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MagyarOK B2+ munkafüzet 
Megoldókulcs a munkafüzet feladataihoz  

 
1. FEJEZET 
 
30/1. a) Új környezetben, új emberek között könnyen előfordul, hogy kellemes beszélgetés 
helyett beáll az a bizonyos kínos csend. Ilyenkor várhatjuk, hogy múljon az idő, de van ennél 
egy jobb megoldás! 
 
b) Kezdeményezzünk rövid beszélgetést a mellettünk álló emberekkel! Már a szemkontaktus 
sokat elárul arról, hogy a mellettünk állók készek-e egy könnyed beszélgetésre. A magyarok 
talán nehezebben kezdeményeznek ilyen típusú beszélgetést, de általában nagyon nyitottak, 
és szívesen bekapcsolódnak a beszélgetésbe. 
A könnyed társalgás egyik haszna, hogy értékes információkat cserélhetünk, fontos 
ismeretségeket köthetünk. 
 
c) Smalltalk alkalmával jó, ha kerüljük a személyes, vallási vagy politikai kérdéseket. 
Biztonságos téma az időjárás, az a rendezvény vagy helyszín, ahol éppen vagyunk, vagy 
a beszélgetőpartnerünk foglalkozása. Hogyan kezdjük ezt a könnyed beszélgetést? 
Azok a jó kérdések, amelyekre a partner könnyen tud reagálni. Például: Önöknél is ilyen 
hőség van? Vagy: Melyik szállodában lakik? Régóta tartózkodik a városban? Jól érzi magát? 
 
d) Ha felteszünk néhány általános kérdést, hamar megtudhatjuk, mi érdekli a partnerünket. 
Sikeres lesz a társalgás, ha olyan témát keresünk, amiről mi magunk is szívesen beszélünk. 
Ha látszik rajtunk, hogy érdekel, amit a partnerünk mond, ő is aktívabban részt vesz a 
társalgásban. Lehet, hogy találunk olyan várost, ahol már mindketten jártunk, olyan nyelvet, 
amelyet mindketten beszélünk vagy olyan hobbit, amellyel mindketten szívesen töltjük az 
időnket. 
 
31/2. Szabályos igék: vár/várni, tölt/tölteni, elárul/elárulni, cserél/cserélni, köt/kötni, 
kerül/kerülni, kezd/kezdeni, tud/tudni, reagál/reagálni, talál/találni, beszél/beszélni, 
mond/mondani, megtud/megtudni, jár/járni 
-s, -sz, -z végű igék: kezdeményez/kezdeményezni, keres/keresni, 
Ikes igék: múlik/múlni, bekapcsolódik/bekapcsolódni, lakik/lakni 
Ikes -s, -sz, -z végű igék: látszik/látszani,  
A kilenc rendhagyó ige: van, lesz/lenni, részt vesz/venni, 
Egyéb többtövű igék: --- 
Hangzóvesztő igék: érdekel, érdekli/érdekelni, érez, érzi/érezni 
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31/3. Határozatlan ragozás Ön, ő, az: előfordul (nincs tárgy), beáll (nincs tárgy), múljon 
(nincs tárgy), van (nincs tárgy), elárul (nincs tárgy), tud (reagálni = határozatlan tárgy), lakik 
(nincs tárgy), tartózkodik (nincs tárgy), látszik (nincs tárgy), érdekel (bennünket = 
határozatlan tárgy), mond (amit = határozatlan tárgy), részt vesz (nincs tárgy),  
mi: kezdeményezzünk (rövid beszélgetést = határozatlan tárgy), cserélhetünk (értékes 
információkat = határozatlan tárgy), köthetünk (fontos ismeretségeket = határozatlan tárgy), 
vagyunk (nincs tárgy), felteszünk (néhány általános kérdést = határozatlan tárgy), találunk 
(olyan várost = határozatlan tárgy), keresünk (olyan témát = határozatlan tárgy), beszélünk 
(nincs tárgy), jártunk (nincs tárgy), beszélünk (olyan nyelvet = határozatlan tárgy) 
Önök, ők: kezdeményeznek (ilyen típusú beszélgetést = határozatlan tárgy), bekapcsolódnak 
(nincs tárgy) 
 
Határozott ragozás Ön, ő, az: érdekli (a partnerünket = határozott tárgy),  
mi: várhatjuk ((azt = határozott tárgy), kerüljük (a személyes, ... kérdéseket = határozott 
tárgy), kezdjük (ezt a könnyed beszélgetést = határozott tárgy), megtudhatjuk ((azt) = 
határozott tárgy), töltjük (az időnket = határozott tárgy) 
 
32/4. A megoldást ld. a 3. feladatban. 
 
