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A rossz, a kicsit jobb, a jó és legjobb mód-

szer az angol szókincsed fejlesztésére 

 

Tudtad, hogy az angolban az „emelet” szónak két verziója van?  

Más szóval mondják, hogy tízemeletes (ten-story vagy brit verzióban: ten-storey), 

és hogy emelet (floor). 

Fontos és tanulságos lecke következik: nézzük, hogyan tanulhatod meg rossz, 

jobb, jó és a legjobb módszerrel! 

 

 

A rossz módszer 

Hogyan tanulunk 1.0-ás módon? Kiírjuk a szótárba: 

emelet = floor, story 

Na, ez a rossz módszer! 

Mert így lóg a levegőben az egész. Megtanulod, majd elfelejted. Mert az agyad-

nak egyszerűen nincs mihez kötnie, tehát a hosszú távú memóriád egyszerűen 

kilöki magából. Ennyi. 

Ha vért pisilsz, akkor sem fogod így megtanulni tartósan. 

  

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/nem-tudok-osszerakni-egy-epkezlab-angol-mondatot
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A jobb módszer 

De van az agyadnak megfelelőbb módszer, íme: 

ten-story = tízemeletes 

tenth floor = tizedik emelet 

Persze még ez sem elég jó módszer. 

És erre akkor fogsz rájönni, amikor először el kell majd mondanod azt, hogy „A 

tízediken lakik.” Elkezdesz majd gondolkodni: most akkor ez biztosan „on”? Nem 

lehet hogy mégis „in”? Végül is az „utcán” = „in the street” – britül. Nem lehet, 

hogy az emelet is így viselkedik, és az is "in"? – mondja benned a kisördög. 

(Nem.) 

Plusz, amikor el kéne mondanod azt, hogy „A nővérem egy tízemeletes épület-

ben lakik”, akkor elkezdesz gondolkodni, hogy ezt vajon úgy mondják, hogy "My 

sister lives in a ten-story", vagy úgy, hogy "My sister lives in a ten-story building"? 

Mert vajon a ten-story főnév, vagy melléknév? Benne van a jelentésében, hogy 

épület, vagy nincs? 

Hmmm. Mennyi kérdés. 

És ezért kell a jó módszer! 

 

A jó módszer 

A jó módszer mindig a komplett és instant, vagyis használatra kész kifejezések-

ben való tanulás. Várj, mutatom: 

a ten-story building = egy tízemeletes ház 

on the tenth floor = tizedik emeleten 

Na, ez már akkor is működni fog, amikor az angolt használni akarod majd! 

Plusz: az agyad tudja mihez kötni, mert arra, hogy „tízemeletes ház” képes meg-

jelenni egy kép az agyadban – hiszen ilyet már biztosan láttál. Mivel az angol 

kifejezés képes kötődni egy régi élményedhez, vízumot kapott a hosszú távú 
memóriádba. 

Persze, ettől még tanulni és ismételni kell. De legalább a tanulás első feltétele 

így már teljesült. 

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/5-erv-az-angol-szoosszetetelek-tanulasa-mellett
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/5-erv-az-angol-szoosszetetelek-tanulasa-mellett
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És igen! Még van ennél is jobb módszer is! :) 

 

A legjobb módszer 

Észrevetted már, hogy mondatokban valahogy könnyebb megjegyezni az angol 

szavakat? Hiszen ilyenkor sokszorosan van mihez kötni őket! Ezért a legjobb 

módszer valahogy így néz ki: 

My sister lives in a ten-story building, on the tenth floor. = A nővérem egy tízeme-

letes házban lakik, a tízediken. 

Ráadásul más előnye is van az egyszerű mondatok tanulásának: közben rögzül-

nek a nyelvi minták, és "belemásznak" a fejedbe az egyszerű nyelvtani szerke-

zetek. Nem kell többé azon töprengened, hogyan rakj össze elemeiből egy angol 

mondatot. Mert a részeddé válik.  

Így tanulj ezentúl! Kivéve, ha még több előnyt akarsz, :) mert akkor van még két 

apró tippem. 

 

2 tipp, ahogy a legjobb módszert a négyzetre emelheted 

1. Ha mondjuk két egyszerű mondatból egy mini-sztorit csinálsz, akkor az plusz 

egy „fogódzkodót” jelent az agyad számára. (Persze legyen rövid! És nem fontos, 

hogy mély tanulságot hordozzon, vagy poénos legyen. Csak legyen összefüggő.) 

Például így: 

It's a ten-story building and the office is on the sixth floor. The lift is out of order 

but we can take the stairs. – Ez egy tízemeletes épület és az iroda a hatodik 

emeleten van. A lift nem működik, de mehetünk a lépcsőn. 

(Micsoda véletlen! Ez pont egy mintakártya az újrakezdőknek készült Instant 

(Re)Start angol tanulókártya csomagból…nem is értem. :) ) 

  

http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_tanulokartyak/instant_start_tanulokartyak_angol_magyar
http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_tanulokartyak/instant_start_tanulokartyak_angol_magyar
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2. És tudod, hogy mivel lehet még jobbá tenni mindezt? Ha a mini-sztorid saját 

élményt dolgoz fel. Mert arra emlékszel leginkább, ami veled történt. 

Alig merem elmondani, hogy az angol tanulókártyáimhoz ingyenes munkafüzet 

is jár, amelynek pont az a lényege, hogy a saját élményeidre, élettapasztalataid-

ra, történeteidre építs… 

Fura. 

Mintha egyenesen tanulásra terveztem volna, nem? :) 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online:  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-

jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere 

 

 

Instant Holiday angol tanulókártyák 

 

Problémamegoldó és kríziselhárító angol nyaralásra, a külföldi üzleti 
utakra, és a hétvégi európai városlátogatásokra. 
Gondtalan és élménydús nyaralást biztosító angol mondatok laza, 
mindennapi angol nyelven – okos, kidolgozott megoldások a nyaralás 
és külföldi utak közben felmerülő leggyakoribb szituációkra. 

 

  

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-irj-sajat-nyelvkonyvet
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-irj-sajat-nyelvkonyvet
http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_tanulokartyak
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere
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Új megközelítés  

a hallás utáni megértésben 

 

Mit teszel, amikor egy angol szöveget 
hallgatsz?  

Te is minimum két dolgot várod el magad-

tól? 

 

1. Az első szótól az utolsóig meg aka-
rod érteni a szöveget. 

Ha találsz egy ismeretlen szót: pánikba esel. Ha egy pillanatra kikapcsoltál: pá-

nikba esel. 

2. Automatikusan elkezded szóról-szóra lefordítani magyarra. 

Küszködsz, hogy összerakd a mondatokat, és hogy gyorsan megtaláld a magyar 

jelentéseket. 

 

A fenti két elvárás következménye: csak nagyon magas szintű nyelvtudással 

fogod tudni megérteni végre a szövegeket. Pedig nem kellene hozzá sok! 

De mit tegyél a happy endért? 

 

1. Fordítgatás helyett 

Hagyd abba a fordítgatást! Ezzel ugyanis egy EXTRA AKADÁLYT teszel a szö-

veg és közéd. Egy plusz műveletet, amelyet ráadásul gyorsan és hibátlanul (!) 

kell végrehajtanod ahhoz, hogy eljuss a szöveg értelméhez. 

Mivel a szövegeket éles helyzetben NEM tudod megállítani, hogy gondolkodj, 

más módszer kell: szóról-szóra való fordítás helyett rakd össze a kihallott töredé-

keket, mint egy puzzle-t. Például ha meghallod, hogy „múlt év”, „nyaralás”, „Hor-

vátország”, akkor ugye világos, hogy miről szól a szöveg?  

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/nem-tudok-osszerakni-egy-epkezlab-angol-mondatot
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/hogyan-tanulj-hanganyaggal
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2. A részletekre való figyelés helyett 

A hallás utáni megértés NEM diktálási feladat! Ne kezeld úgy! Nem kell elkapnod 

minden egyes szót ahhoz, hogy mégis megértsd a szöveg lényegét és mondani-

valóját! 

Fókuszálj az ÖSSZKÉPRE! 

Ahelyett, hogy megpróbálnád „kihallani” az egyes, sokszor elharapott szavakat, 

inkább próbáld felfogni a szöveg témáját, és a fő gondolatokból egyet-kettőt. Az 

összkép ismeretében ráadásul a részleteket is jobban megérted majd! 

Egy példa: ahelyett, hogy EGYETLEN mondaton erőlködnél, hallgasd meg, mi 

jön utána! Sokszor a következő mondatból kihallott egy-két szóból kitalálod az 

előzőt! 

 

Záró tipp: így kezdd el 

Ahogy a cím is mondja: ez egy „megközelítés”. Vagyis: ezekkel a gondolatokkal 

kell ELEVE nekiállnod a szövegnek. Utólag nem működik… 

Úgyhogy mielőtt a következő éles szöveghallgatási helyzetbe kerülnél, ismételd 

utánam: 

(1) nem fordítgatok, inkább összerakom a kihallott töredékeket, 

(2) nem ragadok le a részleteknél, inkább az összképre figyelek. 

Na, benne vagy? :) 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online:  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/uj-megkozelites-a-hal-

las-utani-megertesben  

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-lepes-hogy-tobbet-erts-az-angolbol-hallas-utan
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/uj-megkozelites-a-hallas-utani-megertesben
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/uj-megkozelites-a-hallas-utani-megertesben
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Bölcsességek egy 80 éves tanártól 

 

Gladys Ohioban él. 

Az elmúlt években vonult nyugalomba hosszú és sikeres matematika tanári pá-

lyájáról. 

Jelenleg tanácsadó és korrepetitor. Az ő üzenetét olvastam az Education című 

lapban, amit a mai szülőkhöz intézett. 

 

  

Kérdezhetnéd, hogy mi köze ennek a felnőttek angoltanulásához. Nagyon is sok! 

Mindjárt mutatom, csak előbb végezzünk el egy tesztet! 

 

Teszt, tanulsággal 

Számold ki a lehető leggyorsabban fejben a következőket: 

38 + 19 

36 – 19 

38 x 9 

125 / 5. 



 

11 
 

Valószínűleg menni fog, előbb-utóbb. Van viszont ennek lassú és gyorsabb 

módja is. 

A titok, hogy a 38 + 19 helyett ezt a műveletet végzed el: 38 + 20 – 1. Egyszerűbb 

az agynak, gyorsabb. 

A 38 x 9 helyett ezt: 38 x 10 – 38. A kerek számokat ugyanis szeretjük! És a 125-

öt ötvenesével „csoportosítod” ami egyenlő 2,5-el, vagyis 125-ben az öt 25-ször 

van meg. A titok tehát a csoportosítás. 

 

Gladys üzenete 

Gladys üzenete a következő: gondolkodj csoportokban! 

Küldd a gyereked olyan iskolába, ahol kettesekben és hármasokban gondolkod-

nak! Nem egyesekben. Adj lehetőséget, hogy a gyerek ne Polli papagájként visz-

szamondani tanuljon meg, hanem használni!  

Ő például úgy szoktatta a gyerekeket csoportokban való gondolkodásra, 

hogy kiöntött pár darab pénzérmét az asztalra, és arra kérte a tanulót, hogy szá-

molja meg gyorsan. Idővel a gyerek – ha engedik -, magától is rájön, hogy gyor-

sabb, ha kettesével, hármasával, csoportokban látja az érméket, és magukat a 

csoportokat adja össze. Egyesével lassú. 

Nos, ahogy olvastam Gladys cikkét rájöttem, hogy pont ez a gondunk az angol-

tanulással is.  
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A nyelvtanulásban is így van 

Amikor olvasunk, akkor egyik szótól a másikig látunk csak, és szavanként hala-

dunk, ahelyett, hogy az egész mondatot néznénk egyszerre – az előtte és az 

utána lévő mondattal együtt! 

Nyelvvizsgán leblokkolunk, ha nem találjuk a kiegészítéses feladatba beillő soron 

következő szót, és görcsösen törjük az agyunkat, ahelyett, hogy továbbmennénk, 

és az utána lévőkkel foglalkoznánk, ami esetleg megvilágítja az ismeretlen értel-

mét is. 

Amikor beszélünk, azon gondolkodunk, mit jelent a következő szó angolul, és 

hogyan lehet mondatba tenni és használni, ahelyett, hogy kész építőkövekben, 

vagyis kifejezésekben, félmondatokban, mondatokban gondolkodnánk! Így arra 

is jutna idő, hogy eldöntsük, mit is akarunk mondani! Az eredmény: folyékonyabb 

beszéd. 

Amikor idegen nyelvű szöveget hallgatunk, leblokkolunk az első ismeretlen szó-

nál, ahelyett, hogy az egész mondatot, vagy hosszabb gondolati egységet figyel-

nénk. Ez utóbbi ugyanis sokkal könnyebb. 

A fordítással sokan azért szenvednek, mert az adott mondatot szóról-szóra és 

külön próbálják lefordítani, és eszükbe sem jut az egyes gondolatokat, mondat-

csoportokat egyben fordítani. Az eredmény: magyartalan, rossz fordítás – mert 

az agyad gondolatokban működik, és nem szavakban. És még folytathatnám… 

A lényeg: Gladysnek igaza van! Elfelejtettünk csoportokban gondolkodni. 

Még a tanulásban is egyesekben gondolkodunk: egyedül tanulunk a sokkal ha-

tékonyabb, tanulótárssal való tanulás és a tanulócsoportban való tanulás helyett. 

Te mit gondolsz? Rád is jellemző ez a betegség? 

Vagy ha már szülő vagy, mi van az iskolával, ahol a gyereked tanul? Ott egye-

sekben vagy csoportokban gondolkodnak? 

  

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/4-olvasasi-technika-mikor-melyik-kell
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/uj-megkozelites-a-hallas-utani-megertesben
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/uj-megkozelites-a-hallas-utani-megertesben
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Te észreveszed magadon a fenti tüneteket fordításnál, beszédnél, olvasásnál? 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online:  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/bolcsessegek-egy-80-

eves-tanartol 

 

 

Instant Verbs angol tanulókártyák 

 

Angolos beszéd azokkal a mutáns szörnyekkel, amelyekbe az anya-
nyelvi beszélők szerelmesek. 
A beszélt angolban leggyakoribb, és az anyanyelvi beszélők által lép-
ten-nyomon használt phrasal verb-ök (get down to, take off és társaik) 
haladóknak, könnyen tanulható rendszerben, hogy angolosabban be-
szélj, és többet érts az IGAZI anyanyelvi beszédből. 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/bolcsessegek-egy-80-eves-tanartol
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/bolcsessegek-egy-80-eves-tanartol
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Szokj rá az angolra 4 egyszerű lépésben 

 

Bármely napunk 40%-át a szokásaink teszik ki. 

Ezért ha megérted, hogyan építhetsz új, pozitív szokásokat, akkor nagyot 

léphetsz előre abban, hogy 

 legyen időd angolt tanulni, 

 és ne kelljen folyton kényszeríteni magad rá. 

Ezért most egy olyan útmutatót kapsz, amivel 4 egyszerű lépésben szokhatsz rá 

az angolra. 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Kezdj kicsiben! 

Tedd magadnak visszautasíthatatlanná, és kezdj egy icike-picike szokással! 

Pl. válassz ki csak 2-3 kifejezést a napi angolleckéimből, és azokat tanuld meg! 

Vagy olvass el naponta egyetlen rövidke hírt angolul! Persze ebből még nem lesz 

angoltudás! "Csak" egy pozitív szokás. (Ami viszont az egyetlen út az angolhoz.) 

Az akaraterővel az a baj, hogy olyan, mint egy izom. Elfárad, és pihennie kell. 

Ezért érdemes olyan apró dologgal kezdeni, amihez nem is kell akaraterő! Így 

megmenekülsz a hullámvölgyektől. 

  

https://www.facebook.com/hashtag/angollecke?fref=ts
http://www.newsinlevels.com/
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2. Tedd könnyen megléphetővé! 

Olyan aprócska lépésekben emeld a dózisod, amit meg sem érzel! 

Tudtad, hogy ha minden nap csak 1%-kal jobb vagy, akkor James Clear képlete 

szerint az év végére majdnem 38-szor jobb leszel? (1.01(365) = 37.78) 
 

Ne azt várd, hogy majd még az elején, a friss motivációddal egy jó nagy lépést 

megteszel, és aztán majd kicsit lassíthatsz a tempón, és egy kis lazsálás is bele-

fér! Helyette: centinként emeld a lécet! 

Az eredmény: erősödik az akaraterőd, és egyre könnyebb lesz kitartani az új szo-

kás mellett. 

 

3. Sose hagyj ki két napot egymás után! 

Kimaradt a hétfő? Csak akkor baj, ha kedden is lustálkodsz! 

A legsikeresebb, legkitartóbb és legmotiváltabb emberek is megbotlanak néha. 

Ami megkülönbözteti őket a többiektől: ők azonnal visszakapaszkodnak a nye-

regbe. (De legkésőbb akkor, amikor lekerül a fekvőgipsz.) 

A kutatások szerint egy nap kihagyás nem veszélyezteti a célt, de kettő már igen. 

Így ha ma nem tanultál angolt, akkor holnap tedd meg! 

 

4. Találd el a kitartás zónáját! 

Minél több tudatos (=görcsös) erőfeszítést teszel az angolért, annál közelebb ke-

rülsz a kiégéshez. És minél kevesebbet, annál nagyobb az esélye, hogy átveszi 

a hatalmat a lustaság, és feladod. (Ennek az angolnak aztán semmi se jó…) 

A kutatások szerint a kitartás zónája pont középen van: amikor tudatosan is te-

szel az angolba némi erőfeszítést, de nem kell mindig összeszorítanod a fogad, 

hogy folytasd a következő mondattal az olvasást. (Mivel érdekes dolgokkal fog-

lalkozol angolul.) 

És egy utolsó tanács a végére, a legfontosabb: tanulj türelmet! 

http://jamesclear.com/
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Íme, egy meglepő kutatási eredmény: hajlamosak vagyunk túlbecsülni azt, amit 

egy év alatt elérhetünk, ellenben azt, amit öt év alatt elérhetünk, erősen alábe-

csüljük. 

Szóval: tedd le a voksod egy olyan tempó mellett, amit tudsz tartani! És ne azt 

nézd, hogy mikor érsz a végére, hanem azt, hogy minden nap jobb vagy! 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online:  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/szokj-ra-az-angolra-4-

egyszeru-lepesben 

 

 

Instant Idioms angol tanulókártyák 

 

Angolos beszéd a szó szerint sokszor lefordíthatatlan idiómákkal 
Az anyanyelvi beszélők által imádott, gyakran használt, de magyar 
fülnek sokszor érthetetlen és néha lefordíthatatlan kifejezések hala-
dóknak, amelyekkel úgy beszélsz majd, mint egy anyanyelvi beszélő. 
Piece of cake. (=Pofonegyszerű.) 

 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/szokj-ra-az-angolra-4-egyszeru-lepesben
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/szokj-ra-az-angolra-4-egyszeru-lepesben
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Egy magyar és egy amerikai  

nyelvtanuló naplója 

Gyengébb idegzetű olvasók most kattintsanak máshova. 

A következőkben két kitalált, túlzásoktól sem mentes, de tisztán szemfelnyi-
togató célzatú nyelvtanulási napló következik. 

Párhuzamosan fogom bemutatni, hogy mi történik egy magyar és egy amerikai 

nyelvtanulóval onnantól, hogy megszületik a döntése: "meg akarok tanulni egy új 

nyelvet". 

Persze magadra ismerhetsz bármelyiknél, nemcsak a magyarnál, és persze 

amerikai helyett írhattam volna más nemzetet is. (Ja, és az ihletet ez a zseniális 

cikk adta.) 

Buckle up! (=Öveket bekötni!) A kontraszt éles és megdöbbentő lesz. De ez is a 

cél. 

Na meg az, hogy tanuljunk belőle! 

 

Disclamer: Kéretik NEM megsértődni! Ne felejtsd: én is magyar vagyok. És Lomb 

Kató is az volt. És tudom, tudom, a közfelfogás, hogy az amerikaiak buták és 

http://startupdate.hu/ket-startup-naplo/
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amúgy sem beszélnek nyelveket - de fogadd el ezt valakitől, aki éveket élt New 

Yorkban - ez nem igaz. A két nemzet sokat tanulhatna egymástól! 

 

(Olvasd soronként, vízszintesen, először Mária, aztán Jill sztoriját!) 

 Mária, Székesfehérvár Jill, Denver 

A döntés 

Hazafelé gondolkodtam: nem lehet, 
hogy én nem tudok megtanulni ango-
lul. Azt hiszem, újrakezdem. És most 
megpróbálok ki is tartani a célig! 

Csak az a baj, hogy már semmit sem 
tudok. Hiába mondták, hogy az alap-
fokú vizsgát is letehettem volna, egy-
szerűen mindent elfelejtettem. Úgy-
hogy elkezdem újra az alapoktól. Ta-
lán most alapfok fölé jutok végre... 

Otthonról, ingyenes cuccokból, egye-
dül fogok tanulni, remélem úgy is 
megy, pénzem nincs rá. Nincs olyan 
mázlim. De sebaj! Kész vagyok meg-
küzdeni a tudásért! 

Hazafelé gondolkodtam: megtanulok 
spanyolul. Könnyű lesz, mert máris tu-
dok egy rakás szót! 

Csak viccből összeszedtem őket ma-
gamban, hazafelé menet. Előbb haza-
értem, minthogy kifogytam volna a már 
ismert spanyol szavakból! Csúcs va-
gyok! 

Már csak azt kell megtanulnom, hogy 
rakjam össze őket. Nem nagy kunszt. 
Hamar meglesz. Szerintem csak úgy 
ragad majd rám a spanyol nyelv! 

1. hét 

Egész héten gondolkodtam, meg be-
széltem egy csomó emberrel, és meg-
van a legjobb és legésszerűbb árú 
megoldás! 

Keresek egy jó könyvet! Olyat, ami lé-
pésenként végigvezet az egész angol 
nyelven, és amiben minden benne 
van! Ha egy jó könyvet szorgalmasan 
végigtanulok, tuti beszélni fogok ango-
lul! 

Mindenképpen valami olyan kell, ami 
garantáltan megtanít majd angolul. Ja, 
és persze ne legyen drága. 

Már annyiszor mellényúltam. Most 
majd jól körbekérdezősködök. 

Belekezdtem. Kitaláltam, hogy akár-
hányszor elmegyek a barátokkal vala-
hova, mindig tanulok tőlük pár új mon-
datot. Megkértem őket, hogy írjanak le 
nekem kis kártyákra egy-egy hasznos 
spanyol mondatot, és nyomják a ke-
zembe ajándékként, amikor találko-
zunk. Erre kiderült, hogy két barátom 
is spanyolul akar tanulni. Összejöt-
tünk, és spanyol szavakkal kevert an-
gollal beszélgettünk. Görcsös nevetés 
lett a vége, de jól éreztem magam, 
plusz sokat tanultam. 

Ja, és a szomszéd asztalnál ülőkkel is 
összeismerkedtünk, ők már beszélnek 
spanyolul. Másnap elmentünk velük 
inni valamit (Tequila!), és már tudok 
egy csomó egyszerű mondatot.  

2. hét 

A hét nagy részében a neten lógtam, 
és angoltanulós weboldalakat néze-
gettem. Sok jó van, csak nem tudom, 
melyiket válasszam. 

Jaj, tiszta frusztrált vagyok! Már el 
kéne kezdenem, de még nem tudom, 
miből, vagy hogyan!!! Miért ilyen nehéz 
ez? Már kaptam néhány jónak tűnő 
könyvajánlatot is, de vajon melyik a jó? 

Találtam egy tök jó weboldalt, máris ta-
nultam egy rakás dolgot. Pár érdekes 
appot is letöltöttem a telefonomra, teg-
nap majdnem elcsapott egy autó, any-
nyira lekötött az egyik. 

Ja, és találtam pár vadítóan jó spanyol 
zenét, összeállítottam egy szuper le-
játszási listát, máris tudom a refrénjét 
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Nem akarok mellényúlni és megint egy 
csomó időt elvesztegetni. 

Ja, és egy rakás nyelvtanulási tippet is 
találtam, még nem olvastam őket, de 
mindent letöltöttem, rendszereztem, 
és elpakoltam egy külön könyvtárba. 
Majd jók lesznek, amikor valami prob-
lémába ütközök! :) 

pár számnak. Nemsokára kívülről fú-
jom a teljes szöveget. 

A jelentésüket még nem tudom, de a 
nyelv dallamába fülig beleestem. Hogy 
lehet egy nyelv ilyen vadítóan szexi? 
Jaj, alig várom, hogy úgy beszéljek, 
ahogy ezek az előadók énekelnek...  

Csak valahogy ki kéne próbálnom 
élesben is a tudásom, mert különben 
honnan tudjam, hogy valóban tudom-
e? 

PS. Elmentem egy spanyol étterembe. 
Spanyolul rendeltem, megértettek. 
Sok kajanevet tanultam! Nagyon jól 
haladok. 

3. hét 

Jó hír: megvan a könyv!!! :) Ketten is 
ajánlották egy netes fórumon, tuti jó! 
Ha ez nem tanít meg angolul, akkor 
semmi sem! 

Belenéztem a könyvesboltban, tetszik, 
szerintem jó lesz, de persze nem vet-
tem meg rögtön. Itthon keresgéltem ki-
csit a neten, és találtam egy helyet, 
ahol 1500Ft-tal olcsóbb! 

Ahogy lesz időm, megveszem ezen az 
olcsóbb helyen. Addig is: mentálisan 
rákészülök a nyelvtanulásra! 

Rájöttem, hogy spanyolul rengetegen 
beszélnek a világon! Mind potenciális 
beszélgetőpartner!!! :) Gyorsan keres-
tem pár weboldalt, ahol beszélgető-
partnert lehet találni, beregisztráltam 
mindenhova. 

Kipróbálom, melyik a legjobb, és majd 
azt használom! Ja, és valakivel még 
spanyolul is váltottam pár szót, megdi-
csért, hogy szépen haladok, és kijaví-
totta pár apró hibámat. Egyik sem volt 
gáz, tényleg tök jól tudok már! 

4. hét 

Milyen mázli, hogy nem vettem meg a 
könyvet! Keresgéltem a hétvégén a 
neten, és tök ingyen letölthető! Minek 
venném meg? 

Igaz, a hanganyag nincs fent, csak a 
könyv, de megleszek nélküle, mert ta-
láltam egy tök jó oldalt, ami bármilyen 
angol szót kiejt, amit beírok. Brit és 
amerikai angolul is. 

Ez persze újabb dilemma elé állított: 
melyiket tanuljam? Kérdezősködtem 
pár napot, meg gondolkodtam rajta, és 
a britet fogom tanulni. Állítólag a brit 
tisztább, és az amerikaiak rágóznak a 
szavakkal. Azt biztos nem érteném, 
úgyhogy maradok a vegytiszta BBC 
English-nél! Azzal tuti mindenhol elbol-
dogulok. 

Na, lassacskán, de haladok. Jövő hét-
től elkezdek tanulni! 

Találtam egy olyan weboldalt, ahol egy 
csomó ember tanul mindenféle nyel-
vet. Elkezdtem velük beszélgetni, kap-
tam egy rakás tippet a nyelvtan tanu-
lásra, a szavakra való emlékezésre. 
Nem is tudtam, hogy a nyelvtanulás-
nak mekkora tudománya van. (Pedig 
tök egyszerű dolog.) 

Kicsit belerágtam magam, gyorsan ki-
próbáltam pár trükköt, ami megtet-
szett. Hasznos. Bár, nekem amúgy is 
jól megy a spanyol, de azért a segítség 
mindig jól jön! 

Ja, és kaptam tuti weboldal tippeket! 
Felváltva használom őket, mikor mihez 
van kedvem. És persze amit tanulok 
azonnal bevetem a világ négy sarkán 
élő négy állandó beszélgetőtársam-
mal. Gyors tempóban haladok!!! Vagy 
hang, vagy fénysebességgel. Amelyik 
a gyorsabb. :) 
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5. hét 

Elkezdtem az első leckét. Egész jó 
anyag, bár szerintem van 9 hibája, 
össze is szedtem ezeket. Nem tudom, 
talán elküldöm a szerzőnek. Persze 
nem kritika, vagy kötekedés, remélem, 
tudja, hogy csak jót akarok. 

Ja, és találtam benne máris egy nyom-
dai hibát. Remélem, ez nem a könyv 
minőségét mutatja.  

Egy hét alatt végigtanultam egy leckét. 
30 lecke így 30 hét. De ha kicsit bele-
húzok, megcsinálom 20 alatt. Főleg, 
merthogy ez még csak ismétlés, és az 
elején még gyorsabban tudok haladni. 

Ez az 5. hét, és rájöttem, hogy már 
iszonyú sokat tudok spanyolul. 

Napi szinten kommunikálok spanyo-
lokkal, nagyon rendesek, és nagyon 
sokat segítenek. 

És rájöttem, hogy ki sem kell javítani a 
hibáimat, mert abból, ahogy válaszol-
nak, rögtön tudom, ha hibáztam. Ez 
szuper! 

Ezek szerint minél többet használom a 
spanyolt, annál kevesebb hibám lesz. 
Na, akkor belehúzok. Ez egy könnyű 
nyelv amúgy is. 

6. hét 

A negyedik lecke végén járok. Szágul-
dok, két hét alatt átvettem négy leckét, 
csak azt nem tudom, mennyi marad 
meg abból, amit tanultam. 

Angolról-magyarra megy a fordítás, de 
magyarról angolra nem annyira. Neten 
hallgattam pár szöveget hallás után, 
és semmit nem értek belőlük. 

Gondoltam, nézek filmeket, felirattal, 
de szerintem azért nem értem, mert 
olyan sok benne a szleng. Úgyhogy a 
héten szleng szótárakat nézegettem a 
neten. Talán jobban értem majd ettől a 
szövegeket hallás után. 

Az is baj, hogy hiába értek minden szót 
egy mondatban, nem áll össze. Egy 
szónak lehet vagy 50 jelentése, és hi-
ába írtam ki a 20 leggyakoribbat, hon-
nan tudjam, hogy melyikre gondol a 
szerző? 

Már sokadszor jövök rá: ez a nyelvta-
nulás dolog nem egyszerű. És ez kicsit 
persze hatással van mindenre. Észre-
vettem, hogy ingerültebb vagyok. Egy 
csomót bámulom a tévét este, vagy 
netezek, mert nincs kedvem semmi-
hez. Ez a nyelvtanulás sírba dönt, ta-
lán abba kéne hagynom. De azért még 
kitartok! 

Mindent úgy csináltam, ahogy az előző 
hetekben: röhögős óra a barátokkal, a 
spanyol beszélgetőpartnereimmel 
egyre jobban összeismerkedek (na-
gyon értékes emberek, SOKAT tanul-
tam tőlük!), szórakozás a spanyolul 
tudó barátokkal (ez a legdrágább spa-
nyolórám teljes egy italba kerül ! :), és 
persze újabb és újabb appokat és 
weboldalakat találok. Egyre jobbakat! 

Rájöttem, hogy a dvd-imen van spa-
nyol felirat!!! Visszanéztem a kedvenc 
filmjeimet spanyolul, vicces volt így, és 
sokat tanultam. Elmeséltem a barátok-
nak, és ők is ki akarták próbálni. Ösz-
szejöttünk egy kis spanyol filmnézésre 
a haverokkal - popcorn, süti, csoki - 
nagyon jól éreztük magunkat. (De ha 
még sokat tanulok így spanyolul, több 
időt kell töltenem az edzőteremben. 
Wow. Jut eszembe: edzőterem! Ott is 
tudok tanulni! Na, legközelebb oda is 
viszek spanyolt!) 

Beszélgettünk a filmről (spanyol mon-
datokat is kevertünk bele!), sőt, pár je-
lenetet félig el is játszottunk. Színész-
nek születtem, hiába. :) 

Annyit spanyolozok a barátaimmal, 
hogy a lakás úszik (koszban), de kit ér-
dekel, amikor ilyen jól érzem magam? 
Majd takarítok, ha megtanultam spa-
nyolul. :) Amúgy, érdekes, hogy aktí-
vabb is vagyok. Múltkor éjfélkor álltam 
neki port törölni. Ez vajon a spanyolta-
nulás hatása? 

7. hét A hatodik lecke felénél járok, és kez-
dem elveszíteni a reményt. Rengeteg 
mindent nem tudok, és nagyon sok van 

Kedves Naplóm! 
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még vissza, hogy egy elfogadható 
szinten tudjak angolul. És amit megta-
nultam, azt is folyton elfelejtem. Nem 
értem, miért. 

És az is baj, hogy rengeteg hibát köve-
tek el. Nem tudom, mikor fogok végre 
rendesen tudni angolul, de a hibáim 
számából ítélve sosem. Képtelen va-
gyok összerakni egy épkézláb angol 
mondatot! Mások bezzeg olyan bátran 
beszélnek, én meg meg sem merek 
mukkanni. 

Múltkor beleütköztem egy turistába, 
szerencsétlen próbált segítséget kérni, 
én meg hanyatt-homlok menekültem. 
Csak annyit tudtam kinyögni: "Sorry, 
no English." Szégyen. Remélem, azért 
valaki segített neki. Totál elvette a ked-
vem mindentől. 

Mégiscsak kéne egy magántanár, aki 
megtanít angolul. Kár, hogy nincs rá 
pénzem. Ha lenne, akkor nem topo-
rognék egy helyben! 

Szegény turistát sajnálom, folyton ez a 
jelenet jár az agyamban. Segíthettem 
volna, akár mutogatással is. Nem is ér-
tem hogy tehettem ilyet. Na, a legkö-
zelebbi turistával elbeszélgetek, ha 3 
szóval is! 

Büszkén jelentem, hogy eljutottam 
arra a szintre, amikor ki tudok boga-
rászni bármilyen spanyol szöveget. 

Persze van pár szó, amit nem értek, de 
rájöttem, hogy ezek nem is fontosak a 
szövegek lényegének megértéséhez, 
mert ha az egész képet nézed, a szö-
veg témáját, stílusát, a mellette lévő 
képet, stb., plusz, ha egy mondatot 
összenézel az előtte és az utána lé-
vőkkel is, akkor hirtelen megérted. Ön-
magában lehet, hogy nem érthető, de 
a körülötte lévő szöveggel tök egy-
szerű. És hát, úgyis beszélgetésre 
meg olvasásra használom a nyelvet, 
úgyhogy körülötte mindig is lesz szö-
veg. :) 

Ahogy barátokkal együtt könnyebb 
nyelvet tanulni, mint egyedül, a spa-
nyol mondatokat is jobb megérteni tár-
saságban. Vicces dolog ez a nyelvta-
nulás. :) 

Ja, és az ismeretlen szavakból is 
egyre kevesebb lesz. Alig másfél hó-
napja tanulok spanyolul, és újságot 
meg könyvet olvasok. 

Azt hiszem, ez már hivatalos: szuper a 
nyelvérzékem! 

8. hét 

Rájöttem, mi a baj! Tiszta hülye vol-
tam, hogy erre nem gondoltam! 

Nincs nyelvérzékem - ennyi az egész! 
Kerestem egy nyelvérzék tesztet a ne-
ten, hogy megnézzem, igaz-e, találtam 
is egyet az Oxfordtól, de olyan bonyo-
lult volt, hogy az első feladatnál felad-
tam. 

Na meg angolul voltak a feladatok is, 
kellett vagy negyed óra, mire szavan-
ként kiszótáraztam, hogy mit is jelent a 
feladatleírás. 

Azt hiszem, ez már hivatalos: azért 
nem megy nekem a nyelvtanulás, mert 
nincs nyelvérzékem. Még próbálko-
zom, azért! Olvastam valahol, hogy 
nyelvérzék nélkül is meg lehet tanulni 
angolul. 

Befejeztem a hatodik leckét. Most átis-
métlem az eddigieket, de előre félek, 
hogy mennyi mindent nem tudok majd 

Azt hiszem, eleget tudok már spanyo-
lul.  

Még mindig követek el hibákat, de bár-
kivel el tudok beszélgetni, szinte bár-
milyen mindennapi témáról, és gond 
nélkül megértenek. 

Még egy ügyféllel is beszélgettem spa-
nyolul a telefonban, nagyon örült neki, 
amikor elmondtam, hogy mennyire 
imádom a spanyol nyelvet. Dupla any-
nyit költött, mint máskor, jól fog kinézni 
a statisztikában! :) 

Azt hiszem, ez a nyelvi szint egyelőre 
nekem elég is. Abszolút elégedett va-
gyok magammal. Megint bebizonyítot-
tam, hogy okos vagyok, kitartó, ambi-
ciózus, és bármit meg tudok tanulni. 
PIPA. Ezen a héten egyszerűen le-
győzhetetlennek éreztem magam, és 
ez persze a környezetemre és a bará-
taimra is átragadt. Valahogy minden 
jobban ment, még a munkámban is. A 



 

22 
 

abból, amit elvileg tudnom kéne... De 
azért próbálok pozitív maradni! ;) 

főnököm is észrevette. Megdicsért, és 
megkérdezte, hogy szeretnék-e to-
vábblépni menedzseri szintre. Juhéjj! 
Éljenek az új kihívások! 

9. hét 

Végső kétségbeesésemben elővettem 
az elrakott nyelvtanulási tippeket, és 
rengeteget olvastam belőlük. Van jó 
pár dolog, ahol elrontottam a nyelvta-
nulást, azt már látom. :( Azt írják, hogy 
egy rakás klasszikus hibát követtem el. 
De szerintem tényleg a nyelvérzékem-
mel van a baj, és máshogy sem sike-
rült volna. Hülye vagyok a nyelvekhez, 
ennyi. 

Azt hiszem, feladom. Gyűjtök egy kis 
pénzt, és majd beiratkozok egy ol-
csóbb nyelvtanfolyamra. Egy jó tanár 
tutira megtanít majd angolul! 

Hiába, a tudásért fizetni kell...de meg-
éri! És addig is, amíg gyűjtögetek, leg-
alább olvasgatok még nyelvtanulási 
tippeket, és lélekben készülök az 
újabb menetre az angollal. Szorítsa-
tok! :) 

Szuper hírem van! 

***Nyáron utazok Európába!*** 

Egyik beszélgetőtársból lett online ba-
rátom meghívott Sevillába, csak a rep-
jegyet kell fizetnem, szállásom, kajám 
lesz! Azt hiszem, még egy kicsit még 
rágyúrok a spanyolra. Nem fog ártani. 

Megkaptam a spanyol ügyfeleket, ve-
lük is tudok gyakorolni. Plusz a barátok 
úgyis folyton kérdezik, hogy mikor csi-
nálunk spanyol estét újra...én meg 
kapható vagyok minden jóra! :) 

A spanyol nyelvvel igazi, intim barát-
ságba kerültem. Nagyon hálás vagyok 
a barátaimnak is, egyedül, otthon, be-
savanyodva sokkal nehezebben ment 
volna. És még mindig újabb izgalmas 
kalandok várnak rám a spanyol nyelv-
vel! Már alig várom! :) 

 

Na, mit gondolsz? Kihagytam valamit? 

Te mit írtál volna még bele? 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online:  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/egy-magyar-es-egy-

amerikai-nyelvtanulo-naploja 

 

 

Instant Vital 1-4 angol tanulókártyák 

 

A mindennapokban leggyakrabban használt angol szókincs: az angol 
nyelv 85-86%-át kitevő 3000 leggyakoribb angol szó listájából. 
Csak a legfontosabb angol szókincs kezdőknek és újrakezdőknek, de 
NEM puszta szavakban, hanem KÉSZ, könnyen tanulható kifejezé-
sekben, időtakarékos formában a gyors sikerélményekért 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/egy-magyar-es-egy-amerikai-nyelvtanulo-naploja
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/egy-magyar-es-egy-amerikai-nyelvtanulo-naploja
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7 tipp: ilyen egyszerű a beszélt angol 

 

Nemrég olvastam egy eszement sztorit. 

