thing
negotiate, discuss
conference, negotiations; trial
society
hold, keep: last
be afraid of somebody
reserve
holder, container, case
belong
handbag
last year
spring
far, away
cab
tea
teapot
yesterday
cow
freight
truck
freighter
freight train
talented, gif ted
milk
winter
full
telephone
phone (v)
settie, establish, installoneself
settie, colonize
compJete, full, total
ent.~rely, totally, completely
fulf~lment, accomplishment
accomplishment, achievement
church
sea
seasick
play tennis
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teniszpálya
t~ny
teny~szt
,

.

tenyezo

t~nyleg
t~r, teret,

tere
terem, termet, térme
terem
terItő

t~rj~szt
terk~p, -e
termek, -e
termel
termel~s

termelőeszköz, -ök

term~ny
ter~s
term~szetesen

termőföld, -je

terület, -e, -je
terv, -e
tervez~s

tervezet" -e, , -j e
tervgazdalkodas
tess~k

testület, -e, -je
tesz
t~szta
t~tlenül

tetszik
tettes
t~ved

tilos
tiszt, :"j e
tiszta
titkár, -a
titkárnő

tíz, tizet
t~zenegy

to, tavat, tava
tojás
tokaj i bor
toll, -at, -a
tolmács
tolvaj
torna
torok, torkot, torka
torony, tornyot, tornya
torta
tovább
továbbá
továbbít
több
többi
tök~letes
tőle

tölt
töltőtoll,

töltött
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-at, -a

töltött

tennis court
fact, act, deed
breed, raise
factor
really, indeed
square: f ield
hall
grow
tablee10th
submit, present: spread
map
product
grow, cultivate, produce
production
means of production.
capital goods
crop, agricultural product
crop, yield, harvest
of course, naturally
arable land, agricultural land,
cropland
area, territory
plan (n)
planning
plan, proposals
planned economy,
controlled economy
please
corporation, body
put; do
pastry, pie, dessert
inactively
it pleases
culprit, perpetrator
be mistaken, wrong
prohibited
o"fficer
clean
secretary
woman secretary
ten
eleven
lake
egg
Tokay wine
pen: feather
interpreter
thief
gymnastics
throat
tower, steeple
cake
further, ahead
besides, moreover, furthermore
pass on, forward
more
the rest, remaining, other
perfect
from (by, of) him (her, it)
spend; pour
fountain pen
stuffed
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tőlük

tőlük

tömb, -öt, -je
tömeg, -e
tör
törekedik
törekszik
török, -öt, -je
Törökorsz.{g, -a

tört~nelem, tört~nelmet,
tört~ne.1.me
tört~nik

törülközik
törvény
törvényt alkot
törzs, -et
trag~dia

traktor, -a, -ja
tubus
tucat, -ja
tud
tudomány
tudós
tJI
tJlad
tulaj don, -a
tulajdonos
tJlódzik
turista
tJró
tüdő

tüdőgyulladás

tükör, tükröt, tükre
tűz, -et
tűzhely, -et
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from them
block
mass, crowd
break
strive, make an effort
strive, make an effort
Turk, Turkish
Turkey
history
happen, occur
dry oneself
law
legislate, enact a law
tribe, clan
traCJedy
tractor
tube
dozen
know
science
scientist, scholar
beyond, over; too
get rid of
prope rt y , own
owner
work overtime
tourist
cottage cheese
lung
pneumonia
mirror
fire
fireplace

TY

hen

u
uborka
udvar, -a
ugat
ugrik
úgy
úgy hallom
úgy látszik
úgy tudom
ugyan
ugyanaz
ugyanis
ugye
úgyis
új
~abban
uj j .{~p{ t~s .

Jjj.{szervez~s
~.

~Jonnan

ujra
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cucumber
court, rard
l;>ark (v
Jump (v
so, like that
I'm told, from what I hear
it seems, it looks like
as far as I know
although
the same
namely, that is
is it, isn't it
anyway, in any case
new
recently, lately
reconstruction, rebuilding
reorganization
newly. recently
again, anew, once more

HATS~ZKETTÓ

Hosted for free on livelingua.com

SPOKEN HUNGARIAN

'.
'.
~~r~ meg,uJra
uJsag, -Ja
újságot járat
'. , ,

~~s~g~r~s

uJsagl.ro
un
unatkozik
unokaöccs
úr, urat, ura
uralkod6
úszik
, ,
uszo
uszoda
út,, ut"at, útja
utan
utána
utánajár
utánanéz
utas{t
utazás
utazik
utca
útlevél, -levelet, -levele
ut6bbi
utoljára
utols6
, .. .,
uttoro

vádlottak padja

again and again
newspaper, news
subscribe to apaper
newsboy, news dealer
journalist
be bored by, be tired of
be bored
nephew
Mr., sir, .gentleman
rulin~, reigning
swim t v)
swimmer
swimming pool
road, way~ trip
after, following
after him (her, it)~ afterwards
go after, make inquires about,
look into something,
find out
see about, try to find out,
go into the matter,
examine
order, command, tell
journey, trip, tour
travel (v)
street
passport
latter
for the last time
last
pioneer