32/5. Fiú: Hova utazol? 
Lány: Szegedre. 
Fiú: Én is. Ott laksz? 
Lány: Nem, csak egyetemista vagyok ott. Te?  
Fiú: Én is. Táncművészetire járok. 
Lány: Tényleg? 
Fiú: Igen. Szegedre megyek próbálni. Kecskeméten meglátogattam a barátnőmet. Te, mi 
járatban? 
 
b) Lány: Hát, ahogy mondtam, egyetemista vagyok, úgyhogy az egyetemre megyek. Angol 
szakos vagyok. 
Fiú: Angol szakos. 
Lány: Aha. Meg igazából most amiatt megyek, mert lesz edzésem. Szinkronúszom. 
Fiú: Szinkronúszol? 
  
c) Lány: Igen. És most készülünk versenyre, úgyhogy most elég sokat edzünk. 
Fiú: Sose értettem, hogy a vízben hogy lehet ennyien egyszerre mozogni. Mert még a 
színpadon rendben van. 
Lány: Hát, sokat gyakorolunk. 
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Fiú: Az nagyon szuper... Ha van kedved, Szegeden összefuthatnánk egy kávéra esetleg, vagy 
gyere el az előadásra. 
 
d) Lány: Lesz előadásotok? Mikor? 
Fiú: Hát, most van a főpróba. Egy hét múlva. 
Lány: Jó. Szuper. Oké. Elmegyek.  
Fiú: Fent vagy a Facebookon? 
Lány: Aha. 
Fiú: Akkor majd jelölj be, mert most nincs nálam semmi. Kuti Gergő. Szia! 
Lány: Szia! Nagy Enikő. 
Fiú: Szia! 
Lány: Oké, bejelöllek. Akkor majd rád írok, és akkor eljövök. 
 
e) Fiú: Egyébként mit olvasol? 
Lány: Egy önéletrajzi regényt. 
Fiú: Jó? 
Lány: Nekem nagyon tetszik. 
Fiú: Régebben engem is érdekeltek az életrajzi regények, de mostanában inkább filmeket 
nézek a témában. 
 
33/6. Szabályos igék: jár/járni, próbál/próbálni, meglátogat/meglátogatni, mond/mondani, 
készül/készülni, ért/érteni, gyakorol/gyakorolni*, összefut/összefutni, bejelöl/bejelölni, ír/írni 
-s, -sz, -z végű igék: edz/edzeni, olvas/olvasni, néz/nézni 
Ikes igék: lakik/lakni 
Ikes -s, -sz, -z végű igék: utazik/utazni, szinkronúszik/szinkronúszni, tetszik/tetszeni 
A kilenc rendhagyó ige: (el)megy/(el)menni, van, lesz/lenni, eljön/eljönni 
Egyéb többtövű igék: --- 
Hangzóvesztő igék: mozgok, mozog/mozogni, érdekel, érdekli/érdekelni 
 
* A gyakorol igében az utolsó ó kieshet: gyakorolok/gyakorlok, gyakorolunk/gyakorlunk, 
gyakorolom/gyakorlom, gyakorolod/gyakorlod 
 
34/7. Határozatlan ragozás én: egyetemista vagyok (tárgyatlan ige), Táncművészetire járok. 
(tárgyatlan ige) Szegedre megyek próbálni. (tárgyatlan ige) Az egyetemre megyek. 
(tárgyatlan ige) Angol szakos vagyok. (tárgyatlan ige) Amiatt megyek, mert ... (tárgyatlan 
ige) Szinkronúszom. (tárgyatlan ige) Elmegyek. (tárgyatlan ige) Akkor majd rád írok (nincs 
tárgy a mondatban), bejelöllek (határozatlan, -lak/-lek raggal, mert a tárgy „téged”) 
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te: Ott laksz? (tárgyatlan ige) Szinkronúszol? (tárgyatlan ige), gyere el az előadásra 
(tárgyatlan ige) Fent vagy a Facebookon? (tárgyatlan ige) mit olvasol? (határozatlan tárgy: 
„mit”) filmeket nézek (határozatlan tárgy: „filmeket”) 
Ön, ő: Lesz edzésem. (tárgyatlan ige) Mert még a színpadon rendben van. (tárgyatlan ige) Ha 
van kedved, ... (tárgyatlan ige) Lesz előadásotok? (tárgyatlan ige) Most van a főpróba. 
(tárgyatlan ige) nagyon tetszik (tárgyatlan ige) 
mi: készülünk a versenyre (tárgyatlan ige), sokat edzünk (tárgyatlan ige), elég sokat 
gyakorolunk (tárgyatlan ige), összefuthatnánk egy kávéra (tárgyatlan ige) 
ti: ––– 
ők: engem is érdekeltek/érdekelnek az önéletrajzi regények (határozatlan tárgy: „engem”) 
Határozott ragozás 
én: Ahogy mondtam/mondom (tárgyas ige, határozott tárgy: implicit „azt”), sose 
értettem/nem értem (tárgyas ige, határozott tárgy: implicit „azt”) 
Más alak a párbeszédben nincsen. 
 