Egy New York-i taxisofőr meséli, ahogy felvette Tom Hankset a Central 
Parkban. 

Ha láttad a Fedexes hajótöréses filmet (Számkivetett), akkor lesz igazán érthető 

számodra. 

 

A sztorit be is másoltam neked ide is, rögtön az első hozzászólásba, és most 

ezen keresztül mutatom be neked, hogy miben, és mennyire különleges a beszélt 

angol. 

Motiváló lesz, ígérem! :) 

 

7 ok, amiért nem kell halálra izgulnod magad, ha el kell 
mesélni egy sztorit 
1. Nem kell semmi irodalmi leírás! 

Nem kell agyonbonyolítanod rögtön az első mondatot: "I was sitting in my car on 

a rainy afternoon when the funniest thing happened to me. There was a..." 

Helyette taxisofőrünk csak ennyit mond: "So get this." Zseniális, nem? 

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/7-tipp-ilyen-egyszeru-a-beszelt-angol/attachment/wilson
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Ráadásul ezt ismétli is, amikor azt hinnénk vége a sztorinak, (de aztán rájövünk, 

hogy most jön a java): "And I think that's it. But that's not it, cause get this." - és 

folytatja. Bátran használd Te is ezt a kifejezést! 

 

2. Nem kell folyton tévelyegned az angol igeidők között! 

A sofőr végig jelen időben beszél. "I'm driving down Park Avenue one day and 

this guy waves for me, so I pull over and I ask him where he's going..." 

Nem kell agyonbonyolítani az igeidő egyeztetést, nem kell ide-oda ugrálni. Ha 

akarsz, maradj mindig jelen időben! 

 

3. A körmondatokat kifütyülik. 

A beszélt nyelv mindig egyszerű, rövid mondatokat használ. "And that really got 

him. He started laughing hard. " 

Sőt, íme egy trükk, használd egészséggel: ha valamit hangsúlyossá akarsz 

tenni, akkor direkt használj tőmondatokat, sőt, töredékmondatokat! Ahogy a 

sztori végén ő is: 

"The name of his show was 'Lucky Guy.' How crazy is that? Cause that was me. 

A lucky guy!" 

 

4. Nem kell minden mondatnak újat mondania! 

Amikor egy sztorit mesélsz, akkor az érdekes részeket a beszélt nyelvben sok-

szor ismételjük. Mert azt akarjuk, hogy ezek a részek tuti leessenek a hallgató-

nak! Ebben a rövidke sztoriban is több ilyen van. Íme, egy: 

"He sees that I've got this Ferrari hat on, and a Ferrari shirt too, so he starts calling 

me 'Mr. Ferrari.' The whole ride, he keeps calling me 'Mr. Ferrari.'" 
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5. Függő beszéd? Az meg mi? 

Az egyszerű, informális beszélt nyelvben alig van függő beszéd. Ha valaki mon-

dott vagy kérdezett valamit, akkor teljesen egyszerűen azt mondjuk, hogy "and 

he says:" és elismételjük. Vagy, szintén gyakori "and he goes like:" és odatesszük 

szó szerint. 

Nézd meg, hogy milyen egyszerűen elmond egy teljes párbeszédet: 

"... and I ask him where he's going. He tells me 74th street, and I tell him that's 

too far for me, because my shift just ended, so he says 'thanks anyway' and walks 

away'." 

(Oké, ezt nem hagyhatom ki itt, ismered a poént? "T. Hanks says T hanks". :) ) 

 

6. Akkor is szabad, ha amúgy nem szabad! 

A mondatszerkezetek felborulhatnak. Nézd meg ezt: "... I start feeling bad for the 

guy, cause hey-- I got a conscience." 

Eszedbe jut valami? Beteszed a mondatba. Nem oda illik? Sebaj. Ha a sztorit 

jobbá teszi, akkor szabad, és nemcsak hogy megértik, de még értékelni is fogják. 

...hé, végül is van humorérzékük! 

 

7. Semmi színezett fúga! Szimpla habarcs. 

Az összekötőelemek végtelenül egyszerűek. Mondhatni primitívek. Mutatom: 

 So I... 

 And he 

 ...so he... 

 And that... 

 And when... 

 And I think... 

Látod? A sztori a lényeg, nem a díszek rajta! 
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És a végére egy ajánlat: a Humans of New York ilyesmi, való életből származó 

sztorikat mesél. És a miénken kívül az egyetlen Facebook profil, ahol a hozzá-

szólásokat is el merem olvasni, mert konstruktívak, bátorítók, emberségesek. 

Melegen ajánlom követésre! 

 

Na, mit gondolsz most, hogy megvolt ez a 7 pont? 

Így könnyebb lesz megszólalni? ;) 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online:  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/7-tipp-ilyen-egyszeru-a-

beszelt-angol 

 

 

Instant Zero angol tanulókártyák 

 

Az angol nyelvtani alapok a leggyakoribb angol szókinccsel teljesen 
kezdőknek 
Az angol nyelvtani alapok életszagú mondatokban, a leggyakoribb 
angol szavakkal kezdőknek és újrakezdőknek, hogy a csigalassú kép-
letekbe való behelyettesítés helyett végre ösztönösen jöjjön a nyelv-
tan 

  

https://www.facebook.com/humansofnewyork?fref=photo
https://www.facebook.com/angolnyelvtanitas.hu
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/7-tipp-ilyen-egyszeru-a-beszelt-angol
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/7-tipp-ilyen-egyszeru-a-beszelt-angol
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Hogyan tanult meg  

Mark Zuckerberg kínaiul? 

 

Frenetikus volt a közönség reakciója. 

Mark Zuckerberg most fedte fel először a nyilvánosság előtt mandarin 
nyelvtudását. 

A 30 éves milliárdos a kínai Yale-ként emlegetett Tsinghua Egyetem hallgatói 

előtt adott egy fél órás interjút. 

A beszélgetés még angolul indult, aztán Mark egy “Dajia hao,” (=Üdv mindenki-

nek!) köszönéssel átváltott kínaira. Majd ezt mondja: "A kínai tudásom elég rossz, 

de megpróbálom ma ezt használni." 

A közönség pedig láthatóan a lábai előtt hever. 

Figyeld meg a videóban! Az elején visszafogottan ül a közönség. Majd ahogy 

Mark megszólal, a teremben mindenki jól hallhatóan elképed. 

És innentől nevetés, mosolygós, baráti arcok - még az emberek testtartása is 

lazul egy kicsit! Megnyerte őket. (Plusz fél Kínát.) 

Gyerünk, valld be, te is elolvadtál volna, ha mindezt magyarul csinálja! 

 

Nyelvtanulói szemmel 
Mind nyelvtanulói, mind nyelvtanári szemmel csak jót tudok mondani az interjúról. 

Néhol láthatóan keresi a szavakat, de a LA Times tudósítója szerint képes volt 

világosan, érthetően megfogalmazni, amit mondani akart, és megértette magát. 

És ezt a közönség reakciója is alátámasztja. Néha spontán tapsvihar tör ki, és 

sokszor felnevetnek. 

A külföldi tudósítók szerint erős akcentussal beszél ugyan, de ez hangyányit sem 

érdekli a közönséget. És bár néhol szemmel láthatóan nehezen érti, amit man-

darin nyelven kérdeznek tőle, kimondottan ügyesen kezeli a helyzetet - egészsé-

ges öniróniával. 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSV7bgsClo
http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-facebook-ceo-mark-zuckerberg-speaks-chinese-20141023-story.html#page=1
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Szerintem ezt a videót érdemes megnézni minden nyelvtanulónak. Teljes egé-

szében. Még akkor is, ha nem érted! 

 

5 dolog, amit eltanulhatsz Mark Zuckerberg-től 
A sikersztorikat mindig érdemes aprólékosan kielemezni! 

Mert pozitív érzelmeken keresztül belénk égnek, sokáig emlékszünk rájuk, és így 

sokkal inkább táplálkozhatunk belőlük, mint a bukásaink elemzéséből. 

Úgyhogy lenyomoztam kicsit Mark Zuckerberg és a kínai nyelvtanulás kapcsola-

tát. 

A Facebook alapítója 2010-ben kezdett kínaiul tanulni, egy előre eltervezett 

kínai útja előtt. Magántanártól vett leckéket, reggel, a konyhaasztalnál, és napi 

szinten tanulta a nyelvet. De a legnagyobb tanulságok nem itt, hanem mélyebben 

rejlenek. 

Íme, az az 5 pont, ahol szerintem különösen ügyesen csinálta (az ötös a legna-

gyobb!): 

1. Volt egy erős, élő és lélegző motivációja. A felesége bevándorlók gyermeke 

volt, és így a családjával otthon kínaiul beszélt. Mark, amikor a nyelvtanulás oka-

iról kérdezték, azt mondta, hogy meg szerette volna ismerni felesége hazájának 

kulturáját, és úgy gondolta, hogy ez a nyelven keresztül a legkönnyebb. És fontos 

cél volt az is, hogy az angolul nem tudó nagymamának kínaiul jelentse be, hogy 

össze fognak házasodni. (Megtörtént! A Business Insider szerint a nagyit sok-

kolta a szitu.) 

2. Nyilvánosan is kihirdette a Facebook profilján 2010-ben, hogy az év kihívása 

számára az lesz, hogy megtanul kínaiul. Ügyes! Mert ha nyilvánosan kihirdetsz 

valamit, akkor hajlamosabb leszel betartani. Erre egy kiváló magyar példánk is 

van: Kőrösi Bálint és az Öt év öt nyelv projekt. Működik! 

3. Nem rettent vissza az elvárásoktól. Egy 30 éves milliárdostól sokat várnak. 

Bármit tesz vagy mond, darabjaira szedik szét, és össze-vissza kritizálják. Ebben 

a pozícióban sokkal nehezebb valami kockázatosba kezdeni. De ennél sokkal 

rosszabb, hogy nemcsak mások várnak többet tőled, TE is többet vársz magad-

http://www.businessinsider.com/why-facebook-mark-zuckerberg-studies-chinese-2014-10
https://www.facebook.com/zuck?fref=ts
http://otevotnyelv.com/
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tól! Nem véletlen, hogy a sikeres felnőttek élik meg a legtöbb frusztrációt a nyelv-

tanulásban. De ha valaki, akkor a legendás Facebook alapító tudja, hogy az élet-

ben minden nagy cél a komfortzónán kívül vár. 

4. Tudatosan összekötötte a nyelvtanulást a céljaival az élete több területén 

is. A nagyi-motiváción felül például Kínába készültek látogatóba. És egy külföldi 

utazás mindig sokkal nagyobb élmény, ha beszéled a helyi nyelvet. Plusz: az 

üzleti céljaihoz is jól jön a kínai nyelvtudás! A Facebook csak akkor lesz igazán 

globális, ha Kínát is bekebelezi, de ez erővel nem megy. Viszont már az interjú 

utáni napon elkezdtek felerősödni Kínában azok a hangok, amelyek azt követelik, 

hogy a 2009-es letiltás után újra elérhető legyen a Facebook az országból... Szá-

molj egy kicsit! Szerinted mennyire éri majd neki a kínai nyelvtanulásba fektetett 

eddigi négy év? 

És a végére hagytam a legsikeresebb stratégiát. Nemcsak a nyelvtanulásban, 

hanem az életben is.  

5. Nem a gyengéit csiszolgatta, hanem az erősségeire épített. "Szeretem a 

kihívásokat" - válaszolta arra a kérdésre, hogy miért állt neki a kínai nyelv tanu-

lásának. Tudta, hogy nehéz lesz, de okosan használta fel azt az ide-nekem-az-

oroszlánt-is típusú hozzáállást, amivel a Facebookot is felépítette. Nem agonizált 

afelett, hogy milyen kevés ideje van rá. Nem sírt, hogy neki esetleg nincs nyelv-

érzéke. Arra a képességére épített, amivel egyszer már sikereket ért el. 

 

Mondd, te hogyan tudnád felhasználni ezt az 5 tanulságot a saját angol 
nyelvtanulásodban? 

Vagy már használod is? 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online:  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/hogyan-tanult-meg-

mark-zuckerberg-kinaiul 

  

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/miert-vagyunk-hulyek-angolbol
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/6-igazsag-a-nyelverzekrol-hogy-legy-tehetseges-nyelvtanulo
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/6-igazsag-a-nyelverzekrol-hogy-legy-tehetseges-nyelvtanulo
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/hogyan-tanult-meg-mark-zuckerberg-kinaiul
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/hogyan-tanult-meg-mark-zuckerberg-kinaiul
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5 dolog, amiért minden jóérzésű  

angoltanár ölni tudna 

 

Oké, tudom: jóérzésű angoltanár nem gyilkolászik. 

De ha mégis, akkor ezért az öt dologért tenné. 

Vagy: kellene tennie. 

 

 

A recept: mivel tudod totál kiakasztani az angoltaná-
rod? 
Disclaimer: Szeretnék jó előre bocsánatot kérni mindenkitől, aki itt és most ma-

gára ismer! Mea culpa. 

Nem akarlak igazán eltenni láb alól, ez nem igazi életveszélyes fenyegetés. 

Hadd biztosítsak mindenkit (ítélőképességem kb. felének birtokában): NEM je-

lentek nemzetbiztonsági kockázatot. De.... 
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1. Iszonyatosan kiakaszt, amikor valaki puszta szavakat tanul, és esetleg 
még élvezi is. 

Mint múltkor egy összejövetelen: egy szótanuló appon sikongatott egy barátom 

("ezt is tudom...de jó!...ezt is tudom...nahát, ezt nem is tudtam, hogy tudom!" - a 

többi néma csönd, mert ezen a ponton belé fojtottam a szót, és nekiugrottam.) 

Képzeld magad a helyembe: ez nekem pont olyan, mintha azt kéne néznem, 

hogy valaki, akivel törődök, folyton belövi magát, és közben arról áradozik, milyen 

jó kis találmány a heroin. 

Hidd el, fáj nézni, ahogy rombolod magad. Ezért töprengsz perceket egy gondo-

latodon, ezért nem tudsz összeállítani egy épkézláb mondatot, részben ezért ér-

tesz olyan keveset hallás után (igen!), és ezért nem beszélsz és írsz hibátlanul. 

Mert puszta szavakat tanulsz, és ezzel iszonyúan megnehezíted a saját dolgod! 

Megtennél egy szívességet? Mostantól inkább így tanulj szavakat! 

 

2. "Nekem nincs nyelvérzékem" 

Erre pedig legszívesebben egyenesen az illető torkának ugranék, és csak 

marcangolnám. (Vizuális típusoktól ezen a ponton külön bocsánat!) 

Igazából nem is azt hallom ilyenkor, hogy "nekem nincs nyelvérzékem", hanem 

ezt: "elegem van, belefáradtam a küzdelembe, nem keresek megoldásokat, he-

lyette inkább ráfogom egy mondvacsinált külső ellenségre az egészet". 

Hiába írtam annyit a nyelvérzékről, még mindig félreértjük. Most mondd meg: kit 

nem ejtene ez kétségbe? Persze, ha nem törődnék veled, ha nem érdekelne, 

hogy megtanulsz-e angolul, akkor simán elengedném a fülem mellett. De nem 

megy. 

 

3. És ami igazán kiakaszt: amikor azt látom, hogy folyton csak tanuljuk, ta-
nuljuk, tanuljuk az angolt, de nem merjük használni! 

Mert mi van, ha véletlenül hibát vétünk, ha félreértenek, ha valaki kinevet... Az 

egónk néha bizony rossz döntéseket hoz helyettünk. 

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/nem-tudok-osszerakni-egy-epkezlab-angol-mondatot
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/6-igazsag-a-nyelverzekrol-hogy-legy-tehetseges-nyelvtanulo
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/10-dontes-amit-nem-te-hozol-meg-hanem-az-egod
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Na, ez az "állandó tanulás és nulla nyelvhasználat" technika a garantáltan leg-
biztosabb útja az egy helyben topogásnak, a frusztrációval teli, lelkileg kime-

rítő küzdelmeknek - akár évtizedeken keresztül. Ki meddig bírja az önbecsülése 

köddé válása nélkül. (Mert ez a vége.) 

Annyi ingyenes lehetőség van, hogy anyanyelviekkel beszéljünk, mégis folyton 

azért siránkozunk, hogy nem tudunk anyanyelviekkel beszélni. 

 

4. Sírni tudnék, amikor azt hallom, hogy valaki folyton az elejéről kezdi újra 
a tanulást - "mert már mindent elfelejtettem" . 

Jaj, dehogy! Csak passzív tudás lett! Aktivizálni más, mint megtnaulni! Aktivizálni 

könnyebb! 

Ha folyton újratanulod ugyanazt, persze hogy elvérzel az unalomtól, és megint 

abbahagyod... Nem baj, ha újrakezded az angolt! Sőt! De ne kövesd el a tipikus 

hibákat, jó? 

 

5. Saját magad alulértékelése  

Na, ez ravaszul elbújik, mert általában a tanár vagy a tananyag túlértékelésében 

nyilvánul meg. Mutatom! 

"Csak egy jó tanár kell, és...." Na ne már! Tényleg azt hiszed, hogy egy jó 

tanár akaratod (és igyekezeted hiánya) ellenére megtanít angolul? A nagyi 

meg a lekvár! 

"nekem olyan kell, ami garantáltan megtanít angolul" Khm, khm...akkor még 

most szólnék: olyan nincs! - kihagytad a képletből, hogy nemcsak a tanár 

nem mindenható, hanem a tananyag sem - te is kellesz hozzá! Sőt, igazából 

TE vagy a legfontosabb... 

És aki azt állítja, hogy ilyen "garantáltan működő" tananyagot ad neked, az 

vagy felelőletlen, vagy tudatlan, vagy a te naivitásodra játszik. Uff. 

 

Ja, és van még valami! A +1, a kakukktojás, mert inkább elszomorít, mint felide-

gesít. 

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-talalj-angol-beszelgetopartnert-otthonrol
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-ok-amiert-hiszterikusan-jo-ujrakezdonek-lenni
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-hiba-amit-folyton-elkovetunk-amikor-ujra-belekezdunk-az-angolba
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-hiba-amit-folyton-elkovetunk-amikor-ujra-belekezdunk-az-angolba
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+1. A legszomorúbb: az önmagadról való lemondás 

 "Nekem nem megy az angol." 

 "Sosem fogok megtanulni angolul." 

 "Sosem fogom megérteni az anyanyelvi beszélőket." 

 "Én sehogy sem tudom megjegyezni a szavakat." 

 "Sosem lesz nyelvvizsgám." 

Akárhányszor azt hallom egy nyelvtanulótól: soha, sosem, vagy nekem nem 

megy, kicsit olyan, mintha egy kést döfne belém. (Bocs, talán nehéz elképzelni, 

de én így érzem. És hidd el, az, akinek hivatása a tanári szerep és nem szimplán 

a foglalkozása - szintén így van vele.) 

És hogy mi a baj ezekkel? Mind egy-egy önbeteljesítő jóslat. Sikerült bezárni ma-

gad egy ketrecbe, ahonnan nincs kiút. 

Lehet egy javaslatom? Megfogadod? Engedd ki magad! 

 

És itt zárul a dühöngő. Ennyi az összes bánatom. Köszönöm, hogy kiadhattam 

magamból, és áthelyezhettem a felelősséget RÁD. (You're welcome! ;) ) Ez már 

régóta forrt bennem, csak most szakadt a madzag. 

Egy kérdés: ugye nem ismertél magadra? Egy ponton sem? Ugye? ;) 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online:  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/5-dolog-amiert-minden-

joerzesu-angoltanar-olni-tudna  

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/hogyan-fejleszd-az-attitudot-a-nyelvtanulasban
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/5-dolog-amiert-minden-joerzesu-angoltanar-olni-tudna
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/5-dolog-amiert-minden-joerzesu-angoltanar-olni-tudna


 

34 
 

Aktív angol szókincs játékosan 

 

Még mindig angol szavak listáját memorizálgatod? 

Újra és újra? 

Kevés eredménnyel? 

Akkor hadd mutassak valamit! 

 

Észrevetted azt, hogy ha azt mondom neked, hogy "restaurant", akkor némi 

töprengés után felszínre kerül, hogy salad, dessert, drinks, meal, dish, coffee, 

order, waitress és társaik? És utána olyasmik is előtolakodnak, hogy: I'd like a 

glass of wine, vagy: Can I have the bill? 

Az ok: az agyad egy bonyolult, sokdimenziós hálóba pakolja el az információkat, 

ahol minden elemnek sok-sok kapcsolódása van egymással. És amikor megfog-

juk a háló egyik elemét, a felszínre húzzuk, az húzza magával a kapcsolódó ele-

meket is - azokat is, amelyekről nem is tudtál, hogy megvannak...  

Az angol szókincs is pont így működik! 

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/tt-kreativ2.jpg
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A listáról ismételgetett szavakat azért felejted el, mert nekik nincs elég kap-

csolódásuk, vagyis "gyökerük". De amit most mutatok, azzal nemcsak megerő-

sítjük a hajszálgyökereket, hanem újakat is növesztünk. 

Egy bevált technika: szókincsfa 
A technika lényege: fát növesztünk, amelynek a kiindulópontja egyetlen angol 

szókincselem (az én példámban, ld. lentebb: eat in a restaurant), ahol az "ága-

kon" vele témában/tartalmában kapcsolódó főbb szókincselemek ülnek (call the 

waitress, take the order, stb.), és a "levelek" meg ezekhez az ágakhoz kapcso-

lódnak témában. 

Ez egy asszociációs játék. A kérdés, amit a szókincsfa készítése közben fel kell 

folyton tenned magadnak: "Milyen angol kifejezés jut eszembe arról, hogy ...?" 

Így építkezel majd! 

Persze rögtön kész kifejezésekkel fogunk dolgozni, nem puszta szavakkal, hogy 

a folyékony beszéddel se legyen gond. 

Szeretni fogod! Főleg, mert ahogy belemelegedsz, előjön a humorérzék, az 

emlékezetes élmények és kínos szituációk, és elkezded majd szórakoztatónak 

találni a feladatot. 

És amikor a kínai kajához érsz, olyasmi mondatot találsz leírni, hogy: What kind 

of meat is this? (=Milyen hús ez?) Mert eszedbe jut, hogy múltkor azon tanakod-

tatok, hogy a fura kontúrú hús vajon milyen állatból származik. Vagy, amikor azon 

viccelődtetek az étteremben, hogy a felszolgáló tuti direkt nem néz a te irányodba 

(I swear she does that deliberately), és ezt valószínűleg be is gyakorolta. Igazából 

abbahagyni nehéz csak, ha egyszer belemelegedsz. 

Ráadásul a kapcsolódások kitalálása is jó játék! "Ez vajon ide jön? Nem, in-

kább ide! Vagyis...oda jobb lesz!" Készítsd el, ahogy jól esik: papíron, vagy elekt-

ronikusan. Csak csináld rendszeresen! 

  

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere
http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_hanganyagok/instant-speak-beszedfejleszto-munkafuzet
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Ilyen egy szókincsfa 
Mutatok egy mintát, én jót játszottam vele utazás közben: 

 

 

Bonyolultnak tűnik? Csak állj neki, és meglátod, te milyen hatalmas szókincsfákat 

tudsz létrehozni pár perc alatt! 

És a végére néhány fontos részlet: hogy csináld, mire jó, és egyéb fontosságok. 

  

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/aktiv-angol-szokincs-jatekosan/attachment/szofa-pelda
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9 gyorstipp a szókincsfádhoz 
1. Mivel a szókincsfával témakörök szerint ismétlünk át szavakat, az angol nyelv-

vizsgára való felkészüléshez extra jó! Használd!!! 

2. Más által előre elkészített szókincsfák ennyire nem hatékonyak! Vizuális típusú 

tanulóknak persze még ezek is jobbak, mint a listák, de az alapszabály, hogy 

senki sem tud olyan jó szókincsfát rajzolni, mint te! Itt maga az elkészítés a tanu-

lási technika. 

3. Ugyanarra az angol szókincsre akárhányszor elkészíthetsz egy újabb és újabb 

szókincsfát, és ugyanolyan hatékony szókincs aktivizálás lesz. Csak nem az 

unalmas-magolós fajta, hanem izgalmas-játékos. 

4. Nincs egyetlen helyes megoldás! Itt a te passzív szókincsedből, és azt aktivi-

záljuk! 

5. Sokkal hatékonyabb, ha nem angol szavakat, hanem kész, azonnal használ-

ható kifejezéseket írsz! Pl. eat in a restaurant, sit at a table, call the waiter, order 

drinks, a romantic dinner, a fine wine, a table for five. Ahogy a képen is látod! 

6. Beletehetsz új angol szókincset is, amit a szótárból nézel ki! De tartsd észben, 

hogy a feladat legfontosabb "mellékhatása" az, hogy rájössz, hogy mennyi angol 

szókincsed van már, és ezzel önbizalmat nyersz az angol nyelv használatához. 

Ha telerakod új szavakkal, akkor kevésbé önbizalomerősítő. 

7. A szókincsfa a passzív angol szókincs aktivizálására, előcsalogatására a leg-

jobb. Ha új angol szókincset akarsz vele tanulni, akkor adj az agyadnak egy extra 

kapaszkodót (=gyökérnövesztési lehetőséget), és használj hozzá a Google-ból 

vadászott képeket! 

8. Diszelxiával, diszgráfiával küzdesz? Használj színeket és rajzokat! Sokat! 

9. Mint mindig az angol nyelvtanulás során, itt is jól jön egy játszótárs. Mutasd 

meg ezt a blogbejegyzést egy barátnak, és készítsétek el együtt ugyanarra a 

témára! És aztán nézzétek meg egymásét! Tanuljatok, és értékeljétek egymás 

humorérzékét. ;) 

Próbáld ki a gyakorlatot! Például a munkáddal! Mondjuk, kezdd onnan, hogy work 

in an office! Vagy készíts szókincsfát ezekre: prepare for an exam, travel by air, 

in the beach, a rainy weekend, learning English, a night out with friends. Van még 
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ötleted? Segíts másoknak, és írd meg hozzászólásban! Vagy írd meg, hogy miket 

tennél a TE verziódba! 

Készítsd el a saját szókincsfádat, bármelyik témára, küldd el nekünk az info@an-

golnyelvtanitas.hu címre, és ha közzé tesszük a Facebook profilunkon, akkor 

szabadon választott Instant angol tanulókártyát nyersz vele! 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online:  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/aktiv-angol-szokincs-ja-

tekosan 

 

 

Instant Nyelvtan angol tanulókártyák 

 

Ösztönös és hibátlan angol nyelvtan - beszédben is 
A középfokú angol nyelvvizsgán, és az életben való boldoguláshoz 
fontos teljes angol nyelvtan életszagú mondatokban, a leggyakrab-
ban használt angol szavakkal, hogy végre beszédben is ösztönös és 
hibátlan legyen a nyelvtanod 

  

http://facebook.com/angolnyelvtanitas.hu
http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_tanulokartyak
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/aktiv-angol-szokincs-jatekosan
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/aktiv-angol-szokincs-jatekosan
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5 apró trükk, amivel jobban megérted, 

amit olvasol 

 

Ismered a trükköt, amivel tojást választunk szét? 

Fogsz egy üres műanyag palackot, kicsit benyomod az oldalát, és felszippan-

tod vele a sárgáját. Aztán sértetlenül, épen, egyben kinyomod egy tálba. És voilá! 

Na, az angol nyelven való olvasásnak is van pár ilyen ügyes trükkje. 

Kevésbé látványosak, de kétségkívül eredményesek. 

Előre szólok: a 4-es tipp a legütősebb, meredeken növeli a megértést! 

 

Hogyan olvass, hogy többet érts? 
1. Ne csak úgy olvass bele a nagyvilágba! Tűzz ki magadnak egy célt, mielőtt 

belekezdesz! Olyasmik közül válogathatsz, hogy:  

 írj ki három, négy vagy öt számodra érdekes dolgot a szövegből, 

 vagy összegzést írni a szövegből (esetleg reagálni rá), 

 csak globálisan megérteni a szöveget (nem figyelve a részletekre), 

 vagy egy kiejtésfejlesztő gyakorlatot elvégezni a szöveggel, 

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-trukk-hogy-naprol-napra-jobban-irj
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-olvass-a-szep-kiejtesert
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/5-apro-trukk-amivel-jobban-megerted-amit-olvasol/attachment/tt-reading-girl
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 vagy megkeresni benne a legérdekesebb, legviccesebb vagy épp leg-

hasznosabbnak tűnő új angol kifejezéseket, 

 vagy sztoritérképet rajzolni a szövegből, stb. 

Itt csak a kreativitásod szab határt! De célod mindenképpen legyen, mert nélküle 

garantáltan kevesebb sikerélményed lesz! 

 

2. Tudatosan válaszd ki, hogy milyen típusú olvasást használsz a 4 különböző 

olvasási technika közül! 

Jó hír: ezt csak az elején kell átgondolva megtenned, utána ösztönné válik! Elő-

ször lehet, hogy betelik egész 10 másodpercbe is a döntés, de egy idő után nem 

gondolkodsz rajta, csak csinálod. 

 

3. Könnyebb lesz megérteni, amit olvasol (hiszed vagy sem!), ha személyes 

kötődést találsz a témához. Ezért az elején pár másodpercben gondold át, mit 

tudsz a témáról, hogyan érint ez téged. Minél több kötődést találsz, annál többet 

fogsz belőle érteni! 

Egy sztori ezzel kapcsolatban: Shakespeare házában, Stratford-upon-

Avonben egy darabig követtem egy nyolcéves forma kisfiút (amíg gyanúsan 

nem néztek rám), aki mappával a kezében járt körbe a házban, és leírt, vagy 

lerajzolt mindent, amit érdekesnek talált. Tudod, mi volt a játék lényege? 

Amikor később Shakespeare-t fog olvasni, vagy akár tévében látni, akkor 

mindez eszébe jut, és a személyes kötődés miatt érdekesnek is fogja találni, 

plusz, bizonyított tény, hogy többet fog érteni a nehéz nyelvezetből is. Na? 

Ugye kipróbálod te is ezt a személyes kötődés dolgot, és szánsz rá 10 má-

sodpercet a szöveg előtt, hogy átgondold, hol és hogyan találkoztál már a 

témával? De most vissza a tippekre, mert most jön a leghatékonyabb! 

  

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/beszelj-angolul-sztoriterkeppel
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/4-olvasasi-technika-mikor-melyik-kell
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/4-olvasasi-technika-mikor-melyik-kell
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4. Még mielőtt belekezdesz, nézz rá a szöveg melletti képre, gondold át, hogyan 

kapcsolódik a szöveghez (2 másodperc), olvasd el, és próbáld értelmezni (de 

NEM lefordítani!), a szöveg címét (5 másodperc), fusd át a szöveg alcímeit (to-

vábbi 5-6 másodperc). Ezek ugyanolyan fontosak, mint maga a szöveg! Minél 

ügyesebben csinálod azt a mini-gyakorlatot, minél nagyobb rutinod lesz benne, 

annál többet értesz a szövegből majd olvasáskor! A cikk végén mutatok ehhez jó 

kis ingyenes forrásokat! 

 

5. Ismerd meg a szöveg szerkezetét megmutató szavakat! Tudd, hogy az 

also, az as well és a too annyit jelent, hogy "is", hogy az although és a though 

mindkettő "bár/habár". Sokkal egyszerűbb lesz a szöveget megérteni így! 

 

És egy záró tipp: amikor egy szöveget a megértésért olvasol, és nem a fordítá-

sért, NE használj szótárat egyáltalán! A szótárhasználatból ilyenkor csak a fruszt-

ráció és a feladás származik, plusz lenullázod vele a nyelvtanulási folyamatot! 

A szótárhasználattal ugyanis csakis a szótárhasználatot lehet fejleszteni. Az ol-

vasást nem. 

Ha egy szövegből csak elvétve értesz pár szót, akkor az azt jelenti, hogy a szö-

veg nem a te nyelvi szinted egyelőre! Türelem! Majd az is eljön! De ahhoz, hogy 

fejlődj, a saját nyelvi szinteden lévő szövegeket kell olvasnod. Például válogass 
ezekből a mindennapi életről szóló sztorikból. Vagy, ezekből a változatos isme-

retterjesztő írásokból. Vagy ezekből az egyszerű hírekből.  

Jó? 

Akkor megpróbálod? 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online:  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/5-apro-trukk-amivel-job-

ban-megerted-amit-olvasol  

http://www.rong-chang.com/ne/
http://www.english-online.at/
http://www.english-online.at/
http://www.newsinlevels.com/
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/5-apro-trukk-amivel-jobban-megerted-amit-olvasol
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/5-apro-trukk-amivel-jobban-megerted-amit-olvasol
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Így írj saját nyelvkönyvet! 

 

Tanulási nehézségekkel küzdőknek ajánlják ezt a szuper módszert. 

De miért ne alkalmazhatná bárki? 

Hiszen ha diszlexiások is könnyebben tanulnak vele, akkor nekünk meg extra jó, 

nem? 

Mutatom! Meglátod, egyszerű, mint a pofon! Plusz: könnyebben tanulsz belőle, 

mint bármi másból! 

Így néz ki, ez lesz a saját nyelvkönyved egy lapja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekkora legyen a kártya? 
Minimum A5-ös méret, vagyis egy normál másolópapír fele. Legjobb, ha karton 

(120 gr), és nem sima másolópapír. Ja, és persze nem a papíron múlik, lehet 

digitális is! (Evernote, OneNote, Androidra, iPhone-ra ) 

 

Mi van a kártyán? 
Név/ fogalom 

Az, amiről a kártya szól. Pl. feltételes mondat második szint, folyamatos múlt idő. 

Ha a nyelvtani fogalmak nem mennek annyira, írhatsz ide egy példát is! (Pl. I 

http://www.talkandroid.com/guides/beginner/best-android-apps-for-note-taking-september-2013/
http://www.imore.com/best-note-taking-apps-iphone-and-ipad-evernote-drafts-vesper-and-more
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/diszlexiasoknak.jpg
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was doing something, when something happened – az egyszerű és a folyamatos 

múlt egy tipikus kombinációja.) De a kártyán lehet egy nehéz szókincs is. Pél-

dául egy phrasal verb (get down to, take off) 

 

Leírás a saját szavaiddal 

Ez azért fontos, mert az agyad úgy működik, hogy a saját szavaiddal való ma-

gyarázatot könnyebben megjegyzed, mint egy nyelvkönyv szavait. DE! Ide 

rajzolhatsz is! 

Például, a present perfect-et én úgy írnám le a saját szavaimmal, hogy „a hatása 

a fontos, nem a történés körülményei” – ez nem a teljes magyarázat, hanem csak 

egy olyan magyarázat, ami emlékeztet a teljes magyarázatra, érted? 

 

Memóriamankó 

Valami, ami nálad bevált a megjegyzéshez. Például, Dohár Péter zsenialitása 

után szabadon: borrow és lend. Kölcsönkapni „baróbb”, mint kölcsönadni, ezért 

a borrow a kölcsönkapni, és a lend a kölcsönadni. Itt találsz még több példát! 

A kérdés, amit itt fel kell tenned magadnak: hogyan a legjobb ezt megjegyezni? 

Mi válik be nekem?  

 

Ragadós példa 

Ez a rész a legfontosabb! 

Lehet itt egy kedvenc dalcímed vagy dalszöveged, amiben szerepel a kártyán 

lévő nyelvtan vagy szókincs, vagy egy kedvenc filmedből, vagy könyvedből 
vett mondatod. (Forgatókönyveket itt találsz, ingyen könyveket pedig innen tölt-

hetsz le.) 

Lehet egy vicc, vagy egy olyan szívhez szóló angol idézet, amihez érzelmileg 

erősen kötődsz. Lehet rajz is!!! 

  

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/szomumusok-reszkessetek
http://www.lyrics.com/
http://www.imsdb.com/
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/ingyen-angol-olvasmany-hallgasd-es-olvasd-egyszerre
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/ingyen-angol-olvasmany-hallgasd-es-olvasd-egyszerre
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Egyéb, ami segít emlékezni 

Ide jöhet bármilyen hülyeség(nek tűnő dolog)! 

Például: mikor tanultad, milyen körülmények között, hogyan szoktad eltéveszteni, 

elhibázni, a dallama, ritmusa... Ne feledd, csakis NEKED íródik. Nem baj, ha más 

nem érti! 

Biztosan látod: ez a "nyelvkönyv" olyan lesz, mint egy tanulókártya csomag. 

És ez az egyetlen pakli, amit nálam sosem fogsz megtalálni! Egyszerűen azért, 

mert nem készíthetem el helyetted. Erre csakis TE vagy képes! 

Plusz egy tipp: NEM kell egyedül nekiállnod! Közeleg az év leglassabb idő-

szaka, a karácsony és újév közti lazulás. Akár össze is jöhetnél valakivel, és el-

kezdhetitek együtt, nem? ;)  

És egy kihívás a végére: azok között, akik kidolgoznak egy saját kártyát itt, hoz-

zászólásban, hétfőn kisorsolunk egy szabadon választott angol tanulókártya cso-

magot! 

Motivációképpen, hogy használd ezt a nagyszerű módszert! :) 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online:  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-irj-sajat-nyelvkony-

vet 

 

 

Instant Friends angol tanulókártyák 

 

Angol társalgásokban csípőből bedobható frappáns válaszok  
Lazán bedobható, frappáns fordulatok és angolos reakciók az angol 
nyelvű beszélgetésekhez azoknak, akik soha többé nem szeretnének 
zavarba jönni, amikor összefutnak egy anyanyelvi beszélővel 

  

http://shop.angolnyelvtanitas.hu/
http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_tanulokartyak
http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_tanulokartyak
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-irj-sajat-nyelvkonyvet
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-irj-sajat-nyelvkonyvet
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Ingyen angol olvasmány:  

hallgasd és olvasd egyszerre! 

 

Érdekelne két olyan weboldal, 
ahonnan angol nyelvű könyvek tö-
megét töltheted le ingyenesen e-
book és audio-book formában is? 

Most nemcsak linkeket kapsz, meg is 

mutatom, pontosan hogyan csináld! 

De előtte pár fontos tény, amit egy-

szerűen muszáj tudnod. 

 

3 szabály, amit a saját érdekedben mindenképpen tarts 
be 
Az angol nyelvű szövegek olvasására azért van nagy szükséged, mert a nyelv-

tanuláshoz sok "input" kell. Minél többször találkozol egy-egy angol kifejezéssel 

és minél több különböző szövegkörnyezetben látod, annál gyorsabban megtanu-

lod és annál tartósabban is megmarad. Ezért kérlek, olvass nagyon sokat ango-

lul! Viszont nem mindegy, hogyan olvasol! 

1. Olvass pusztán az olvasás öröméért, ne azért mert angolt kell tanulnod! Olyat 

olvass, amibe el tudsz merülni nyakig! Olvasd a kedvenceid! Garantáltan eltűnik 

a világ egy időre! 

2. Ha kicsit tartasz még a hosszú és bonyolult angol szövegektől, akkor érdemes 

olyan könyvekkel kezdeni, amelyeket magyarul már olvastál! Így, mivel ismered 

a sztorit, több ismeretlen szót leszel képes elviselni. 

3. !ÉLETVESZÉLY! Tudtad, hogy ha élvezetből való olvasás közben a szótárhoz 

nyúlsz, egy tündér elveszíti a szárnyait? Kérlek, mentsd meg a tündéreket, és 

mondj le ideiglenesen a szótárról! ;) Amúgy: az örökös szótárazgatás neked sem 

jó. Kiveszi az élvezetet az olvasásból, és nyelvtanulási feladattá "degradálja" le. 

