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LESSON ONE
Az angol nyelv tanitását a legtöbb tankönyv a betűk kiejtését segitő jelek ismertetésével kezdi. A 
sikeresebb módszerek azonban másként rendszerezik a tananyagot. A betűk kiejtésének ismeretétől 
függetlenül az angolban a szavak kiejtését külön-külön, egyenként kell megtanulni. Az ABC-vel tehát 
elég akkor foglalkozni, amikor már legalább alapfokon ki tudjuk magunkat fejezni. Természetesen, 
szükséges az ABC ismerete, hiszen gyakran előfordul, hogy egy szót, vagy a nevünket le kell 
betűznünk.
Ez a tananyag nem használja a kiejtést segitő viszonylag bonyolult nemzetközi irásjeleket. 
Egyszerűen magyarul irjuk le a kiejtést. A zárójelekben – a szószedet középső oszlopában – ez áll. 
Ahol a kiejtés leirása ennyire nem egyszerűsithető le, ott ez külön elemzés tárgya lesz. A lényeg, hogy 
használjuk bátran a tanult anyagot. Az igazán helyes kiejtést majd csak a gyakorlati életben, 
beszélgetéseink közben leszünk képesek  elsajátitani. 

A leckék három fő részre oszlanak:

1. A szavak, azok kiejtése és jelentése
2. Olvasmány és/vagy párbeszéd
3. Nyelvtan

Aki minden leckét jól megtanul, az képes lesz legalább közepes szinten kifejezni magát, s a 
nyelvvizsgáknak legalább az irásbeli részén is meg fog felelni.

A szószedetben a ° jel a szótaghatárokat jelzi. A szavak a szótaghatároknál választhatók el 
helyesen. A * jel azt mutatja, hogy az előtte álló szótagot hangsúlyozni kell. A szavak a * jelnél is 
elválaszthatók.

tel*e°phone (telefón) (1) telefon
book (buk) könyv
news*pa°per (nyúzpépö) (2) újság
dog (dog) kutya
car (kár) (3) kocsi, személyautó
bus (basz) autóbusz
or (or) vagy
plane (pléjn) repülőgép
man (men) (4) férfi
wom*an (uomön) (5) nő
boy (boj) fiú
girl (görl) lány
Mr. (misztör) Úr (megszólitásban)
Mrs. (misziz) Asszonyság (megszólitásban)
Miss (missz) Kisasszony (megszólitásban)
Brown (braun) (itt egy családi név)
this (disz) (6) ez
is (iz) van
no (nóu) nem (tagadás)
not (nat) nem (tagadás)
yes (jesz) igen
what (uat) mi? (kérdőszó), ami (névmás)
who (hú) ki? aki
a (a) egy (határozatlan névelő)
an (en) egy (határozatlan névelő)

(1) a (telefón) szó kiejtésében az  - ó - inkább  - őó -, ami összeolvad, némi hajlitással, mintha 
egyetlen magánhangzó lenne.

(2) az  - r - kiejtése általában nagyon gyenge, de teljesen el is maradhat. Akkor is lágyan ejtjük, ha 
a zárójelen belül fel van tüntetve.

(3) itt a szóvégi  - r - ne maradjon el, de ejtsük nagyon lágyan.



6

(4) a (mön) szóban az  - ö - inkább az  - eö - egyidejü, rövid kiejtésével jön látre. (A kiejtés 
magyar leírásában – a szószedet középső oszlopában - is így ejtendő ki az "ö")

(5) a (uomön) szóban, mint általában a  - w - betűvel kezdődő angol szavakban, a  - w - egy rövid  
u-szerű hang legyen.

(6) az angol  - th - helyes kiejtése sok gyakorlást igényel. Tanulmányaink kezdetén legegyszerűbb, 
ha egy lágy d-szerű hangnak ejtjük, úgy, hogy a nyelvünk hegye a fogaink közül indul, s a hang 
ejtése közben gyorsan hátrahúzódik. Egyébként is szoktassuk nyelvünket ahhoz, hogy angol 
beszéd közben hátrább álljon. Ahol a  - th - kiejtése nem egyszerűsithető d-szerű hangra, ott a 
zárójelben is  th-ként lesz feltüntetve, s próbáljuk ezt kimondani kissé pöszén.

(7) az  - a - magánhangzó az ABC betűinek kiejtése során  - ej -. Névelőként azonban leginkább az  
- eö - együttes, gyors kimondása, úgy, mint a már tanult  - man - szóban. Megjegyzendő, hogy 
vannak dialektusok, főleg az USA-ban, melyekben névelőként is -  ej - hangzású.
Az angol  - a -  és  - an - határozatlan névelők.

KÉRDÉS – FELELET

Is this a book? Is this a plane? Is this a book or a plane? 
Yes, this is a book. No, this is not a plane. This is a book.
What is this?
This is a book.
Is this a woman? Is this a man? Is this a woman or a man?
Yes, this is a woman. No, this is not a man. This is a woman.
Is this Mrs. Brown. Is this Mr. Brown? Is this Mrs. or Mr. Brown?
Yes, this is Mrs. Brown. This is Mrs. Brown.
Who is this?
This is Mrs.Brown.