35/8. 2. Hadd tudja meg az egész világ, mi történt! 3. Hadd segítsek! 4. Hadd kísérjelek haza! 
5. Hadd mutassam be neked az öcsémet! 6. Hadd csukjam be az ablakot! 7. Hadd nézzem 
meg ezt a filmet! 8. Hadd mondjam végig, amire gondolok!  
 
35/9. 2. Hadd egyen reggelire lekváros kenyeret az a gyerek! 3. Hadd számítógépezzen egész 
délelőtt (az a gyerek)! 4. Hadd egyen csak krumplit (az a gyerek)! 5. Hadd találkozzon a 
barátaival (az a gyerek)! 6. Hadd menjen el a koncertre (az a gyerek)! 7. Hadd bulizzon, amíg 
fiatal (az a gyerek)! 8. Hadd aludjon másnap is sokáig (az a gyerek)! 
 
36/10. 1. c) megismerkedtél d) megismerkedtünk 
2. a) összefutottunk b) Fussunk össze c) futottunk össze d) összefutni 
3. a) látogattok meg b) meglátogatunk c) látogass meg d) meglátogatlak  
4. a) mutassam be b) bemutatni c) Mutass be d) bemutatott  
5. a) átadta b) átadni c) átadtam 
 
36/11. Gondosan megterveztem a mai napomat. Egy biztos: nem akarom elvesztegetni az 
időmet. Ébredés után, az ágyban átlapozom az újságokat és megiszom az első kávémat. Dél 
körül felkelek, felöltözöm, és betérek a sarki vendéglőbe. A vendégőben megrendelem az 
ebédemet. Lehet, hogy közben összefutok néhány ismerőssel is. Ebéd után iszom egy jó 
kávét, majd hazamegyek, hogy megnézzek egy filmet. Este elmegyek a klubba, hogy 
találkozzam a barátaimmal. Megiszunk valamit, táncolunk egy kicsit, és már el is érkezett a 
holnap… 
 



MagyarOK B2+ tankönyv 

© Szita Szilvia – Pelcz Katalin  www.magyar-ok.hu 5 

37/12. a) 2. betért 3. belépett 4. bemenekültünk 5. berepült 6. be kell szaladnom 7. Jöjjön be! 
8. Nézz be 9. helyezze be 
 
b) 1. járta be/utazta be 2. járta be/utazta be 3. bebarangoltuk 
 
c) 1. számol be 2. bemutat 3. bejelenti 4. mutatja be 5. mutatkozzam be 6. Bemondták 7. 
bevezetett 8. beszólt 
 
d) 1. befejezzék-e 2. fejeződött be 3. Fejezze be 4. következtek be 5. be kell zárni 6. Csukja 
be 
 
e) 1. bekapok 2. ugrott be 3. bebeszéljük 4. bejön  
 
f) 1. vezetett be 2. befolyásolni 3. be kell tartani 4. oszthatom be 5. Belátom 
 
38/13. a) 1. egy musicalt 2. a londoni nagybátyámat 3. emberi sorsokat 4. a kedvenc 
múzeumomat 
 
b) 1. széles körű áremeléseket 2. számos újítást 3. új alapelveket 4. a portrérajzolás 
művészetébe  
 
c) 1. az országot – a világot – a vidéket 2. hosszú utat 
 
39/14. 2. tart 3. fordít 4. megtervezi 5. szenteli 6. hagy 7. tűnik 8. kerül 
 
40/15. a) 2. beáll a kínos csend 3. van egy jobb megoldás 4. beszélgetést kezdeményez 5. 
kész a beszélgetésre 6. bekapcsolódik a beszélgetésbe 7. értékes információkat cserél 8. 
fontos ismeretségeket köt 9. személyes kérdéseket érint 
 