És sokat olvasni "kötelességszerűen" nem túl szórakoztató... 

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/tt-books.jpg
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/tt-books.jpg
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/tt-books.jpg
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Nézzük akkor, hol találsz olvasnivalót ingyen! 

Első lépés: hangoskönyv letöltése 
A legjobb forrás erre a librivox.org. Más források is az ő anyagaikat használják, 

miért ne fordulnál közvetlenül hozzájuk? 

A kezdőképernyőn katt arra, hogy "Librivox Catalog" - a bal oldalon a "Listen" 

alatt találod a gombot! És aztán írd be a kedvenc könyved angol címét és szer-

zőjét ide (a "Status" maradhat "Any"): 

 

 

Én az egyik nagy kedvencemet írtam be a fenti képernyőn: Anne of Green Gab-

les, és a szerző Montgomery, Lucy Maud. A szerzőnél fontos, hogy a vezetéknév 

van az elején, aztán vessző, és aztán a keresztnevek. Így keress! És aztán kijön 

ez a képernyő - esetemben 8 találat: 

http://librivox.org/
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/librivox2.png
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Ha találsz olyat, hogy "dramatic reading", válaszd azt! Ha nem, az sem nagy baj! 

Ráklikkelsz, és már töltheted is le! Általában fejezetenként vannak darabolva a 

könyvek, tehát nem egy file-t találsz majd! 

Elmented magadnak, és a hangoskönyv már meg is van! Most jön az írott forma. 

 

Második lépés: ha nemcsak hallgatnád, hanem olvas-
nád is 
Ha te már haladó szinten vagy angolból, akkor a második lépés kihagyható! Sőt, 

javasolnám, hogy hagyd is ki! Vigyél magaddal inkább hangoskönyveket, hadd 

szokja a füled a nyelvet! 

 

 

http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/librivox3.png
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A librivox csak audio könyveket ad neked, de a Guten-

berg.org segítségével jó eséllyel a leiratát is megszerezhe-

ted. (Persze, az aktuális sikerkönyveket azért ne keresd!) A 

bal oldalon írd be a címet, itt nem kell szerző sem: 

És aztán kiadja a találati oldalt, itt válaszd ki a megfelelő 

találatot (esetünkben az első lesz az, mert a harmadik az 

hangoskönyv - látod mellette az audió jelet, innen tudod. Ja, 

és persze a Librivox katalógusából származik.) 

 

 

Ha rákattintottál a találatra, ez az oldal fogad, itt már csak azt kell kiválasztanod, 

hogy milyen formátumban szeretnéd letölteni (html, vagy egyszerű szöveg - én a 

html-t szoktam választani): 

 

Ennyi az egész! 

  

http://gutenberg.org/
http://gutenberg.org/
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/gutenberg1.png
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/gutenberg2.png
http://angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/gutenberg3.png
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Tiéd az audió könyv ÉS a szöveg leirata is. Akár hallgathatod és olvashatod is 

egyszerre. Ahogy Neked bejön! És ha neked még nincs kedvenc könyved, a 

Facebook közösségünk ajánlott neked pár jó könyvet itt! 

 

Egy záró tipp 
Egyszer egy szakmai konferencián megkérdeztem egy neves brit tankönyv-

szerzőt, hogy milyen három tanácsot adna legszívesebben nyelvtanulóknak. Mo-

solyogva, habozás nélkül válaszolta: "Read, read, read!" Nos, fogadd meg mind 

a három tanácsát bátran! :) 

Persze kezdőknek mindezt még nem ajánlom, riasztó lesz a sok ismeretlen szó. 

De ha egy alapfokú angol tudás már stabilan megvan, onnan legszívesebben 

előírnám Neked, hogy havonta fogyassz el egy könyvet ilyen formában! 

Ráadásul nem is kúraszerűen, hanem élethosszig! 

És most TE jössz! 

Ajánld másoknak a kedvenc könyveidet, angol címmel és szerzővel, esetleg rövid 

tartalommal! Hajrá! 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online:  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/ingyen-angol-olvas-

many-hallgasd-es-olvasd-egyszerre 

 

 

Instant (Re)Start angol tanulókártyák 

 

Nyelvtanmentes újrakezdés 
A mindennapokban jól használható angol, könnyen megjegyezhető 
és időtakarékos formában, hogy egyszerre, és fájdalommentesen 
váljon aktívvá az elfelejtett angol szókincs és nyelvtan  

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=564089126976805&set=a.156991421019913.46945.153035221415533&type=1&theater
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/ingyen-angol-olvasmany-hallgasd-es-olvasd-egyszerre
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/ingyen-angol-olvasmany-hallgasd-es-olvasd-egyszerre
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3 lépés, hogy többet érts az angolból  

hallás után 

Te hogy gyakorlod a hallás utáni megértést? 

Voltál már úgy, hogy gyakorolni akartad, de nem igazán tudtad, hogy csináld? 

Vagy esetleg bele is kezdtél, de nem érezted, hogy használ? 

  

Most kapsz egy háromlépéses gyakorlási technikát azért, hogy többet érts az 

angol szövegekből, és hogy használjon is a gyakorlás. 

Nem mellesleg: ha ezt használod, akkor jobban is fog motiválni a hallás utáni 

szövegértés! 

  

1. lépés: ami nélkül nincs motiváció 
Rossz szokásaink vannak. Például a hallás utáni megértést kicsit úgy kezeljük, 

mint egy futóversenyt, ahol nincs cél, és nem mérjük sem a távot, sem az időt. 

Igazából sosem érezzük, hogy jól teljesítettünk. Vagyis: elveszítjük a legfonto-

sabb motiváló tényezőt. 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/listening.jpg
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Tudod, mi a probléma? Az, hogy hiába várod, hogy sikerélményed legyen, ha 

nem tudod, MIKOR kell sikerélményt érezni! És pont ezt küszöböli ki az első lé-

pésünk. 

Tehát: az első lépés mindig egy cél- vagy feladatkitűzés: miért hallgatod a szö-

veget? Mit fogsz a szöveggel kezdeni? Mit kell belőle megértened? 

Sokat segít, ha van hozzá egy feladatlapod, mint ezen az weboldalon, vagy eset-

leg itt, hiszen akkor a cél egyszerű: azt kitölteni a lehető legügyesebben. 

De milyen feladatokat tűzhetsz ki magadnak, ha vannak ugyan netről letöltött 

szövegeid, de nincsenek feladatlapjaid? Pár tipp: 

 egy (képzeletbeli) barátnak elmondani, miről szólt a szöveg (nyelvi 

szinttől függően: két-három-négy-öt rövid mondatban összegezve) 

 rövid jegyzetet készíteni a szövegről – csak pár gondolattal, ami 

neked átjött 

 két-három számodra új, érdekes VAGY éppen számodra már is-

mert információt kiszedni a szövegből (ez azért jó, mert a minden-

napokban is főleg ezekre a dolgokra figyelünk) 

 saját véleményt mondani/írni a szöveg témájáról – akár egyetlen 

mondatban reagálni a szöveg témájára, ha még nemrég kezdted 

az angolt (ez a feladat pedig lényegében szimulálja azt, ahogyan 

használni fogod az angolt) 

 kezdőknek: csak „vakon” megállapítani, miről szólt a szöveg, mi 

volt a fő témája 

TIPP: érdekesebb, ha ezeket a feladatokat egy tanulótárssal végzed! 

  

2. lépés: ez segít majd legtöbbet a megértésben 
Itt még mindig előkészülünk, de nyugi, nem fog tovább tartani ez a lépés sem, 

mint egy vagy két röpke perc. 

Ha van a szöveghez feladatlapod, akkor gondosan olvasd át és memorizáld a 

feladatlapot az első hallgatás előtt! Egyébként angol nyelvvizsgán ezt engedik is 

– nem véletlenül! Ők is tudják, ez milyen sokat segít! 

http://www.esl-lab.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch
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Ha nincs feladatlapod, csak kitűzött feladatod, akkor nézd meg a szöveg címét 

és esetleg a hozzá kapcsolódó képet, és lényegében itt jön a fura második lépés: 

pár röpke pillanatban gondold át, mit tudsz már a szöveg témájáról magyarul – 

mert hiszed vagy sem, de sokat fog segíteni az angol szöveg megértésében az, 

hogy ezt összekötöd a már meglévő tudásoddal! 

TIPP: nálam ez a lépés úgy működik, hogy gyors egymásutánban képek, jelene-

tek játszódnak le az agyamban, és én csak végignézem, mint egy filmet. Talán 

ha 4-5 másodpercbe telik. Semmi megerőltető. De ettől a szöveg témája köze-

lebb kerül, hiszen gyorsan összekapkodtam az epizodikus memóriából minden 

szükséges elemet hozzá. 

Tegyél magadnak egy szívességet, és ezt a lépést tedd automatizmussá! Tudod, 

olyanná, mint amikor fogmosás után visszacsavarod a kupakot, jó? 

És csak most, a harmadik lépésben jön a szöveg. 

  

3. lépés: ettől jön a sikerélmény 
Megvan az az érzés, amikor sétálsz az utcán, vagy egy boltban, és valaki mel-

letted a nevedet mondja? Te pedig felkapod a fejed rá? 

Csak hogy aztán meglásd, nem is hozzád szólt, csak valakinek ugyanaz a neve, 

mint neked. Na, most pont erről az érzésről lesz szó! Ezt keressük majd az első 

szöveghallgatásnál! Mindjárt mutatom, hogyan! De előbb egy tiltás. 

Ami szigorúan TILOS a szöveg első hallgatásánál: mondatonként fordítani ma-

gadban a szöveget! Helyette egy új megközelítést kell alkalmaznod: arra kell kon-

centrálnod, amit kihallasz, és puzzle-ként összerakni ezeket a kihallott elemeket. 

Ami pedig erősen ajánlott: első hallgatásnál hátradőlsz, szemed becsukod, és 

arra koncentrálsz, mitértesz belőle! Nem baj, ha egyelőre csak itt-ott hallasz ki 

egy-egy ismert szót! Fogd fel a szöveget egy rejtvényként!  

Mert most jön a második hallgatás! És hiszed vagy sem: általában a második 

hallgatásnál még egyszer annyit kihallasz majd a szövegből, mint az elsőnél – de 

KIZÁRÓLAG akkor, ha az első hallgatásnál képes voltál elengedni azt, amit nem 

értettél, és nem görcsöltél bele a sok ismeretlen szóba. 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/uj-megkozelites-a-hallas-utani-megertesben
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TIPP: amikor a hallás utáni megértést gyakorlod, akkor azt tedd a saját nyelvi 

szinteden! Ne legyen a szöveg nagyon bonyolult, mert pont elég kihívás lesz 

majd a kiejtés, és ahogy a szavakat a mondatban összefűzik. Egyelőre nem kell 

több nehezítés. 

Persze legjobb, ha van melletted egy lelkes tanár, aki átsegít a „rejtvényfejtés” 

folyamatán, képes kérdéseket feltenni, amelyek hozzásegítenek a megoldáshoz. 

Egy karizmatikus tanár könnyen átsegíthet a gyakorlás mélypontjain is (készülj 

fel, ilyenek mindig vannak!), de a jó hír: minél többet próbálkozol tanári irányítás 

nélkül, annál jobban fog menni! 

Tehát, a három lépésed még egyszer: (1) legyen egy konkrét feladatod, mielőtt 

nekifogsz, (2) a szöveg hallgatása előtt gondold át, mit tudsz már eddig a témá-

járól, és/vagy olvasd át és memorizáld a feladatlapot, és (3) első hallgatásnál 

TILOS a fordítgatás, helyette figyelj arra, ami megüti a füled, mert ismerős! 

Na, kipróbálod? 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online: 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-lepes-hogy-tobbet-

erts-az-angolbol-hallas-utan 

 

 

Instant Szóbeli angol tanulókártyák 

 

Okosságok a középfokú angol nyelvvizsgára, amelyek magyarul sem 
jutnának eszedbe 
Könnyen megjegyezhető és jól variálható okosságok a középfokú an-
gol nyelvvizsga szóbeli részére, hogy a vizsgáztató dobjon egy hátast 
az angolodtól. 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-lepes-hogy-tobbet-erts-az-angolbol-hallas-utan
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-lepes-hogy-tobbet-erts-az-angolbol-hallas-utan
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Mit tegyél, ha beszéd közben  

nyelvtani hibán kapod magad? 

 

Valamelyik nap fura élményben volt részem. 

A Centrál Kávéházban üldögéltünk éppen, amikor megláttunk egy férfit, aki 
az ajtónál toporgott. 

 

Lépni akart egyet, de egyszerűen nem merte letenni a lábát a padlóra. 

Visszahúzta. Megpróbálta még egyszer, de az eredmény ugyanaz lett. 

Percekig kínlódott, pont mellettünk. Mi némán ültünk. 

A beszélgetés elakadt, megszólalni sem mertünk. Csak csendben drukkoltunk 

neki. 

Úgy tűnt, hogy a férfi nem képes elmozdulni arról a helyről, ahol állt. Nem tudott 

kimenni az ajtón. Ha ezt egy filmben látjuk, talán nevetünk, de élőben egyáltalán 

nem volt mulatságos. 

A szívünk szakadt meg, úgy sajnáltuk szegényt. 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/meglepodik.jpg
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És tudod, mit? Nagyon is ismerős volt az érzés. 

Mert pontosan így érzek minden nyelvtanuló iránt, aki folyton önmagát javítgatja, 

amikor beszél. 

  

3 kérés minden angol nyelvtanulóhoz 
Tudtad, hogy NEM a nyelvtani hibáid zavaróak, amikor beszélsz? 

Dehogy! 

Inkább az, hogy az állandó ön-javítgatások miatt egy helyben toporgunk – ahe-

lyett, hogy gondolatokat cserélnénk, és kommunikálnánk. 

Ezért kérlek, jusson eszedbe az alábbi 3 dolog, amikor legközelebb angol nyel-

ven kommunikálsz! 

1. Hiszed vagy sem, a hallgató valóban kíváncsi a gondolataidra! Szeretné hal-

lani őket! Még akkor is, ha a hallgató egy vizsgáztató! És a nyelvtani hibák leg-

többször NEM gátolják az érthetőséget, mert egy egészséges ember egyszerűen 

képes “kikapcsolni” őket, amikor figyelmesen hallgat valakit. 

Kérlek, tanuld meg elengedni az általad elkövetett nyelvtani hibákat! Nyugodja-

nak békében! 

2. Amibe ilyenkor kapaszkodhatsz: az anyanyelvi beszélők is beszámolnak ar-

ról, hogy rendszeresenvétenek nyelvtani hibákat beszéd közben. Sőt, észre sem 

veszik a saját hibájukat addig, amíg valaki rá nem mutat! És ezt konkrétan három 

olyan anyanyelvi beszélőtől is hallottam az elmúlt hét folyamán, akik kifejezetten 

gyűlölik az írásban vétett nyelvtani hibákat, és nagyon ügyelnek a nyelvtani he-

lyességre! 

A tanulság: ne akarj az anyanyelvi beszélőknél is jobb lenni már az elején! 

3. Talán segít az is, ha tudod, hogy hibákat nemcsak azért vétünk, mert nem 

ismerjük, vagy nem tudjuk használni a helyes nyelvtant (errors of competence), 

hanem azért is, mert sietünk (errors of performance). És ez utóbbiakat NEM szok-

tuk, és nem is kell folyton korrigálni! Vagyis: ha hibázol az NEM jelenti feltétlenül 

azt, hogy nem is tudod! Mások szemében sem… 

Ne érezd magadat kevesebbnek pár apró nyelvtani hibától! NEM vagy az. 
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És tudod, mit? 

Mindezt egyetlen rövid mondatban összegezni tudom Neked. 

  

A legfőbb tanulság 
Kérlek, NE egóból javíts! 

Csak akkor javítsd ki magad, ha biztos vagy abban, hogy a hiba az érthetőség 

rovására megy! 

És ha véletlenül azon kapod magad, hogy egy angol nyelvű beszélgetés közben 

javítgatod a hibáidat, kérlek, jusson eszedbe a férfi, aki nem bírt kimenni a kávé-

ház ajtaján! Rendben? 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online: 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/mit-tegyel-ha-beszed-

kozben-nyelvtani-hiban-kapod-magad 

 

 

Instant Business angol tanulókártyák 

 

Az üzleti élet modern szókincse a gazdasági, üzleti nyelvvizsgákra 
A modern üzleti élet legjobban használható alapszókincse, könnyen 
tanulható formában azoknak, akik olvasott üzletembernek szeretné-
nek tűnni a gazdasági és üzleti nyelvvizsgákon. 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/10-dontes-amit-nem-te-hozol-meg-hanem-az-egod
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/mit-tegyel-ha-beszed-kozben-nyelvtani-hiban-kapod-magad
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/mit-tegyel-ha-beszed-kozben-nyelvtani-hiban-kapod-magad
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6 igazság a nyelvérzékről:  

hogy légy tehetséges nyelvtanuló? 

 

Nagyon sok nyelvtanulót ejt örökre csapdába a nyelvérzék fogalmának meg nem 

értése. 

Annyi a félreértés ezzel kapcsolatban, hogy muszáj azt mondanom mindenkinek, 

hogy én nem hiszek a nyelvérzékben, és költői túlzással állítani: a nyelvérzék 

nem létezik. 

  

Pedig ez nem igaz! 

Mert a helyzet az, hogy ha öt nyelvtanulónak biztosítjuk ugyanazokat a lehetősé-

geket, elkerülhetetlenül öt különböző szinten fognak tartani ugyanannyi idő 

múlva. 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/csapda.jpg
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A nyelvérzék létezik. Csak a legtöbb nyelvtanuló félreérti, vagy félremagya-
rázza. 

Sokak szerint a nyelvérzék valami tőlünk független, valahonnan KAPOTT, és 

MEGVÁLTOZHATATLAN dolog. 

Persze, hiszen sokkal könnyebb egy külső ellenséget hibáztatni a saját bajain-

kért! Viszont eredményeket inkább azzal érünk el, ha átértékeljük és megváltoz-

tatjuk a saját gondolkodásunkat és erőfeszítéseinket. 

Ebben szeretnék most segíteni hat ténnyel a nyelvérzékről. Egyenest a nemzet-

közi pedagógiai szakirodalomból. 

  

1. Mindenkinek van nyelvérzéke. 

Olyan NINCS, hogy valakinek nincs nyelvérzéke! Különböző szinten, az lehet, de 

mindenkinek van! Neked meg pláne! 

Merthogy idáig eljutottál az olvasásában. És hiszed vagy sem: az anyanyelvi ké-

pességek kitűnő alapot adnak a nyelvtanuláshoz. Gratulálok! :) 

  

2. A nyelvérzék napról-napra fejleszthető. 

A nyelvérzék nem veled született, és nem állandó. Minél többet foglalkozol nyelv-

tanulással, és minél inkább PRÓBÁLKOZOL, annál jobban fejlődik a nyelvérzé-

ked. 

  

3. A nyelvérzék NEM EGYETLEN képesség. 

Attól, hogy esetleg nem áll rá a szád az angol hangokra, még lehetsz jó a nyelv-

tani szerkezetek felismerésében, vagy képes lehetsz olyan asszociációkra, ame-

lyek sokat segítenek neked a szókincs elsajátításában. És fordítva. Te miben 

vagy jó? Neked mi megy könnyebben? 

  

4. A nyelvérzékhez több érzelmi intelligenciára van szükségünk, mint IQ-ra. 

Nagyon okos vagy? Nem nagy segítség a nyelvtanuláshoz! Sokkal többet ad, ha 

képes vagy érzelmeket átérezni vagy a saját érzelmeidet megérteni – esetleg 
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helyes, pozitív irányba terelni. Használd az érzelmek erejét a nyelvtanulásban! 

Érzelmek segítségével nagyon-nagyon bonyolult tudás is kötődik! 

  

5. A nyelvérzéked napi szinten SEM állandó! 

Tudtad, hogy a nyelvérzéked a belső hangok növelik vagy csökkentik? A nyelv-

érzékünket a „nekem ez nem megy” vagy az „ezt mindig elfelejtem/sosem fogom 

megtanulni” nullázza le leghatásosabban, és az „már ezt is tudom”, a „menni fog”, 

vagy az „ez könnyű” fejleszti. 

Te igyekszel korrigálni a belső hangot? 

  

6. A nyelvérzék fejlődését ”automatizálhatjuk”. 

Az újabb és újabb nyelvtanulási technikák bevetésével és az ezekben elért siker-

élményekkel sikeresen állandósíthatjuk a nyelvérzék fejlődését. Légy nyitott, ke-

ress, informálódj, hallgasd meg és használd fel mások tapasztalatait! Itt, az Angol 

Plusz Magazinban, a Tippözön rovatban, a folyamatos motiválás és bátorítás 

mellett rendszeresen kapsz új nyelvtanulási tippeket is! 

  

És most te jössz! Van, amiről eddig nem így gondolkodtál? Van olyan, ami meg-

lep a 6 pont közül? 

És, ha ismerted eddig ezeket a tényeket: vajon fel is használod őket? 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online: 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/6-igazsag-a-nyelverzek-

rol-hogy-legy-tehetseges-nyelvtanulo  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/hogyan-fejleszd-az-attitudot-a-nyelvtanulasban
http://www.angolnyelvtanitas.hu/tippozon
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/6-igazsag-a-nyelverzekrol-hogy-legy-tehetseges-nyelvtanulo
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/6-igazsag-a-nyelverzekrol-hogy-legy-tehetseges-nyelvtanulo
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Tanulj stílusosan angolt: Coco Chanel  

9 tanácsa nyelvtanulóknak 

 

A mai nyelvtanárod: Coco Channel. 

Az eltökéltsége, szókimondása és 
megkapó egyénisége tökéletes 
nyelvtanárrá teszik őt. 

Angolul úgy hívjuk az ilyet: no-bullshit 

attitude.  

Majd meglátod, miért, főleg a hetes pont 

magasságában! 

Enjoy. 

  

1. “Where should one use perfume?” a young woman asked. “Wherever 
one wants to be kissed.” 

“Hol használjak parfümöt?” kérdezte egy fiatal nő. “Ahol azt akarod, hogy meg-

csókoljanak.“ 

Tanuld pontosan azt, amit használni fogsz! Már rögtön az elejétől. Ugord át bát-

ran a fokhagymaprést, a vakbélműtétet, a csomagtartót és a naspolyát. Kivéve, 

ha szakács vagy, orvos, autószerelő, vagy kertész. Kizárólag azt tanuld, amire 

szükséged van! 

Kezdd a legfontosabbal! Később még bővítheted a repertoárt. De most sikerél-

ményekre van szükséged. 

Ja, és még egy apróság: “Olyan sok szó van az angol nyelvben! Mikor fogom én 

mindet megtanulni?” Soha. Bocs. De úgy egymillió szóról beszélünk. 

Akkor fogod végre érezni, hogy tudsz angolul, ha elég használható kifejezést si-

kerül bevetned élesben. 

  

http://shop.angolnyelvtanitas.hu/instant_vital_1_tanulokartyak_angol_magyar
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2. “The best colour in the whole world is the one that looks good on you.” 

A világ legjobb színe az, ami jól néz ki rajtad. 

Mi a legjobb nyelvtanulási módszer? Hogyan tanulhatsz meg garantáltan ango-

lul? Melyik a legjobb nyelvkönyv? (De aztán tényleg működjön!) 

Az ehhez hasonló kérdésekre egy válasz van: az a legjobb, ami neked működik. 

Még mindig nem értjük, hogy milyen csodálatosan egyedi és megismételhetetlen 

lények vagyunk. És hogy pont ezért NEM működik egyetlen uniformizált módszer 

mindenkinek. 

Viszont csodamódszer igenis létezik! Garantálom. 

Egy a baj: ezt neked kell megtalálnod, mert csak neked jó. (Vajon miért másért 

írtam eddig 300 cikket a nyelvtanulásról, ha megírhattam volna egyet is, a tutit?) 

  

3. “You live but once; you might as well be amusing.” 

Egyszer élsz csak, akkor már légy szórakoztató! 

Egy nyelvet megtanulni nem piskóta. Sok-sok óra gyakorlásba telik. És ha már 

ennyit kell gyakorolnod, nem lehetne, hogy csakis olyan dolgokon keresztül ta-

nulj, amelyek szórakoztatnak? (Dehogynem…) 

Egy életed van. Használd csupa érdekes dolgokra! 

  

4. “Don’t spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door. ” 

Ne azzal töltsd az időt, hogy a falon dörömbölsz, és azt várod, hogy ajtóvá válto-

zik. 

Tegyük fel, hogy már tíz éve tanulsz angolt, és még nem értél el a célodhoz. Erre 

az egyszeri nyelvtanuló azt mondja: “hülye vagyok hozzá”. 

De nem lehet, hogy te is a falon dörömbölsz? Én azt mondom, hogy a hülye az, 

aki továbbra is ott dörömböl a falon, ahelyett, hogy elmenne megkeresni az ajtót. 

Gyökeresen változtasd meg a tanulási szokásaidat! Ha kell, többször! Hiszen az 

ajtót sem biztos, hogy elsőre megtalálod, nem? 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog
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5. “If you were born without wings, do nothing to prevent them from gro-
wing.” 

Ha szárnyak nélkül születtél, hagyd, hogy kinőjenek! 

A nyelvérzék igenis létezik. Csak félreértjük, túl sokat képzelünk bele, és hagyjuk, 

hogy képzelt nyelvérzék-hiányunk megcsonkítsa a szárnyainkat. 

Itt egy nagy igazság a nyelvérzékről és a szárnyakról, ezt szívleld meg: a nyelv-

érzéked folyamatosan fejlődik, napról-napra, ahogy próbálkozol a nyelvtanulás-

sal. Nem úgy, hogy a falon dörömbölsz! Hanem úgy, hogy folyton keresed az 

ajtót. 

  

6. “Simplicity is the keynote of all true elegance.” 

Az egyszerűség minden valódi elegancia alapja. 

Az angolod attól szép, hogy egyszerű és elegáns. Nem a körmondatoktól be-

szélsz szépen angolul, hanem attól, hogy a lehető legkevesebb szóval, és a le-

hető legegyszerűbben képes vagy pontosan azt átvinni, amit akarsz! 

Szenvedélyesen keresd és gyűjtsd az elegáns, egyszerű nyelvi megoldásokat, 

jó? Légy stílusos, és NE szószedeteket gyárts! 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/6-igazsag-a-nyelverzekrol-hogy-legy-tehetseges-nyelvtanulo
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/tanulj-stilusosan-angolt-coco-chanel-9-tanacsa-nyelvtanuloknak/attachment/load-line-188952_1280
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7. “I don’t care what you think about me. I don’t think about you at all.” 

Nem érdekel, mit gondolsz rólam. Én nem gondolok rád egyáltalán. 

Ne érdekeljen, hogy mit gondolnak mások az angolodról! (Vagy, emiatt rólad.) 

Aki gonoszkodik, az irigykedik. Nincs kivétel. Bántották, és ezért ő is ezt a mintát 

adja tovább. Hidd el, elég rossz neki az, hogy napi 24 órát kell együtt lennie ön-

magával! Az ilyen ember felé inkább fordulj megértéssel! 

És ne vedd fel, ha bárki kritizálja az angolod! Még ha azt is hangoztatja, hogy a 

“puszta jó szándék” vezérli! Te tudod, és én is tudom, hogy nem ez az igazi moz-

gatórugója. 

A lényeg úgyis az, hogy TE mit gondolsz! És főleg, hogy milyen messzire jutottál 

a startvonaltól! Érdemes néha visszanézni. De persze nem azért, hogy lásd, 

mennyi van még vissza, hanem azért, hogy lásd, milyen hosszú utat tettél meg! 

  

8. “Beauty should begin in the heart and soul, otherwise cosmetics are 
useless.” 

A szépségnek a szívben és a lélekben kell kezdődnie, egyébként a kozmetiku-

mok hiábavalók. 

Egy kedves ismerősöm kétségbeesetten disszidálni akart még az “átkosban”. 

Egy olyan időszakban kellett megtanulnia angolul, amikor még nem volt internet, 

sőt, az országban angoltanár sem nagyon. Mit tehetett? Nagy nehezen szerzett 

valahonnan egy magyar-angol zsebszótárat. (A sima papíralapút. Példamonda-

tok nélkül. Nem azt a fajtát, amit a gépedre telepítesz, és felolvas mindent!) És 

egyedül abból a zsebszótárból megtanult angolul. Csak azért, mert nagyon 

akarta. És bár végül is nem disszidált, hasznát vette az angoljának. Nemsokára 

ugyanis, az országból elsőként őt, Japánba vitték számítógépes szemvizsgálást 

tanulni. Angolul. 

A sztori tanulsága: mindegy, hogy mennyi szenzációs nyelvtanulási trükköt is-

mersz, ha nincskétségbeesetten szükséged az angolra, vagy nem estél bele fü-

lig. 
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Úgyhogy kezdd azzal, hogy találj egy közös pontot a téged szenvedélyesen ér-

deklő dolgok (vagy célok) és az angol nyelv között! És az utad sokkal simább 

lesz. 

  

És végül Coco Chanel utolsó tanácsa, ami nekünk, magyar nyelvtanulóknak kü-

lönösen megszívlelendő. 

  

9. “The most courageous act is still to think for yourself. Aloud.” 

A legbátrabb cselekedet az, ha saját gondolataid vannak. Hangosan. 

Nincs bátrabb ember annál, aki egy idegen nyelven is el meri mondani a gondo-

latait. Főleg, ha azok még nem tökéletesen fogalmazódnak meg. Mert ahhoz még 

nagyobb bátorság kell. 

  

Na, neked melyik mondása tetszik legjobban? 

És ugye azért lesz egy-két dolog, amit megfogadsz belőlük? 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online: 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/tanulj-stilusosan-angolt-

coco-chanel-9-tanacsa-nyelvtanuloknak 

 

 

Instant Work angol tanulókártyák 

 

Megnyerő irodai kommunikáció e-mailben és telefonon 
Az elegáns és megnyerő üzleti e-mailezés és a telefonbeszélgetések 
angolja irodában dolgozóknak, akik nem akarnak fél órát fogalmaz-
gatni egy e-mailt, vagy gyomorgörccsel felvenni egy külföldi számról 
érkező hívást. 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/tanulj-stilusosan-angolt-coco-chanel-9-tanacsa-nyelvtanuloknak
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/tanulj-stilusosan-angolt-coco-chanel-9-tanacsa-nyelvtanuloknak
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Churchill szerint a nyelvtanulás 

 

Tudod, mi Churchill szerint a tapintat? 

Ha úgy mondják valakinek, hogy menjen a pokolba, hogy az már előre várja 
a túrát. 

És szerintem aki ilyen képekkel tud beszélni, attól csak tanulni tudunk. 

Most tanuljuk el tőle azt, hogyan győzzük le az utunkban álló gigantikus akadá-

lyokat. A nyelvtanulásban, persze. 

És az utolsó két tanácsnál meglátod: Churchillnek volt néhány erősen Hofi Gézás 

mondása is. Olyan, aminemcsak végletekig humoros, hanem bele is talál a 
sűrűjébe. 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/churchill-szerint-a-nyelvtanulas/attachment/winston-churchill-572604_1280
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De előre vettem a legfontosabb tanácsait, úgyhogy a dobogósoknál akár abba is 

hagyhatod az olvasást! Ha mered… 

  

1. “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that 
counts.” 

“A siker nem végleges, a bukás nem végzetes: egyedül az számít, hogy legyen 

bátorságod folytatni.” 

Hibák mindig előfordulnak majd, és a sikerélmények mindig tünékenyek. Ezért a 
nyelvtanulás lényege egyetlen mondatban: menj tovább! De hogyan? 

Sokan hiszik, hogy a folytatáshoz önuralom kell. Nem igaz. Inkább Churchill 

mondja jól: amire szükségünk van, az a bátorság. Mert valójában folyton félünk. 

Félünk, hogy hibákat vétünk, félünk, hogy nevetségessé válunk, félünk, hogy bu-

tának tűnünk, félünk, hogy sose érünk a végére, és félünk, hogy megint feladjuk. 

Mindenki fél. És az egyetlen, amivel ezt le lehet győzni az a BÁTORSÁG. Ez egy 

született harcos bölcsessége, mert Churchill az volt, és remélem, fertőz! 

És most, hogy megismerted a nyelvtanulás lényegét, Churchill következő taná-

csa felfedi a titkát is. 

  

2. “Attitude is a little thing that makes a big difference.” 

“A hozzáállás az az apróság, amely mindent megváltoztat.” 

Tudtad, hogy Churchill soha nem lehetett volna közszereplő? Hiszen be-

szédhibás volt. Isteni szerencse, hogy ő nem fogadta el ezt a régi társadalmi 

berögződést! Ki tudja? Talán ez a “tagadása” egész Nagy-Britanniát megmen-

tette. Nos, téged is pont az ilyen berögződések választanak el a nyelvzsenitől. 

A hozzáállás-romboló berögződések legtöbbször észrevétlenül születnek. Ami-

kor valaki azt mondja, hogy neked nem megy az angol, vagy ami sokkal rosz-

szabb, amikor te mondod magadról. A legrosszabb, ami szinte lehetetlenné teszi 

a sikert: rendszeresen állítod magadról, hogy neked nem megy a nyelvtanulás. 

(Ami nem igaz. Ezt bátran fogadd el attól, aki több mint 10 éve kutat és tanít 

tanulást. Tudom, hogy mit beszélek.) 
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Jó öreg Winstonunk szerint a pesszimista a nehézségeket látja minden lehető-

ségben. Az optimista pedigminden nehézségben lehetőséget lát. Ez utóbbi 

hozzáállás legyen a te célod, jó? 

És ha már az optimizmusról volt szó, íme a „legoptimistább” hangvételű tanácsa, 

ami a nyelvtanulásra is áll, sajnos. 

  

3. “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.” 

„Nem ajánlhatok mást, csak vért, erőfeszítést, könnyeket és verejtéket.” 

A második világháború küszöbén ehhez a mondathoz nem kellett masszív jóste-

hetség. De ez azért a nyelvtanulásra is érvényes – a folyton ennek ellenkezőjét 

sugalló reklámok ellenére. 

Mert akármennyire is divatos a szórakoztató és erőfeszítés nélküli nyelvtanulás-

ról beszélni ma, azt már biztos tudod, saját keserves tapasztalatból, hogy két 

ponttal biztosan találkozol majd a tanulás során: motivációs mélypont és tanulási 

holtpont. 

És bizony ezeken brutális erővel kell átnyomnod majd magad. Több alkalom-

mal is. Egy tanács: tanuld meg szeretni ezeket a pontokat! Részben mert így 

könnyebb lesz magad mögött hagyni őket, de főleg mert hihetetlen személyiség-

fejlesztő erővel bírnak! Amikor a sötétből újra a fényre érsz, a nap valahogy min-

dig fényesebben süt, nem? 

Soha, soha, soha, soha ne add fel (naná, ez is Churchill)! Kérj bátran segítséget, 

töprengj és elemezd magad, informálódj, ha megtorpansz, találd meg az igazi 
okokat, és akkor is tanulj, amikor úgy érzed, nem haladsz előre. 

Akarod a receptet ahhoz, hogyan válj profi nyelvtanulóvá? Mutatom! 
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4. “To improve is to change; to be perfect is to change often.” 

„Változnod kell ahhoz, hogy fejlődj, és gyakran kell változnod ahhoz, hogy töké-

letessé válj!” 

Tömegével találkozom olyan nyelvtanulókkal, akik azért topognak egy helyben, 

mert folyton ugyanazokat a káros tanulási szokásokat űzik. Sokszor még akkor 

is képesek vagyunk ezt tenni, ha tudjuk, hogy ezekkel nem jutunk előbbre. Azzal 

védekezünk: legalább teszünk valamit. Csak éppen amit csinálunk, az megnyo-

morít. 

Az őrület definíciója: ugyanazt csinálod, és más eredményt vársz. Az épelmé-

jűség azt feltételezi, hogy ha más eredményre vágysz, akkor tudod, hogy valamit 

meg kell változtatnod. Ennek a feltétele: rendszeres időnként rá kell nézned a 

nyelvtanulásodra, és értékelned kell! 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/churchill-szerint-a-nyelvtanulas/attachment/big-ben-450819_640
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 Mi ment könnyen, mi ment csak gyakorlás után? 

 Mi az, amihez hozzáállás-változásra van szükség, hogy menjen? 

 Milyen feladatokat szeretsz? Mikor érezted a legjobban magad? 

 Miről kellene többet megtudnod nyelvtanulás témában, és miben 

kellene más, sikeresebb módszereket kipróbálnod? 

Látod? Csupa optimista kérdés… hajrá! Állj meg itt egy pillanatra, és válaszold 

meg őket egy percben! 

És most jön a kedvenc tippem. Picit munkás. De minden nyelvtanulónak meg kell 

fogadnia, amíg nyelvtudóvá nem válik. 

  

5. “I’m just preparing my impromptu remarks.” 

„Épp csak írom a rögtönzött aranyköpéseimet.” 

Tudtad, hogy Churchill pont a beszédhibája miatt volt mindig olyan szelle-
mes? A beszédhibával való küzdelem miatt hetekig készült egy-egy társasági 

eseményre. Úgy, hogy a társalgás minden egyes variációját jó előre elképzelte, 

és az erre való válaszokra, reakciókra alaposan felkészült. Elpróbálta őket. Sok-

szor. 

Tényleg elhiszed, hogy az ember csak úgy, minden felkészülés nélkül, lazán, sa-

ját kútfőből mond okosakat? Szerinted nem válogatták, díszítgették a szavaikat? 

Szerinted mennyit olvastak hozzá? Szerinted hányszor adták elő ugyanazt, hogy 

tökéletesítsék? Jut eszembe: tudtad, hogy Hofi például ezerszer is begyakorolta 

minden humorát? Azért tűnt olyan spontánnak! 

Félsz megszólalni? Készülj fel jól! Okosat szeretnél mondani? Választékosan 

szeretnél beszélni? Gondold ki jó előre! Woody Allen szerint a siker titka sokszor 

az, hogy megjelenj a színen (és ez is igaz, mert sokszor meg sem merünk valamit 

próbálni). Churchill igazsága talán még fájdalmasabb, és szintén érvényes: a si-

ker titka a felkészülés. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, és ezzel irreális elvárá-
sok elé állítjuk magunkat… 

És most öveket bekötni! Mert Mr. Churchill legpökhendibb tanácsa jön. 
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6. “I may be drunk, Miss, but in the morning I will be sober and you will still 
be ugly.” 

„Talán részeg vagyok, hölgyem, de én reggelre kijózanodom, míg Ön akkor is 

ronda marad.” 

Ezt azoknak üzenem, akik kéretlenül javítgatnak téged! 

És ezzel törékeny tanári lelkem minden apró molekuláját sértik. Puszta jó szán-

dék? Dehogy! Alacsony humán orientációnak hívják, de ezen ne vesszünk össze. 

És amit Churchill szavain kívül neked üzenek, ha ilyesmibe ütközöl: ha véletlenül 

hibásan is használtál valamit, hát legalább használtad! És talán hibáztál, de úgyis 

kijavítod majd legközelebb. Vagy századszorra. Mindegy! De a javítgatók kicsi-

nyessége levetkőzhetetlen. Még akkor is velük lesz, amikor te hibátlanul beszélsz 

majd angolul! ;) 

És a végére a mondat, ami már annyira arrogáns, hogy fülig beleszerettem. 

  

7. “History will be kind to me for I intend to write it.” 

„A történelem kegyes lesz hozzám, mert én szándékozom megírni.” 

Hát nem imádnivaló? Maga a mérhetetlen önbizalom. Na, ez az, ami a nyelvta-

nuláshoz kell. Ezt akarom tőled hallani legközelebb. 