NYELVTAN

Sok tankönyv a lehetséges összevonásokat rögtön a tananyag elején vezeti be. Szerintem 
eredményesebb, ha előbb mindent megtanulunk teljes hosszúságában leirni és kimondani, amig 
beszédkészségünk olyan szintre fejlődik, melyen az összevonás már természetes számunkra, vagyis 
"magától jön". Igy nem esünk abba a hibába, hogy nem tudjuk, mit takar az összevonás. (Például a  - 
they'd - létrejöhet a  - they would -  és a  - they had -  összevonásából is.)

Az angol  - is -  (illetve a később tanulandó, a többes számra alkalmazott  - are - ) nem egészen a 
magyar  - van - ( - vannak - ) megfelelője. Mint látni fogjuk, azt, hogy valami  - van, létezik -, az 
angolban a  - there is -  ( - there are - ) szerkezettel fejezzük ki. Az  - is, are -  megfelelője egyszerű 
magyar mondatokban többnyire elmarad. (This is a book. = Ez .... egy könyv.) 
Az angol mondatokban vagy ige, vagy segédige tartozik a mondat alanyához. Vagyis, az  - is, are -  
nem hagyható el a magyar mondatszerkesztés módjára.

Itt essen szó az angol mondatok meglehetősen szigoru szórendjéről is. Kijelentő mondatokban ez:
alany + állitmány + tárgy + határozók (1. módhatározók  2. helyhatározók  3. időhatározók) A 
jelzők a jelzett szavak elé kerülnek.

GYAKORLATOK

Irjuk be a hiányzó szavakat:
1. Is ......... a girl? ............, this is a girl. No, this is not ...... girl.
2. ....... this a boy? No, this .... not a boy. .........., this is a boy.
3. ........ this a girl or a boy. ......... is not a boy. This ...... a girl.
4. ...... Mr. Brown a man? ...... this Mr. Brown? Who .... this?

Alkossunk kérdéséket a megadott szavakból:
1. this-not-woman-a-is ...............................................................................
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2. is-who-this ...............................................................................
3. book-dog-a-or-a-this-is ...............................................................................
4. bus-yes-is-a-this ...............................................................................
5. a-this-is-boy ...............................................................................

Tegyük ki a kérdőjelet, ahol szükséges:

1. Is this a boy or a girl 
2. This is Mr. Brown 
3. Who is this 
4. Is this a newspaper
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LESSON TWO
it (it) az
they (dej) azok
here (hiö) itt
there (deö) ott
this (disz) ez
that (det) az
these (díz) (1) ezek
those (dóz) azok
one (van) egy
two (tú) (2) kettő
three (thrí) (3) három
four (fór) négy
five (fájv) öt
six (sziksz) hat
seven (szevn) hét
eight (éjt) nyolc
nine (nájn) kilenc
ten (ten) tíz
ques*tion (kuesztsön) kérdés
an*swer (enszőr) válasz
please (plíz) kérem 
map (mep) térkép
Eng*land (inglend) Anglia
Cuba (kjubö) Kuba
of (ov) -nak, -nek (birtokos előljáró) 
the (dö,di) (4) a, az (határozott névelő)
con*ti°nent (kantinönt) földrész
coun*try (kauntri) ország
state (sztét) állam (pl. Texas)
city (sziti) város
street (sztrít) út, utca
in (in) -ban, -ben
where (ueör) hol? ahol
small (szmoll) kicsi
big (big) nagy
Eu*rope (juröp) Europa

(1) itt az  - í - magánhangzó hosszú, mint a magyar  - dísz -  vagy  - szín -  szavakban.
(2) itt is hosszan ejtjük a magánhangzót
(3) itt az angol  - th -  nem lehet a magyar  - d -  vagy  - t -  hanggal azonos. Ha például a magyar  - t 

-  hanggal azonos, akkor a szó jelentése magyarul  - fa -. Próbáljuk tehát angolosan ejteni, az első 
leckében tanultak szerint.

(4) attól függően  - dö -  vagy  - di - , hogy mássalhangzóval vagy magánhangzóval kezdődő szó előtt 
áll e.

OLVASMÁNY

This is a map. This is a map of the United States of America. The USA (United States of America) is 
a country. It is a big country. It is in America. America is a continent. England is a country in Europe. 
California is a state in the USA. New York is a big city in the state of New York. Wall Street is in 
New York City. Cuba is a small country in America.

KÉRDÉS – FELSZÓLÍTÁS

Is this a question or an answer? Ez egy kérdés vagy egy felelet?
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What continent is this? Melyik földrész ez?
What city is this? Melyik város ez?
What street is that? Melyik utca az?
Where is England? Hol van Anglia?
A question, please! Egy kérdést legyen szives!
Question, please! Kérem, kérdezzen!
An answer, please! Egy választ legyen szives!
Answer, please! Kérem, válaszoljon!