b) 1. Könnyen előfordul, hogy egy konferencián új emberekkel kerülünk kapcsolatba. 
2. A könnyed beszélgetés nem egyenlő a felszínes beszélgetéssel. Ilyen alkalmakkor is lehet 
értékes információkat cserélni. 
3. Könnyed beszélgetés alkalmával ne válasszuk a pénz vagy a betegségek témáját! Ennél 
van egy jobb megoldás. Beszélgessünk inkább a munkánkról vagy az adott rendezvényről. 
4. A beszélgetés előtt még nem tudhatjuk, hogy felesleges vagy fontos ismertséget kötünk-e 
majd. 
5. Ha a beszélgetésben beáll a kínos csend, az időjárás témájáról mindig lehet beszélgetni. 
6. Olyan ügyetlennek érzem magam. Fogalmam sincs, hogyan próbáljak bekapcsolódni a 
beszélgetésbe! 
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7. Szerencsére olyan ember vagyok, aki könnyen kezdeményez beszélgetést idegenekkel. 
8. A könnyed beszélgetés témái általában nem érintenek személyes kérdéseket. 
9. A másik ember szemén is látjuk, ha kész a beszélgetésre. 
 
40/16. a) 2. nekilát a munkának 3. munkához lát 4. megszakítás nélkül dolgozik 5. 
elvesztegeti az idejét 6. retteg a magánytól 7. fogadja a vendégeket 8. társasági életet él 
 
b) 2. retteg a magánytól 3. megszakítás nélkül dolgozik 4. nekilát a munkának vagy 
munkához lát 5. elvesztegeti az idejét 6. fogadja a vendégeket 7. társasági életet él 
 
41/17. 2. érzékenyek vagyunk a fájdalomra / különösen érzékenyek vagyunk a fájdalomra / 
nyolc és tíz óra között különösen érzékenyek vagyunk a fájdalomra 
3. tudunk gondolkozni, koncentrálni és dolgozni / hatékonyan tudunk gondolkozni, 
koncentrálni és dolgozni / késő délelőtt hatékonyan tudunk gondolkozni, koncentrálni és 
dolgozni 
4. elérjük a nap mélypontját / elérjük a nap egyik mélypontját / tizenkét óra körül elérjük 
(érjük el) a nap egyik mélypontját 
5. érdemes pihenőt tartani / érdemes rövid pihenőt tartani / ebéd után érdemes rövid pihenőt 
tartani 
 
42/18. (Igyekeztünk minden, ebben a kontextusban tipikus szórendet megadni, de 
elképzelhető, hogy néha más szórend is tipikus és természetes lehet.) 
Julien-Joseph Virey, francia orvos a 19. század elején érdekes felfedezést tett. 
Észrevette, hogy a pulzusunk és a vérnyomásunk a nap folyaman változik / a pulzusunk és a 
vérnyomásunk változik a nap folyamán / a nap folyamán változik a pulzusunk és a 
vérnyomásunk. 
A változások ritmusának a „belső óra” nevet adta. 
Ma már tudjuk, hogy az embertől a mikrobáig mindennek van biológiai ritmusa. 
Az ember belső órája körülbelül így néz ki:  
Hat óra körül ébred fel a test. Emelkedni kezd a vérnyomás, és felgyorsul a szívverés / A 
vérnyomás emelkedni kezd, és a szívverés felgyorsul. A szervezet felkészül az új napra. 
Van olyan ember, aki azonnal frissen ébred, de van olyan is, akinek kell egy kis idő, amíg el 
tudja kezdeni a napot. 
Nyolc és tíz óra között különösen érzékenyek vagyunk a fájdalomra / a fájdalomra különösen 
érzékenyek vagyunk. 
Aki migrénre, reumára hajlamos, ilyenkor érzi legerősebben a fájdalmat / a fájdalmat 
ilyenkor érzi legerősebben. Jó hír viszont, hogy ilyenkor hatnak legjobban a 
fájdalomcsillapítók is / a fájdalomcsillapítók is ilyenkor hatnak legjobban. 
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Tíz és tizenkét óra között vagyunk a legkreatívabbak. Ilyenkor tudunk a leghatékonyabban 
gondolkozni, koncentrálni és dolgozni. Ez az ideális időpont mindenféle vizsgára. 
Tizenkét óra körül érjük el a nap egyik mélypontját. A test működése lelassul, felkészül az 
emésztésre. 
Ilyenkor érdemes rövid pihenőt tartani / Érdemes ilyenkor rövid pihenőt tartani, mert ez az 
időszak nem alkalmas a munkára / ez az időszak a munkára nem alkalmas. 
Nyelvtanulók, figyelem! Négy és hat óra között van az ideális időpont a szótanulásra. A 
hosszú távú memóriánk ugyanis ilyenkor működik a legjobban / Ugyanis ilyenkor működik a 
legjobban a hosszú távú memóriánk / Ugyanis a hosszú távú memóriánk ilyenkor működik a 
legjobban. 
Nyolc és tíz óra között az érzékszerveink különösen élesek / különösen élesek az 
érzékszerveink. Ez azért van, mert a szervezet ebben az időszakban több adrenalint termel / 
ebben az időszakban több adrenalint termel a szervezet / ebben az időszakban a szervezet 
több adrenalint termel. Az immunrendszer tökéletesen működik / Tökéletesen működik az 
immunrendszer. 
 