Született nyelvzseni vagy! Csak még folyamatban van a képzésed. Ennyi. 

Ja, hogy ezt eddig nem tudtad? Na, épp ideje volt akkor, hogy valaki közölje ve-

led. ;) 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online: 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/churchill-szerint-a-nyelv-

tanulas 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/churchill-szerint-a-nyelvtanulas
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/churchill-szerint-a-nyelvtanulas
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10+1 dolog, amiben a zongorázás  

és a nyelvtanulás hasonlít 

 

Tudtad, hogy megtévesztően hasonlít az, ahogyan angolt tanulunk, és ahogy egy 

profi zongorista felkészül? 

Várjon Dénes zongorista aktív szereplője a nemzetközi zongoraéletnek: Bécs, 

Basel, Zürich, London, Salzburg, Prága – a legpatinásabb koncerttermekbe és 

fesztiválokra hívják. Egy évre előre be van táblázva, és évente úgy 180 koncertet 

ad. 

 

Nemrég láttam vele egy kitűnő interjút, ahol többek között a tanulási technikájáról 

beszélt. És az egész olyan megtévesztően hasonlított arra, ahogyan angol nyel-

vet kellene tanulni, hogy kicsit utána is kutattam más, vele készült interjúkban. 

És tudod, mit találtam? Még jó pár hasonlóságot. Mutatom, jó? A 4-es pontot 

legszívesebben kiírnám a faladra, mellé a 9-essel, de számodra talán a 10-es 

pont lesz a legmotiválóbb. 
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1. A saját bevallása szerint minden egyes koncert előtt “előhívja” a darabot. 

És ez a technika számodra is hasznos lehet: minden éles helyzet előtt, mielőtt 

bevetnéd az angolt, érdemes átgondolnod, mit szeretnél elmondani, arra milyen 

reakciók jöhetnek, és arra te mit válaszolnál. Amolyan pár perces elmejáték, 

semmi komoly. Ahogy Churchill tette. 

 

2. Amikor egy-egy darabot előhív, akkor sokszor új oldalát látja meg, és azt 

veszi észre, hogy már máshogy játssza. Mert szerinte a darab tovább él az em-

berben, akkor is, amikor nem foglalkozik vele. Érlelődik, és így új, magasabb 

szinten tudja visszaadni és eljátszani legközelebb. Talán észrevetted már: tipiku-

san így viselkednek a bonyolultabb nyelvtani szerkezetek. 

Küszködtél eggyel, és amikor újra előveszed, már máshogy látod. A köd felemel-

kedett, és egy eleme valahogy megvilágosodott. Nem is érted, eddig miért nem 

láttad ilyen tisztán. Hiszen annyira egyszerű! 

Megjegyzem: ezért nem kell kétségbeesni, ha egy tudás passzívvá vált. Amikor 

újra előveszed, sokszor akaratlanul is jobban elmélyíted. Egy tipp: vedd elő azt, 

amivel utoljára harcoltál, és nézd meg, hogy elmélyült-e! 

 

3. Tanuláskor, és érlelődéskor is a darabok valahogy hatnak egymásra. Sőt, 

ha ugyanannak a szerzőnek más és más darabját játssza, az visszamenőleg is 

hat a többi, már megtanult darabra. Na, ennek örültem, mint majom a farkának! 

Hiszen ez még egy bizonyíték arra, hogy amikor újat tanulsz, az visszamenőleg 

is hatni fog mindenre, amit addig tanultál! Vagyis, mostantól tudod, hogy: 

 a passzív tudás is állandóan alakítódik, még akkor is, ha nem fog-

lalkozol veleközvetlenül, vagy épp szünetet tartasz, 

 igazán megéri “rátanulni” akármilyen alapra, mert csak az számít, 

hogy újra foglalkozol vele (és nem az, hogy eddig milyen ered-

ménnyel tetted ezt). 

Az extra bónusz: ez bizonyíték arra is, hogy nem kell félned, ha valami esetleg 

rosszul rögzül! Csak ne hagyd abba a tanulást, és szépen elrendeződnek majd 

a dolgok! 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/churchill-szerint-a-nyelvtanulas
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/hogyan-tanuld-az-igazan-durva-nyelvtani-szerkezeteket
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-szunetek-haszna-a-nyelvtanulasban
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4. Most pedig a pont, amit legszívesebben minden nyelvtanulónak kiírnék a 
falra: zongoristánk gyorsan megtanul egy-egy darabot, de hosszan érleli. 

Egy-egy angol kifejezést, vagy egy-egy nyelvtani szerkezetet egy-két perc alatt 

be lehet tanulni. A munka utána jön: az érlelés. Én néha gyurmázásnak is hívom, 

vagy ízlelgetésnek és forgatásnak, de a lényeg ugyanaz: ülepednie kell a dolgok-

nak. 

Egy tipp: ezért jó az, ha reggel, közvetlenül felkelés után odanyúlsz az éjjeli szek-

rényre a kártyáidért, és átnézel párat, majd viszed magaddal, és egész nap „ér-

leled” – ha lehet, akkor hangosan és többször. A gyurmázás része: tedd más 

mondatba, tagadd, kérdezz rá, kombináld őket! És az eredménye: eredmények, 

mi más? 

 

5. Talán a legszebb megjegyzése az interjú alatt ez volt: ő nem kívülről, be-

lülről játszik egy darabot. És ez 100%-ban fedi az angol nyelven való gondolko-

dást. 

Mondd, szerinted mennyit kell egy zongoristának gyakorolnia ahhoz, hogy “be-

lülről játsszon” egy darabot? Onnantól, hogy először megpillant egy zongorát? 

Egy őszinte választ várok tőled: te gyakoroltál már annyit angolt, amivel megte-

heted ezt az utat? 

Igen, vannak technikák, amelyek az angolul való gondolkodást segítik a nyelvta-

nulásban. De kérlek, fogadd el: az elején még bizony magyarról fogsz fordítani 

angolra, mert magyarul gondolkodsz. 

Amikor egy türelmetlen, magával szemben irreális elvárásokat támasztó nyelvta-

nulóval beszélek, barátom kislánya, Eszti jut eszembe, amikor apuka bekiabál a 

szobába hozzánk: „Eszti, még van 10 perced, és megyünk haza!” Mire Eszti fe-

lém fordul: “Akkor Monopolyzunk?” 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/az-abszolut-legrovidebb-ut-hogy-megjegyezz-egy-szot
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6. Amikor gyorsan kell egy darabot megtanulnia, és ez bizony sokszor így 

van, akkor rengeteget segít neki a tanulásban, hogy hozzáolvas és elemzi a mű-

vet. Profi tanulási technika, melegen ajánlom neked is: minél több oldalát látod 

egy-egy angol kifejezésnek vagy nyelvtannak, minél többet tudsz meg róla, és 

minél többször találkozol vele más és más helyzetekben, annál gyorsabban meg-

jegyzed, és annál tovább megmarad! 

Tipp: érdekeljen minden! Ha hallod, kérdezd meg, hogy írják, ha látod leírva, nézd 

meg, hogy ejtik! Milyen hasonló jelentésű szavakat ismersz? Azokhoz hogy vi-

szonyul? Mi a története, honnan származik? Kik használják, hol és mikor? Ho-

gyan? Írásban inkább vagy szóban? Milyen mondatokban fordul elő? Ez mind-

mind kapaszkodó a memóriádnak! 

 

7. Az interjúban elmondta: nem szívesen játszik kottából. Egyszer-kétszer 

fordult elő, utoljára egy fárasztó külföldi turné után – de az szerinte nem ugyan-

olyan. Egy Liszt zongoraversenynél például kifejezetten zavarná a lapozás, job-

ban esik kotta nélkül játszani. Nos, pont így működik az angol nyelvhasználat is! 

A különbség csak annyi, hogy a kotta megfelelője a szótár. Persze, egy jó angol 

szótár a tanulás elengedhetetlen segítője, ahogy a kotta is. Kezdőként még nagy 

szükség van rá. Sőt! Biztosan neked is vannak olyan pillanataid, amikor bűnös 

módon élvezed, hogy könyékig turkálsz a szótárban, mindenféle kincseket ásol 

ki, és izgalmas felfedezéseket teszel. És persze két éles nyelvhasználat között 

http://www.thesaurus.com/browse/smart?s=t
http://www.etymonline.com/
https://usedinasentence.com/
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újra élvezkedhetsz vele, de ha egy angol szöveget olvasol, vagy ha fogalmaznod 

kell egy e-mailt, akkor ne lapozgasd a kottád! Kiveszi az örömöt a nyelvhaszná-

latból! 

 

8. Csak egy mellékesen megjegyzett tény volt az interjúban, de én felkaptam 
rá a fejem: ma reggel átjátszott valamit, amit öt hónap múlva fog majd egy kon-

certen játszani. Majd folytatta: szerinte a pánikszerű tanulás nem működik. Ez 

egy folyamat része. És ezt a részt lélekben pirossal aláhúztam neked. 

Az ad-hoc tanulás is értékes, ha érdeklődéssel közelítesz a tárgyhoz, de a terv-

szerű tanulást nem veri semmi! Nem véletlen, hogy tanulási rendszereket kezd-

tem “gyártani”, tervezhető, apró, kezelhető részekre bontott anyagokkal, és nem 

véletlen, hogy olyan népszerűek lettek. 

Várjon Dénes elmondta: ő rendszeresen előveszi a darabokat, hónapokkal az 

éles bevetések előtt, és lehet, hogy nem is nézi végig a teljes darabot, csak egy-

egy részét, de átismétli. És koncert előtt már úgy foglalkozik vele, hogy a darab 

egyes részeit már sokszor átismételte előtte. Mondd meg nekem: nem így kéne 

minden vizsgára tanulni? És nem valamiféle vizsga minden éles angol nyelvhasz-

nálat? Tervezz, tervezz, tervezz, jó? 

 

9. Lehet, hogy felmerült benned a kérdés olvasás közben: de hogy tud eny-
nyit gyakorolni? Hogy van lelkiereje leülni gyakorolni? Nos, sehogy. Ő olyasmi-

vel nem él, hogy lelkierő meg önfegyelem. 

A saját szavaival élve: borzasztóan szeret gyakorolni, és alig várja, hogy leülhes-

sen a zongorához. Kis szerencsével te is ismered ezt az érzést. És ugye érzed, 

hogy ez lesz a kulcsa a te angoltudásodnak is? Megtalálni a célt, amitől reggel 

kipattansz az ágyból, rálelni a technikákra, a témákra és eszközökre, amikkel 

szívesen szöszmötölsz. Leülve, sétálva, biciklin, vagy a zuhany alatt, mindegy. 

Ha megtaláltad, félúton vagy a siker felé! Tipp: kísérletezz minél többet, mert csak 

így találod meg majd! 

10. Annak ellenére, hogy már több mint 15 éve koncertezik, és jelenleg 

évente 180 koncertet is ad, a koncertek előtt még mindig izgul, és lámpalázas. 

Ugye ismerős? Mert ez nagyon hasonlít az éles angol nyelvhasználatra. 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/csak-a-legfontosabb-angol
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-siker-meghatarozasatol-a-celjaidig-nyari-mini-tanfolyam-1-resz
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/nem-erted-az-angolt-pattanj-bicajra
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Csak egy kérdés – hogy biztos legyek abban, egy oldalon állunk: ugye te sem 

várod, hogy varázsütésre halálos nyugalommal váltasz magyarról angolra? Tipp: 

ne azt várd, hogy egy csodaszer majd ezt is megoldja, inkább szerelkezz fel tech-

nikákkal, amelyek csillapítják a beszédtől való félelmet! Tapasztalatból beszélek: 

ezeknek a technikáknak a gyakorlása hosszú távon embrió méretűre zsugorítja 

a nyilvános beszédtől való félelmet – magyarul vagy angolul. 

És már csak a +1 pontunk van vissza. Talán meglep majd. 

  

+1. A repertoár-választásába senki nem szól bele. Egyedi. És ezt egyébként 

el is várják a nemzetközi koncertéletben. Meglepetés: ez is 100%-ig ráhúzható 

az angol nyelvhasználókra! 

Ahogy épül fel majd a szókincsed, neked is lesz egy saját, abszolút egyedi angol 

nyelvi egyéniséged. Egy példa: lépten-nyomon, beszédben is használom az 

egyébként fehér holló nevertheless (=mindazonáltal) szót – az SOS Angol Gyors-

segély tréningen résztvevők már tudják, hogy miért. De emellett túl gyakran kijön 

belőlem megszólításként a végletekig informális “you guys”, mint ellenpólus. Ne-

ked is lesznek ilyenjeid! Vagy, már vannak is. Bátran építsd tudatosan, jó? 

 

És a végére hagytam a legfontosabb tanulságot. Ha idáig elértél, megér-
demled. 

Az interjú elején még csak szimplán büszke voltam: no lám, még egy tehetséges 

magyar! De a beszélgetés végére megvilágosodtam: nem véletlenül lett ő nem-

zetközi hírű zongorista! Tehetséges, persze, ez nem kétséges! A szenvedélyéből 

fakadó kitartása pedig egyenesen szárnyakat adott neki. Ez is pipa. 

De nem lehetséges, hogy a csúcsra járatott, mintaszerű tanulási technikái is 
hatalmas szerepet játszottak abban, hogy azt az életet éli, amiről mindig 
álmodott? Én elfogult vagyok, mert nálam ez történt. Erős meggyőződésem, 

hogy Várjon Dénes is sokat köszönhet ügyes tanulási készségeinek. 

Úgyhogy ha egyetlen tippem lehetne neked, akkor azt mondanám: tanulj meg 

még ügyesebben tanulni! Falj fel mindent a tárgyban, kísérletezz, és építsd fel a 

saját, külön bejáratú tanulási technikád! 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
http://www.angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
http://www.angolnyelvtanitas.hu/sos-angol-gyorssegely?
http://www.angolnyelvtanitas.hu/sos-angol-gyorssegely?
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És kisvártatva, mikor egy pillanatra felnézel, te is meglepődve látod majd, hogy 

az álmaid ott ülnek melletted a kanapén… 

  

És most te jössz! Mit gondolsz? A tanulás tényleg a siker kulcsa? Szívesen hal-

lanám a te tapasztalataidat is! 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online: 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/101-dolog-amiben-a-

zongorazas-es-a-nyelvtanulas-hasonlit 

 

 

Instant Abroad angol tanulókártyák 

 

133 külföldön eltöltött első év tapasztalata külföldi munkát keresők-
nek 
133, már külföldön dolgozó társad segítségével összeállított KÉSZ, ki-
dolgozott szituációk az első időkre; egy spéci, a párbeszédeknél oko-
sabb formában, hogy az első pár hónapban limitált nyelvtudással is 
kivághasd magad bármilyen helyzetből 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/101-dolog-amiben-a-zongorazas-es-a-nyelvtanulas-hasonlit
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/101-dolog-amiben-a-zongorazas-es-a-nyelvtanulas-hasonlit
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Így fuss el a mindennapok problémái elől 

 

Észrevetted, hogy a mindennapok problémái 
sokszor felülírják a legjobb szándékaid is? 

 

Tudod jól, hogy fontos számodra az angol nyelv-

tudás, és teljesen tisztában vagy azzal is, hogy a 

céljaid eléréséhez is feltétlenül szükséges lesz az 

angol. Mégis, valahogy mindig közbejön valami. 

Egy érzelmi mélypont, egy fontos munka, egy cső-

törés, egy segítségre szoruló barát, a tavaszi mun-

kák a kertben, egy elhúzódó betegség, vagy épp 

egy izgalmas hobbi, amibe belehabarodsz… 

És ezen a ponton abbahagyod az angol nyelvtanulást. Majd újrakezded egy ala-

csonyabb szintről, de mielőtt továbbjutnál megint közbejön valami…és azt ve-

szed észre, hogy sok éve egy helyben topogsz. 

Erre mutatok most orvosságot, egy okos, már bevált megoldást. 

Egy kis ízelítőt a Nulladik angolóra 2.0 „Kimaradt nyelvtanulási tippek” bónusz 

mellékletéből. 

  

A rutinos nyelvtanulók titka 

Ezt a trükköt olyan gyakorló nyelvtanulóktól lestem el, akik maguk is elfoglalt, 

rohanó felnőttek. 

Íme: a nyelvtanulást hosszú távra tervezik ugyan, DE az egyes tanulási periódu-

sokat rövidtávra – mert így betarthatóbb, és motiválóbb. Várj, mindjárt mutatom, 

hogyan csináld pontosan! De előbb egy pozitív példa. 

Tipp: tudod, ki az, aki ebben nagyon jó? Kövesd bátran Bálint blogját, az Öt év 

öt nyelv projektet! Egy példa: Bálint nemrég kijelölt három hónapot, amikor a né-

met nyelvtudását felturbózta. És a végén elutazott Németországba pár napra, 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
http://otevotnyelv.com/
http://otevotnyelv.com/
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ahol rákényszerült arra, hogy a felturbózott tudást használja. Hasonlóképp ter-

vezz te is, még ha nem is mész külföldre! 

  

Hogy csináld munka és család mellett? 

Íme, néhány példa a jól kitűzött, reális és megvalósítható tervekre: 

A következő 6 hétben átnézem az eddig megtanult angol nyelv-

tant úgy, hogy nehézségi szinttől függően napi 1-3 nyelvtani szer-

kezetet ismétlek sok-sok saját magam alkotott angol példamon-

dattal (reggel 10-12 perc, este 10-12 perc, ebéd előtt/után pár 

perc) 

 

A következő hónapban napi 3 rövid, de számomra nagyon hasz-

nos angol mondatot fogok megtanulni – például a fenti időbeosz-

tással. 

 

A következő három hónapban 6 alkalommal beszélgetek 2-3 órát 

egy anyanyelvi tanárral, és minden hétvégén interneten chatelek 

egy külföldi levelezőtárssal. 

 

Tipp: conversationexchange.com – ingyenes, és 36 találatot hozott ki olyanokra, 

akik angolul beszélnek, és magyarul tanulnának. Elég lesz? :) 

  

Figyeled? 

A titok, hogy mindegyik viszonylag rövid távú, vagyis betartható, de ha végeztél, 

és van kedved hozzá, nekifoghatsz egy újabb ciklusnak. Egy rövid távú elkötele-

zettség pedig sokkal motiválóbb. Ráadásul hamarabb ad sikerélményt, ami pedig 

a kitartás záloga. 

És a legfontosabb: mindegyiknek KONKRÉT célja van! A cél NEM egy olyan 

ködös, megfoghatatlan koncepció, hogy „most elkezdek angolt tanulni”. Ezeknek 

megvan mind a 4 szükséges “testrésze”: eleje, vége, célja és eredménye. 

http://www.conversationexchange.com/
http://www.conversationexchange.com/results.php?lg=en&S=ST&N_lg=2&P_lg=55&Country=&Town=&exF=1&exP=1&exCS=1&Csoft=1&sub=Search
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/tick.jpeg
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/tick.jpeg
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/tick.jpeg
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Ez a 12-es nyelvtanulási tipp a 25-ből – és szerintem a többi is ennyire jó. Akár-

hogy is, ezt a tippet fogadd meg! Mert öt olyan gyakorló nyelvtanulót (nyelvtudót) 

is ismerek, akik rendszeresen így tanulnak, ráadásul 3-9 nyelvet is. 

  

Mert azoktól érdemes tanulni, akik már csúcsra járatták a hatékonyságukat, 

nem? 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online: 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-fuss-el-a-mindenna-

pok-problemai-elol 

 

 

Instant Everyday 1-2 angol tanulókártyák 

 

Beszélj magabiztosan magadról, az életedről,  a hétköznapjaidról, 
vagy a gyerekkorodról! 
Ez a csomag RÓLAD szól: több mint 1000 vevőnk segített összeállí-
tani a ránk, magyarokra leginkább jellemző mondatokat, hogy végre 
ne a netről kelljen összevadásznod azokat a tipikusan magyar életre 
jellemző egyszerű, mindennapi dolgokat, amelyek a nagy, nemzet-
közi kiadók könyveiből kimaradtak. 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-fuss-el-a-mindennapok-problemai-elol
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-fuss-el-a-mindennapok-problemai-elol
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10 dolog, ami miatt érdemes angolul tudni 

 

Hadd botránkoztassalak meg! 

Nevezd elitista propagandának, vagy érezz velem együtt mélyen – ki-ki maga 

döntsön. 

(You’re left to your own devices – ahogy a Pet Shop Boys fiúk mondanák.) 

Figyelem! 18 éven aluliak most kattintsanak más menüpontra! 

Nos, nézzük, mi az a 10 dolog, ami miatt egyszerűen imádom, hogy beszélek 
angolul. 

Talán rávesz a tanulásra! 

 

Tehát, az olyan kis nüanszok miatt szeretek TUDNI angolul, mint… 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/10-dolog-ami-miatt-erdemes-angolul-tudni/attachment/legs-434918_1280
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1. Cinkosan összenevetni az olyan kedves, bájos country dalszövegeken, mint 

„save a horse, ride a cowboy”. 

2. Élvezni a csodáló tekinteteket, amiket rád vetnek, amikor tökéletes angolság-

gal megszólalsz, és sütkérezni a szinte tapintható sárga irigységben, vagy épp 

templomi áhítatban. 

3. Az előadásokon, konferenciákon csendesen mosolyogva nézni a szinkrontol-

mács kínlódását, és a többiek értetlen arcát, amikor nem sikerül túl jól a fordítás. 

És a felbecsülhetetlen pillanat, amikor az előadó épp rád néz, és te egyetlen 

megerősítő pillantással az értésére adod: „én értelek”. 

4. Ülni a moziban egy feliratos filmet nézve, és rendre más helyeken nevetni, mint 

a többiek, miközben erős köteléket érezni mindenkivel, aki akkor nevet, amikor 

te. Hiszen ők a hasonszőrűek, a „te fajtád”. 

5. Eredetiben hallani Vin Diesel vadítóan szexi hangját. És bár az ő „vizuális 

adottságaival” valójában mindegy, mit beszél, mindenhogy élmény marad, 

mégis, valahogy simogató érzés érteni. 

6. A jóleső természetesség, amivel rávágod, hogy „Sure! Can I help you?” amikor 

egy külföldi megszólít az utcán: „Do you speak English?” 

7. Ahogy a figyelem feléd fordul, amikor egy beszélgetés során számodra termé-

szetes módon előhozod, hogy „a múlt heti Newsweekben olvastam, hogy…”, 

vagy „a CNN ma reggel mondta, hogy…”. 

8. A májat hizlaló tény, hogy te már akkor tudtad a Harry Potter végét, amikor a 

többiek még csak remegve várták a megjelenését. 

9. Amikor egy kávéházban pár külföldi rólad beszélget – egyes intim részleteket 

kitárgyalva -, és te egy odavetett mondattöredékkel („Too much information, 

guys.”) képes vagy beléjük fojtani a szót, ami rögtön a torkukon akad, és vad 

bocsánatkérésekben végződik. És még a számládat is ők állják. 

És a 10. ami a legfontosabb, legütősebb, és az egyetlen, amit komolyan is 
vehetsz: 

10. A csendes magabiztosság és a jóleső tudat, hogy neked megvan az a szel-

lemi állóképességed, ami az angol nyelv elsajátításához kellett. Te már tudod: 

számodra semmi sem lehetetlen. 
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Nos? Nagyképű maszlag? Egoista baromság? 

Vagy valami, ami érzelmeket generál benned? Felráz? Elindít? 

Mondd el nekem, te miért szeretsz (szeretnél) valóban beszélni angolul? Mik a 

legtitkosabb vágyaid? 

Don’t be shy. Így, egymás közt mindent ki szabad mondani. ;) 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online: 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/10-dolog-ami-miatt-er-

demes-angolul-tudni 

 

 

Instant Story angol tanulókártyák 

 

Folyékony és magabiztos angol beszéd haladóknak a brit bulvárla-
pok szórakoztató és vicces sztorijaival 
Hihetetlen, de valóban megtörtént sztorik a mindennapokból, ha-
ladó angol nyelvtanulóknak, spéci feladatokkal, amelyekkel magabiz-
tos és folyékony angol beszédet építhetsz. 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/10-dolog-ami-miatt-erdemes-angolul-tudni
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/10-dolog-ami-miatt-erdemes-angolul-tudni
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Külföldön nem lehet  

angolt tanulni könyvekből? 

 

„Kint élsz Angliában és könyvekből meg kártyákból tanulsz angolul??? …azokból 

nem lehet…” 

Szó szerint idéztem Vince hozzászólását 

a Facebook oldalunkról. 

És ha megnézed a posztot, akkor látod, 

többen gondolják ezt így. 

Vajon tényleg így van?  

  

New York-i éveim alatt a kedvenc helyem egyértelműen a World Trade Center-

ben lévő Borders könyvesbolt volt. És bár az első utam mindig az üzleti könyvek-

hez vitt, utána rögtön mentem hátra, a „Reference books” (Kézikönyvek) részleg-

hez. 

És tudod, mit néztem végig minden egyes nap? 

Hogy milyen angol nyelvkönyvek vannak! Mindezt úgy, hogy szinte 100%-ban 

amerikai barátaim voltak, és így csak alvás közben nem beszéltem angolul. De 

vajon miért keresgél angol nyelvkönyveket az, aki már kint él? Hiszen körülveszi 

a nyelv. Csak beszélnie kellene, nem? 

Nos, ez igaz. Csakhogy én többet akartam. 

És ezért szenvedélyesen kerestem a lehetőséget arra, hogy fejlesszem az ango-

lom. És ennek 3 fő oka volt. 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=583299588389092&set=a.156991421019913.46945.153035221415533&type=1
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angol-nyelvtanulasi-tippek/a-valodi-elo-angol-nyelv
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Ez történik, ha külföldön élsz 

Ha már külföldön élsz, akkor 3 dolgot fogsz észrevenni magadon: 

1. Az elvárásaid vészesen megnőnek: még jobban és szebben akarsz angolul 

beszélni. Már nem elég az, amit elégnek gondoltál otthon. Többet akarsz. És pont 

a környezeted miatt! Hiszen mindenki más jobban beszél nálad, és te mielőbb fel 

akarsz zárkózni! Van, aki képes ezt az érzést elnyomni, de abban is él egy 

többre-vágyás és elégedetlenség-érzés… 

 

2. Egyre frusztrálóbb lesz az angol szavak hiánya. Hirtelen fontosabbá válik 

a szókincs: angol szavakat akarsz, még-még-még! Kint még nehezebben birkó-

zol meg azzal, hogy nem tudod átadni a tudásod! Valaki mond egy hülyeséget, 

te simán meg tudnád cáfolni, de nem tudsz érvelni, mert nincs meg a szókincs. 

És persze társaságban nem jön ki a valódi műveltséged és intellektusod, mert 

nincs mivel előhozni. És azon kapod magad, hogy néha igenis szükség van 

olyasmi szavakra, mint impresszionisták, felhajtóerő, cinkevagy épp lúgos kém-

hatás… 

 

3. Felfedezed a hiányosságaid, és fel akarod venni velük a harcot. Az angol 

nyelvtan jobban érdekel, mint valaha – igaz, főleg az egyszerűbb, mindennapok-

ban használatos nyelvtant akarod jól begyakorolni, de azt orrvérzésig! Hirtelen 

felismered annak az előnyeit, hogy nem kell gondolkodnod egy-egy nyelvtani 

szerkezet összerakásán, és van szabad kapacitásod azon töprengened, mit is 

akarsz mondani. Felfedezed, hogy néhány alapvető nyelvtan még nem elég sta-

bil, és ez ellen aktívan tenni akarsz. 

  

3 tanács: így vedd fel a kesztyűt 

1. Ha siettetni akarod a szókincsfejlesztést, akkor vegyél kifejezetten fiatalok-

nak szóló ismeretterjesztő könyveket a történelem, természettudományok, mű-

vészetek területéről. Ezekből tudsz a legtöbbet tanulni! Sőt, az amerikai konti-

nensen ezekből tanulókártyákat is kapsz (akár könyvesboltban is!), mert ott bál-

ványozzák ezt a tanulási módszert! Lényegében ki kell járnod újra az általnános 

iskolát, de most angolul. Mindenesetre: türelem! Ne stresszelj azon, hogy a 20-
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30-40 év alatt felszedett magyar szókincsedet nem tudod hat hónap alatt megta-

nulni újra, egy idegen nyelven, jó? 

2. Amikor valaki egy új szót használ, zsigerből menjen neki ez a kérdés: „How 

do you spell that?” Kösd össze a betűzésével is, és könnyebben megjegyzed. 

Ismételd el egyszer-kétszer, hagyd, hogy az illető korrigálja a kiejtésed, és jobb 

eséllyel jegyzed meg. Egy statisztika szerint napi 2,5 új szót tanulnak azok, akik 

külföldön élnek. Ezzel jelentősen növelheted ezt a számot, mert tudatossá te-

szed! 

3. Igenis vegyél könyveket, munkafüzeteket, tanulókártyákat, iratkozz fel min-

denféle segítő-támogató hírlevélre (többek között az enyémre is!), és használj ki 

minden lehetőséget az alapvető nyelvtan és szókincs begyakorlására! Érdekel-

nek konkrét weboldal ajánlatok is? Itt találsz pár jót! 

És hogy tőlünk mit vigyél el, azzal kapcsolatban egy kis plusz útmutatást itt ta-

lálsz. 

  

És az utolsó tanácsom: kérlek, ne várd, hogy majd „idővel” jobb lesz az angolod 

csak azért, mert kint élsz! 

Tegyél érte! 

Légy ambiciózus és proaktív nyelvtanuló! 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online: 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/kulfoldon-nem-lehet-an-

golt-tanulni-konyvekbol 

  

http://testyourvocab.com/blog/
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angol-plusz-magazin
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/tanulj-angolt-ugy-ahogy-hasznalod-majd
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=584126258306425&set=a.156991421019913.46945.153035221415533&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=584126258306425&set=a.156991421019913.46945.153035221415533&type=1&theater
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/kulfoldon-nem-lehet-angolt-tanulni-konyvekbol
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/kulfoldon-nem-lehet-angolt-tanulni-konyvekbol
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„Nem tudok összerakni  

egy épkézláb angol mondatot!” 

 

Egy, három, vagy épp tíz éve tanulsz angolt. 

És úgy érzed, képtelen vagy összerakni egy épkézláb mondatot. 

Csodálkozol? 

Ne tedd! 

Merthogy eddig nagy valószínűséggel úgy tanultál, hogy direkt megnehezítetted 

magadnak az angolul való megszólalást. 

Várj, mutatom! 

  

Hogy csinálják az anyanyelvi beszélők? 
Az anyanyelvi beszélők bezzeg könnyen vannak. Ők tudják, hogy ha a hotel-

szoba üres, akkor az vacant, ha a képernyő, akkor az blank, és ha az utca, akkor 

az deserted. 

És tudod, miért? 

Mert ők ezeket legtöbbször együtt, „szópárokban” tanulják! Úgy, mint notorious 

criminal (=hírhedt bűnöző), perfectly obvious (=teljesen nyilvánvaló), vagy make 

a decision (=döntést hozni). Ahogy itt találod. 

De te mégis egyenként tanulod őket, ugye? 

Notorious = hírhedt. 

Obvious = nyilvánvaló. 

  

http://shop.angolnyelvtanitas.hu/instant_vital_1_tanulokartyak_angol_magyar
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Segítség híján 
Vedd észre, hogy ilyenkor a nullából kell összeállítanod az angol mondatot, se-

gítség nélkül – és micsoda stressz is az! Mondd, nem elég nehéz megszólalni 

amúgy is? 

De még rosszabb az, hogy fogalmad sincs, hogyan angolos, ezért azt fordítod, 

amit magyarul mondanál! És ha nagyon esik az eső, akkor az sajnos nem It’s 

raining very much. (Ők inkább úgy mondják: It’s pouring.Vagy: It’s raining he-

avily.) 

Pedig nagyon egyszerű lenne angolul beszélni, ha helyesen tanulsz angol szó-

kincset! Mutatom, mennyire! 

  

Ennyi az egész 
Mondjuk, hogy el akarod mondani ezt a kegyetlen mondatot angolul: 

Neves tudósok kiterjedt kutatásokat folytattak. 

Könnyű lesz, mert eleve így tanultál: 

carry out research = kutatást folytatni 

eminent scientist = neves tudós 

extensive research = kiterjedt kutatás(ok) 

És innen már más dolgod nincs, csak egyszerűen egymás mellé rakod őket: 

Eminent scientists carried out extensive research. 

És kész. Pedig milyen bonyolult mondat, nem? :) 

Nem gondolkodsz azon, hogy a kutatásokat folytatni az vajon continue rease-

arch? És azon sem, hogy azt, hogy neves vajon a name (=név) angol szó vala-

milyen variációjával mondod? És nem botladozol azzal, hogy a neves szót eset-

leg helyettesíted azzal, hogy famous (=híres), vagy azzal, hogy a kutatást esetleg 

úgy mondod: a research. 
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Úgyhogy innentől (mondd utánam!): 

NEM TANULOK PUSZTA SZAVAKAT! 

Tanulj inkább összetartozó angol szavakat, vagyis angol szókapcsolatokat! 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online: 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/nem-tudok-osszerakni-

egy-epkezlab-angol-mondatot 

 

 

Instant Speak angol tanulókártyák 

 

Folyékony és magabiztos beszéd haladóknak könnyfakasztó, mélyen 
tanulságos történetekkel 
Szívhez szóló, mélyen tanulságos történetek, haladó angol nyelvtanu-
lóknak, spéci feladatokkal, amelyekkel magabiztos és folyékony angol 
beszédet építhetsz. 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/nem-tudok-osszerakni-egy-epkezlab-angol-mondatot
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/nem-tudok-osszerakni-egy-epkezlab-angol-mondatot
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3 trükk, hogy napról-napra jobban írj 

 

Ahhoz, hogy anyanyelvi szinten beszélj 

angolul, külföldön kell élned.  

Mert itthon nehéz anyanyelvi szinten 

megtanulni. 

De az írás más! 

Jó hír: akár anyanyelvi szint felett is meg-

tanulhatsz írni, és ki sem kell tenned a lábad az országból! És itt tapasztalatból 

beszélek. 

Az Egyesült Államokban ugyan nagyon jól megtanultam beszélni, de mivel keve-

set írtam, az íráskészségem alig fejlődött. (Nem mellesleg: ezért nevezik kész-

ségnek. Ha gyakorlod, fejlődik. Ha nem, akkor nem.) 

Mit tehettem volna? Rá kellett dolgoznom. Itthon, önállóan. És ezt a 3 technikát 

használtam. 

Egy fontos megjegyzés: mindez nemcsak felsőfokon működik ám! Apróbb módo-

sításokkal alapfokon is. 

Vidd, használd, enjoy. 

  

1. A titok: szimpátia 

A szabályom jó másfél évig az volt, hogy csak angolul olvasok. Kéthetente vittem 

haza 3-4 olcsó, de jó antikvár könyvet a Bookstation könyvesboltból. És ha meg-

láttam a könyveimben egy fantáziadús, jól használható angol kifejezést, ami 

megdobogtatta a szívem, akkor lecsaptam rá. 

A legnagyobb kedvencemet, a szerintem legszexisebb angol kifejezést ma is lép-

ten-nyomon használom:gain momentum (=teret nyer). De íme, pár másik példa 

az akkori szimpátia-szótáramból: 

  

http://www.bookstation.hu/
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Ügyes kifejezések mind, nem? 

De ezután jött a második trükk. 

  

2. Barátkozzunk! 

Meglátni és megszeretni egy dolog, attól még senki nem lesz az életed része. 

Ezért a szimpatikus angol kifejezéseket a következő lépésben kicsit körüludva-

roltam. 

Ízlelgettem egy kicsit őket. Rákerestem például a neten olyan angol mondatokra, 

amelyek tartalmazzák again momentum kifejezést, és olvasgattam őket, hátha 

látok valami érdekeset! Tipp: ausedinasentence.com oldal pont erre való! 

Persze meg is hallgattam a hangos szótárban a kiejtésüket, csak mert így jobban 

rögzült.  

És aztán jött a következő technika: bevetettem élesben. 

  

http://usedinasentence.com/ex/momentum
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/momentum?q=momentum
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/szimpatia-szotar.jpg
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3. Adj magadnak házit! 

Én voltam a saját tanárom, ezért a házit is én adtam magamnak. Naponta! 

Ezeket váltogattam: 

 naplót írtam angolul arról, milyen tanulságot hozott számomra a 

nap/hét,  

 film- és könyvajánlókat írtam csak úgy, magamnak, 

 megírtam a New York-i évek „emlékiratait” angolul, 

 angolul leveleztem amerikai és spanyol barátokkal 

 összefoglaltam egy-egy érdekes angol nyelvű szakcikk tartalmát 

angolul, 

 Budapesten élő amerikaiakkal cseteltem neten, és pusztán láza-

dásból rendes angol nyelven – nem buta rövidítésekkel. 

Minden napra jutott egy feladat. 

A titkos cél, amit akkor senkinek nem árultam el, de ami folyton a szemem előtt 

lebegett: kivételes, anyanyelvi szint feletti, C2-es szintű íráskészség. Ezzel a 3 

technikával sikerült is. 

Ugye TE is kipróbálod? 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online: 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-trukk-hogy-naprol-

napra-jobban-irj 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-trukk-hogy-naprol-napra-jobban-irj
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-trukk-hogy-naprol-napra-jobban-irj
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5 tipp: így írj gyorsan és egyszerűen 

 

Nyelvvizsgára készülsz? Angolul kell e-mailezned a munkahelyeden? 

Ha éles helyzetben kell levelet írnod, rövid idő alatt, akkor van néhány ke-

véssé ismert trükk, ami időt takarít meg neked. 

Most ezek jönnek. 

Röviden, ha már időszűkéről van szó. 

  

1. Piszkozat helyett 

Piszkozatra sosincs idő, ennyire ne légy optimista! De hogy megelőzd az idő-
rabló “üres papír” szindrómát, kezdd a levelet egy ügyes (és gyors) vázlattal. 

A vázat lényege, hogy “muníciót” gyűjtünk a készülő remekműhöz. 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/5-tipp-igy-irj-gyorsan-es-egyszeruen/attachment/workstation-336369_1280
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Ennek két módja van: 

 írj le 4-5-6 olyan félmondatot, amit a levélben bevethetsz – ebből a 

legkönnyebb kiindulni (Pl. bought the tickets, something has come 

up, there’s no refund, I’ll be busy that day, invite someone else – 

ugye kijön ebből a sztori? És ugye könnyebb így megírni?) 

Vagy ha ez nem megy: 

 írj le pár olyan kész, komplett angol kifejezést, amely az adott té-

mában előfordulhat, és indulj ki ezekből! 

Egy gyors, hevenyészett vázlat elkészítése csak két-három perc, és akár tíz perc 

töprengést is megtakaríthatsz vele. Ha nehéznek tűnik a feladat, ez a tipp szá-

modra kötelező, mert nemcsak időt takarít meg, hanem önbizalmat is ad! 

  

2. A szótár tabu! 

Ha van 30 perced az írásra, akkor az első 25 percben a szótár tabu. Ugyanis ha 

szótárral kezded, akkorgarantáltan kifutsz az időből. 

Ráadásul azon kapod majd magad, hogy egyre többet kell belenézned a szó-

tárba. Mert, és ezt kevesen tudják, a szótárazás elveszi a tudásod. De nyugi! 

Nem is lesz nagyon szükséged a szótárra a következő tipp miatt! 

  

3. Csak unalomig ismertet! 

A nyelvvizsgán csakis végtelenül egyszerű, unalomig ismert kifejezéseket hasz-

nálj! Amelyeket biztosan tudsz mondatban, helyesen használni. 