ü
üdül
üdülóhely, -et
üc.vözöl
~gy

~gy~s

ugyesz
ügyvéd, -je
ügyvivó
ül
ülés
ülésszak, -a, -ja
~lóhely, -et
~nnep,
-e
ures
üt
~.veg, -e, -je
uzem, -e
üzemi ebéd, -je
üzlet, -e

rest and relax
health resort
greet, salu te
case, affair, matter
smart, clever, able, skillful
prosecutor
lawyer
chargé d'affaires
sit
seat~ sitting
session, term
seat
holiday
empty
strike, hit (v)
bottle~ glass
plant, factory, milI
canteen meal
shop, store~ business

v
vacsora
vacsorázik
vadászik
vádlott, -ak, -ja
vádlottak padja
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supper, dinner (evening meal)
eat ~upper, dinner (evening meal)
hunt
accused, defendant
prisoner's box

603

Hosted for free on livelingua.com

vadonatúj
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vadonatúj
, ,

v~g~ny

vagas
vagy
vagy ••• vagy
vagyis
vaj, -at
vajon
valahol
valamelyik
valami
valamik~ppen

valamint
valamivel
v,{laszol
v,{laszt
vall
v,{llalat, -a
vcrllalkoz,{s
val~ban

v,{logat
vihogatott
v,{logatott csapat, -ja

val~sz!nűleg
v,{lt
v.{ltozik
,
.
vam, -Ja
van
van-e
v.{nkos
v.{nkoshuzat,
-a, -ja
,
var
v,{r, -ak, -a
v,{rakozik
v.{ratlánul
,
.
varos
v,{rosh.{za,
v,{rosliget, -e, -je
varr
vas" -at
vasarnap, -ja
vcrscrrol
vasmű, -vet, -ve
vasút, -utat, -útja
vasúti
hId, bidat, hfdja
,
vaza
véd
védő
végbemegy
vége
végett
végez
, .
veg1g

végignéz
végre
végrehajtás
végÜl
vegyész
vegyi
vele
vélemény

604

brand-new
railroad track, platform
cut (n)
or
either .•. or
namely, that is
butter
I wonder, whether, if
somewhere, anywhere
one or the other
some, something
somehow
just as, as weIl as
somewhat, slightly, a littIe
answer (v)
choose
confess, admit, give evidence
company, firm
enterprise
indeed, really
choose, pick out, sort
selected
Olympic team
probab11
change v)
change v)
customs duty
is, exists
whether it is, there is
pillow
pillowcase
wait (v)
citadel, fortress, castle
wait, be waiting
unexpectedly
city
city hall
town park
sew
iron (metal)
Sunday
purchase, buy, go shopping
ironworks
railroad
railroad bridge
vase
defend
defense counsel
take'place, happen
end (n)
for, (in order) to
finish (v)
to the (very) end, from
beginning to end
look, watch (to the finish)
at last, finally
execution, fulfilment
carrying out, enforcement
finally
chemist
chemical
with him (her, it)
opinion
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véletlenül
,
ven
vénasszonyok nyara
vendég, -e, -je
vendéglő
,

ver, -e
vérc{tömlesztés
,
veres~g,
-e
vereseget szenved
vers, -et
verseny
versenyző

vese
vesebaj, -t
vesz
veszélyes
veszélyeztet
vesz{t
vetkőzik

,

vezer, -e
vezet
vezeték, -e
vezet~

viccel
vidék, -e
vigyázatlan
vihar, -a, -ja
viharos
világ, -a
világftás
világos
világosodik
villa
villám, -a
villámlik
villamos
villany
. ,
v~r~g',-a

vlragzo
virsli
visz
viszont
viszontlát
viszontlc{tásra
viszonyit
vissza
visszaél
visszahoz
.
.,
vlsszaJar
visszamegy
vit:at
, ,
Vl"~O

viz, vizet,
v{zilabda

viz.e

vizsg~

vlzsgal
vizsgálat, -a
volt
vonal, -at, -a
vonat, -<;, -ja
vonatkozo
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vonatkozó

accidentally
old
Indian Summer
guest
restaurant
blood
blood transfusion
defeat
be defeated, beaten, suffer defeat
poem
competition, contest, tournament,
race, match
contestant, competitor
kidney
kidney disease
buy, take, get
dangerous
endanger, jeopardize, imperil
lose
unaress
leader
dr i ve (v); leád
pipe, tube
chief, leader; driver
j oke (v)
countryside, region, district
care less
storm
stormy
world
light, illumination
light (color)
it's getting light; lighten
fork; villa, bungalow
lightning, thunderbolt
lightning is (flashing)
streetcar
electr ic i.ty
flower
flourishing
rrankfurter, wiener
carry, take
On the other hand
3ee again (somebody or sJmething)
good-bye
compare
back
misuse, abuse .
bring back
keep coming back; dlle (as change)
go back, return
displlte, debate
fencer
water
water polo
examinatiop
examine,

ch(~cJ·:~

examinatiorl,
was

(\"-i'e_ce);

inspec-ti,on
ex-

p

fO~Inel·,

late

line
train
concerning
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vonz

draw, attract
valley

vonz
völgy

z
zaj, -t
zaj talan
zaj ~alanul
zako
,

.

z~poreso

zar
, ...,
zartkoru
,
zar va
zavar
zene
zeneszerző

zivatar, -a
zokni
zongora
zongor~zik

zöld
zöldbab, -ja
zöldborsó
zölds~g, -e
zuhog

noise
noiseless, silent
noiselessly
jacket
(rain) shower
shut, close
closed, private, exclusive
closed
to disturb
music
composer
rainstorm, shower
socks
piano
play the piano
green
green beans
green peas
vegetable
it's po~ring

zs
zseb, -e
zsebkendő

zs!r, -ja
zs!ros

zsúfol~sig tele

zsúfolt

pocket
handkerchief
fat, grease
greasy, rich
filled to capacity
overcrowded, jam-packed
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