2. FEJEZET 
 
44/1. a) Tavaly kihívtam több osztályt, hogy óra alatt küldjenek el nekem egy sms-t úgy, 
hogy én ne vegyem észre. Elég magabiztos voltam, azt gondolván, hogy azért nagyjából 
tudom, hogy mi minden történik körülöttem.  
 
b) Csúnya bukás lett a vége: csak az nem küldött sms-t, aki nem akart. Idén megismételtem a 
tesztet egy kilencedikes osztállyal. Azt sejtettem, hogy idén sem fogok nyerni, de az, ami 
következett, egészen megdöbbentett. 
 
c) Hogy 15 perc után kaptam a 17 fős csoportból 10+ sms-t, az hagyján. Volt, aki először 
csak bejelölt ismerősként, és volt, aki a táblán látható tízsoros szöveget küldte el hibátlanul. 
És ez mind semmi, mert olyan is volt, aki megcsinált egy feladatot, majd lefényképezte, és 
egyszerűen felhívott Messengeren, hogy akár ki is javíthatnám.  
 
d) Aztán az egyik diák angol szavakat kérdezett, és megint más az elolvasandó olvasmányból 
két teljes bekezdést kimásolt és elküldött. Nem beszéltem még akkor a matricadömpingről, és 
arról sem, aki regisztrált egy teljes Facebook-profilt, méghozzá „Nyertünk, tanár úr” néven, 
majd ezt továbbította nekem.  
 
e) Volt, aki szelfit küldött, de olyan is, aki lefotózott, a fejemre egy macskát applikált, és ezt 
küldte el. Mindezt úgy, hogy az angol.óra folyt, én pedig semmit nem vettem észre.  
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Ismét bebizonyosodott, fogalmunk sincs arról, hogy mi történik az osztályteremben... Már ha 
nem akarják a diákok, hogy fogalmunk legyen. 
 
45/2. A határozatlan ragozást adtuk meg. 
-t: történt, akartam/akart, megismételtem/megismételt, bejelöltem/bejelölt, 
megcsináltam/megcsinált, kimásoltam/kimásolt, beszéltem/beszélt, nyertem/nyert, 
regisztráltam/regisztrált, folyt (csak 3. személyben), applikáltam/applikált 
-t/-tt: tudtam/tudott, küldtem/küldött, következtem/következett, kaptam/kapott, 
lefényképeztem/lefényképezett, kérdeztem/kérdezett, bebizonyosodott (csak 3. személyben), 
lefotóztam/lefotózott 
-ott/-ett/-ött: sejtettem/sejtett, megdöbbentettem/megdöbbentett, továbbítottam/továbbított,  
Rendhagyó igék: észrevettem/észrevett, voltam/volt, lettem/lett 
 
45/3. Határozatlan ragozás: kihívtam több osztályt (határozatlan tárgy: „több osztályt”), 
küldjenek nekem egy sms-t, magabiztos voltam (nincs tárgy), mi történik körülöttem (nincs 
tárgy), csúnya bukás lett a vége (nincs tárgy), csak az nem küldött sms-t (határozatlan tárgy: 
„sms-t”), aki nem akart (határozatlan tárgy: implicit „sms-t küldeni”), ami következett 
(nincs tárgy), egészen megdöbbentett (határozatlan tárgy: implicit „engem”), kaptam 10 
sms-t (határozatlan tárgy: „sms-t”), bejelölt ismerősként (határozatlan tárgy: implicit 
„engem”), megcsinált egy feladatot (határozatlan tárgy: „egy feladatot”), angol szavakat 
kérdezett (határozatlan tárgy: „angol szavakat”), két teljes bekezdést kimásolt (határozatlan 
tárgy: „két teljes bekezdést”), nem beszéltem a matricadömpingről (nincs tárgy), regisztrált 
egy teljes Facebook-profilt (határozatlan tárgy: „egy teljes Facebook-profilt”), 
bebizonyosodott (nincs tárgy), a fejemre egy macskát applikált, az angolóra folyt (nincs 
tárgy), semmit nem vettem észre (határozatlan tárgy: „semmit”), szelfit küldött 
(határozatlan tárgy: „szelfit”) 
Határozott ragozás: nagyjából tudom (határozott tárgy: implicit „azt”), én ne vegyem észre 
(határozott tárgy: implicit „azt”), azt sejtettem (határozott tárgy: „azt”), megismételtem a 
tesztet (határozott tárgy: „a tesztet”), a táblán látható tízsoros szöveget küldte el hibátlanul 
(határozott tárgy: „a táblán látható tízsoros szöveget”), ezt továbbította nekem (határozott 
tárgy: „ezt”), ha nem akarják (határozott tárgy: implicit „azt”)  
 