Akkor lenne a legkönnyebb dolgod, ha eleve egyszerű mondatokat tanultál volna, 

és csak azokat próbálnád kombinálgatni. Az egyik előre betanult mondat első 

részét összerakod a másik előre betanult mondat utolsó részével, vagy egy har-

madikban kicserélsz egy szót. Az ok: így nemcsak gyorsabban írsz majd, hanem 

sokkal-sokkal kevesebb hibát is vétesz! 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/miert-ugyanaz-a-szotarazas-es-a-puskazas
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere
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4. A kész építőelemek 

Legyen a készülő remekművednek kerete, mert ez téged segít! 

Legyen az hivatalos e-mail, vagy egy laza, baráti levél, minden írásmű totál 
ugyanúgy épül fel: az első mondatban, bekezdésben elmondjuk, miről lesz szó, 

aztán jön a lényegi rész, és a végén összegzünk (miről volt szó), plusz leírjuk, 

milyen reakciót várunk az olvasótól. 

Használd ki, hogy léteznek ilyen “kötelező” elemek, és legalább az elejéhez és a 

végéhez tudj olyan jolly joker kifejezéseket, mint ezek: 
  

 

Ezekből párat érdemes fejből megtanulni! 

  

5. A varázslat, amitől hibamentes leszel 

Sok hibát vétesz? Itt az ellenszer! 

Minden valódi remekmű utolsó simítása: ismerd a tipikus hibáid, és ezek sze-

rint nézd át az egészet! Le szoktad felejteni az -s betűket egyes szám harmadik 

személyben? Ide-oda ugrálsz az időben? Túl sok határozott névelőt (the) hasz-

nálsz? Általában ezek a magyar nyelvtanulók tipikus hibái az angolban. 

Fusd át, amit írtál pont annyiszor, ahány tipikus hibád van, mindig csak egyetlen 

tipikus hibára fókuszálva! 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/5-tipp-igy-irj-gyorsan-es-egyszeruen/attachment/levelformulak
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Az idő miatt ne aggódj! Átfutni kell, nem elemezni! Ez egy-egy perc csak. 

És ennyi az egész. Kész a remekbe szabott e-mail! 

  

Na, neked melyik tipp jön be leginkább? 

Van más tipped is? Írd meg! 

 

 

Ha végig szeretnéd kattintgatni a cikkben lévő érdekes linkeket, akkor itt éred el 

a cikket online: 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/5-tipp-igy-irj-gyorsan-es-

egyszeruen 

 

 

Instant Boost 1-4 angol tanulókártyák 

 

Választékos, igényes angol művelt, olvasott felnőtteknek 
Meseszép, árnyalt, művelt angol, hogy megcsillogtathasd az egyéni-
séged, a tudásod, az emberi értékeid, és hogy végre TE magad is 
meg legyél elégedve a nyelvtudásoddal! 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/5-tipp-igy-irj-gyorsan-es-egyszeruen
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/5-tipp-igy-irj-gyorsan-es-egyszeruen
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8 dolog, amit Micimackó  

elmondana neked a nyelvtanulásról 

Szerinted mit tanácsolna Micimackó, ha elpanaszolnád neki, hogy nehezen bol-
dogulsz az angollal? 

 

Mert szerintem 8 dolgot is mondana. 

Mutatom, hogy szerintem miket! 

És persze tőle, és a barátaitól idézek 
majd. 

Előre szólok: a hatodik a legkevésbé 
megfogadott tanács! 

  

1. Bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted, és okosabb,  
mint véled. 
„You're braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than 
you think.” 
Talán most azt gondolod, hogy te sosem tanulsz meg angolul. Mert (szerinted) 
neked nincs nyelvérzéked, vagy sosincs időd tanulni, vagy mert nem egyforma 
méretű a két füled… Akármit is gondolsz, Micimackó megértene Téged. 

De azt is elmondaná neked, hogy hiába érzed így, ez nem igaz! És szerintem 
sem. Mert szerintem is sokkal több van benned, mint gondolnád! (És a füled 
mérete sem számít.) 

  

2. Ígérd meg, hogy sosem felejtesz el. Mert ha mégis, akkor nem megyek 
sehová. 
„Promise me you'll never forget me because if I thought you would, I'd never 
leave.” 

Micimackó tudja, hogy a felejtés legjobb ellenszere, ha nem mész túl messzire. 
És milyen igaza van! Mert az egyetlen módszer arra, hogy ne felejtsd el az an-
gol nyelvet, ha az mindig veled van. Együtt éltek, együtt lélegeztek. 

Mert a nyelv NEM vitrinbe való! Használatra teremtették. 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/6-igazsag-a-nyelverzekrol-hogy-legy-tehetseges-nyelvtanulo
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3. A szeretetet nem betűzik, hanem érzik. 
“How do you spell 'love'?" – Piglet. "You don't spell it…you feel it." – Pooh” 

Kedvenc mackónk bölcsen elmondaná, hogy az angol nyelv nem egyszerűen 
nyelvtanból, szókincsből, kiejtésből, és hasonló apróságokból és cseprőségek-
ből áll. 

Nem különálló szabályokat, vagy szavakat kell tanulgatnod! Hanem a lehető 
legkevesebb szétcincálással egyben az egészet! 

Persze Micimackó biztos arról is meggyőzne, hogy az angolnak karaktere, lelke 
van! És minél inkább felfedezed ezt, annál szerethetőbbé válik. 

  

4. Ha te száz évig élsz, én száz év mínusz egy napig akarok,  
mert nem akarok nélküled élni. 
“If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I 
never have to live without you.” 

Ha Micimackóval beszélgetnél a nyelvtanulásról, biztosan megkérdezné tőled: 
miért baj az, ha még 2-3 évet bele kell fektetned ahhoz, hogy magas szintű an-
gol nyelvtudásod legyen? Hiszen még 30-50-70 évig élvezed majd a gyümöl-
csét! Hát nem megéri az a röpke 2-3 év? Még akkor is ha már 4-6-10 éve ta-
nulsz? Sőt, akkor igazán! 

A nyelvtudásban pont az a legtutibb, hogy egész életedben profitot (=mézet) 
termel neked! És nemcsak pénzben mérhetőt (=ehetőt), hanem annál sokkal ér-
tékesebbet is: önbecsülést, magabiztosságot, boldogságot, és kimeríthetetlen 
lehetőségeket!  

  

5. A folyók tudják mi a lényeg: minek rohanni, egyszer úgyis odaérünk! 
“Rivers know this: there is no hurry. We shall get there some day.” 

Nyugodtan, stabilan haladj! A nyelvtanulás hosszútávfutás. Okosan kell beosz-
tanod az erődet! Ha rohansz, akkor előbb kifáradsz. Plusz mivel ilyenkor észre 
sem veszed a szépséget, amibe lépten-nyomon beleütközöl, rohanással nem 
élvezed az utat sem… 

Mackó koma mondja, tehát igaz: ha haladsz, egyszer úgyis odaérsz. :) 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/9-ok-amiert-a-nyelvtanulas-boldogabba-teszi-az-eletedet
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6. Van úgy, hogy nagyobbnak és borzadályosabbnak látszanak a dolgok, 
ha egyedül vagyunk és félünk. 
„…wasn't that a bit… um… bigger? And a whole lot scarier? … Well, things can 
seem that way when we're alone and afraid.” 

Tudtad, hogy az angol is sokkal borzadályosabb, ha egyedül tanulod? Ha vi-
szont van egy nyelvbarátod, akivel megbeszélhetitek akár a külön-külön is felfe-
dezett dolgokat…na, az már más. 

Micimackó azt ajánlaná, hogy keress olyanokat a környezetedben, akiknek 
ugyanolyan fontos a nyelvtanulás, mint neked. Nem baj, ha nem ugyanott tarta-
nak, sőt, az sem, ha nem pont ugyanazt a nyelvet tanulják! 

Az a lényeg, hogy ugyanolyan komolyan akarják venni az eredményeket, mint 
te, és hogy megbeszéljétek a nagy és félelmetes dolgokat, hogy azok össze-
zsugorodjanak, sőt, akár nevetségessé váljanak! 

 

7. Az a nap a kedvencem, amit veled tölthetek. Szóval a mai nap  
az új kedvenc napom. 
“Any day spent with you is my favorite day. So today is my new favorite day.” 
Melyik a TE kedvenc napod? Lehetne mondjuk az a nap, amikor angolt tanul-
hatsz? Bár Micimackó nem olvasott túl sokat a belső motivációról, ha kérdez-
néd, megmondaná neked: ha csak a nyelvtudást élvezed, de a nyelvtanulást 
nem, akkor kevés kedvenc napod lesz. De ha annak örülsz, hogy tanulhatsz, 
akkor minden napod jó nap lesz! 

Persze mindig csak egy kicsit tanulj! Falatokban ugyanis az elefánttal is megbir-
kózol. Egészen pici falatokban még Malackának is sikerülne… 

 

8. Ha nem ilyen volnál, mind szegényebbek lennénk. 
„If you weren't you, we'd all be a little less we!” 

Micimackó biztosítana arról, hogy az angol nyelv úgy szép, ahogy van. Nem 
baj, ha egy Teljes Tucatnyi Idegesítően Bonyolult Igeideje van!  

Lefogadom, hogy még a befejezett jelennel (Present Perfect) sem lenne gondja, 
pedig az idegtépően logikátlan módon ott dekkol a múlt és jelen határán. Rá-
adásul úgy, hogy számára sem tiszta, hogy hova is tartozik tulajdonképpen. 
Mackónk még a mutáns szörny phrasal verb-öket is kedvelné. 

http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_tanulokartyak/instant_verbs_tanulokartyak_angol_magyar_205
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Mert tudná, hogy ha az angol nyelv nem ilyen lenne, akkor nem lenne mit sze-
retni (vagy utálni) benne. És így mind szegényebbek lennénk. És mert Mici-
mackó szerint – ahogy egy másik nagyszerű életbölcsessége szól: a gaz is 
csak virág, ha megismered. 

PS.: El ne felejtsem! (Csacsi öreg tanár.) Még egy extra mackóbölcsességet ta-
lálsz ebben a Facebook posztban az ebédről és a hosszú bonyolult szavakról. ;) 
 

 

Instant Advanced 1-2 angol tanulókártyák 

 

A legmagasabb szintű, szakértői angol csakis azoknak, akik a szakmá-
jukban is a legmagasabb babérkora törnek 
Beszélj úgy, hogy komolyan vegyenek, hogy minden szavadat mérle-
geljék, és hogy az első pillanattól mindenki számára világos legyen a 
szakmai tudásod, a tapasztalatod, és a világban elfoglalt helyed. 

  

https://www.facebook.com/angolnyelvtanitas.hu/photos/a.156991421019913.46945.153035221415533/717109585008091/?type=1&stream_ref=10
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5 könnyítő tipp a szótanuláshoz 

Megtanuljuk, majd elfelejtjük. 

Vajon ez lenne minden angol szó sorsa? Nem lehetne úgy tanulni, hogy tartó-
san megmaradjanak? 

Dehogynem! Több nyelv, 11 év tanuláskutatás, és pár tízezer nyelvtanuló visz-
szajelzésére alapozva, íme, az 5 legjobb tipp erre, fusd át őket, és könnyítsd 
meg magadnak az angolt azzal, hogy szem előtt tartod őket tanulás közben! 

A végén pedig (botrány!) megszellőztetjük az angol szókincs legféltettebbve 
őrzött titkát. 
 

 

1. Fontolva haladj, és több eredményt lász! 

Ne siess szószedetről-szószedetre! Semmi értelme angol szavak tömkelegét 
erővel lenyomni a torkodon. Abból nem lesz libamáj. 

Kapaszkodj meg: a 3000 leggyakoribb angol szóval képes vagy simán elboldo-
gulni a mindennapokban, és megérted az angol nyelv 85-86%-át. És még egy 

http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_premium_csomagok/vital_big_pack
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művelt anyanyelvi beszélő sem használ többet, mint 7-8 ezer szót. Ezt kutatás 
bizonyítja. 

A maratonra készülj, ne a 100 méteres síkfutásra! A szótanulásra ne rövidtávon 
gondolj, hanem hosszú távon! 

TIPP: Naponta 7-8 szókincselemnél többet ne tanulj! Csak a poliglottok dolgoz-
nak ennél többel (15-20 szó), de nekik már nagy tapasztalatuk van a szókin-
cselsajátításban, és nekik rutinból megy az, amit mi izomból próbálunk ki-
nyomni. A rövid idő alatt szavak százait beléd nyomó módszerekről pedig hadd 
ne mondjak semmit, jó? 
A mennyiség melletti elköteleződés helyett inkább tanuld a leggyakoribb angol 
szókincset! 
  

2. Keress kapaszkodót! 

Ezeket hívják memóriatrükköknek. Olyanok, mint a vitaminok. Igen-igen hasz-
nosak. 

Mutatok párat! 

 Mondd ki hangosan az angol szót! Mire hasonlít a kiejtése? Van 
olyan magyar szó? És össze tudnád azt valahogy kötni a szó ma-
gyar jelentésével? Pl. curtain (=függöny) → körtn → körte → körtés 
függöny. Vagy, Dohár Péter után szabadon: kölcsönkapni BARÓBB, 
mint kölcsönadni, ezért borrow = kölcsönkapni, lend = kölcsönadni. 
Ha eddig keverted volna. 

 Vagy nézd meg, hogy írják! Mire emlékeztet a szó leírt alakja? Ösz-
sze tudod kötni valahogy a magyar jelentéssel? Pl. indicate → indi-
kátor, ami jelez, vagy megmutat valamit → indicate = megmutat. És 
ez nemcsak jövevényszavakkal működik ám! 

 Vagy milyen hasonló jelentésű szót tanultál? Össze tudod kötni 
vele? Pl. tiny – small, huge – big, indicate – show, obtain – get. Bo-
nyolult szavakat tanulj meg unalomig ismert, egyszerűbbekkel! 

 Milyen MÁS angol szavakra asszociálhatsz belőle? Pl. raise a kid = 
felnevelni egy gyereket, és get a raise = fizetésemelést kapni → ah-
hoz, hogy felnevelj egy gyereket, fizetésemelés kéne. Ebben a cikk-
ben sok ilyen tippet találsz. 

 Képzeld el a jelentését! Van az emlékeidben olyan tárgy, érzés, él-
mény, ami a szó jelentéséhez kötődik? Idézd fel! Az SOS Angol tré-
ningen szoktam felhozni: an embarrasing situation = egy kínos hely-
zet. Volt már ilyened? Mikor, micsoda? Jegyezd meg azzal! Vagy: 
she has a cheerful personality = vidám természete van. Van ilyen is-
merősöd? Aki mindig mosolyog, meg viccelődik? Na, jegyezd meg 
vele! 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/hany-angol-szot-kell-megtanulnod-hogy-elboldogulj-a-mindennapokban
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/hany-angol-szot-kell-megtanulnod-hogy-elboldogulj-a-mindennapokban
https://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_premium_csomagok/vital_big_pack
https://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_premium_csomagok/vital_big_pack
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/szomumusok-reszkessetek
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/szomumusok-reszkessetek
http://www.angolnyelvtanitas.hu/sos-angol-gyorssegely
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Kulcs: ha képes vagy az ÚJ szót egy már, a hosszú távú memóriádban eltárolt 
RÉGI tudáshoz (élményhez, emlékhez) kötni, akkor azzal azonnal leláncolod. 

  

3. Ésszel, ne erővel! 
A stabil angol kommunikáció kulcsa NEM az, hogy bevágd az Oxford nagyszó-
tárat! Inkább az, hogy a már megtanult szavakat okosan használd. 
Csakhogy az okos használathoz okos tanulás kell. Ennek az első eleme: ahe-
lyett, hogy sorban magolnád a szavakat (drive = vezet) inkább kész kifejezése-
ket tanulj: 

 drive to work (=autóval menni munkába), 

 drive carefully (=óvatosan vezet), 

 it's a short drive away from here (=egy rövid autóútra van innen), 

 park on the drive (=a kocsibejáróban parkol), 

 let's go for a drive (=menjünk kocsikázni). 

Több darab szó? Igen. Jobb így? Naná! Könnyebb megjegyezni! Plusz: egyedül 
így leszel képes majd használni is – és ez utóbbi érv sakk-matt. Mert ha nem 
tudod használni később, akkor minek magolod? 

  

4. A jelentés csak második legyen! 

Ez a tipp egyszerű lesz, de annál többet ad majd neked, amikor angol szöveget 
hallgatsz. 

Első lépésben mindig az angol szavak kiejtését tanuld meg, és csak aztán jöjjön 
a jelentés! 

Komolyan! Amikor tanulsz, akkor addig ismétlegesd a szót, amíg rutinszerűvé 
nem válik a kiejtése! Gyakori hiba, hogy kiejtjük egyszer-kétszer-háromszor, az-
tán jelöljük esetleg a hangsúlyt, vagy odaírjuk egyik betűje mellé, hogy milyen 
hanggal ejtjük, és azt hisszük, hogy mivel leírtuk, onnan már tudni fogjuk. Hát 
nem! 

Inkább ismétlegesd a jelölgetés helyett, jó? (Na jó, attól még jelölheted is.) 

  

http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_premium_csomagok/vital_big_pack
http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_premium_csomagok/vital_big_pack
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere
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5. Monoton szalagmunka helyett gyurmázz, és legózz! 

Szólistákat magolni – azon kívül, hogy totál értelmetlen – ritka lélekölő dolog. 
Én játékra hívnálak helyette! 

Például, ha mondjuk a "drive" szót tanulod, akkor a tanuláskor rögtön használd 
hangosan olyan mondatokban, amit te is el tudsz mondani! 

 I'd like to drive to work. (=Szeretnék autóval menni munkába.) 

 I hate driving to work. (= Utálok autóval menni munkába.) 

 I drove slowly/fast. (=Lassan/Gyorsan vezettem.) 

 Last summer we drove to Croatia. (=Tavaly autóval mentünk Horvát-
országba.) 

 Driving is good/enjoyable. (=Vezetni jó/élvezetes.) 

 I've been driving for 15 years/since I turned 18. (=15 éve/18 éves ko-
rom óta vezetek.) 

FONTOS: ezeket NE szótár segítségével rakosgasd össze, ez NEM fordítási 
feladat! Csakis azt használd, amit már el tudsz mondani, akármilyen kevésnek 
tűnik is, VAGY ha még semmit sem tudsz elmondani magadtól, akkor néze-
gess, és alakítgass át szótárban, vagy ezen a weboldalon talált egyszerű példa-
mondatokat! Extra haszon: így a szavakkal együtt az angol mondatszerkezete-
ket is tanulod! 

A lényeg: a magolás helyett inkább játssz az angol szavakkal, élj velük, tölts ve-
lük időt! 

  

És a végére egy könnyítő tipp, amitől fellélegzel majd. 

  

+1. Sorold az angolt két csapatba! 
Ez a legjobban őrzött titok a szótanulásban. És a legtöbb nyelvtanuló szen-
ved attól, hogy nem ismeri. 

A szókincs örökérvényű szabálya: az angol szavak két csapatban játszhatnak. 
És most nem arra a szókincsre gondolok, amit tudunk, meg arra, amit elfelejtet-
tünk – mert az átalunk ismert angol szókincs is idegesítően klikkesedik. 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/egy-szuper-hasznos-ingyenes-weboldal-az-angolhoz
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Az első csapat: az az angol szókincs, amit simán, kapásból használsz. Nyelvi 
szinttől függően ilyesmik: 

 send a text message (=sms-t küld) 

 drive carefully (=óvatosan vezet) 

 a couple of eggs in the fridge (=pár tojás a hűtőben) 

 cause a lot of trouble (=sok bajt okoz) 

 a wide variety of furniture (=bútorok széles választékban) 

A második csapat: az a szókincs, amelyet NEM használsz, de megérted, ha 
leírva látod, vagy amikor mások használják. Ez persze személyfüggő, de ilye-
nek lehetnek például ezek: 

 indicate (=jelez, megmutat), mert mondjuk te helyette a show szót 
használod, 

 various (=különböző), mert mondjuk te helyette a different szót hasz-
nálod, 

 genial (=barátságos), mert te helyette mondjuk a friendly szót hasz-
nálod, 

 vivid (=élénk), mert mondjuk te helyette a lively, vagy a bright szót 
használod értelemtől függően. 

Amit nem tudunk erről: hogy ez természetes! Az anyanyelvi beszélők is pont így 
vannak vele! Mert igaz, hogy úgy 7-8 ezer szót használ egy művelt anyanyelvi 
beszélő, de dupla ennyinek ismeri a jelentését, vagyis 14-16 ezer szót képes 
felismerni. És ez a két csoport élesen elválik egymástól! (Csak ők nem görcsöl-
nek ezen annyit, mint mi.) 

Úgyhogy nem kell azon erőlködni, hogy "jaj, nem jutott eszembe, hogy vivid, pe-
dig ezt szerettem volna mondani!" Mert a lively tökéletesen megteszi, ha egy 
emberről van szó, és a bright helyette szuper, ha színről beszélsz. 

Már tanuláskor érdemes tudatosan kezelni ezt a szabályt: azokkal legózz és 
gyurmázz, vagyis tölts időt, akik az első csapatba tartoznak. A második csapa-
tot pedig bátran diszkrimináld! 
  

Tudod: tudatosság. A tanulásban is. 

Ez az (egyetlen) előnyünk a gyerekekkel szemben, mit gondolsz, nem kéne ki-
használni? 

És ennyi az egész. Csak ezt a pár pontot kell csak betartanod, és hirtelen sok-
kal könnyebb lesz az angol. 

Menni fog, ugye?  
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3 rejtett ok, amiért nem érted  

hallás után az angolt 

Ha olvasni kell, akkor angol, ha hallod, akkor kínai. 

Tömény, színtiszta frusztráció. 

De mit tehetnél? Idióta módon elharapnak szavakat. És néha egybemondják 
őket az előzővel, vagy a következővel. 

Furán torzak a hangok. Valahogy sosem azt mondják, ami le van írva. És külön-
ben is, egybefüggő hablaty az egész angol nyelv – amikor egy anyanyelvi be-
szél. 

  

 

  

Ha te is így érzed, akkor mielőtt lesüketeznéd, vagy lehülyéznéd magad, fusd át 
ezt a cikket, jó? 
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Mert az esetek 90%-ban három oka van annak, hogy egy szöveg írott változatát 
megérted, de a beszélt változatát nem. És mindhárom orvosolható! 

(És ha te mégis abba a ritka 10%-ba tartoznál, akkor téged az a rendellenesség 
érinthet, amiről a következő cikk szól majd.) 

  

1. A szótanuló-átok 

Ha puszta szavakat tanultál eddig szókapcsolatok és kifejezések helyett, akkor 
iszonyú nehéz lesz bármit is megérteni. 

Mert ahhoz, hogy szavakból összerakj valami értelmes gondolatot, minden 
egyes szót ki kell hallanod a szövegből. Az elharapottakat is. Plusz egy szuper-
számítógép sebességével kell kombinálnod a jelentéseiket egy egész, értelmes 
mondattá – miközben már jön a következő mondat. 

Konkrétan lehetetlent vársz magadtól ezzel. Bocs, ha tőlem tudod meg: ember-
ből vagy. Ha robot lennél, egyszerűbb lenne persze, de ez ugye mégsem lehet 
karriercél. Tanulj inkább így angol szókincset, jobban jársz! 

  

2. A néma olvasás veszélye 

Nem hangosan, a kiejtéssel együtt tanulod a szókincset, hanem csak magad-
ban, olvasással? Na, ez így bukta. 

Mert így nem ismered a kiejtést, csak a leírt szóalakot – és ugye nem mondok 
újat azzal, hogy az angolban a kettő sokszor köszönőviszonyban sincs egymás-
sal? Ja, és persze van plusz nehezítés is: a hangsúlyozás, és az, ahogyan a 
szavak határai elmosódnak miatta. Néha szinte nyomozómunkára van szükség 
ahhoz, hogy kiderítsd hol kezdődik egy szó, és hol ér véget. 

A Zemberesze megáll, nem? 

  

3. Rossz végén fogod meg 

Ez az, amikor nincsenek meg a technikáid a hallás utáni szövegek megértés-
hez. És ez egy szép kis tünetegyüttes. 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-tipp-a-kiejtes-gyakorlasara
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/kerek-egyki-locitromot
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Ilyenkor vagy leblokkolsz az első ismeretlen szónál, és annak a jelentésén töp-
rengsz a következő három mondat alatt, vagy esetleg erőlködve próbálod kihal-
lani az elharapott szavakat (nem, nem vagy süket, és igen, bár nem pont miat-
tad, de tényleg direkt csinálják). Vagy a leghajmeresztőbb kísérlet: bár még 
csak tanulod a nyelvet, máris szinkrontolmácsként magyarra akarsz fordítani – 
az egyébként normális, és sokkal könnyebb megértés helyett. 
Erről, és a gyógymódokról részletesen beszélünk az SOS Angol Gyorssegély 
tréningen, de zanzásítva itt is elolvashatod. 

  

És ezzel meg is vagyunk. 

Gondoltam, jó, ha tudod, hogy ezzel a három dologgal lényegében lehetetlent 
kívánsz magadtól. 

Már csak egy kérdés van hátra: téged miből faragtak? Harcos alapanyagból 
vagy? Szembeszállsz az ellennel? Letaposnád az akadályokat? Ha igen, akkor 
folytasd az olvasást itt, aztán itt! 

Győzelemre fel! 

 

 

Instant Holiday angol tanulókártyák 

 

Problémamegoldó és kríziselhárító angol nyaralásra, a külföldi üzleti 
utakra, és a hétvégi európai városlátogatásokra. 
Gondtalan és élménydús nyaralást biztosító angol mondatok laza, 
mindennapi angol nyelven – okos, kidolgozott megoldások a nyaralás 
és külföldi utak közben felmerülő leggyakoribb szituációkra. 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-forditas-valodi-szerepe-az-angol-nyelvtanulasban
http://www.angolnyelvtanitas.hu/sos-angol-gyorssegely
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/uj-megkozelites-a-hallas-utani-megertesben
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/uj-megkozelites-a-hallas-utani-megertesben
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-lepes-hogy-tobbet-erts-az-angolbol-hallas-utan
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„Utáltam angolt tanulni,  

most angolul tanulok a Harvardon” 

Kaptam egy olyan szenzációs sztorit, amit egyszerűen meg kell osztanom ve-
led. 

És nemcsak azért, mert inspirál, és felemel. (Téged is!) 

Hanem azért is, mert könnyen "leutánozható". A sztori után meg is mutatom 10 
pontban azt, hogyan csináld, jó? 

És itt átadom a szót Katának. 

 

"Utáltam angolt tanulni. 
Az egyetlen motivációm az volt, hogy angolul kell tudni, de az inkább de-
motiváló. 
Nyelvvizsgára készültem, de se az olvasás, se az írás, se a hallgatás, se 
a beszéd nem ment. … Az első hallgatásnál azt gondoltam, hogy rossz 
tesztlapot kaptam, vagy rossz teremben ülök, de itt tutira nem stimmel 
semmi. Nem is angolul beszél a fickó, de ha mégis, akkor se arról a témá-
ról, amivel kapcsolatban kérdéseket forszíroznak. Legszívesebben elsír-
tam volna magam. 
Az ottani tanárnő javasolta, hogy nézzünk filmet, vagy hallgassunk szöve-
geket angolul. Hazamentem, és rájöttem, hogy a YouTube-on vannak 
Marina Sirtis interjúk és panelek, és elkezdtem azokat hallgatni. Az elején 
abban sem voltam biztos, hogy egyáltalán angolul beszél-e, de mivel imá-
dom, jó volt hallgatni a hangját. De érteni is akartam, így meghallgattam 
újra és újra. 
Egyre több szót kaptam el belőle, míg most már majdnem teljesen értem, 
első hallásra is. Közben az is kiderült, hogy a StarTrek könyveket nem na-
gyon fordították le, azaz nem csak az a pár darab létezik, amit magyarul is 
el lehet olvasni, hanem több száz könyv. Az elsőt úgy olvastam, hogy 
semmit sem értettem belőle, de minden nap elolvastam 15 percnyit. A má-
sodiknál nagy vonalakban képes voltam követni a sztorit, a harmadiktól 
pedig igazi élvezet lett. :) 
Az íráson a különböző fórumok segítettek, amik StarTrek témában szinte 
mind angol nyelvűek. A beszéd nehézkesebb, magyarul sem vagyok va-
lami szószátyár, és külön borzalmasan éreztem magam, amint angolul 

https://www.youtube.com/results?search_query=Marina+Sirtis+interview
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kellett/kell megszólalni, mert olyan furcsán hangzik, mintha saját magam 
paródiája lennék. 
Elkezdtem a 15 perces olvasásokat hangosan csinálni, a kutyámnak 
szinte mindegy, milyen nyelven vartyogok, csak beszéljek hozzá. Meg 
séta közben angolul szoktam neki elsztorizni a napomat, ő nem röhög ki, 
ha hibázok, és türelmesen kivárja a mondat végét. Kezdetben egy szó per 
perces sebességgel beszéltem hozzá, mostanra viszonylag folyamatos 
lett. Élesben még messze nem tökéletes, de valahogy megszoktam a sa-
ját hangom angolul. :) 
Mostanában elkezdtem két online kurzust az EdX-en, programozást és 
asztrofizikát tanulok, az valami embertelen jó érzés, hogy kimondhatom, 
hogy a Harvardon és a University of Queensland-en tanulok. :) 
Ez persze túl azon, hogy klassz leírni, azért is érdekes, mert onnan, hogy 
az "egész nyelv egy megtanulhatatlan szar, amit kizárólag azért találtak ki, 
hogy engem bosszantsanak, és ezeket a szavakat se meghallani, se le-
írni, se kimondani nem lehet, nem is beszélve a nyelvtanról…" kb. egy év 
alatt el tudtam jutni az "asztrofizikát tanulok, természetesen angolul" 
szintre. 
Persze iszonyat sok meló, de amint szeretem-dolog, már nem is megcsi-
nálhatatlan. Azt hiszem nekem akkor indult be igazán a nyelvtanulás, ami-
kor nem célnak láttam, hanem eszköznek, ha ennek van értelme… 
Ja, és közben sikerült a nyelvvizsga is, nem is volt olyan nehéz, mint gon-
doltam. Mondjuk üzleti angolra nem a legjobb a Star Trek, tekintve, hogy 
ott nincs pénz alapú gazdaság, de egy csomó mindennapi fordulat van 
benne… 
Hát ennyi az én sztorim." 

  

…és a többi néma (és tiszteletteljes) csönd. 
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Szeretnél egy ilyen sikersztorit magadnak? 

Akkor most jön a lényeg! 
Mindig azonnal észrevesszük, hogy mit csinálunk rosszul (és ostorozzuk 
magunkat miatta), de azon bezzeg minden ünneplés nélkül túllépünk, amit JÓL 
csináltunk. Pedig nem kéne. 

Mert így lehet igazán fejlődni: csináld többet azt, amit jól csinálsz! 

Nézzük, Katánál mik voltak ezek! 

  

Kata sikerének 10 kulcsa 
 

1. Nem engedte, hogy egyetlen sikertelen nyelvvizsga az angoltudása út-
jába álljon. Sok levelet kapok olyan nyelvtanulóktól, akiket egy-egy rossz tanár, 
vagy egy-egy masszív kudarcélmény tartós sikertelenségre kárhoztatott, mert 
képtelen volt elengedni azt. Kata megtalálta ehhez a kulcsot önmagában, és si-
keresen túllépett egy számára hatalmasnak érzékelt csapáson. 
2. Megtalálta a legrövidebb utat az angolhoz: azt a témát, amely szenvedé-
lyesen érdekelte, és amin keresztül emiatt még a "gyűlölt" angolt is képes volt 
megszeretni. 
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Hozzátenném: ehhez az kellett, hogy egy olyan általános tanácsot, mint "hall-
gass szövegeket angolul" képes legyen lefordítani a saját esetére – sőt, hogy 
egyáltalán kipróbálja! Sok nyelvtanulási tippet és trükköt olvasunk, de csak ke-
vesen vállalják ám a kockázatot, hogy ki is próbálják, amit olvasnak! 

És itt meg kell mutatnom azt a képet, amit Katától kaptam. Na kivel van rajta? 
(Segítek: ő Marina Sirtis. Tényleg.) 

  

 

  

Most még "csak" You Tube interjúkat nézel egy kedvenc színészeddel, előa-
dóddal? Tanulj szorgalmasan angolul, és lehet, hogy nemsokára lesz egy ké-
ped is vele! ;) 

De ehhez a következő tippet is fogadd meg, mert ez lesz a fejlődésed kulcsa. 

3. Kata nem adta fel, amikor először nem értette az interjúkat és a könyve-
ket! Hagyta, hogy az érdeklődése felülkerekedjen, és rejtvényként kezelve, las-
san megfejtette őket. 

Az első könyvet nem értette, mégis végigolvasta. A másodiknál már nagyvona-
lakban értette a sztorit. A harmadik pedig igazi élvezet volt. Ezt jegyezd magad-
nak, jó? 
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4. Rájött az angolul való megszólalás egyik nagy akadályára: a saját hangja 
úgy hangzik más nyelven, mintha nem is ő beszélne, hanem egy alteregója. 
Megtalálta erre az általam is ajénlott megoldást: hangos felolvasással lassan és 
fokozatosan hozzászokott a hangjához angolul, és áttört ezen az akadályon. 
Plusz megtalálta a legjobb közönséget a felolvasáshoz: egy olyan lényt, aki rea-
gál ugyan, de sosem kritikusan. (Cica, kutya, hörcsög, papagáj, légy vagy han-
gya van a házban? Jóóó!) 
5. Rendszeresen olvasott a könyvből napi 15 perceket – akkor is, amikor az 
elején még nem értette. És aztán rendszeresen olvasott napi 15 perceket – 
hangosan is! 
A 15 perc egyébként kitűnő választás – nem gyilkos módon hosszú idő, belefér 
a napodba, de ha hosszabb távon csinálod, akkor elég hosszú idő ahhoz, hogy 
érződjön eredményekben. Én is pontosan így csináltam anno a tanítványaim-
mal a hallásértés gyakorlást. 
6. Kata észrevette, hogy a könyvből való néma olvasás nem oldja meg egy 
fontos problémáját, és ahelyett, hogy eldobta volna az egészet, és azt mondta 
volna, hogy "nekem nincs nyelvérzékem", és "én hülye vagyok ehhez", megpró-
bálta másképp. Csavart egyet ezen a tanulási technikán, és elkezdett hangosan 
felolvasni. 
Nagyon tanulságos! Ha nem működik, akkor nézd meg, hogyan alakíthatod, 
kombinálhatod a módszereket, hogy neked működjenek! (Itt pont ezt csináljuk 
együtt.) 
7. Kata diagnosztizálta is magát: "magyarul sem vagyok szószátyár" – és en-
nek megfelelően nem támasztott irreális elvárásokat magával szemben. 
Nem tűzte ki célul, hogy "ma leszólítok három turistát – bár magyar nyelven is 
halálfélelmem lenne, ha ezt kéne csinálnom, de nosza, most essünk neki ango-
lul". Helyette egy sokkalta gyengédebb módszerrel kezdett: hangosan felolva-
sott a kutyájának. Magára szabta a tanulási technikát! 
8. Mind a négy, nyelvtudáshoz szükséges készséget gyakorolta: (1) írásos 
kommunikáció a fórumokon, (2) beszéd hangos olvasással, majd később a ku-
tyussal (3) könyvek olvasása, (4) hallásértés You Tube interjúkkal. 
Sok nyelvtanuló inkább csak azt gyakorolja, ami megy: az olvasást, és a beszé-
det pl. teljesen kihagyja. Hosszú távon kínzó, önbecsülés-romboló hiba, mert az 
olvasás hamar felmegy C1 nyelvi szintre (felsőfok), míg a beszéd gyakorlás hí-
ján simán maradhat A2-es szinten (alapfok). Tudathasadt állapot. (Ha már 
benne vagy: kilépés belőle itt.) 
9. Nem állt meg ott, hogy "jaj de jó, értem a Star Treket", hanem egy szint-
tel továbblépett, és az angol nyelvtanulás után elkezdett angol nyelven tanulni. 
Programozást és asztrofizikát. Ez hatalmas és bátor lépés ám! 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-kutya-4-alternativ-felhasznalasi-modja-nyelvtanulasra
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/hallas-utani-szovegertes-fenysebesseggel
http://www.angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
http://www.angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
http://www.angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
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Hozzáteszem, Kata belevágott egy olyan ingyenes lehetőségbe, amit már jó két 
éve népszerűsítek, és amire már sok-sok vevőnk jár: elkezdett otthonról, in-
gyen, külföldi elit egyetemeken tanulni. Próbáld ki te is, ahogy eljutsz arra a 
nyelvi szintre! 

És az utolsó talán fura lesz, de hidd el, ez húsba vágó hiba! 

10. Kata nem esett abba a hibába, hogy bagatellizálta az eredményeit. 
Megünnepelte magát (ezzel a nekem írt levéllel is, többek között!!!), hogy a 
"megtanulhatatlan szar" szintről eljutott az "angolul tanulok a Harvardon" 
szintre. 
És azzal, hogy leírta: "ez irtó nagy meló volt", mentálisan hátba veregette ma-
gát. BÜSZKE az elért eredményeire, és így azok építik az önbecsülését, és ez 
bizony kihat az ember egész életére a munkájától egészen a párkapcsolatokig.  

  

És ha egyetlen mondatban kéne összefoglalnom Kata eredményét, akkor 
ezt írnám: önállóan megtalálta a saját "csodamódszerét". 

Megmászta az Everestet, átúszott a cápáktól hemzsegő óceánon, és aztán pik-
nikezett egyet a sarkkörön. ;) 

Csináld utána te is!!! 

És mindenképpen írd meg majd nekem, jó? 

 

 

Instant Verbs angol tanulókártyák 

 

Angolos beszéd azokkal a mutáns szörnyekkel, amelyekbe az anya-
nyelvi beszélők szerelmesek. 
A beszélt angolban leggyakoribb, és az anyanyelvi beszélők által lép-
ten-nyomon használt phrasal verb-ök (get down to, take off és tár-
saik) haladóknak, könnyen tanulható rendszerben, hogy angolosab-
ban beszélj, és többet érts az IGAZI anyanyelvi beszédből. 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/ingyen-tanulhatsz-a-vilag-legjobb-egyetemein
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/ingyen-tanulhatsz-a-vilag-legjobb-egyetemein
http://www.angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
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7 dolog, amit valaki elmondhatott volna, 

mielőtt elkezdem az angolt 

Akarsz tíz év nyelvtanulást megtakarítani?  

Én legalább ennyit spóroltam volna, ha valaki a kezdetek kezdetén el-
mondja nekem mindezt. 

Hét rövid pont az egész. A kettes pont fura lesz, talán nem is hiszel majd ne-
kem. De szerintem a legfontosabb a hatos pont: ez spórolna neked a legtöbbet. 

Disclaimer: Légyszi, amit itt leírtam, vedd kábé úgy, mintha valaki a jövődbe 
látna! Mert most így is van. A saját múltamon keresztül látom a TE jövődet. És 
évek küszködését szeretném neked most, itt megtakarítani. 

  

 

  

Szóval, ezt a 7 dolgot kellett volna hallanom már az elején: 
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1. Én vagyok a főnök 

Nem kell mindent megtanulnom, amit egy nyelvkönyv az orrom alá dug. 

Én döntök. És akkor döntök jól, ha kihagyom a kandallópárkányt, a gólyát, a 
fokhagymaprést, a sárkányrepülést, a sípcsontot, a motorháztetőt, a szigetelt 
ablakokat, a csészealjat, és csakis azt tanulom, ami gyakran előfordul. Főleg az 
elején! 