NYELVTAN

Az angol nyelvben nincs külön tegeződő illetve magázódó forma. Tehát a  - Felelj, kérlek! – és a  - 
Feleljen, kérem! -  fordítása azonos:  - Answer, please! –

AZ  - of - ELŐLJÁRÓSZÓ 

Általában az élettelen birtokviszony kifejezésére szolgál. A szabály szerint személyek esetére nem 
használható, de az utcai nyelv ezt nem mindig veszi figyelembe. A  - the map of Europe -  jelentése:  
- Európa térképe -  (Európának a térképe). A  - The United States of America -  szószerinti 
jelentése:  - Amerikának az egyesült államai -.   A  - states -  szóban a szóvégi  - s -  a többes szám 
jele. 
Az angol mondatnak a birtoklást kifejező  - of -  szerkezetű része könnyebben lefordítható, ha a 
fordítást az  - of -  mögötti résszel, vagyis a birtokossal kezdjük.

AZ ANGOL  - a, an -  HATÁROZATLAN NÉVELŐK

Ha a főnév nem áll többes számban, s nem áll előtte a  - the -  határozott névelő, akkor szükséges az  - 
a -  vagy az  - an -  használata. Mássalhangzóval kezdődő főnevek elé az  - a - , magánhangzóval 
kezdődő főnevek elé az  - an -  kerül. Van néhány kivétel, melyeket a főnév kezdőbetűjének kiejtése 
idéz elő: például  - a university -, ahol a szóelejei  - u -  magánhangzó kiejtése  - ju -. Vagy  - an 
hour -, ahol a  - h -  néma marad.

Nevek előtt az angolban nem áll névelő, kivéve ha a névelő része a névnek (pl. The United States of 
America.)

A  - this, these, that, those -  SZAVAK

Ha az, amire a mutatószó vonatkozik, a közelünkben van, akkor egyes számban a  - this -, többes 
számban a  - these -  használatos. Ha nem a közelünkben lévő valamire vonatkozik, akkor egyes 
számban a  - that - , többes számban a  - those -  használatos.

This is a book. These are books. That is a chair. Those are tables.
Ez egy könyv. Ezek könyvek. Az egy szék. Azok asztalok.
This book is here. These pens are here. That door is there. Those dogs are there.
Ez a könyv itt van. Ezek a tollak itt vannak. Az az ajtó ott van. Azok a kutyák ott vannak.

Az  - it, they -  helyettesitő szavak a mutatószót, illetve a mondat alanyát helyettesíthetik. Ha akár 
kijelentő, akár kérdő mondatban a mutatószóval, vagy a mondat alanyával, egyértelművé tettük azt, 
hogy miről van szó, akkor a továbbiakban már elég az  - it, they -  használata:

Is that a car? No, it is not. What is it? It is a bus. Is it big? Yes, it is.

This is a book. These are books. That is a car. Those are cars.
It is small. They are big. It is small. They are big.
Is this book big? Are those cars big?



10

No, it is not.  Yes, they are.

RÖVID VÁLASZ

Az angolban, ha a kérdés első szava  - is, are -  vagy más később tanulandó segédige, akkor rövid 
választ adunk. Ennek képlete a következő:

Az üresen hagyott két helyre a kérdés első két szava kerül, de megfordított sorrendben. Például:

Are they American? Yes, they are. No, they are not.
Ők amerikaiak? Igen, azok. Nem, nem azok.
Is this a bus? Yes, it is. No, it is not.
Ez egy busz? Igen, ez az. Nem, ez nem az.
Are those books big? Yes, they are. No, they are not.
Azok a könyvek nagyok? Igen, azok nagyok. Nem, azok nem nagyok.

GYAKORLATOK

Irjuk be a hiányzó szavakat
1. .......... these books small? 5. ............ that car big or small?
2. Yes, ..........  are. 6. ............ is small.
3. .......... that a man? 7. ............ those dogs?
4. No, .......... is not. 8. ............, they are.

Alkossunk mondatokat a megadott szavakkal
1. country-is-that-big .................................................................................
2. Europe-England-is-in-country-a .................................................................................
3. continent-is-big-America-a .................................................................................
4. state-a-California-is .................................................................................
5. dog-is-this-big-a-not .................................................................................

Tegyük tagadóvá a mondatokat
1. America is a big continent. .................................................................................
2. This book is big. .................................................................................
3. Those dogs are small. .................................................................................
4. This is Mr. Brown. .................................................................................

Irjuk be a megfelelő névelőt

1. That is ......... big bus.
2. These are ......... dogs.
3. This is ........ USA.
4. That is ....... man.

Pozitív válasz esetén: Yes,  .......  .........  .
Negatív válasz esetén: No,   ........  ........  not.