45/4. én: magabiztos voltam, sms-t küldtem, szavakat kérdeztem, semmit sem vettem észre, 
nem akartam sms-t küldeni  
te: magabiztos voltál, sms-t küldtél, szavakat kérdeztél, semmit sem vettél észre, nem akartál 
sms-t küldeni  
Ön, ő: magabiztos volt, sms-t küldött, szavakat kérdezett, semmit sem vett észre, nem akart 
sms-t küldeni 
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mi: magabiztosak voltunk, sms-t küldtünk, szavakat kérdeztünk, semmit sem vettünk észre, 
nem akartunk sms-t küldeni 
ti: magabiztosak voltatok, sms-t küldtetek, szavakat kérdeztetek, semmit sem vettetek észre, 
nem akartatok sms-t küldeni 
Önök, ők: magabiztosak voltak, sms-t küldtek, szavakat kérdeztek, semmit sem vettek észre, 
nem akartak sms-t küldeni 
 
46/5. 1. Megjósolták például, hogy az emberek magasabbak lesznek. Az átlagos testmagasság 
(akkoriban a férfiaknál 165–170 cm) 10 centiméterrel fog nőni.  
2. Az emberek hosszabb ideig fognak élni.  
3. A közlekedés az új technológiáknak köszönhetően fel fog gyorsulni. Autók nem lesznek, 
minden közlekedési eszköz a föld alatt vagy a levegőben jár majd.  
4. Az ember sokkal jobban ki fogja használni a természetes energiaforrásokat, különösen a 
napenergiát.  
5. A kommunikációs eszközök is fejlődni fognak. A reggeli kávé mellett senki nem fog már 
újságot olvasni, hiszen nem lesznek újságok. Drót nélküli telefonon, hologramos 
kommunikációs eszközökkel fogjuk tartani egymással a kapcsolatot. 
6. A jövőben növekedni fognak a gyümölcsök. Akkora lesz az eper és a málna, mint ma az 
alma – gondolták az 1900-as évek elején.  
 
46/6. Jövő idejű igék: magasabbak lesznek, a testmagasság 10 centiméterrel fog nőni, hosszú 
ideig fognak élni, a közlekedés fel fog gyorsulni, autók nem lesznek, az ember sokkal jobban 
ki fogja használni a természetes energiaforrásokat, a kommunikációs eszközök fejlődni 
fognak, senki nem fog újságot olvasni, nem lesznek újságok, fogjuk tartani egymással a 
kapcsolatot, növekedni fognak a gyümölcsök, akkora lesz az eper, mint az alma 
Jelen idejű igék: minden közlekedési eszköz a levegőben jár majd 
Múlt idejű igék: gondolták az 1900-as évek elején 
 
46/7. én: magasabb leszek, ki fogom használni a lehetőségeket, hosszú ideig fogok élni 
te: magasabb leszel, ki fogod használni a lehetőségeket, hosszú ideig fogsz élni 
Ön, ő: magasabb lesz, ki fogja használni a lehetőségeket, hosszú ideig fog élni 
mi: magasabbak leszünk, ki fogjuk használni a lehetőségeket, hosszú ideig fogunk élni 
ti: magasabbak lesztek, ki fogjátok használni a lehetőségeket, hosszú ideig fogtok élni 
Önök, ők: magasabbak lesznek, ki fogják használni a lehetőségeket, hosszú ideig fognak élni 
 
48/8. a) 2. alkotás 3. állítás 4. felfedezés 5. írás 6. termelés 7. oktatás 8. szerződés 
 
b) 2. Az adatokat a felek szerződésben rögzítik. 3. A cégnek növelnie kell a 
termelést/termelését, ha versenyben akar maradni. 4. Az állítás igaz volt, mégsem hitte el 
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senki. 5. Jelentős felfedezéseket tettünk a biokémia terén, amelyeket szeretnénk bemutatni a 
konferencián. 6. Klára művészettörténész: 20. századi alkotásokkal foglalkozik. 7. Az írás a 
hobbim. Már több novellát publikáltam. 8. Az iskoláskorú gyerekek Magyarországon 
ingyenes oktatásban részesülnek. 
 