Például: megázik az esőben (get wet in the rain), egész nap dolgozik (=work all 
day), megsétáltatja a kutyát (=walk the dog), vagy sokat utazik (=travel a lot). 
Így, egyben, azonnal használható módon. 

Ismered azokat a típusú könyveket, amiben témakörönként vagy száz szót so-
rolnak fel? Betiltanám őket. Mert a puszta létükkel azt sugallják: ezeket a szava-
kat nekünk mind tudnunk kell. Heteket magolgattam egy ilyet. Aztán hónapokat 
frusztrált, hogy elfelejtek mindent. Ó, ha tudtam volna, hogy később, olvasva 
úgyis felszedem majd ezeket! De senki sem mondta. 

TIPP: kezdd a leggyakoribb angol szavakkal, és tiéd az angol nyelv 86%-a. 

  

2. A szótárfüzet ellenem dolgozik 

Ha szótárfüzetből tanulok, akkor (1) a sorrenddel együtt tanulom a szavakat, (2) 
a nehéz szavakat ugyanannyit tanulom, mint a könnyűeket, (3) széttépés nélkül 
nem nagyon keverhetem őket, (4) folyton füzeteket kell magammal hurcolász-
nom. (Amit nem csinálok, tehát elmegy az egész nap tanulás nélkül.) 

Régen jó volt, mert nem volt más. De ma már van jobb! Kártyák papíron, vagy 
digitálisan. Vagy egyszerre így is, úgy is. Mindegy. 
TIPP: Szereted a papír tapintását? Hajts egy A4-es papírt négyszer félbe, és 
máris lesz 16 db tanulókártyád! Ha befőttes gumid is van otthon, tiéd a világ! 
Most már bárhogy csoportosíthatod őket. 

  

3. Az angol társaságkedvelő 

Ne úgy írjam ki a szavakat, hogy pick = szed, választ, feltör, túr, mert ezzel cső-
döt mondok majd. Így lehet, hogy minden szót ismerek a mondatban, de még-
sem tudom, mit jelent. Vagy olyan félrefordításokat produkálok, amitől csorog a 

http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_premium_csomagok/vital_big_pack
http://shop.angolnyelvtanitas.hu/
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nyála a legjobb anyanyelvi humoristáknak is. Ja, és azt ne is reméljem, hogy 
hallás után bármit is megértek így. Beszéd? Ugyan! Mire összerakok egy mon-
datot, a társalgás öt témával arrébb jár! 

Miért nem mondta nekem senki, hogy inkább úgy írjam ki, hogy pick a colour = 
kiválaszt egy színt, pick a lock = feltör egy zárat, pick fruit = gyümölcsöt szed, 
és pick his nose =az orrát túrja? Így legalább adtam volna esélyt magamnak! 
TIPP: használj szókapcsolat (collocations) szótárt az elejétől! 

  

4. Az unalom öl 

Negyvenegy(!) különböző kurzuskönyvem van a polcomon. Jó párba bele is 
kezdtem, de nem jutottam tovább az első három leckénél. Mondhatnám, hogy 
legalább megpróbáltam, de elég drága tévút volt. 

Plusz: hú, de sokáig gondoltam azt is, hogy a siker titka a nyelvvizsgán, ha min-
den "tételt" gondosan kidolgozok, és szóról-szóra betanulom a szövegeket. Ak-
kor tutira tudok majd mit mondani! Senki sem mondta, hogy inkább jól variál-
ható modulokkal dolgozzak. Persze hogy alig tudtam kinyögni valamit élesben. 

És soha, senki nem mondta azt sem, hogy tanulhatok számomra izgalmas té-
mákon keresztül is! Például akkor még eszembe sem jutott, hogy ha végigné-
zek pár sorozatot, akkor százvalahány rész alatt ott is előfordul majd minden-
féle nyelvvizsga téma. És ha akkor valaki nekem azt fogja mondani, hogy a jogi 
szaknyelvet már John Grisham krimikből tanulom meg, simán kinevetem. Ja, 
persze. Krimikből. Szaknyelvet, mi? 

  

http://www.freecollocation.com/
http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_tanulokartyak/instant_szobeli_tanulokartyak_angol_magyar
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Igaz, amikor én kezdtem az angolt, ilyesmik még nem voltak. 

De ha most kezdeném…nagyon könnyű dolgom lenne. Szárnyalnék! 

  

5. A szótárazás nem nyelvtanulás 

Bár elmondta volna nekem valaki, hogy a szótárfüzetem már elég okos, most 
nekem kéne kicsit tanulni helyette. Mondjuk sok-sok saját angol mondat össze-
állításával. 

De azt is elmondhatta volna valaki, hogy nem elég az, hogy angolórán hango-
san felolvasok valamit, mindent hangosan kell tanulnom! És jó lett volna, ha 
előre tudom, hogy dobjak ki bátran minden olyan tananyagot, amihez nincs 
hanganyagom, mert többet árt, mint használ. 

És azt, hogy többet ér, ha sokat-sokat-sokat olvasok, és hallgatok mindenféle 
szöveget, mintha buta memoritereket, vagy szabályokat magolnék. És máig 
nem értem, miért nem mondta senki, hogy egy angol szöveget NEM úgy kell 
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megérteni, hogy aláhúzom az ismeretlen szavakat, és azokat kiszótárazom. És 
még folytathatnám… 

TIPP: tanulj meg mielőbb nyelvet tanulni, és éveket takarítasz meg magadnak! 

  

6. Tanulásból nem lesz tudás 
Egész sokáig azt hittem, hogy majd tanulok, tanulok, és abból egyszer nyelvtu-
dás lesz. Hát, ez nem jött be. Mert nem tudtam, hogy nyelvtudás csakis nyelv-
használatból lesz. 
Ó, ha tudtam volna, hogy hány évet takarítok meg azzal, hogy elkezdek büsz-
kén bénázni angolul! Az elejétől! Oké, akkor még nem volt sem italki, sem con-
versationexchange, vagyis nem tudtam volna otthonról anyanyelviekkel be-
szélni. De ma már nem lenne kérdés, mit tennék! 

És már csak egy utolsó, nyúlfarknyi mondatot kellett volna hallanom. Ezt: 

  

7. Nem kell félnem 

Nekem soha senki nem mondta azt, hogy "Ne félj! Mondd bátran! Csak beszélj! 
Nem baj, ha hibázol!" És azt sem tudtam, hogy azért ne aggódjak a hibáim mi-
att, mert azok a nyelvhasználattal automatikusan korrigálódnak. 

Nálunk még a szavamba vágós javítás volt a divat. És hát, meg is lett az ered-
ménye. Még a nyelvvizsgához is harapófogó kellett. És aztán még évekig nem 
mertem megszólalni angolul. Sőt, utána is csak félve. 

  

Hát ennyi. Ezeket kellett volna hallanom anno. Meg még pár dolgot. 

Persze visszatekintve könnyű okosnak lenni. Most, hogy így belegondolok: le-
het, hogy akkor még nem is hittem volna el mindezt. 

Lehet hogy kellett ehhez a 25 év nyelvtanulás, benne 10 év küszködéssel, majd 
az a 11 év tanuláskutatás. 

De akkor is. 

Legalább az esélyt megkaphattam volna, nem? 

  

http://angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
http://italki.com/
http://conversationexchange.com/
http://conversationexchange.com/
http://angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
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3 rejtett ok,  

amiért nem érted hallás után az angolt 

Ha olvasni kell, akkor angol, ha hallod, akkor kínai. 
Tömény, színtiszta frusztráció. 

De mit tehetnél? Idióta módon elharapnak szavakat. És néha egybemondják 
őket az előzővel, vagy a következővel. 

Furán torzak a hangok. Valahogy sosem azt mondják, ami le van írva. És külön-
ben is, egybefüggő hablaty az egész angol nyelv – amikor egy anyanyelvi be-
szél. 

 

Ha te is így érzed, akkor mielőtt lesüketeznéd, vagy lehülyéznéd magad, fusd át 
ezt a cikket, jó? 

Mert az esetek 90%-ban három oka van annak, hogy egy szöveg írott változatát 
megérted, de a beszélt változatát nem. És mindhárom orvosolható! 
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(És ha te mégis abba a ritka 10%-ba tartoznál, akkor téged az a rendellenesség 
érinthet, amiről a következő cikk szól majd.) 

  

1. A szótanuló-átok 

Ha puszta szavakat tanultál eddig szókapcsolatok és kifejezések helyett, akkor 
iszonyú nehéz lesz bármit is megérteni. 

Mert ahhoz, hogy szavakból összerakj valami értelmes gondolatot, minden 
egyes szót ki kell hallanod a szövegből. Az elharapottakat is. Plusz egy szuper-
számítógép sebességével kell kombinálnod a jelentéseiket egy egész, értelmes 
mondattá – miközben már jön a következő mondat. 

Konkrétan lehetetlent vársz magadtól ezzel. Bocs, ha tőlem tudod meg: ember-
ből vagy. Ha robot lennél, egyszerűbb lenne persze, de ez ugye mégsem lehet 
karriercél. Tanulj inkább így angol szókincset, jobban jársz! 
  

2. A néma olvasás veszélye 

Nem hangosan, a kiejtéssel együtt tanulod a szókincset, hanem csak magad-
ban, olvasással? Na, ez így bukta. 

Mert így nem ismered a kiejtést, csak a leírt szóalakot – és ugye nem mondok 
újat azzal, hogy az angolban a kettő sokszor köszönőviszonyban sincs egymás-
sal? Ja, és persze van plusz nehezítés is: a hangsúlyozás, és az, ahogyan a 
szavak határai elmosódnak miatta. Néha szinte nyomozómunkára van szükség 
ahhoz, hogy kiderítsd hol kezdődik egy szó, és hol ér véget. 

A Zemberesze megáll, nem? 

  

3. Rossz végén fogod meg 

Ez az, amikor nincsenek meg a technikáid a hallás utáni szövegek megértés-
hez. És ez egy szép kis tünetegyüttes. 

Ilyenkor vagy leblokkolsz az első ismeretlen szónál, és annak a jelentésén töp-
rengsz a következő három mondat alatt, vagy esetleg erőlködve próbálod kihal-

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-tipp-a-kiejtes-gyakorlasara
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/kerek-egyki-locitromot


 

122 
 

lani az elharapott szavakat (nem, nem vagy süket, és igen, bár nem pont miat-
tad, de tényleg direkt csinálják). Vagy a leghajmeresztőbb kísérlet: bár még 
csak tanulod a nyelvet, máris szinkrontolmácsként magyarra akarsz fordítani – 
az egyébként normális, és sokkal könnyebb megértés helyett. 
Erről, és a gyógymódokról részletesen beszélünk az SOS Angol Gyorssegély 
tréningen, de zanzásítva itt is elolvashatod. 

  

És ezzel meg is vagyunk. 

Gondoltam, jó, ha tudod, hogy ezzel a három dologgal lényegében lehetetlent 
kívánsz magadtól. 

Már csak egy kérdés van hátra: téged miből faragtak? Harcos alapanyagból 
vagy? Szembeszállsz az ellennel? Letaposnád az akadályokat? Ha igen, akkor 
folytasd az olvasást itt, aztán itt! 

Győzelemre fel! 

 

 

Instant Idioms angol tanulókártyák 

 

Angolos beszéd a szó szerint sokszor lefordíthatatlan idiómákkal 
Az anyanyelvi beszélők által imádott, gyakran használt, de magyar 
fülnek sokszor érthetetlen és néha lefordíthatatlan kifejezések hala-
dóknak, amelyekkel úgy beszélsz majd, mint egy anyanyelvi beszélő. 
Piece of cake. (=Pofonegyszerű.) 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-forditas-valodi-szerepe-az-angol-nyelvtanulasban
http://www.angolnyelvtanitas.hu/sos-angol-gyorssegely
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/uj-megkozelites-a-hallas-utani-megertesben
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/uj-megkozelites-a-hallas-utani-megertesben
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-lepes-hogy-tobbet-erts-az-angolbol-hallas-utan
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Beszélj angolul automatikusan,  

gondolkodás nélkül! 

A gyors, gondolkodás nélküli angolhoz eljuthatsz a bozótoson 
át, hegyre fel. 
De van egy tiszta és egyenes ösvény is. 

Két kulcsot kapsz most a kezedbe ahhoz, hogy eljuss a zsigeri, automata an-
golhoz. Tedd bele a tanulásba és a nyelvhasználatba, és érezni fogod az ered-
ményét! 

 

Disclaimer: nem, ez nem egy új csodamódszer, amit csakis nálam, és lehetőleg 
jó sok pénzért vehetsz meg. Otthon, önállóan is alkalmazhatod ezeket a techni-
kákat, és teljesen ingyenesek. Lépésről-lépésre levezetem neked itt. Ja, és 
meglepetés: ez nem az én találmányom. Ez szimplán az önálló nyelvtanulás 
szakirodalma. 
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1. Képletek helyett másold a mintákat! 
A nyelvtani szabályok képleteinek magolása helyett inkább csak figyeld 
meg, hogy viselkedik az angol nyelv, és utánozd a viselkedését! Mutatom! 
Mondjuk ezt látod: I don’t know if you asked them. 
Talán fura a kifejezés, „nem tudom, ha”. De ahelyett, hogy mindenáron a ma-
gyar fordítását próbálnád értelmezni, inkább keress rá még három-négy hibát-
lan példamondatot, és ezek alapján utánozd le a viselkedését! Például leírha-
tod, vagy még jobb, hangosan elmondhatod ezeket a mondatokat: 

(Szándékosan NEM írok fordítást melléjük! Most csakis az angol mintákra, a 
mondat LOGIKÁJÁRA figyelj, és arra, mi változik a mondatokban, és hogyan!) 

 I don’t know if they asked you. 
 I don’t know if I told you. 
 I don’t know if they helped him. 

Ehhez mindössze olyan alapvető angol mondatokat kell ismerned, hogy I asked 
him. (=Megkérdeztem.), I told you. (=Megmondtam/Elmondtam neked.), I hel-
ped you. (Segítettem neked.) Ha ezeket ismered, akkor igenis KÉPES VAGY 
arra, hogy mintákat másolj! 

És aztán bonyolíthatod is! Mondjuk, épp előtte tanultad a should segédigét 
„meg kellene valamit tenni” értelemben. Ezt is belerakhatod: 

 I don't know if I should ask them (to turn down the music). 
 I don’t know if I should tell them (the truth). 
 I don't know if I should help him (do the homework). 

A zárójelben lévő dolgok nem is szükségesek! Te döntesz: milyen nyelvi szinten 
vagy? Ismered ezeket a kifejezéseket? Ha igen, használd őket, ha nem, maradj 
a tőmondatoknál! Nyugi, nem kell szükségtelenül bonyolítani semmit. Csak sze-
rettem volna bemutatni, hogy a mintamásolást már egészen kezdő szinttől bein-
díthatod. Meglátod, sokat kapsz tőle! 

EXTRA FONTOS TUDNIVALÓ: a mintamásoláshoz mindenképpen vedd figye-
lembe a következő pontot! Csakis a következő, a kettes pont betartásával lesz-
nek hibátlan angol mondataid! Különben beleeshetsz abba a csapdába, hogy 
hibát-hibára halmozol, és helytelen mondatokat rögzítesz! 

  

2. Tapogatózás helyett építkezz az ismertből! 
Mintamásoláskor TILOS a fordítás! (Igen, bocs, de az idült szó szerint fordít-
gatók miatt ezt így karakteresen le kell írnom.) 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/egy-szuper-hasznos-ingyenes-weboldal-az-angolhoz
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/egy-szuper-hasznos-ingyenes-weboldal-az-angolhoz
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A találgatásos, tapogatózós fordítás helyett építkezz abból, amit már ismersz! 
Ezek általában olyan kész kifejezések, félmondatok, amelyeket már sokszor lát-
tál leírva szövegekben, vagy sokszor hallottál másoktól – vagy betonbiztosan 
tudod, és már használod. 

Ilyesmi kész, de rövid nyelvi elemekre gondolok: 

 tell him to hurry = mondd neki, hogy siessen 
 it doesn’t matter = nem számít 
 every single day = minden egyes nap 
 ask them why = kérdezd meg őket, hogy miért 
 clean the house = kitakarítani a házat 
 he’s an hour late = egy órás késésben van 
 they love each other = szeretik egymást 

Minimálisan ilyesmiket variálj bele a mintamásolásaidba, jó? Persze, ha te már 
felsőfokon vagy, vagy szaknyelvet gyakorolsz, akkor kerekebb, bonyolultabb, 
hosszabb kifejezéseid lesznek. 

A recept egyszerű: a magyarról angolra való fordítás helyett – amiben benne 
van a lehetőség, hogy telerakjuk hibával – angol kifejezéseket, félmondatokat 
kombinálj egymással! 

Az előző példából kiindulva, ilyesmi lesz a végeredmény: 

 I don’t know if he cleans the house every single day. 
 I don’t know if they love each other. 
 I don’t know if they asked him why. 

(Most NE a mondatok jelentéseket kutasd! A minta összerakását figyeld meg! 
Mi, honnan jön? Keresd, fejtsd vissza a fenti kifejezéslistából!) 

AXIÓMA: minden bajod abból származik, hogy magyar mondatokat fordít-
gatsz szóról-szóra, amikor angolul beszélsz, és írsz. 

Biztosan észrevetted magadon: a fordítást önkéntelenül úgy végzed, hogy 
mentálisan megkeresed az egyes magyar szavak angol megfelelőjét, majd elő-
hívod a nyelvtani szabályok képleteit, a mondat szórendjét, és aztán ezeket 
mind összekombinálod – amilyen gyorsan tudod, és úgy, hogy lehetőleg egyet-
len szabályt se felejts ki, és pontosan a megfelelő angol szót válaszd a sok vari-
ációból. Ez egy lassú folyamat. Mind a beszédedet, mind az írásodat lassítja! 
Plusz: ebből nagyon-nagyon sok gyakorlással lehet csak automatizmus. 

De most már tudod: van rövidebb út! A mintamásolás és az ismertből való épít-
kezés. 

  

https://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_premium_csomagok/vital_big_pack
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És egy utolsó fontosság a végére. 

  

Ki az, aki erre NEM képes? 
1. Az, akinek nincsenek meg az önálló tanuláshoz szükséges készségei. 
Ők tipikusan azok, akik még az első idegen nyelvüket tanulják, vagy, akik az is-
koláikban nem szerezték meg az önálló nyelvtanuláshoz szükséges készsége-
ket, és nyelvtanulási tapasztalat híján még nem találták meg ösztönösen a 
gyors haladást adó technikákat. 

2. Aki nem igazán akar megtanulni angolul. Vagyis: aki motiválatlan. (Nem, 
ez nem lustaság, olyan nincs! Vagy készséghiányos valaki, vagy motiválatlan – 
mert a modern pedagógiai szakirodalom szerint ez a kettő dolog a köznyelvben 
használt „lustaság” valódi forrása.) 

  

Az elsőn, a készséghiányon segíthetsz: megtanulsz önállóan nyelvet tanulni. A 
másodikat meg nem feltétlenül diagnosztizálnám nálad, mert végigolvastad ezt 
a cikket. No excuse. ;) 

Akkor kipróbálod? 

Adsz ma egy gyors esélyt a mintamásolásnak, és az ismertből való építkezés-
nek? 

 

 

Instant Vital 1-4 angol tanulókártyák 

 

A mindennapokban leggyakrabban használt angol szókincs: az angol 
nyelv 85-86%-át kitevő 3000 leggyakoribb angol szó listájából. 
Csak a legfontosabb angol szókincs kezdőknek és újrakezdőknek, de 
NEM puszta szavakban, hanem KÉSZ, könnyen tanulható kifejezé-
sekben, időtakarékos formában a gyors sikerélményekért 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-lusta-nyelvtanulo-mitosza
http://www.angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
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Mit tegyél, ha hibásan beszélsz angolul? 

TE melyik típus vagy: a folyékonyan hibázó, vagy a félve té-
vesztő? 
Mert a hibákhoz való viszonyulás tekintetében ez a skála két vége: a félve 
megszólaló nyelvtanuló, aki ritkábban hibázik, mert óvatosabb, és inkább csak 
azt mondja, amit biztosan tud. És a sok hibával is szabadon és folyékonyan be-
szélő nyelvtanuló. TE hol állsz a skálán? 

És bár ezek a tippek mindenhogy és minden nyelvtanulónak segítenek a hi-
bagyilkolászásban, ha esetleg sok hibával beszélsz még angolul, akkor most 
különösen figyelj!  

  

 

  



 

128 
 

Mi az ami a közhiedelemmel ellentétben NEM segít a hi-
báidon? 

Na, ezt a részt valószínűleg nem fogod szeretni, így ha szeretnél továbbra is a 
Mátrixban élni, bátran ugord át ezt a részt! Most csak azokhoz szólok, akik nem 
bánják, ha megszólal a nyelvtanulási ébresztőóra. 

Övek becsatolva? Akkor indulunk: 

1. A hibáidból nem tudsz úgy tanulni, hogy kijavítanak. Vagy legalábbis na-
gyon nem hatékonyan. Hiába javítanak ugyanis ki, továbbra is el fogod követni 
ugyanazt a hibát. Akár még többször is. Plusz: ez a módszer csigalassú lenne, 
mert több tízezer hibát kellene elkövetned, hogy javíthassák. 

De várj, bizonyítom is, milyen lassú ez a módszer! Pillants rá erre: 

I study English since children age, I see many TV in English, for example carto-
ons. I play much with the computer, I know many English word but no much 
grammatics. 

Kérdés: te melyik végén kezdenéd a hibák javítását? A since és a for különbsé-
gével? A present perfect (I have been studying), és a múlt idő (I studied) elma-
gyarázásával? A many, much, a lot of eseteivel? És mennyi idő menne el erre a 
két mondatra, magyarázatokkal? 20-30 perc? (És onnantól már garantáltan jól 
használná az illető?) Na, ezért lassú! Illetve, ezért is. 

2. A hibáidon alig segít, ha hosszadalmasan tanulmányozgatod az angol 
nyelvtant. Lehet, hogy egy nyelvtani magyarázat megérteti veled egy nyelvtani 
szerkezet felépítését és logikáját, DE ez a megértés nem segíti azt, hogy te hi-
bátlanul használd azt a nyelvtani szerkezetet. 

Ezért történik veled az, hogy egy nyelvtani magyarázatot másodszor-harmad-
szor hallasz, és beléd hasít a felismerés: "ja, ez tényleg így van, ezt már hallot-
tam". Csakhogy hiába magyarázták el neked, attól még nem épül be. És persze 
lehet, hogy egy nyelvtani tesztet hibátlanul kitöltesz, de élesben ugyanazok a 
szabályok már nem biztos, hogy előjönnek majd. 

SEM a nyelvtantanulás, SEM a javítás NEM a hibamentes angol kulcsa. 

De akkor mi? Mi az, ami segít kigyomlálni az angolodból a hibáidat? 
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A két leggyorsabb hibátlanító taktika 

Először is, két jó hír. Igenis (1) lehetséges kigyomlálni a hibáidat, és igenis le-
hetséges (2) hibátlanul beszélni már az első megszólalástól kezdve. Áldozatok-
kal jár, de mutatom a két utat, ami a leggyorsabban elvezet ehhez! 

  

1. A hibátlan angol legfontosabb kelléke 

INPUT. Csak öt betű, de legalább huszat érdemelne, olyan félelmetesen ütős 
fegyver! Sokkal többet tanulsz abból, hogy fél órát egyedül olvasol a saját nyelvi 
szinteden, otthon a kényelmes foteledben, mint abból, ha egy tanár 60 percet 
javítgatja az angolod. (Bocs. Ha ezt egyelőre nehezen hiszed el, az azért van, 
mert az iskoláid poroszos nyelvtanítása beléd plántálta ezt.) 

Az ok, amiért az olvasás és hallgatás, vagyis a nyelvi input többet jelent: egy-
szerűen "fizikailag" több helyesangollal találkozol egy fél óra olvasás során, 
mint 60 perc tanári javítgatáskor. És akkor most már tudod, hogy miért sorsol-
tam ki az elmúlt év során 19 db Amazon Kindle e-book olvasót a vevőink között, 
ugye? És szerintem már az is világos, hogy amikor pár éve egy neves brit 
nyelvkönyvszerzővel beszélgettem egy konferencián, miért mondta nekem, 
hogy az ő három legjobb tippje minden nyelvtanulónak: 1. read, 2. read, 3. read. 
Nem mindegy persze, hogy hogyan olvasol! Mert nemcsak a sztorira kell figyel-
ned, hanem lassabb, szisztematikusabb olvasással haladva meg kell nézned 
közelről a mondatokat: hogyan rakják össze a nyelvtani szerkezeteket, amiket 
már ismersz? Hogyan használnak olyan szavakat, amiket már ismersz? Ez lesz 
a kulcs! 

De a második tippem még sokkal fontosabb. 

  

2. A hibátlan angolhoz vezető út 

Ha tudod magadról, hogy sok hibával beszélsz angolul, akkor két dolog renge-
teget segít majd: (1) tanulj be sok egyszerű mondatot, (2) használd őket úgy, 
hogy kombinálgatod, és átalakítgatod őket ahelyett, hogy magyarból fordítva 
beszélnél vagy írnál. Bevált technika, poliglottok is beszámolnak róla, és én, 
személyes tapasztalatból is visszaigazolhatom: ez messze a legjobb nyelvhasz-
nálati módszer. Mutatom, mire gondolok, jó? 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/4-olvasasi-technika-mikor-melyik-kell
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Ha tudsz egy mondatot angolul, és előveszed mellé a régebben tanult kifejezé-
seket, akkor azzal már egy csomó variációt vagy képes produkálni: 

 How long does it take to get to the market? (=Mennyi időbe telik ki-
érni a piacra?) >> How long does it take to get to the bank? How 
long does it take to read that book? How long does it take to cut my 
hair? …és így tovább.  

 I left my glasses at work. (=A szemüvegem bent felejtettem a mun-
kahelyemen.) >> I left my wallet at work. I left my keys in the car. I 
left my mobile phone at your place. He left his bag in the restaurant. 
…látod? 

Ha csak picit alakítasz a mondatokon, amiket HELYESEN ismersz, akkor hibát-
lan maradsz! A kulcs, hogy sok egyszerű angol mondatot ismerj, és ezeket 
kombinálgasd azokkal a kész kifejezésekkel, amiket tanultál. (Egy pontosan 
erre szerkesztett spéci tananyagot itt találsz.)  

Igazából ennyi az egész. Egyszerű mondatok betanulása és kombinálgatása, 
na meg sok input, megfigyeléssel. Csak ezt a két dolgot kell gyakorolnod, és 
kész. 

Ugye nem tűnik túl bonyolultnak? 

Jó. Mert egyáltalán nem az. Vesd bele magad így az angolba, oké?  
 

 

Instant Zero angol tanulókártyák 

 

Az angol nyelvtani alapok a leggyakoribb angol szókinccsel teljesen 
kezdőknek 
Az angol nyelvtani alapok életszagú mondatokban, a leggyakoribb 
angol szavakkal kezdőknek és újrakezdőknek, hogy a csigalassú kép-
letekbe való behelyettesítés helyett végre ösztönösen jöjjön a nyelv-
tan 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere
https://shop.angolnyelvtanitas.hu/egyeb_kincsek/angol-hibatlanito
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A KOMOLY FEJEZET: 

A 11, szakmailag  

neked a legtöbbet 

adó ALAPcikk 

avagy a tudás,  

ami az angollal való  

boldog kapcsolathoz  

elengedhetetlen 
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Tévhit-gyilkos  

nyelvtanulási értelmező kisszótár 

Tengernyi félreértés tartja magát a nyelvtanulásban. 
Sunyi, hátból támadó ellenségek, és gonosz, rejtett csapdák. 

Nyelvtanulókat nyomorítanak meg azzal, hogy a nyelvtanulást döcögős útra te-
relik, vagy egyenesen szakadékba lökik. Akkor most gyilkoljuk őket kicsit, jó? 
Megérdemlik a halált. 

A következő definíciók a modern pedagógiai szakirodalom alapelvei alapján 
születtek, de normál emberi nyelven írom őket. Tea, kávé elkészítve gőzölög? 
Indulhatunk? 

 

 

Folyékony beszéd 
Tévhit: képes vagy beszédszünetek nélkül elmondani egy monológot, nem 
állsz meg gondolkodni egy mondat közepén, vagy két mondat között, és olyan 
széles az angol szókincsed, hogy nem keresgéled a szavakat. 
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Valódi jelentés: (1) akkora beszédszünetekkel beszélni, amit a beszélgetőtár-
sad még nem érez kínos csendnek, (2) ezeket automatikusan kitölteni a folyé-
kony beszéd jellegzetes kifejezéseivel, vagyis a határozatlan kommunikációra 
jellemző kifejezésekkel (you know, the thing is, I'm/he's like…, I don't know but, 
stb.), és (3) könnyedén oda-vissza adni és venni a beszédet – amennyiben a 
társalgás érdekes számodra. (Mert ha nem, akkor magyarul is kínos csendekkel 
tarkított, nem??) 

  

Hibamentes kommunikáció 
Tévhit: a beszédedben, írásodban nincs egyetlen hiba sem, és választékosan, 
szépen, a megfelelő árnyalatokat alkalmazva kommunikálsz. 
Valódi jelentés: a kommunikációdban csak apró, az érthetőséget jelentősen 
nem befolyásoló hibák vannak, amelyek abból származnak, hogy sietsz, vagy 
(teljesen jogosan) inkább a kommunikáció céljárafigyelsz, mint a formájára. Ez 
utóbbira még angol kifejezést is kitaláltak: error of performance. Találó, nem? A 
"megfelelő árnyalat" pedig sokszor inkább a testbeszédeden és az arckifejezé-
seden múlik, mintsem az angol szókincseden. (Bocs, ha épp készülted beta-
nulni az Oxford nagyszótárat.) 

  

Szórakoztató tanulás 
Tévhit: bulváros, vicces, könnyed, széles körben szórakoztatónak ítélt nyelvi 
anyagon keresztül tanulsz. 
Valódi jelentés: a te saját érdeklődési körödön keresztül tanulsz, vagyis olyan 
nyelvi anyagon keresztül, amellyel képes vagy ún. flow élményt átélni. (Vagyis: 
elveszíted magad benne, és észrevétlenül telik az idő vele.) Ez lehet csillagá-
szat, gyöngyfűzés, vagy 18. századi angol irodalom – csak tőled függ. Nem fel-
tétlenül kell vicceken keresztül tanulnod ehhez. 

  

Anyanyelvi-szintű angol nyelvtudás 
Tévhit: nagyon magas szinten, és igazán szép kiejtéssel beszélni angolul, és 
nem gondolkodni azon, hogy mit jelent a centrifugális erő, a csillag csavarhúzó, 
a potroh, és a lúgos kémhatás. (Ne nevess! És merd azt mondani, hogy te nem 
ezt gondolod – valahol mélyen belül!!) 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-gyorstipp-a-folyekony-angol-tarsalgashoz
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/mit-tegyel-ha-beszed-kozben-nyelvtani-hiban-kapod-magad
http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_tanulokartyak/instant-story-beszedfejleszto-angol-tanulokartya
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Valódi jelentés: folyékonyan beszélni angolul (1) idiomatikus nyelven (futótűz-
ként terjed, pofonegyszerű, majd ha fagy, és társaik), és (2) a hétköznapi, ér-
deklődési körödbe eső kommunikációt maradéktalanul megérteni. Ha olyan 
szókincselemmel találkozol, aminek nem tudod a nevét, (3) körülírni, és bátran 
használni a "thing" szót; (4) visszakérdezni, és magyaráztatni, ahol nem-min-
dennapi szókinccsel találkozol; (5) apróbb hibákat elnézni magadnak és a be-
szélgetőtársadnak; (6) egyszerű szavakat és rövid mondatokat használni, hogy 
megértsenek. Na? Mit gondolsz? Teljesíthetetlen? 

Az igazán szép kiejtésről meg akkor beszéljünk inkább, miután egyszer elláto-
gattál úgy külföldre, hogy hallottad a bennszülötteket beszélni, jó? 

  

Nyelvérzék 
Tévhit: annak mérőfoka, hogy mennyire könnyű, vagy nehéz valakinek megta-
nulni egy nyelvet. Értsd – és most brutálisan őszinte leszek: a dolog, amivel ta-
karózunk, ha nem nekünk megfelelőek a tanulási módszereink, de nem va-
gyunk hajlandóak változtatni rajtuk. 
Valódi jelentés: nyelvtanulási képességek, amelyek (1) több teljesen külön-
böző összetevőből állnak, (2) nem állandóak, képesek akár napon belül(!) is 
változni, és amelyek (3) gyakorlásssal, vagyis egyszerűen nyelvtanulással fej-
leszthetők. Mindebből az következik, hogy fizikailag lehetetlen, hogy neked 
nincs nyelvérzéked. (Tudom, rossz hír, de ez van.) 
A nyelvérzék piedesztálra emelése totálisan káros megközelítése a nyelvtanu-
lásnak! Főleg, mert a valódi mérőfoka annak, hogy számodra mennyire nehéz 
vagy könnyű megtanulni az angolt: a motivációd, és a tanulási módszereid. Ha 
akarod, és ha ügyesen csinálod, akkor megy. Period. 

  

Angol szleng 
Tévhit: olyan laza, mindennapi angol kifejezések, amelyeket azért érdemes 
megtanulni, mert a filmekben, és az életben az anyanyelvi beszélőktől gyakran 
hallod őket. 
Valódi jelentés: a nyelvészeti bizonyítékok szerint két-háromévente, sőt, a 
nagyvárosokban gyakran két-háromutcánként változó szókészlet, amelyet kép-
telenség teljes egészében megtanulni. Nem is lenne értelme, mert kétévente 
újra kell tanulnod, plusz lehetetlen is, mert rengeteg féle különböző szleng léte-
zik. A szleng azért változik állandóan, mert a célja az, hogy csak a "bennfente-
sek" értsék a kommunikációt, a "kívülállók" ne. Ahogy nyilvánossá válik, és 

http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_tanulokartyak/idioms_tanulokartya
http://www.angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/6-igazsag-a-nyelverzekrol-hogy-legy-tehetseges-nyelvtanulo
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/6-igazsag-a-nyelverzekrol-hogy-legy-tehetseges-nyelvtanulo
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megjelenik például a filmekben – az adott csoport azonnal reagál, és megvál-
toztatja a nyelvet. (Nesze neked. Jó tanulást.) 
Filmekben és mindennapokban az igazi szlenget elvétve hallani! Azért hisszük 
csak, hogy szlenget hallunk, mert keverjük az informális angol nyelvvel (gotta, 
wanna, yeah/nope), ami viszont a szlenggel ellentétben fontos, és ami nemcsak 
egyszerű szókészlet, hanem még a nyelvtani szabályokat is átírja. 

  

Angol kiejtés 
Tévhit: az angol hangok helyes formázása, vagyis az angol szavak helyes kiej-
tése. 
Valódi jelentés: az angol nyelv dallama, amely egyszerű, emberi nyelven a kö-
vetkező 5 dolgot foglalja magába: (1) az angol hangok helyes kiejtését a sza-
vakban, (2) az angol szavak helyes hangsúlyozását, (3) a szavak kiejtését meg-
változtató kiejtési szabályokat, (4) az angol mondatok hangsúlyozását, (5) az 
angol beszéd természetes ritmusát és sebességét. Csoportosítható máshogy 
is, a lényeg nem változik: a kiejtés több, mint gondoljuk! 

  

Angol tanulókártya 
Tévhit: olyan kártya, aminek egyik oldalán egy angol szó van, a másikon a ma-
gyar megfelelője. 
Valódi jelentés: olyan papíralapú, vagy digitális kártya, aminek az egyik olda-
lán egy KÉSZ kifejezés, vagy egy nem hosszú angol mondat van, a másik olda-
lon pedig a nyelvtanulási célú – vagyis nem túlságosan szó szerinti, és nem is 
túlságosan szabad – magyar fordításával. Ami nem működik rajta: puszta sza-
vak, vagy párbeszédek – mindkettő típusú tartalmat értelmetlen megtanulni. 
Ideális, ha hanganyag, és produktív típusú feladatok is tartoznak hozzá. Mint 
ezekhez. 

  

Angol nyelvi tesztek 
Tévhit: a nyelvtanulást segítő eszközök, amelyeknek célja, hogy segítsék a 
memóriából való előhívást. 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/kell-angol-szlenget-tanulni
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-tipp-a-kiejtes-gyakorlasara
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere
http://shop.angolnyelvtanitas.hu/
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Valódi jelentés: a megfelelő összeállításban a nyelvtudás szintjét mérő eszkö-
zök. A memóriából való előhívást valóban segítik, erre létezik tudományos bizo-
nyíték, csak sajnos ez nyelvtanulásra több okból nem érvényes. Vagyis tesztek-
kel angolt tanulni nem lehet. (Ez most lehet, hogy fájt. Bocs.) 

  

Hát, ez a nagy virágos helyzet. Ha újat mondtam, egészségedre! 

Szerintem ennyi tévhit-gyilkolászás elég is mára. A többit majd itt. 

Mi maradt ki? Segíts! Mit gondolunk még félre? És te mit tennél még hozzá a 
definíciókhoz? 

 

 

Instant Nyelvtan angol tanulókártyák 

 

Ösztönös és hibátlan angol nyelvtan - beszédben is 
A középfokú angol nyelvvizsgán, és az életben való boldoguláshoz 
fontos teljes angol nyelvtan életszagú mondatokban, a leggyakrab-
ban használt angol szavakkal, hogy végre beszédben is ösztönös és 
hibátlan legyen a nyelvtanod 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-ne-keverd-az-angol-szavakat
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-ne-keverd-az-angol-szavakat
http://angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
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Jó javítás, rossz javítás: mi a különbség? 

Tudtad, hogy a jó tanárok örök dilemmája az, hogy hogyan ja-
vítsanak? 
Gyengéden, vagy direkt módon? Szóban, arckifejezéssel, kézjellel? Vagy 
jegyzeteljék inkább a hibáid? 

Esetleg csak reagáljanak vissza a helyes mondattal? Vagy téged inkább se-
hogy se javítsanak, hanem csak engedjenek kibontakozni?  

 

  

Miért kell erről tudnod nyelvtanulóként? 
Egyszerű: mert a legtöbb tanároknak szóló szakmai forrás azt ajánlja, hogy kér-
dezzenek meg téged, mint tanulót! Arról, hogy hogyan szeretnéd, hogy javítsa-
nak. 
És erre a tanulás-technikában járatlan nyelvtanuló kapásból rávágja: persze, 
engem javítsanak! Azonnal! Hát különben hogy lesz helyes az angolom? (Si-
mán. A bevésés technikájával.) 
De a javítás olyan, mint az orvoslás: hippokratészi alapelvek mentén, óvatosan 
és személyre szabottan kell végezni, különben elképzelhető, hogy bár az or-
vosság hibátlan, a beteg meghal. 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/error-correction
http://www.angolnyelvtanitas.hu/sos-angol-gyorssegely
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-nyelvtanulas-hippokrateszi-alapelve
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Nézzük először azt, hogy mikor kérd, hogy javítsanak, jó? 

  

Mikor JÓ neked a javítás? 
1. Ha te már bátran beszélsz angolul, akkor a javítás nem fog megakasztani a 
fejlődésben. Ebben az esetben kérd bátran! 

2. Ha a célod nem az, hogy folyékonyabban beszélj angolul, hanem az, hogy 
pontosabban és helyesebben, akkor a javítás hasznodra válhat! 

  

Mikor ROSSZ neked a javítás? 
1. Ha épp a folyékony beszédért dolgozol, akkor a javítás neked ROSSZ. Bo-
csánat. Ne szakítsanak félbe, és ne bátorítsanak el ilyenkor, mert visszaüthet! 
Folyékony beszédet akadályozó hatása lehet – úgy is, hogy nem tudsz róla. 