48/9. 1. Futás közben beszélgettünk. 2. Lefekvés előtt átismételte a tananyagot. 3. Szerintem 
tegnap éneklés közben ment el a hangom. 4. Zuhanyozás után átöltöztem. 5. Anna, mint 
mindig, evés közben olvasott. 6. Kávézás közben tovább tudunk beszélgetni. 7. A vendég 
fizetés nélkül távozott. 8. A beszélgetés alatt hallgatott. 
 
50/10. a) 2. az átlagos testmagasság növekedése 3. a napenergia felhasználása 4. a 
kommunikációs eszközök fejlődése 5. a kedvező feltételek megteremtése 6. a hatéves 
gyerekek automatikus beiskolázása 
 
b) 2. A napenergia felhasználása 3. a kommunikációs eszközök fejlődése 4. az átlagos 
testmagasság növekedése 5. a kedvező feltételek megteremtése 6. a hatéves gyerekek 
automatikus beiskolázása 
 
50/11. 2. Még emlékszem a vezetékes telefon bevezetésére. 3. Lehet ijesztő is a világ gyors 
változása. 4. A város már régóta tervezi a lerombolt templom újjáépítését. 5. Sok időbe és 
energiába kerül egy idegen nyelv megtanulása. 6. Az 1980-as években népszerű volt a 
külföldi sörgyárak poháralátéteinek gyűjtése. 
 
51/12. a) 2. Az emberek egyre hosszabb ideig fognak élni. 3. A közlekedés az új 
technológiáknak köszönhetően egyre gyorsul. 4. Az ember egyre jobban kihasználja majd a 
természetes energiaforrásokat. 5. A kommunikációs eszközök is egyre gyorsabban fejlődnek. 
 
b) 2. A kölcsönökkel az a baj, hogy az adós egyre több pénzzel tartozik. 3. A mindennapi 
életben egyre nagyobb szerepet játszik a politika. 4. A számítógépes vezérlésű járművek 
egyre pontosabbak és biztonságosabbak. 5. A környezetvédelem területén egyre rosszabb a 
helyzet. 
 
c) 1. Az 1960-as évek közepétől a magyar társadalom egyre inkább elfogadja a Kádár-
rendszert. 2. Az 1970-es évekre egyre inkább kimerülnek a gazdasági növekedés forrásai. 3. 
A jövőben egyre inkább elterjednek a számítógépes vezérlésű járművek. 4. Azt olvastam, 
hogy egyre inkább használják a „virtuális valóság”-szemüvegeket. 5. Egyre inkább elterjed a 
mesterséges intelligencia használata. 
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52/13. a) 1. kihasználja 2. kijöttek 3. fejezünk ki 4. alakul ki 5. fejezte ki 6. Kimerültek 7. 
kitört 
 
b) 1. Elterjed 2. elterjed 3. elvárják 4. Eltettem 5. elképzelték 6. elfogadta 
 
c) 1. Megváltozott 2. megkétszereződött 3. megszűnik 4. megkezdődik 5. Meg akarják 
változtatni 
 
d) 1. felgyorsul 2. felérnek 3. vesz fel 4. felmentik 5. feltűnt 
 
e) 1. bejelenti 2. ugrott be 3. ruháznék be 4. bezárja 5. bebizonyosodott 
 
53/14. a) 2. alakult ki 3. Ki kell építeni 4. kitermelni 5. alakul ki 
 
b) 1. kifejezték 2. kimondja 3. Egészítse ki 4. kiegészíteni 5. Kifejtenéd 
 
c) 1. Kiugrom 2. kifolyt 3. vándorolt ki 4. kijöttünk (kimentünk) 5. kijön 6. kimentünk 
(kijöttünk) 7. Ülj le 8. száll ki 9. Kidobom 10. nyisd ki 11. vedd ki / vegye ki 12. vedd ki / 
vegye ki 
 
d) 1. kitakarítja 2. kivasalom 3. Kijavítottam 4. ki tudtam pihenni 5. Kitöltöttem 6. kiosztani 
7. kimosom 
 
e) 1. kiment 2. kijött 3. Ki nem állhatom 4. vettünk ki 5. fogtunk ki 6. néztünk ki 7. 
kiszúrtalak 8. akadtál ki 9. kiszúrtak 10. kikészült 
 
f) 1. választottunk ki 2. indulok ki 3. néz ki 4. adták ki 5. kihasználja 6. kipróbálta 7. próbálok 
ki 8. nézne ki 9. veszem ki 10. Kihagytam 11. kitartott 12. kivártam 
 