2. Ha még félve szólalsz meg, és a hangos beszéd még a komfortzónádon kí-
vül áll, akkor a hippokratészi alapelvek szerint javítás számodra rossz, mert 
több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt. Egyelőre. Később, miután megbarát-
koztál azzal, hogy hangosan beszélsz angolul, már más lesz a helyzet persze! 
De addig is: türelem! 

Ez így érthető, ugye? Ha már folyékonyan beszélsz, bátran, és szeretnél helye-
sebb angolt, akkor jöhet a javítás. Ellenkező esetben csak óvatosan vele! 

És most nézzük, hogyan javítsanak téged! 

  

Mit és hogyan javítsanak, ha javítást kérsz? 

Két dolgot kérhetsz: (1) csak azt javítsák, amit már szilárdan tudnod kéne, 
VAGY ami a jelentés szempontjából nagyon fontos, és (2) mindent javítsanak. 
Az utóbbitól óva intenélek: ezt csak betonstabil haladó szinten kérd – értsd: 
középfok felett. És az sem árt, ha a tanár nagyon alaposan ismeri az angol 
nyelvet. Várj, ezt magyarázom is, jó? 

Biztos te is láttál már a Facebookon kommentként olyat, hogy "ezt szerintem így 
nem mondják, inkább úgy, hogy…". Ezt a legtöbbször olyanoktól hallod, akik 
külföldön élnek, és olyan formában, hogy "már 3-5-10 éve élek kint, de ezt így 
még sosem hallottam". Az ok: a saját mikrokörnyezetükben nem használják a 
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kifejezést, így azt hihetik, hogy helytelen. Pedig sokszor helyes, csak nem isme-
rik elég alaposan az angol nyelvet. Úgyhogy kérlek, hagyd nyitva annak a lehe-
tőségét, hogy az illető nem ismeri elég jól az angol nyelvet, jó? Na, ezért sem 
javaslom, hogy minden apró-cseprő dolgot javíttass – bárkivel. 

Hogy a javítás hogyan történjen: jegyzeteléssel, utólag; vagy szóban, azon-
nal, direkt módon; esetleg egy szemöldökjátékkal, egy arckifejezéssel; vagy egy 
megállapodásos kézjellel – na, ez annak a függvénye, hogy melyik zavar téged 
a legkevésbé, és melyikkel érzed magad a legkényelmesebben a bőrödben! 

  

Ennyit elég is tudnod a témáról. Most már úgy ki vagy művelve, mint egy tanár. 
;) 

És tudsz korrekt választ adni, ha a tanárod megkérdezné. 

  

És most TE jössz! Kíváncsi vagyok: téged hogyan javított anno a tanárod? 
Megosztod velem? 

 

 

Instant Friends angol tanulókártyák 

 

Angol társalgásokban csípőből bedobható frappáns válaszok  
Lazán bedobható, frappáns fordulatok és angolos reakciók az angol 
nyelvű beszélgetésekhez azoknak, akik soha többé nem szeretnének 
zavarba jönni, amikor összefutnak egy anyanyelvi beszélővel 
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Az automata, gondolkodás nélküli angol  

3 fázisa 

Azt várod magadtól, hogy egyszer csak elkezdjen  
automatikusan ömleni belőled az angol? 
És onnantól el se lehessen zárni a csapot? 

Nos, a helyzet az, hogy bizony később is előfordulhatnak „dugulások”. 

 

Angol nyelvhasználóként megfigyeltem magamon három fázist, amelyekkel ne-
ked is érdemes tisztában lenned. Segít motiváltnak maradni, és beazonosítani 
az esetleges okokat és akadályokat. Kíváncsi vagyok, hogy felfedezted-e eze-
ket magadon. Majd írd meg kommentben, jó? 

FIGYELEM! A következő 3 fázis NEM fejlődési lépcsőfok! Mindhárom egy-
szerre lesz jelen az életedben. És ezzel bizony ki kell békünöd. 
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1. Anyanyelvi mód 
Egy-egy amerikai utamon, amikor anyanyelviekkel beszélek, és amikor nincs 
körülöttem magyar ember(!), akkor képes vagyok teljesen belefeledkezni az an-
golba, és 100%-ban átveszem az anyanyelvi beszélők nyelvi mintáit. Ez a telje-
sen automata mód, vagyis ilyenkor angolul gondolkozom, és automatikusan az 
angol kifejezések, fordulatok furakodnak elő. Furán hangzik, de a magyart ilyen-
kor egyszerűen elfelejtem. 

Ezt itthon, magyar emberrel beszélve képtelen vagyok megtenni. Ha ott van a 
magyar, mint közös nyelv, az angol labdába sem rúghat. És ezt ő is tudja, mert 
nem is furakodik elő úgy, mint külföldön. 

  

2. Javítgató-mód 

Ez már a félautomata kategória. Ilyenkor nem teljesen gondolkodás nélkül be-
szélek angolul, mert közben figyelem magamat, és javítgatom azt, amiket mon-
dok. Díszítgetem a mondataim, korrigálom, amikor önkéntelenül átcsúszok 
amerikai angolba, és mondjuk mellőzöm a present perfect-et, vagy a kérdő szó-
rendet. Kikerekítgetem az anyanyelviekre jellemző töredék mondatokat hosz-
szabb, tankönyvi angol mondatokra. Ilyesmik. 

Ezt főleg külföldön, nem angol anyanyelvű országokban figyeltem meg maga-
mon, illetve akkor, amikor van velem egy magyar anyanyelvű ember. 

  

3. Nyelvtanuló mód 

Éles, nagy téttel rendelkező helyzetben máig képes vagyok úgy funkcionálni, 
mint egy nyelvtanuló. Például hatóságok előtt, repülőtereken, ahol tudom, hogy 
a szavaim értelmezésétől sok függ. 

Múltkor, San Diego-ból hazafelé elvettek tőlem egy csípős szószos üveget a 
Heathrow-n, és annyira megijedtem, hogy a oktalan turista helyett az orv terro-
rista kategóriába kerülök, hogy alig értettem, mit mond a biztonságis. Szegény-
kém pedig elmagyarázta, hogy hogyan lehet reptéren vett dolgot átszálláskor 
kezelni, mert van erre mód, de megvallom, fogalmam nincs, mit mondott. A 
stressz faktor miatt csak bizonyos részeket értettem, mert közben az agyam 
70%-a azon gondolkodott, hogyan magyarázom ki magam. Plusz még ott mar-
dosott 20% önvád is. 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/kepes-floridai-elmenybeszamolo
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/egy-angoltanar-nyelvi-kalandjai-horvatorszagban
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/kaliforniabol-jottem
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És nemcsak a stressz az akadály: ha nagyon fáradt vagyok, akár fizikailag, akár 
szellemileg, akkor az angolom SOSEM úgy funkcionál, ahogy elvárnám ma-
gamtól. Ez az a pont, amikor alázatot tanulok. 

  

És amiért mindezt leírtam neked: 

Kérlek, NE várd el magadtól az örökké egyenletes teljesítményt! 

  

NEM felejtetted el az angolt egycsapásra, és NEM kopott meg a nyelvtudásod 
hirtelenjében. 

A kulcs a körülményekben van! Ha változik a helyzet, amelyben használod 
az angolt, akkor vele változhat az angolod is. 
Szóval, IGENIS jogod van néha bénázni! 

És ez NE vegye el a kedved az angol nyelvhasználattól, jó? 

 

 

Instant (Re)Start angol tanulókártyák 

 

Nyelvtanmentes újrakezdés 
A mindennapokban jól használható angol, könnyen megjegyezhető 
és időtakarékos formában, hogy egyszerre, és fájdalommentesen 
váljon aktívvá az elfelejtett angol szókincs és nyelvtan  
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3 hiba, amit NE kövess el szótárazáskor 

Van három olyan tanulást nehezítő szótárazási baki,  
amit a profi nyelvtanulók már nem követnek el. 

Mert tudják, hogy nem jó nekik. 

Nézd meg, hogy TE hogy állsz ezzel! Elcsúsztál valamelyik banánhéjon már? 

 

  

1. something és somebody 
send somebody over/send something over 
Huh. A tanulandó kifejezések így túlságosan hasonlítanak egymásra… Felüle-
tes szemlélőnek, vizuális típusoknak, diszlexiásoknak túlzottan téveszthetők. 
Ráadásul nehezebb tanulni őket, mert a something és a somebody nem jelen-
het meg képként az agyban. Színtiszta ráfizetés így szótárazni. 

Tegyél bele inkább egy-egy általad már ismert szót a tanulandó kifejezésbe! 
Így: 

 send some food over (=átküld némi ételt) 
 send warm clothes over (=meleg ruhát küld át) 
 send the report over (=átküldi a jelentést) 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/banana.jpg
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Úgy írd ki, hogy gondolkodj el azon: neked hogyan lenne hasznos a kifejezés? 
Hogyan fogod majd várhatóan használni? Vagyis: mit lenne hasznos neked "át-
küldeni"? 

Így épülnek fel a napi angolleckéim is a Facebook oldalunkon: olyan szavakkal 
kombinálom a kifejezéseket, amelyek (1) a leggyakoribb szavak közé tartoznak, 
vagyis a legfontosabbak, és (2) az elfoglalt, rohanó felnőttek életéhez illeszked-
nek. 

Plusz, ha már a trükköknél tartunk: ha nehéz egy tanulandó kifejezés, akkor egy 
egyszerűbb, ismert szót teszek bele (food, clothes), ha pedig könnyebb, akkor 
mehet hozzá egy fajsúlyosabb, komolyabb szó. 

Csináld te is így, jó? Persze a saját nyelvi szintednek megfelelően. 

  

2. A "to do" szindróma 
Valaki szólt egyszer, hogy hibás a napi angollecke, mert azt írtam, hogy send it 
over = átküldi. És igaza van. Mert az "átküldi" az he sends it over. De mégsem 
javítottam. Tudod, miért? 

Mert neked nem jó, ha minden egyes sor úgy kezdődik, hogy: 

he/she… 

he/she… 

he/she… 

Túlzottan egyenruhás így. Te se így írd ki! 

Egy másik alkalommal megkérdezték: miért nem úgy írom ki, ahogy szótárazni 
kellene? Szótári alakban. Az előző példával: to send it over. Hát ugyanazért. 
Mert neked az sem jó, ha minden sor úgy kezdődik, hogy: 

to … 

to…. 

to… 

Vizuális típusoknak mindkettő majdnem-öngyilkosság. A diszlexiások pedig már 
rég félholtan hevernek. 

https://www.facebook.com/hashtag/angollecke?source=feed_text&story_id=1014359678616412
https://www.facebook.com/angolnyelvtanitas.hu/
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Ha azt írod ki send cookies over = sütit küld át, akkor világos, hogy cselekvés, 
ugye? A sütik átsétálnak. Ehhez nem kell a sor elején figyelmet-elvonó, magát 
állandóan közszemlére tevő és mindenbe beledumáló "to". 

Azt már csak mellékesen jegyzem meg, hogy a sétáló sütik képében mondjuk 
meg tud jelenni a kedvenced (nekem: habcsók, neked?) – és máris tud valami-
hez kapcsolódni a kifejezés. Vagyis: vízumot kapott a memóriádba.  

+1 TIPP: ha magadnak írod ki, ne felejtsd, hogy a színes kihúzófilced alig várja, 
hogy együtt tanuljatok! Imád segíteni! És tud is! A cselekvések lehetnek mond-
juk sárgák. A főnevek meg zöldek (tudod, a libakakifajta). 

Ja, és a színek a kártyákon is működnek ám! 

(Amúgy: igen, igazak a pletykák. Pont ezért készítem a tanulókártyáimat olyan 
papírból, amire lehet írni. Én elvetemült.) 

  

3. Prepozíció gyűjtögetés 

Jaj, nehogy elszalasszunk valamit! Írjuk ki az összes lehetséges prepozíciót! 
Sőt, vágjuk be a teljes szótárat, az a tuti. Ezt figyeld, igazi csemege: 

help him with/in sg., help him (to) do sg. 

Na, melyik végéről kezdenél hozzá? És mi segítene megjegyezni? Szerinted ez 
így könnyen tanulható? 

Arrghhhh. Dehogy. 

A tanácsom: válaszd ki azt a prepozíciót, ami neked jobban tetszik, számodra 
ismerősebb, vagy vonzóbb a hangzása (=könnyebben tanulható számodra), és 
CSAKIS azt tanuld meg! A többit meg majd felszeded később, úgy, hogy hallod, 
vagy olvasod az angolt. 

Pl. ha azt látod a szótárban, hogy: 

guilt over/about sg. (=bűntudat vmi miatt) vagy exhausted by/from (=kimerült va-
lamitől) 
…akkor a két prepozíció ugyanazt jelenti, és mindkettő használható. Nos, ekkor 
hozz egy döntést, hogy az over vagy az about megjegyezhetőbb-e a számodra, 
és csak a szíved választottját vidd magaddal! 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-rossz-a-kicsit-jobb-a-jo-es-legjobb-modszer-az-angol-szokincsed-fejlesztesere
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-segitenek-a-szinek-az-angolban
http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_tanulokartyak
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Ne félj! Ha különböző a jelentésük, akkor egy valamirevaló szótár példamondat-
ban kifejti. És ha olyasmi árnyalatnyi különbség van köztük, mint pl. formáli-
sabb, vagy mindennapibb verzió, akkor azt ráérsz később megfigyelni az angol 
szövegekben. Hagyj valamit későbbre is! 

  

És itt a végére értünk. 

Pörgesd-forgasd szorgalmasan a szótárat! Jót fog tenni. 

Pláne most, hogy ezen a három banánhéjon már nem csúszol el többet. 

  

Na, te hogy állsz ezzel? Beleestél valamelyik csapdába? 

Te hogy szótárazol? Vannak spéci szótárazási trükkjeid? Írd meg bátran! 

 

 

Instant Szóbeli angol tanulókártyák 

 

Okosságok a középfokú angol nyelvvizsgára, amelyek magyarul sem 
jutnának eszedbe 
Könnyen megjegyezhető és jól variálható okosságok a középfokú an-
gol nyelvvizsga szóbeli részére, hogy a vizsgáztató dobjon egy hátast 
az angolodtól. 
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Így tanulj meg angolul diszlexiával! 

Van, aki hallás után is képes megtanulni egy angol szót. 
Visszamondja, és tudja. 

Van, aki egy tizenöt szavas angol mondatot úgy is megért, hogy abból öt szó is-
meretlen. 

És van, aki egyszer meglátja, hogy kell leírni egy angol szót, és onnan máris 
helyesen írja. 

És vannak azok (vagyunk mi), akik kevésbé csodagyerekek. 

 

Ha valaki az anyanyelvén is nehézségekkel küszködik, annak idegen nyelvnél 
ez felerősödve jön elő. Csoda, hogy frusztráló így az angol? Vagyis: ilyenkor 
olyan módszerrel kell tanulunk, amely kifejezetten a tanulási nehézségek áthi-
dalására termett. 

Ez a cikk ez utóbbiban segít. 

A módszer neve: multiszenzoros strukturált nyelvi módszer, vagyis MSL. A ti-
zenkét év alatt, amióta tanulási tippeket adok, mindig is az ilyen típusú módsze-
reket népszerűsítettem. Egyszerűen mert ez az igazán aktív tanulás, amivel 
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gyorsabban megragad, és tartósabban meg is marad a tudás. Vagyis a képes-
ségzavarral NEM küzdő nyelvtanulóknak is talált-süllyedt ez a módszer. 

Nézzük, a 10 pontot, ami a módszer lényege, és amit otthon is leutánozhatsz, 
nyelvtanulóként! 

  

10 egyszerű, otthon is legyártható orvosság a tanulási 
nehézségek ellen 

1. Így kezdd a tanulást! 
A tanulást kezdd az előzőleg tanultak gyors átismétlésével! Két okból is szüksé-
ges az ismétlés: (A) hogy összekösd az előző anyagot az aktuálissal, (B) hogy 
ennyivel is többet gyakorolj. Diszlexiával mindkettőre nagy szükség van! 

  

2. Gépelés helyett 
Használj gyakran író kézmozgást a gépelés és az érintőképernyő helyett! Írj le 
mindent, amit tanulsz! 

JÓ TUDNI: egy alig három éves kutatás bizonyította, hogy mindenkinek szük-
sége lenne erre, nemcsak neked! A technika tagadhatatlan előnyei mellett a bil-
lenytűzet és az érintőképernyő sajnos elvesz a tanulás hatékonyságából – leg-
alábbis a kézíráshoz képest. 

  

3. Így gyakorolj! 
Amikor egy szókincset tanulsz, akkor lásd leírva, hallgasd meg többször, kösd a 
kiejtését valamihez (kulcsmódszer), és írd is le saját kézzel! 
Ha így már megy, akkor jöhet a gyakorlása mondatokban: keress sok példát rá, 
kérdezz rá, felelj a saját kérdésedre, tagadd le, cserélj ki benne szavakat, fogal-
mazd át, cserélj nézőpontot! 
  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/kortes-fuggony-avagy-egy-hatekony-szotanulasi-modszer
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/egy-szuper-hasznos-ingyenes-weboldal-az-angolhoz
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Mondjuk, hogy azt tanulod éppen, hogy I + have + 3. alak. Ilyesmi mondatokkal 
játszhatsz: 

 I've lost my keys. (Elvesztettem a kulcsom.) → I've lost my phone. 
I've lost my glasses. I've lost my book. 

 You have lost your keys. → She has lost her keys. He has lost his 
keys. We have lost our keys. They have lost their keys. 

 I haven't lost my keys. → You haven't lost my keys. She hasn't lost 
her keys. We haven't lost our keys. They haven't lost their keys. 

 Have you lost your keys? → Have I lost my keys? Have we lost our 
keys? Have they lost their keys? 

 Have you lost your keys? → Yes I have. Has she lost her keys? → 
Yes, she has. Have they lost their keys? → Yes, they have. 

Akármilyen nyelvi szinten vagy, a TE saját nyelvi szinteden játssz így a monda-
tokkal! Egyszerűbbekkel, vagy bonyolultabbakkal, de akkor is dolgozz sokat így! 
A következő pont azonnal indokolja is ennek az okát. 

  

4. Éljen a megfontolt haladás! 
Addig gyakorolj valamit, amíg automatikussá nem válik! Ne elégedj meg az-
zal, hogy egyszer-kétszer vissza tudod mondani! Ne szaladj előre az anyagban, 
haladj inkább megfontoltan! 

  

5. Egy kis testedzés? 
Amit tudsz, mozogj ki, játssz el, mint a gyerekek! Például: a roar (=üvölt, bőg) 
szónál játssz oroszlánt, akár némán is, a smash (=szétzúz, összetör) sújts le 
valamire egy képzeletbeli kalapáccsal! Mindent így (is) tanulj! Mozgással, gesz-
tusokkal, arcjátékkal, mutogatással! 

És légyszi, ne szégyelld! Ha jobban érzed magad ettől: én is csináltam (csiná-
lom) ezt tanuláskor, sőt, még nagyobb hülyeségeket is! Egyszerűen azért, mert 
így erősebben és gyorsabban kötődik a tanulnivaló. 
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6. Így fejtsd meg a nyelvtant! 
Az angol nyelvtani szerkezeteket úgy tanuld meg, hogy jól áttekinthető, szel-
lős, táblázatokban legyen előtted a szabály, és aztán keress rá pár példát, 
majd alkoss saját példákat. Lehet egy saját gyűjteményed is erre! Ez a legjobb 
módszer, ver mindent, és otthon, ingyen, a nullából elkészítheted hozzá az 
anyagot! 

  

7. Így segíts a kiejtésen! 
A kiejtési szabályok, bár másoknak is segítenek, neked különösen fontosak! A 
diszlexia egyik jellemzője, hogy nehéz a hangalakot összekötni az írásképpel. 
Ezért igyekezz utánanézni a szabályoknak, mert plusz fogódzkodót adnak ne-
ked! Itt egy szuper online tanfolyam erre! Bár nem a miénk, mi imádjuk. 

  

8. Kösd össze a hangot és a betűt! 
A hallás utáni szövegértésnél mindig kövesd a szemeddel a szöveg leiratát! 
Így gyakorlod, hogyan kösd össze a hangalakot (=amit hallasz), és az írásképet 
(=amit leírva látsz). 

  

9. Legózz a szavakkal! 
Az új szavakat szótár segítségével elemezd ki! Milyen "változatai" vannak? Eb-
ben segít, ha utánanézel a szóképzés szabályainak! Itt találsz rá egy jó kis in-
gyenes anyagot! (A feladatokat ne nézd hozzá, csak a szabályokat!) 

Nézd, ilyesmikre gondolok: 

 perform (előad) → performance (előadás), 
 rain (eső) → rainy (esős), 
 slow (lassú) → slowly (lassan), 
 advantage (előny) → disadvantage (hátrány), 
 straight (egyenes) → straighten (kiegyenesít) 

És a végére egy kis színes tipp. 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-irj-sajat-nyelvkonyvet
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-irj-sajat-nyelvkonyvet
http://kiejtes.angolkommunikacio.hu/5kihikl1/
http://www.viszki.sulinet.hu/tananyagtar/angol/Jekel/nyelvtan/82%20-%20Sz%C3%B3k%C3%A9pz%C3%A9s%20-%20%C3%B6sszefoglal%C3%A1s.pdf
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10. Színezd az angolt! 
Engedd, hogy a színek segítsenek! A diszlexia nehezíti az angol helyesírást, de 
tudd, hogy a színkódoláskitűnő fegyver ellene! Ebben a cikkben megmutatom, 
hogy pontosan hogyan, és hányféle módon használhatod a színeket az angol-
ban – vess be egy-két tippet belőle, jó? 

Ennyi az egész, amit be kellene tartanod. 

Mit gondolsz, kipróbálod őket? 

Már csak egy fontos intés van hátra: kérlek, ne aggódj, hogy mindezek miatt 
esetleg nem olyan sebességgel haladsz, mint ahogy azt elvárod magadtól, vagy 
mint a többiek. Ez elkerülhetetlen. 

De ha rohansz előre, és emiatt nem tanulsz meg semmit, akkor a teljes befekte-
tett időt elvesztegetted. Ugye, hogy a megfontolt haladás ennél sokkal-sokkal 
jobb? 

  

A tanulság 

Az MSL módszerről még egy meglepő tényt el kell árulnom: kísérletek bizonyít-
ják, hogy a módszer hatására nemcsak a nyelvtanulók idegen nyelvi készségei 
javultak, hanem az anyanyelvi készségeik is. Nem rossz mellékhatás, ugye? 

És a három legfontosabb tanulság a végére: 

 használj több érzékszervet a tanulásban (látás, hallás, tapintás, 
színek, mozgás, képzelőerő) 

 gyakorolj sokat, sokféleképpen, mert diszlexiával pici túltanulásra 
van szükség ahhoz, hogy valamit valóban megjegyezzünk, 

 és keresd mindennek a szabályrendszerét, a magyarázatát, mert 
sokat fog segíteni! 

  

De szerintem a végső, és legfontosabb tanulság mégis az, hogy 

nincs megoldhatatlan probléma. 
Úgyhogy ne engedd, hogy bármi is az utadba álljon a céljaidhoz vezető úton, 
jó? 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/igy-segitenek-a-szinek-az-angolban
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-kepzelet-mint-fegyver
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A hiba NEM azt jelenti,  

hogy valamit rosszul tudsz 

Einstein szerint aki nem hibázik, az sose próbál ki semmi újat. 
És bizony ebben is igaza volt. Mert nem minden hiba ered nem tudásból. 

Most abban szeretnék segíteni neked, hogy felismerd a hibáid forrását, és ké-
pes legyél őket kezelni. 

  

 

  

A hibák három forrása 

Mutatom, milyen három típusa van a hibáknak. 

Fogadjunk, hogy ahogy olvasol, azonnal felismered magadat is! 

  

1. Találgatás. Amikor el akarsz valamit mondani, és úgy érzed, nincs meg 
hozzá a megfelelő szókincsed, akkor néha helytelen angolt kreálsz. Ennek 
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eredménye általában a magyarból szó szerint fordított, angoltalan Hunglish 
nyelv. Ez ugyan kreatív megoldás, és esetenként hasznos is, de ha nagyon rá-
szoksz az ilyen találgatásra, és rutinná válik, akkor később nehéz lesz megsza-
badulni az össze-vissza angoltól. 

Honnan ismered fel? Amikor beszélsz, vagy írsz, akkor nem nagyon figyelsz a 
visszajelzésekre, és úgy tűnik, hogy nem tanulsz belőlük, újra és újra elköveted 
a hibákat, és sokkal fontosabbnak tartod azt, hogy valamit elmondj, mint azt, 
ahogyan elmondod. 

TIPP: Ha te sokszor kreatívkodsz így, akkor érdemes egy rövidebb időszakra 
tudatosan visszafogni a kommunikációdat, figyelni arra is, hogyan beszélsz (és 
nemcsak arra, mit mondasz). A végleges megoldás: tanuld meg egyszerű, hi-
bátlan mondatokat kombinálva összerakni a mondadódat! 

  

2. Tesztelés. A hibázás egy konstruktív módja az, amikor egy frissen hallott, 
vagy olvasott szókincselemet kipróbálsz a gyakorlatban, és várod a visszajel-
zést, hogy ez így jó-e, vagy nem. Ez igazából csak technikailag hiba, tartalmi-
lag-lényegileg inkább haladás és tanulás. Sok ilyen hibát kívánok neked! 

Honnan ismered fel? Ilyenkor óvatosan hibázol, néha még meg is torpansz, 
mert kifejezetten várod és figyeled a visszajelzést. Ha megkapod, akkor utána 
már helyesen használod a új szókincselemet. Ezt a típusú hibát legtöbbször 
csak egyszer követed el, és aztán már soha. 

TIPP: Amikor ilyennel találkozol, akkor érdemes elismételni párszor a helyes 
verziót, hogy bevésd magadnak! 

  

3. Tévesztés. Sokszor hibázunk fáradság, figyelmetlenség, vagy sietség miatt. 
Idegen nyelv használatakor nagyon sok újonnan tanult, és még nem bevésett 
szabályt kell egyszerre alkalmaznod. És ezt bizony nem könnyű megtenni, ha 
fizikailag, vagy mentálisan nem vagy a legjobb állapotban, vagy ha nagyon siet-
ned kell a kommunikációval. 

Honnan ismered fel? Ilyenkor visszanézve nem is érted, miért követted el a hi-
bát, hiszen tudod, hogy ez nem úgy helyes. Akkor, abban a pillanatban valami-
ért mégis becsúszott. Ezt a típusú hibát elég egyszerűen elfogadással kezelni, 
hiszen természetes velejárója annak, hogy nem ufóból, hanem emberből vagy. 

  

https://shop.angolnyelvtanitas.hu/egyeb_kincsek/angol-hibatlanito
https://shop.angolnyelvtanitas.hu/egyeb_kincsek/angol-hibatlanito
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Na? Ugye így már nem olyan súlyosak a hibák, amiket elkövetünk? 

Egyetlen aprócska kérésem lenne hozzád még. 

  

A hibakeresés csapdája 

Kérlek, hogy ne a hibái alapján ítéld meg valakinek az angolját! Így működik az 
oktatási rendszerünk, így épülnek fel a nyelvvizsgáink: hibakeresésre épülnek, 
és a hibáid számából ítélnek meg téged. Személy szerint azt gondolom, hogy 
ez borzalmas károkat okoz. Elveszi a gyerekeinktől a tanulás és az ismeretfelfe-
dezés izgalmát, és felnőtt korra kialakulnak bennünk a tanulással szembeni el-
lenérzések. 

Szociológiai tanulmányok szerint egyébként ez az egyik oka annak, hogy a 
magyar társadalom többsége nem tanul. Az iskolarendszerből hozott negatív 
élmények. És bizony ezt a neveltetést kaptad te is! Csakhogy neked sikerült 
ezen túllépned. Te már abba az elitbe tartozol, aki felnőtt korban is tanul. És 
ezért kérem tőled: emelkedj felül a hibakeresésen, és kérlek, ne értékelj le em-
bereket a hibáik miatt! 

De szerintem te ezt nem is tennéd. Hiszen már nem tudod: a hiba gyakran NEM 
a nemtudásból ered. 

Terjeszd ezt a tudást ahol tudod, jó? 

 

 

Instant Business angol tanulókártyák 

 

Az üzleti élet modern szókincse a gazdasági, üzleti nyelvvizsgákra 
A modern üzleti élet legjobban használható alapszókincse, könnyen 
tanulható formában azoknak, akik olvasott üzletembernek szeretné-
nek tűnni a gazdasági és üzleti nyelvvizsgákon. 
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Mi a baj az angol párbeszédek  

betanulásával? 

Éles helyzetben erőlködve próbálsz visszaemlékezni egy régi párbe-
szédre, de valahogy nem sikerül. 

Történt már veled ilyen? 

 

  

Velem már igen. Számomra ekkor derült ki, hogy a párbeszédek bemagolása a 
való életben nem túl hasznos. 

Úgyhogy itt az ideje, hogy tisztázzunk két dolgot! 

  

1. Ha párbeszédeket magolsz be, és azt várod, hogy éles hely-
zetben majd a segítségedre lesznek, elképzelhető, hogy csaló-
dás ér. 

„Tudtam a párbeszéd felét, csak a francia, akivel beszéltem nem tudta a másik 
felét." Talán ez a régi vicc írja le legjobban a párbeszéd-jelenséget. 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/miben-kulonbozik-a-nyelvkonyvek-angolja-es-a-valodi-elo-beszelt-angol
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/remember1.jpg
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A párbeszédek betanulása ugyanis nagyon hasonló ahhoz, mint amikor angol 
nyelvvizsgára készülve nagymonológokat tanulsz be. Kimarad egy szó, vagy el-
felejtesz egy félmondatot, megzavar, és máris leblokkoltál. Belekérdez a vizs-
gáztató a második mondatodnál (mert bele fog!), és vége a dalnak. Ezért taná-
csolom én is, hogy jól variálható rövid modulokat tanulj, amikor az angol nyelv-
vizsgára készülj. 

Nos, pont ugyanez a helyzet akkor is, ha te csak azért tanulod az angolt, hogy 
beszélgetni tudj! Inkább rövid, könnyen bedobható modulokat tanulj ott is, jó? 
Mint ez a gyűjtemény. Jobbak, mint "az orvosnál", vagy "a postán" típusú unal-
mas, nyelvkönyvi párbeszédek. 

És hogy miért jobbak? Ez a második pontunk. 

  

2. A párbeszédek aktív tanulásra nem alkalmasak. 

Biztosan tudod már tapasztalatból: a párbeszédeket csak magolni lehet. És ha 
a cél, hogy használjuk is az angolt, akkor a magolással nem megyünk túl sokra. 

A párbeszédek egy dologra jók: hogy olvasgasd őket puszta szórakozásból. 
Nyelvi input – csúnya szóval -, ami persze mindig jó. De kérlek, ezt az időt ne 
tekintsd aktív tanulásnak, hiszen ez sem nem hatékony, sem nem eredményes 
módszer. 

Ennyi az egész. Apróság, de erről fontos tudnod. 

Amúgy: neked mi a tapasztalatod ezen a téren? Szívesen olvasom, írd meg 
bátran! 

 

 

Instant Work angol tanulókártyák 

 

Megnyerő irodai kommunikáció e-mailben és telefonon 
Az elegáns és megnyerő üzleti e-mailezés és a telefonbeszélgetések 
angolja irodában dolgozóknak, akik nem akarnak fél órát fogalmaz-
gatni egy e-mailt, vagy gyomorgörccsel felvenni egy külföldi számról 
érkező hívást. 

  

http://shop.angolnyelvtanitas.hu/angol_tanulokartyak/instant-friends-1-tanulokartyak-angol-magyar
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Miért ne vesztegesd az időd  

nyelvi tesztekre? 

A tesztek hatékonyságára a tanulásban egy rakás kutatás léte-
zik. 
Csakhogy fatálisan félreértették őket. 

Valamiért senki nem nézett utána, hogy is van pontosan. 

Nem újdonság, volt már ilyen. És ezért testületileg bevonult a nyelvtanulásba a 
tesztek használata. Pedig nem segítenek neked az angolban. 

 

  

Félreértés ne essék: 

IGAZ, hogy a tesztek segítenek abban, hogy az INFORMÁCIÓ könnyebben 
visszahívható legyen. Ezt sok kutatás bizonyította – bár hozzáteszem: azért en-
nek vannak bőőőven árnyalatai, amikre itt most nem térek ki. 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/raszokhatsz-a-nyelvtanulasra-21-nap-alatt
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NEM IGAZ azonban, hogy ez érvényes a nyelvtanulásra is! Egyetlen kutatás 
sem bizonyította. Viszont cáfolni simán lehet, tiszta logikával: mivel a nyelvtu-
dás egy készség, csakis éles gyakorlással lehet elsajátítani. Úgy nem, hogy pa-
píron visszahívatjuk a szabályait. 

Próbáld ki bátran! Oldj meg nyelvi teszteket, sokat, és aztán vesd be az ango-
lod éles helyzetben: jobb lesz tőle? Ahogy egy angoltanár barátom mondaná: 
tesztekkel csak tesztmegoldást lehet tanulni. Angolt nem. 

De ha tanulásra nem jók, talán másra még működnek… 

  

Lehet tesztekkel nyelvtudást mérni? 
Meg szoktuk kérdezni a vevőinket, miután megvásárolták a tanulókártyákat, 
hogy mi a véleményük róla, és hogy segíthetünk-e nekik bármiben. Nemrég 
kaptam vissza egy olyan választ, hogy esetleg lehetne hozzá egy teszt, amivel 
ellenőrizni lehetne azt, hogy sikerült-e megtanulni. Hát ez szíven ütött. Hogy 
ennyire mélyen beépült a dolog. 

Pedig a tesztek még erre sem jók, sajnos. Szerinted egy nyelvvizsga miért NEM 
tisztán tesztekből áll? Igen, jól gondolod, azért, mert pusztán tesztekkel nem le-
het nyelvtudást mérni! Ezért van íráskészség feladat – a beszédértésről és a 
szóbeli kommunikációról nem is beszélve. 

Ha a nyelvtudásodat szeretnéd ellenőrizni, akkor egy "kamu" a,b,c,d válaszos 
nyelvtani tesztnél többre lesz szükséged! Tudod, mit? Inkább kezdeményezz 
beszélgetést angolul egy anyanyelvi beszélővel! Hidd el sokkal pontosabban 
mérne a teszteknél! Egyszerűen mérd le, hogy hogyan érezted magad közben! 
Könnyebben kifejezted magad, mint egy hónapja? Akkor fejlődtél. Még csak 
pontoznod sem kell semmit! 

Oké, ha a tesztek nem jók sem nyelvtanulásra, sem a nyelvtudás mérésére 
(legalábbis önmagukban), akkor mire jók? 

Hát játékra! Szórakozásra, nevetésre, kikapcsolódásra. Arra bátran használd 
őket! Tudod, mint azokat a vicces személyiségteszteket a női magazinokból! 
Csak ne vedd őket véresen komolyan, jó? 

Ha ezt eddig nem tudtad, bocsánatot kérek, hogy előbb nem írtam le. Nem mer-
tem. 

  

http://shop.angolnyelvtanitas.hu/
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angol-szintfelmero
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Szerintem ez a nyelvtanítás legfájóbb tévedése. 

Az, hogy tele az internet tesztekkel, és elhitetik velünk, hogy a megoldásukkal 
angolt tanulunk. És egy olyan feladatra megy el a drága időnk, ami nem is tá-
mogat minket az angolban. 

Te hogy állsz mindezzel? Tudtad? Érezted? Vagy mindez új info számodra? 
Bátran szólj hozzá, olvasom a kommenteket is! 

 

 

Instant Abroad angol tanulókártyák 

 

133 külföldön eltöltött első év tapasztalata külföldi munkát keresők-
nek 
133, már külföldön dolgozó társad segítségével összeállított KÉSZ, ki-
dolgozott szituációk az első időkre; egy spéci, a párbeszédeknél oko-
sabb formában, hogy az első pár hónapban limitált nyelvtudással is 
kivághasd magad bármilyen helyzetből 

  



 

160 
 

Ha már régóta tanulsz angolt,  

de a célod még messze 

 

Úgy érzed, nem haladsz? 

Most két olyan tényezőt mutatok, amiről gyakran nem is sejtjük, hogy probléma 
lehet. 

Az egyik az idő-faktor, a másik a cél-faktor. 

Téged vajon képesek becsapni? 

Az idő-faktor az angol nyelvtanulásban 
Amikor kapsz egy új telefont, és meg kell tanulnod a használatát, akkor ez 1-
2 nap vagy 1-2 hét alatt azért megy, nem? És amikor egy új munkahelyre mész, 
akkor 1-2 hónap alatt azért belerázódsz a dolgokba, ugye? Na, ez az idő-faktor. 

A nyelvtanulással az a baj, hogy az érezhető eredmények lényegesen több 
befektetett idő után érkeznek meg. És mivel az iskolában az angol is „csak” 
egy tantárgy, mi is úgy kezeljük. Mint amit "csak" meg kell tanulni, és kész. 
Ezért elvárjuk, hogy viszonylag rövid idő után érezhető eredményeket produkál-
junk. 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/high-jumping.jpg
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Pedig ez a nyelvtanulásban nem így megy, sajnos. Merthogy a nyelvtudás nem 
tárgy, hanem készség. 

És tudod, hogy van, ami még súlyosbítja is ezt? 

Ez a cél-faktor. Ez egyben az OKA is annak, hogy miért hosszabb projekt a 
nyelvtanulás. 

  

A cél-faktor rosszabb 
Nagyon hamar, még a nyelvtanulás első időszakában belefutunk abba, 
hogy fokozatosan kitolódik az a pont, amikor nyugodt lelkiismerettel azt mon-
dod: „beszélek angolul”. 

Már nem elég egy erősen egyszerűsített, de amúgy a célnak tökéletesen meg-
felelő kommunikáció. És aztán kevés lesz a gördülékenyebb, bonyolultabb hely-
zeteket is kezelni képes nyelvtudás is, mert még mindig gondolkodnod kell, mi-
előtt megszólalsz, és mert az anyanyelvi szinthez képest még mindig hiányos… 
És aztán az átlagos anyanyelvi szint is kevés lesz, mert hogy mondjuk azt, hogy 
felhajtóerő, vagy potroh, vagy impresszionisták? Hiszen ezeket a szavakat ma-
gyarul simán tudod…angolul miért nem? 

Egyre tolod ki a célokat magadnak! 

Ez olyan, mint a lakásfelújítás. Szuper, hogy kifestettünk, de nem kéne új bú-
tor hozzá? És az új bútor után nem rontja egy kicsit az összhangot az ajtó? De 
akkor már cseréljük le az összes nyílászárót… 

De az igazi baj még csak nem is ez! Az a probléma, hogy ezt nem is veszed 
észre! Mindebből csak azt látod: sokat dolgoztál, de a cél még mindig messze. 
Pedig ez egyszerűen nem igaz! 

Csak az idő-faktort alábecsülted, a cél-faktor pedig egyre magasabb léceket rak 
eléd. Együtt a kettő pedig akkora frusztrációt ad, hogy abbahagyod a tanulást. 

Ismerős? Ha igen, akkor tudnod kell: ezek az akadályok leküzdhetők. 

Mit tehetsz? 
Először is: fél siker, ha tudatában vagy annak, hogy ezek az akadályok létez-
nek. De még többet is tehetsz! 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/kulfoldon-nem-lehet-angolt-tanulni-konyvekbol
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/hogyan-kezeld-a-felnott-nyelvtanulok-legnagyobb-gyengejet
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Legközelebb, amikor azon kapod magad, hogy irreálisan magasak az elvárá-
said önmagaddal szemben, kérlek, vizsgáld meg, hogy ez nem az idő-faktor le-
becsüléséből vagy a cél-faktor változásából származik-e! 

És most TE jössz! 

Te beleestél valaha ebbe a kettős csapdába? Vagy az elejétől fogva tudatosan 
kezeled ezeket az akadályokat? 

 

 

Instant Everyday 1-2 angol tanulókártyák 

 

Beszélj magabiztosan magadról, az életedről,  a hétköznapjaidról, 
vagy a gyerekkorodról! 
Ez a csomag RÓLAD szól: több mint 1000 vevőnk segített összeállí-
tani a ránk, magyarokra leginkább jellemző mondatokat, hogy végre 
ne a netről kelljen összevadásznod azokat a tipikusan magyar életre 
jellemző egyszerű, mindennapi dolgokat, amelyek a nagy, nemzet-
közi kiadók könyveiből kimaradtak. 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/4-csodalatos-dolog-amit-a-termeszet-tanit-neked
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/4-csodalatos-dolog-amit-a-termeszet-tanit-neked
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5 anyanyelvi készség,  

ami az angolhoz is kell 

Anyanyelvi készség egy idegen nyelvhez? 
Mutatom, mire gondolok! 
A Facebook profilunkra kaptuk az alábbi kérdést egy harmincas évei közepén 
járó hölgytől. Tragikus, mert így távolról képtelen vagyok neki segíteni. 
NE nevesd ki! Ne gúnyold! Gondolkodj el rajta! 
  

 
  
Sajnos, a hölgy több készséghiánnyal is küzd, és így az önálló tanulásra egy-
előre képtelen. Neki először szakemberhez kell fordulnia, aki személyesen, és 
csak vele foglalkozik, és segít neki pótolni az egyébként felnőttkorban is pótol-
ható(!) készségeket. 

  

Kik küzdenek készséghiányokkal? 
Európában minden ötödik felnőttre igaz az, hogy nem rendelkezik megfe-
lelő szövegértési készséggel ahhoz, hogy a társadalom értékes tagja legyen. 
És itt most nem(csak) a leszakadó, elszegényedő rétegekről beszélünk! 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/a-szekely-kutyajanak-esete-avagy-mikor-ne-tanulj-angolt/attachment/riaszto-nev-nelkul
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Akikről szó van, azok jelenleg is munkahelyeken dolgoznak, abban az ország-
ban élnek, ahol születtek – vagyis nem bevándorlók. Ráadásul önállóan is ké-
pesek lennének felfejleszteni a képességeiket, de nem teszik. Sokuknak fel 
sem tűnik a hiány, vagy tudnak róla ugyan, de nem okoz nekik elég kellemetlen-
séget ahhoz, hogy orvosolják. 

Pedig a szakemberek szerint akár több százszor(!) is megtérülhet egy nehezen 
olvasó ember életében, ha legyőzi ezt a képességhiányt! Nem is beszélve a 
megnőtt önbecsülésről! Mert egy képességhiány beismerése, és a felette való 
győzelem erős, aktív, új embert farag bárkiből. 

Érdekel, hogy milyen készségek hiányában kell először az anyanyelveden fej-
lesztened magad? 

  

5 anyanyelvi készség, ami az angolhoz is kell 
Alapvető anyanyelvi készségek híján sajnos nagyon nehéz lesz angolt ta-
nulnod. 

Ehhez az összes nyelvtanulási trükköm és tippem is kevés. Amire minimálisan 
szükséged van az anyanyelveden (itt röviden tesztelheted is magad): 

http://www.hunra.hu/files/letolt/Literacy%20for%20All_executive-summary_hu.pdf
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/8-kerdes-a-keszseghianyok-felderitesere
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/egyutt-tanulni.jpg
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1. Merj megszólalni (magyarul) mások előtt! Ha az anyanyelveden is erős fé-
lelmekkel küzdesz, akkor ennek a félelemnek a sokszorosára számíts az angol-
nál. 

2. Képes legyél írásban érthetően kifejezni a gondolataidat, legyen az egy 
hivatalos levél, vagy egy hozzászólás egy blogban. Amire nincs szükséged: hi-
bátlan helyesírás. Amire szükséged van: egy világosan, könnyen értelmezhető 
mondatstruktúra, és hogy ésszerű időn belül tudj elkészíteni egy írásbeli felada-
tot. 

3. Képes legyél értő olvasás után felfogni egy szöveg értelmét. A megértés 
több alkészségből áll: légy képes egy szövegben viszonylag tempósan megta-
lálni egy általad keresett információt (a szöveget átfutva), vagy röviden és a sa-
ját szavaiddal visszaadni egy szöveg tartalmát, amit egy-két perccel azelőtt ol-
vastál. Ha valami idegen (latin?) szó van a szövegben, képes legyél a szöveg-
környezetből kitalálni a jelentését, ne akasszon meg végleg a szöveg értelme-
zésében. 

4. Tudj egyszerű instrukciókat értelmezni gond nélkül, első olvasásra vagy 
hallásra. Legyél képes egy egyszerűen megszerkesztett hivatalos dokumentu-
mot értelmezni, és egy használati utasítás alapján hibátlanul kitölteni! 

5. Legyél képes saját magad utánanézni alapvető mindennapi dolgoknak 
az anyanyelveden! És ez ne azt jelentse számodra, hogy feldobsz egy kérdést 
a netre, egy fórumra (mert annak semmi köze az önállósághoz). Képes legyél 
önállóan, segítség nélkül megtalálni a témában szakértői írásokat, vagy megta-
lálni, hogy milyen hivatalhoz kell egy adott ügyben fordulni. Ilyesmik kellenek az 
önálló tanuláshoz. (És még időmenedzsment, célkitűzés technikája, stb., de ez 
már nem az önállóság, hanem a tanulási készségek terepe.) 

Nos, lenne még több is, de ha ezekre az alapvető dolgokra képes vagy, akkor 
az önálló nyelvtanulás sem fog megoldhatatlan akadályokat állítani eléd! 

Ha érdekel, hogyan fejleszd ezeket a képességeket, ennek a cikknek a végén 
írtam pár ötletet! 

  

Azért a végére egy jó hír: eljutottál idáig az olvasásban, vagyis nagy gondok 
nem lehetnek nálad. Ugye jól gondolom? 

http://tanuljtanulni.hu/
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/8-kerdes-a-keszseghianyok-felderitesere
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/8-kerdes-a-keszseghianyok-felderitesere
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De ha mégis úgy érzed, hogy nálad is lehetnek gondok, ne ess kétségbe! Van, 
amikor az angol nyelvtanulás előtt rá kell gyúrnod egy képességedre, és elő-
ször azt kell fejlesztened. Örülj neki! Mert a nyelvtanulás felderítette a hiányt, 
így tudod orvosolni, és onnan az életed más területein is sikeresebb leszel! 

És ha ismersz olyan embereket, akik készséghiánnyal küzdenek, ugye ezentúl 
ítélkezés helyett inkább támogatod és erősíted őket? 

 

 

Instant Story angol tanulókártyák 

 

Folyékony és magabiztos angol beszéd haladóknak a brit bulvárla-
pok szórakoztató és vicces sztorijaival 
Hihetetlen, de valóban megtörtént sztorik a mindennapokból, ha-
ladó angol nyelvtanulóknak, spéci feladatokkal, amelyekkel magabiz-
tos és folyékony angol beszédet építhetsz. 
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Minden tizedik nyelvtanulónak  

ez lehet a gondja a hallásértéssel 

"Nekem rossz a hallásom." 
Sokszor kapom meg ezt, és nemcsak idősektől. 

Ha a hallásod fizikailag rossz, akkor azon csak egy hallókészülék tud segíteni. 
De azt tudtad, hogy akkor is lehetnek gondok a hallásértéseddel, ha fizikailag 
nem is kimutatható, hogy rossz a hallásod? 

És most persze nem a rossz tanulási módszerekből fakadó 3 rejtett okról be-
szélek…mert ez itt egy fizikai akadály. 

 

Ilyenkor a hiba nem a fülben van, hanem abban, ahogyan az agyad feldolgozó 
központja megkapja a fül által amúgy ügyesen befogott információt. És ez bi-
zony nemcsak a nyelvvizsgán, vagy a nyelvtanulásban lehet gond, hanem a 
mindennapi nyelvhasználatban is. 

Érdekel, mi jelzi ezeket? 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/3-rejtett-ok-amiert-nem-erted-hallas-utan-az-angolt
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A tünetek 

Ilyesmi tünetekre figyelj, ez jelezheti a feldolgozási problémákat: 

1. tartasz a telefonbeszélgetésektől, mert azokat nem érted olyan jól, szíveseb-
ben vennéd, ha ott lenne veled az illető, és láthatnád, amikor beszél hozzád,  

2. nehéznek találod azt, amikor hallás után többlépéses instrukciókat kell kö-
vetni, mert a lépéseket hajlamos vagy elfelejteni, és szívesebben vennéd, ha 
írásban kapnád meg ezeket 

3. gyakran visszakérdezel a társalgásokban, vagy gyakran van olyan, hogy az 
átlagosnál több időre van szükséged, amíg felfogod, mit is mondott valaki, és a 
többiek körülötted mind hamarabb reagáltak – akkor is, amikor friss az agyad, 
és nem vagy még fáradt, 

4. sokszor nem hallod meg a különbséget egyes hangok között, és ezért eset-
leg félreértesz szavakat (pl. when – then, love – glove, time – dime, bear- pear) 
– ez zajos környezetben szinte állandóan így van, de csendes környezetben is 
előfordul, 

5. előfordul, hogy félreértelmezik, amit mondasz, vagy esetleg te értelmezel 
félre dolgokat, míg a többség (vagy mindenki más) jól értette – esetleg megje-
gyezték már neked, hogy túlságosan szó szerint értelmezel dolgokat, 

6. gondot jelenthet, amikor egyszerre kell két különféle dolgot csinálni: pl. hall-
gatni, és jegyzetelni, 

7. nehezedre esik, hogy hosszabb távon figyelj valamire, akár arra is, ami 
egyébként érdekelne, mert a figyelmed gyakran elkalandozik. 

8. sok esetben tanulási, esetleg olvasási nehézségekkel is küzdesz, az anya-
nyelveden is, és nemcsak az angol, más idegen nyelvek is nehezen mennek 

Az ilyen típusú feldolgozási problémák olyasmi tanulási nehézségek, mint a 
diszlexia, vagy a diszgráfia: áthidalhatók, javíthatók-fejleszthetők, DE azért 
mégiscsak nehezítések. Az ok lehet az, ha az édesanyának nehéz szülése volt, 
lehetnek fejlődési rendellenességek, fejsérülés, vagy lehet egy betegség hatása 
is – de a szakemberek szerint néha ismeretlen, és felderíthetetlen okok is lehet-
nek a háttérben. 

Bár amúgy értelmetlen is az okokat keresni, hiszen neked inkább a megoldásra 
van szükséged! 
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Hogyan alkalmazkodhatsz? 

Azok a felnőttek, akik ilyesmikkel élnek, általában saját (és hozzáteszem: sike-
res!) megbirkózási stratégiákat találtak ki rájuk – ösztönösen. Például telefon 
helyett e-maileznek. Vagy ahelyett, hogy meghallgatnának valamit, rögtön az 
írott változatot keresik, esetleg egyszerűen kerülik a zajos környezetben való 
hosszas beszélgetéseket. 

Az ilyen emberek sokszor nem is tudnak róla, de megtanultak szájról olvasni, és 
mellette élénken figyelik a testbeszédet, és az arcjátékot, mert a plusz informá-
ció, amit közvetít, számukra sokkal fontosabb, mint bárki másnak. 

Egy kutatás 10-20% közé helyezte azoknak az arányát, akik ilyen problémákkal 
küzdenek. És még ha a legalacsonyabb számot is nézzük, akkor is minden tize-
dik nyelvtanulót érinti a probléma. 

Hozzáteszem: ez nem egy kapcsoló, ami egyes, vagy nulla értéket vehet fel, 
hanem egy skála. Lehet, hogy ez az állapot egészen enyhe, sőt, a sikeres meg-
birkózási stratégiáid miatt szinte észrevehetetlen (mint nálam), de elmehet akár 
a mindennapokban kényelmetlen szintig is. 

Egy biztos: ez nem a világ vége. Én is tudom magamról egy ideje, hogy egy 
enyhébb változatával küzdök, mégis lenyomtam az angolt – és nem is akármi-
lyen szinten. 

  

Így fejleszd magad! 

Íme az öt alapmódszer, amivel otthon, önállóan is fejlesztheted magad, válo-
gass! 

1. A memóriád fejlesztésével: pl. alkoss listákat tárgyakból, és próbálj minél 
többre emlékezni belőlük! 

2. A figyelmed fejlesztésével: pl. amikor elmész egy kirakat előtt, fél percig nézd 
meg jól, majd próbálj visszaemlékezni minél több részletre! 

3. Beszéd- és kiejtéstréninggel, a kiejtései szabályok megismerésével, és meg-
figyelésével 

4. Hallgass úgy szövegeket, hogy közben a szemeddel követed a leiratukat, 
vagy készíts magadnak a tanulandó anyaggal olyan alámondásos videót, ahol 
látod a szöveget! (pl. Windows movie makerrel) 

http://audiology-web.s3.amazonaws.com/migrated/CAPD%20Guidelines%208-2010.pdf_539952af956c79.73897613.pdf
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5. Igazítsd magadhoz a tanulási környezetedet, és módszereidet! Pl. csendes, 
háttérzaj-mentes környezetben tanulj, vagy tanulj hanganyag helyett többet vi-
deókkal! 

TIPP: ne akarj mindent azonnal megvalósítani, most csak válassz kettő olyan 
stratégiát, ami nem tűnik megterhelőnek! 

  

Nem olyan nagy dolgok, ugye? Némi alkalmazkodás, egy kis játékos gyakorlás, 
néhány apróbb változtatás. 

Az én hármas javaslatom, ha esetleg magadra ismertél: a problémák higgadt 
beazonosítása, aztán nyugodt, kitartó munka és közben egy gombóc derűs 
hozzáállás. 

És a fő üzenet, mint nálam mindig: minden nehézség áthidalható, és minden 
probléma legyőzhető. 

Ugye, egyetértesz? 

 

 

Instant Speak angol tanulókártyák 

 

Folyékony és magabiztos beszéd haladóknak könnyfakasztó, mélyen 
tanulságos történetekkel 
Szívhez szóló, mélyen tanulságos történetek, haladó angol nyelvtanu-
lóknak, spéci feladatokkal, amelyekkel magabiztos és folyékony angol 
beszédet építhetsz. 

  



 

171 
 

 

 

 

 

 

A JÁTÉKOS  

LEVEZETÉS:  

három habkönnyű 

záró gyakorlat 
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Milyen filmcím írja le  

az angollal való kapcsolatodat? 

 

  

Nemrég feltettem a kérdést a Facebook profilon: milyen filmcím írná le a kap-
csolatod az angol nyelvtanulással? 

És egyszerűen meg kellett örökítenem blogbejegyzésben is, mert nálam gör-
csös nevetést produkáltak a válaszok. 

Tehát, without further ado (=további magyarázat nélkül), íme, a TOP 20 filmcím, 
amely leírja egy nyelvtanuló angol nyelvvel való kapcsolatát. 

Enjoy! 

  

A TOP 20 filmcím 
1. Mission impossible  

2. Végtelen történet (Neverendig story) 

3. A remény rabjai (The Shawshank Redemption) 

4. Felejtés (The Forgotten) 

5. 50 első randi (50 First Dates) 

6. Jóbarátok (Friends) 

7. A profi (The Professional) 

http://facebook.com/angolnyelvtanitas.hu
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvvizsga/tt-csapo.jpg
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8. Kincs, ami nincs (A Friend Is a Treasure) 

9. The Walking Dead 

10. Igazából szerelem (Love actually) 

11. Bárányok hallgatnak (The Silence of the Lambs) 

12. Egyszerűen bonyolult (It's complicated) 

13. A bolygó neve: Halál (Alien) 

14. Szépség és a szörnyeteg (Beauty and the Beast) 

15. Barátság extrákkal (Friends with Benefits) 

16. Az ártatlanság kora (The Age Of Innocence) 

17. Háború és béke (War and Peace) 

18. P.S. I love you (Ui.: Szeretlek) 

19. Kegyetlen játékok (Cruel Intentions) 

20. Zombieland 

A többi vicces (tragikus?) filmcímet olvasd el ebben a Facebook posztban! 

  

Na, kimaradt valami? 

És a te angollal való kapcsolatodat melyik írja le? 

 

Csemegék a cikk alatti kommentekből: 

 Endless Love / Végtelen szerelem  
 PLEASE!- Kérlek! 
 Breakfast at Tiffany's - Álom luxuskivitelben. 
 Kapj el, ha tudsz! (Catch Me If You Can) 
 It's Kind of a Funny Story - Magyar címe a filmnek "Nyomás alatt" lett 

ugyan, de mindkettő találó.. :D  
 Lost 
 'Totál szívás' (ez a Breaking Bad c.  sorozat magyarított címe, és tökéle-

tesen jellemzi az utóbbi 2 nyelviskola- választásomat :( 
 Halálos kitérő 
 As good as it gets 
 P.S.I love you 
 Márványember 

  

https://www.facebook.com/angolnyelvtanitas.hu/posts/823255284367126?stream_ref=10
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Őrült-dilis angol 2. 

Bipoláris egy nyelv az angol. 
Olyan viccesen őrült dolgokat produkál néha, hogy csak kapkodja a fejét 
az ember. 

Mutatom, jó? 13 pont az egész. Az utolsóval anyanyelviek előtt is felvághatsz 
majd, bár a negyedik is simán sarokba állítja őket… 

Részben innen származnak, de az első részt itt találod. 

 

FIGYELEM! A most következő leírások a nyugalom megzavarására alkalmas 
részleteket tartalmazhatnak – legalábbis kezdő nyelvtanulók számára. Tény-
leg! Nem vicc! Kezdőként gatyót felköt, és csak fél szemmel olvas!! 

  

  

http://www.boredpanda.com/funny-english-language-jokes
http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/orult-dilis-angol-egy-mondat-het-jelentes
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1. Hogy mondjuk angolul, hogy sor? 

Tök egyszerű! Írj le 5 betűt, de csak az elsőt olvasd ki: queue. 

De a salmonella szóban bezzeg minden egyes betűt kiejtünk, még az A-t is a 
végén. Hát nem tudathasadt dolog? 

És ha már az A betűkről van szó… 

  

2. Ausztrália, az ezerarcú ország 

Észrevetted, hogy az ország neve angolul három A betűt is tartalmaz? 

És azt, hogy a változatosság kedvééért mind a hármat teljesen máshogy ejtjük? 
Átírva valahogy így hangzik: ósztréliö. 

Na most, vagy csak simán unták az A betűt, vagy mindez egy mélyebb jelentést 
hordoz. Sosem tudjuk meg… 

  

3. Ellentétek és mégsem? 
Az már ugye megvan, hogy fire = tűz, water = víz, és fly = repül, fall = leesik. 
Látszólag ellentétek: tűz, víz, repül, leesik. Kivéve, hogy… 
Firefly is NOT the opposite waterfall. (=A szentjánosbogár nem a vízesés ellen-
tétje). 

Most komolyan. Amilyen összetételeket az angol produkálni képes! 

És most egy bitangnehéz szabály jön, ami amúgy pofonegyszerű. 

  

4. Amit minden anyanyelvi beszélő tud, de SENKI nem képes 
neked elmagyarázni 

Te is alkalmazod ezt a szabályt! Magyarul. De fogadjunk, hogy te sem tudod, 
hogy szól! Erre gondolok: lehet neked otthon a polcon egy kicsi, tízéves sárga 
üvegvázád, DE nem lehet sárga üveg kicsi tízéves vázád. (Huh, még kiolvasni 
is nehéz, nem?) 
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Amikor le akarsz írni egy tárgyat, akkor csakis ebben a sorrendben pakolhatsz 
elé tulajdonságokat: 

 opinion = vélemény (lovely, beautiful, delicious) 

 size = méret (small, ten-meter-long) 

 age = kor (new, ancient, two-year-old) 

 shape = alak (round, rectangular) 

 colour = szín (white, maude, apricot, emerald) 

 origin = eredet (Hungarian, Chinese, English) 

 material = anyag (wooden, metal, paper) 

 purpose = cél, amire készült (pl. dessert fork, rain coat) 

Ez a kőbe vésett sorrend. Vagyis: a lovely little old rectangular green French sil-
ver butter knife (=egy kedves kis régi, négyszögletű, zöld, francia ezüst vajkés). 
Na? Ugye te sem ismerted a sorrendet? 

Na jó, bevallom, hogy azért néha egyszerűsít is az angol. Például a következő 
pontban. 

  

5. Az angol néha megadja a választ a saját kérdésére 

Észrevetted? Ha kicseréled az angol kérdőszavakban a W betűket, T-re, meg is 
van a válasz. 

 Where? There. 
 What? That. 
 When? Then. 

A Why kérdőszóval ne próbálkozz…az nem jön majd be annyira. 

  

6. A bombának robbannia kéne, de besült 
A womb (=méh, mint testrész) kiejtése megközelítőleg "wúm", a tomb (=sírem-
lék) kiejtése "túm". DE a bomb (=bomba) kiejtése mégsem "búm". Pedig tök lo-
gikus lenne, nem? Meg kicsit hangutánzó is. 
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De a kiejtés ezzel távolról sem lezárt téma! 

  

7. Ami látszólag rímel, az nem – és ami nem, az igen 
Az angolban a cough, a rough, a though, és a through szavak NEM rímelnek. 
Miért is tennék? 

Az ok: 

 cough (=köhögés, ejtsd, brit angolban, kb.: kof), 
 rough (=durva, ejtsd, kb: ráf), 
 though (=habár, ejtsd: dou), 
 és through (=keresztül, ejtsd, nagyon kb.: thrú). 

De a pony (=póni) és a bologna (bolognai felvágott) a brit angolban bizony csi-
nos kis rímet adnak ki! Na, erre mondd, hogy nem fura!! 

És most egy találós kérdés jön. 

  

8. Szigorúan számozott kifejezések 

Szerinted mi a fura ezekben a kifejezésekben? 

white and black, dad and mom, spice and sugar, jelly and peanut butter, treat or 
trick, cream and cookies 

… 

Igen, az. Fordítva vannak. Helyesen A megszokott módon így mondjuk: 

black and white, mom and dad, sugar and spice, peanut butter and jelly, trick or 
treat, cookies and cream 

Ne is kérdezd… 

És most jöjjön az angol nyelv valaha megélt legnagyobb eredménye. 
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9. Amiért díjat érdemelne az angol! 

Képzeld, az informális, beszélt nyelvben sikerült az "I am going to" kifejezést 
háromnegyedével megvágni, és úgy lerövidíteni, hogy mégis, minden anya-
nyelvi beszélő tudja, hogy: 

 

Hatalmasságos, elpusztíthatatlan teljesítmény! 

Bár, az I'd've (=I would have), és a y'all'd've (you all would have) sem kutya. 
Ők is versenyben vannak az első helyért. 

(Kedves angol nyelv! Csak így, zárójelben merem megkérdezni: a "monosylla-
bic" (=egyszótagú), vajon miért áll öt szótagból?? Na?) 

De fellélegezhetsz, mert a következő pont végre színtiszta logika! 

  

10. A krumpli helyesírása 

Na? Szerinted hogy írjuk? Nézd, ha kiindulunk abból, hogy potato, és követjük 
az angol nyelv logikáját, akkor így: 
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Mondtam én: tiszta logika. 

És az "egyszerűsítésnek" még nincs vége… 

  

11. Hogy mondod, ha valaki, vagy valami egész csinos? 
Egyszerű: Pretty pretty. 

Nehogy már két különböző szót kelljen erre megtanulnod, igaz? 

És ennyi rövidítés után, íme, a bipoláris zavar ékes bizonyítéka! 

  

12. Amikor kimondjuk azt, amit rövidítenénk 

Ha azt akarod mondani angolul, hogy "ez az, ami", nehogy lerövidítsd! 

Mert így nem buli: it's what it's. Ez a mondat hosszabbítást kér, és ez lesz be-
lőle utána: it is what it is. 
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És a végére valami, amivel bármelyik anyanyelvi beszélőnek eldicsekedhetsz 
majd. Mert nagy valószínűséggel új lesz a számára. 

  

13. Szó szerint helyes! Literally correct. 
Tele van az internet azzal, hogy az anyanyelvi beszélők agyba-főbe használják 
a "literally" (=szó szerint) szót a mondanivalójuk nyomatékosítására – javarészt 
helytelenül. Csak az Oxford University Press merte belesúgni az internetbe, 
hogy az a jelentés, amit a tömeg helytelennek vél, valójában 1769 óta létezik, 
és 2011-től (csakazértis?) belerakta újra a szótárba. 

Úgyhogy hivatkozz az Oxford szótárszerzőire, és bátran mondj ilyeneket: 

 I was literally blown away by the response I got. (=Teljesen odavol-
tam a választól, amit kaptam.) 

 I literally pissed myself laughing. (=Majd összepisiltem magam a ne-
vetéstől.) 

 I literally died laughing. (=Majd meghaltam a nevetéstől.) 

És az utolsó mondat hallatán csak a túlművelt nyelvészek néznek majd rád fu-
rán, hogy bár elvileg "szó szerint" meghaltál, még mindig életben vagy. De te 
majd felvilágosítod őket, mert olvastad ezt a cikket. 

  

Összegezve, az angol nyelv őrülete egy mondatban: 

(ne gondolkozz rajta, csak olvasd ki hangosan!!) 
Their our know rules. 
Igen. Néha tényleg úgy érzi az ember, hogy nincsenek szabályok. (=There are 
no rules. ) 

  

De azért ott a fény az alagút végén! 

English can be understood through tough thorough thought, though. 

(=Az angolt megértheted alapos, kemény fejtörésen keresztül.) 

  

Itt vagy? És élsz még? 

http://blog.oxforddictionaries.com/2013/08/literally/
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Mert így a végére már nem igazán tudom, hogy vajon jól szórakoztál-e, vagy 
épp öngyilkos gondolataid támadtak. Úgyhogy szabad kommentelni, majd meg-
vigasztaljuk egymást! 

De félretéve a viccet… 

Mindebből egyetlen fontos tanulság van, legalábbis tanulásmódszertani 
szempontból: nézz az ilyen angolos őrültségekre úgy, mint egy cica, vagy egy 
kutyus személyiségének különleges, mosolyogtató megnyilvánulásaira, vagy 
mint a párod imádnivalóan aranyos apró hülyeségeire. Azokra, amiért szereted 
őt. 
Keresd az ilyesmiket, csodálkozz rájuk, és ess szerelembe az angol nyelv min-
den, elsőre talán csúnyácskának tűnő bibircsókjába, jó? 

És cserébe ő is ilyen szeretettel kötődik majd hozzád! ;) 

 

 

Instant Boost 1-4 angol tanulókártyák 

 

Választékos, igényes angol művelt, olvasott felnőtteknek 
Meseszép, árnyalt, művelt angol, hogy megcsillogtathasd az egyéni-
séged, a tudásod, az emberi értékeid, és hogy végre TE magad is 
meg legyél elégedve a nyelvtudásoddal! 

  

http://www.angolnyelvtanitas.hu/angolnyelvtanitas-blog/az-elo-angol-tarsalgas-3-bibircsokja
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Te hány angol szót ismersz? 

Ismered azt a tesztet, ami megmutatja, hogy hány angol szót is-
mersz? 
A Testyourvocab.com által összeállított teszt, egy érdekes, és tudományosan 
megalapozott módszerrel, három lépésben ellenőrzi le azt, hogy mekkora a 
szókincsed. 

A hibahatára kb +/- 10% – legalábbis, ha pontosan betartod az utasításokat. 

Ami a PONTOS eredményt garantálja: KIZÁRÓLAG azokat a szavakat jelöld 
be, amelyeknek legalább egy magyar megfelelőjét, vagy meghatározását isme-
red! NE jelöld be ismertnek azokat a szavakat, amelyeket láttál, vagy tanultál 
már, de a jelentése nem jut eszedbe! 

Kattints a sárga képre, és töltsd ki a tesztet! (Új ablakban nyílik!) 

  

 

  

Az angol nyelvtanulóknál a teszt készítői szerint 2500 és 9000 között szóródnak 
az eredmények. 

A tiéd mennyi? 

  

http://testyourvocab.com/
http://testyourvocab.com/
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ÖSSZEGZÉS:  

Ha szeretnéd tudni, 

kik vagyunk,  

és miben hiszünk 
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10 dolog,  

amiben mindenki mástól különbözünk 

Ma a különlegességet ünnepeljük. 
Ha már ismersz minket, most nem mondok újat. Ha viszont először találkozol 
velünk (üdv itt!), vagy még nem ismersz régóta, akkor ez a cikk jó kis kapasz-
kodó lesz a jövőre nézve. 

Ezeket várhatod tőlem, Szalai Gabriellától, és a munkatársaimtól. 

  

 

  

1. Itt nem angolt tanulsz, hanem nyelvtanulást, vagyis tanulás-
technikát. Kifejezetten angol nyelvtanulóknak valót. 

Mindenki más angolt tanít, talán mellékesen ad neked pár általános érvényű ta-
nulási tippet. Én nem tanulási tippeket adok, hanem megtanítom neked, hogyan 
tanulj angolt. (És aztán más nyelveket is!) 
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Mert a tanulás a hobbim. Napi szinten, szenvedélybeteg módon űzöm. 

 

2. 12 éve kutatok tanulásmódszertant, és a tudásom érthető, 
emberi nyelven kapod meg. Ingyen. 

Mindenkinek van valami aberrációja, nekem ez. 2005-ben kezdtem el, és előt-
tem ezt senki nem csinálta Magyarországon. Azért olvasgasd a cikkeimet, mert 
bármely kihívásra, nehézségre, vagy akadályra, amivel a nyelvtanulás során ta-
lálkozol, kapásból tudok 4-5-6 trükkös megoldást. 

Nem azért, mert okosnak születtem, hanem azért, mert több mint egy évtized 
munkáját fektettem abba, hogy tudjak neked segíteni. 

Egy angoltanárnak erre nincs ideje. Ő tanít. Én viszont kutathatok. Ezért is jár-
nak hozzám nemcsak nyelvtanulók, hanem angoltanárok is. 

 

3. A tanulástanítás mellett itt motivációt, inspirációt és bátorítást 
kapsz. 

Erre okom is van: szerintem sokkal több potenciál van benned, mint amit te fel-
tételezel magadról, sőt, még annál is, mint amit a legmerészebb álmaidban el-
képzeltél. Ezt szeretném veled megértetni. 

Moldova György írta le legtalálóbban: "az lenne a legjobb üzlet, ha az embere-
ket annyiért lehetne eladni, amennyit valójában érnek, de annyiért vehetnénk 
meg őket, amennyire tartják magukat." 

Többre vagy képes, mint gondolod. Hihetetlen dolgokra. Az, hogy beszélj ango-
lul, ennek csak egy pirinyó eleme. Vagy inkább: feltétele. 

 

4. A technikákban, amiket itt tanulsz, szokatlan dolgokat találsz 
– egy csomó szakterületről. 

Nincs még egy olyan őrült, aki a fegyveres erők kutatásai alapján segít neked a 
beszédtől való félelmet leküzdeni, vagy aki az üzleti tudományokat ötvözte a 
pedagógiával, és így segít neked projektként kezelni a nyelvtanulást. 



 

186 
 

Az én napi olvasmányaim az HBS (Harvard Business University) Working 
Knowledge, és a Positive Psychology News Daily, és havonta egyszer könyékig 
turkálok egy 80 ezer tudományos folyóiratot tartalmazó adatbázisban – és per-
sze rendszeresen olvasom annak az ötvenezer nyelvtanulónak a visszajelzéseit 
is, akik a témákat és a kihívásokat szállítják nekem! 

 

5. Itt NEM kábít senki univerzális, és garantáltan működő cso-
damódszerekkel. (Olyan nincs.) 
Helyette az egyetlen működő megoldást választottam: a kezedbe adom a teljes 
eszköztárat, tippek és trükkök garmadáját, amiből te magad is képes vagy meg-
találni a saját, külön bejáratú "csodamódszeredet". Csak így lehet. 

Kérlek, mindig gyanakodj, ha valaki azt mondja: "ez garantáltan működik". 
Nincs olyan. Emberi lényekre legalábbis. Robotokra könnyebb! 

 

6. Senki mástól nem kapsz nyelvtanulási stratégiát. 

Más előttem még csak nem is használta azt a szót, hogy "nyelvtanulási straté-
gia". Nemcsak a valódi értelmében, hanem sehogy sem. 

Mindenki csak a taktikai szintre, vagy akciószintre koncentrál. És javarészt ezért 
érzed azt, hogy "szétesik" a nyelvtanulás, hogy haladás helyett kapkodsz, és 
ad-hoc módon "tanulgatsz". És ezért nem látod magad előtt tisztán azt az utat, 
ami a nyelvtudáshoz vezet. Jobb híján leckékbe, modulokba kapaszkodsz, hogy 
mérd a haladásod – pedig a nyelvtanulás kőkemény készségfejlesztés, appok 
és könyvek helyett kint az élet dzsungelében. 

 

7. Itt kifejezetten magyar nyelvtanulókra szabott tanulási techni-
kákat és tananyagokat kapsz a kezedbe. 

Mert a fő kutatási területem: a magyar nyelvtanulók kulturális jellemzői. Ez le-
het, hogy új info lesz: nekünk picit nehezebben megy a nyelvtanulás. Jó, ha tu-
dod: ez nem azért van, mert szinkronosak a filmek, vagy, mert annyira más a 
magyar nyelv. Igen, ezek picit nehezítő tényezők, de az igazi okok NEM ezek. 

http://angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
http://angolnyelvtanitas.hu/nulladik-angolora
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Az igazi ok kettős: egyrészt a nyelvtanítás és a nyelvtanulás módszereiben rej-
lik, másrészt a kulturális beállítottságunkban keresendő. Én olyan tananyagokat 
fejlesztek, amelyek ez utóbbin is segítenek. 

  

8. A tanulókártyáimmal NEM egyszerűen angolt tanulsz, hanem 
nyelvtanulási technikákat. 

Ezek a kis paklik nem szimplán alap-, közép-, és felsőfokú mobil tananyagok, 
hanem készségfejlesztők. Mind egy-egy nyelvtanulási nehézségre ad megol-
dást. Viszont emiatt iszonyú nehéz a jelenleg 26 féle tanulókártya csomag közül 
választani. De inkább felvállalom ezt az elriasztást, ha cserébe érezhető ered-
ményeket adhatok neked. 

Minden tanulókártya csomagnak konkrét célja van. Csak pár példa: a Nyelvtan 
tanulókártya megmutatja, hogyan kell úgy tanulni nyelvtant, hogy beszédben is 
előjöjjön, a (Re)Start annak a módszerét adja oda, hogy gyorsan, és nyelvtan-
mentesen elevenítsd fel a passzív angol nyelvtudásod, a Story a folyékony be-
szédhez vezető legrövidebb útra vezet rá, a Vital család a kész kifejezések fel-
ismerését tanítja meg neked a leggyakoribb szókinccsel. És így tovább. Mind-
egyiknek megvan a maga titka. 
 

9. 2006 óta mi rendeztük a legtöbb rendezvényt angol nyelvta-
nulóknak. 

Nyelvtanuló Kiképző Bázis, Nulladik Angolóra, Hangadó, Külföldre költözöm tré-
ning, Diplomamentő Tréning, Irány felsőfok tréning, Megvan a nyelvvizsgám tré-
ning, Beszédtréning, SOS Angol Gyorssegély (ebből harmincnál is több volt 
már), SOS Angol Stratégia, Angol Plusz Nap, és ez még nem volt minden. 

Előttünk NEM is léteztek angol nyelvtanulóknak szóló tréningek – ahogy előt-
tünk a TANULÓKÁRTYA szó sem létezett a nyelvtanulásban. Mára szeren-
csére lett pár követőnk. Örülök neki, mert egyedül sokkal nehezebb volt a küzd-
elem az egészséges nyelvtanulási módszerek elterjesztéséért! 

 

http://shop.angolnyelvtanitas.hu/
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10. Nem kötök szakmai kompromisszumokat. Akkor sem, ha 
kéred. (Bocs.) 

Nálam nem találsz nyelvtani teszteket, mert tesztekkel nem lehet nyelvet ta-
nulni. Szimpla a,b,c,d választásos szintfelmérőm sincs, mert csak ebből nem le-
het felmérni a nyelvi szintedet. Nem ajánlok neked szótanuló appokat, mert a 
puszta szavak tanulása csak akadályoz a folyékony beszédben. Nincs nincs 
olyan tananyagom, amin először a magyar, aztán az angol kifejezés hangzik el, 
mert nem fordításra akarlak kondicionálni, hanem angolul gondolkodni akarlak 
megtanítani. 

Ezeket mind kérték tőlem a vevőim. De én nyugodt lelkiismerettel mondok ne-
met, és inkább a kezedbe adok valami olyasmit, ami MŰKÖDIK is. 

És a végére valami, amiben nem is különbözünk annyira más tisztességes cé-
gektől, de azért fontos, hogy tudj róla. 

 

+1. Szeretem a vevőimet. 

Nem is volt még olyan rég, amikor hetente egyszer gyalogosan elindultam a 
zuglói egyes postára, és kis vászonszatyorban vittem az akkor még összegumi-
zott tanulókártya csomagjaim feladni. Ha szerencsém volt, akkor hetente két-
szer(!), mert bejött akár heti 5-6 megrendelés is!! És ha tudnád micsoda öröm 
volt az első ötven feliratkozó! Na meg az első roll-up, amit megvettem! Nevess 
ki, de úgy éreztem, hogy befutottam. Mert ilyenje csak nagy cégeknek van. Na, 
hát innen indultam. És nagyon is emlékszem az érzésre. 

És bár sok vevő van, aki egyszerre végigrendeli a fél kínálatunkat, bizony van-
nak olyanok is, akik az utolsó pénzükön veszik meg a tanulókártya csomagjai-
mat. És szerintem mély tiszteletet érdemel az, amikor valaki a szűkös erőforrá-
saiból a jövőjébe fektet, mert jobb életet szeretne. Számomra rokon lélek min-
denki, aki a tanulásért áldozatokat hoz, mert az én cégem is így épült. Az utolsó 
pénzemet is tudásanyagokra és konferenciajegyekre költöttem. Jelentkeztem, 
aztán imádkoztam, hogy bejöjjön annyi pénz a határidőig, hogy ki tudjam fizetni. 

Ma évente kétszer az Egyesült Államokba járok szakmai konferenciákra, a har-
madik irodánkat már belsőépítész tervezte (és lassan ki is nőjük), a munkatár-
saim rajonganak a célért, amiért dolgozunk, és ehhez méltó munkát végeznek. 
Egy dolog maradt meg: az, hogy a cég legfontosabb értéke máig az alázat. 
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Tisztellek téged, mint vevőt, mert te teszed lehetővé, hogy új, innovatív termé-
keket hozzunk létre, vezessünk be a magyar piacra, és juttassunk el minél több 
emberhez. 

KÖSZÖNÖM NEKED! 

Nézz körül nálam, szeretnék segíteni neked, hogy előrelendülj a nyelvtanulás-
ban! 

  

Maradok tisztelettel (és ha nem baj, szeretettel is), 

 

az AngolNyelvTanitas.hu alapítója, az elfoglalt felnőttek nyelvtanulástanára 

 

http://shop.angolnyelvtanitas.hu/