g) 1. Kitört 2. kiderült/kiderül 3. kiderült/kiderül 4. törnek ki 5. derül ki 
 
56/15. a) 1. a napot 2. a lehetőségeket 3. mások hiszékenységét 
 
b) 1. elégedettséget 2. az érzéseit, a ragaszkodását 3. a meggyőződését 
 
c) 1. baráti viszonyt 2. új városközpontot, kellemes környezetet 3. sikeres koncepciót, új 
stratégiát 
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57/16. a) 2. automatikus válasz 3. okostelefonnal használható, gyorsan használható 4. 
számítógépes vezérlésű rendszerek, automatikus rendszerek 5. vezető nélküli járművek, 
automatikus járművek 6. mesterséges intelligencia 7. vezető nélküli metró 8. gyorsan fejlődik 
9. bárki számára elérhető  
 
b) Vezető nélküli járművek 
Hamarosan üresen állnak majd a kamionos pihenők, és a gépkocsik kormányánál sem fog 
ülni senki. Egyre elterjedtebbé válnak ugyanis a vezető nélküli járművek. Több városban már 
közlekednek ilyenek, például Dubaiban vagy Párizsban is jár vezető nélküli metró. A 
számítógépes vezérlésű járművek nemcsak pontosabbak és biztonságosabbak, de olcsóbban 
is lehet üzemeltetni őket.  
 
„Virtuális valóság (VR)”-szemüveg 
Az okostelefonnal használható „virtuális valóság”-szemüvegek már léteznek. A technológia 
egyelőre költséges, de a közeljövőben bárki számára elérhető lesz. A képernyők felbontása 
javul, és a helyzet- és mozgásérzékelők precizitása is gyorsan fejlődik. Az újabb 
szemüvegekkel nem csak filmet lehet nézni, vagy videojátékot lehet játszani, hanem 
utazásainkat is élménydúsabbá tehetjük. Emellett egyes fóbiák – a tériszony vagy a nyilvános 
beszédtől való félelem – leküzdésében is segíthetnek.  
 
Számítógépes vezérlésű rendszerek 
A mesterséges intelligencia használata egyre több területen terjed el, a számítógépes 
vezérlésű rendszerek otthonunkban is egyre komplexebb feladatok végrehajtására képesek. 
Hamarosan elég lesz, ha szólunk a számítógépnek, hogy két hétre síelni megyünk, a gép 
lejjebb veszi a fűtést, bezárja az ajtókat és az ablakokat, és automatikus választ küld a 
beérkező e-mailekre.  
 
58/17. 2. a gazdasági növekedés forrásai / kimerülnek a gazdasági növekedés forrásai / Egyre 
inkább kimerülnek a gazdasági növekedés forrásai. 
3. az ország nyugati adóssága / emelkedik az ország nyugati adóssága / 9,1 milliárd dollárra 
emelkedik az ország nyugati adóssága. VAGY Az ország nyugati adóssága 9,1 milliárd 
dollárra emelkedik. 
4. az ellenzék két nagy csoportja / az ellenzék két nagy csoportja alakul ki / A magyar 
történelemben először az ellenzék két nagy csoportja alakul ki. 
 
58/18. (Igyekeztünk minden, ebben a kontextusban tipikus szórendet megadni, de 
elképzelhető, hogy néha más szórend is tipikus és természetes lehet.) 
Milyen volt a nyolcvanas években iskolába járni? Hát, például a 20. századi irodalomról alig 
tanultunk valamit / a 20. századi irodalomról például alig tanultunk valamit, mert minden jó 
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író és költő rendszerellenesnek számított. Kötelező volt oroszul tanulni / Oroszul kötelező 
volt tanulni. Mondjuk, mi általában fociztunk oroszórán / mi oroszórán általában fociztunk. 
Az orosztanár így fejezte ki / Így fejezte ki az orosztanár, hogy nem ért egyet a rendszerrel. 
Persze focizni is imádott / imádott focizni is... Az is igaz, hogy nem tanultunk meg rendesen 
semmilyen nyelven / hogy semmilyen nyelven nem tanultunk meg rendesen.  
Kötelező volt iskolai köpenyt viselni, aminek az anyaga 100 százalék nejlon volt. Nyáron 
rendesen bele lehetett izzadni. 
A fiúknak kötelező volt a rövid haj. A gimnáziumban az számított lázadásnak, ha valaki 
megnövesztette a haját. De ez már mind történelem. 
 
3. FEJEZET 
 
60/1. a) én: kérjek, álmodjak, mossak, kérdezzek, süssek, töltsek, egyek 
te: kérj/kérjél, álmodj/álmodjál, moss/mossál, kérdezz/kérdezzél, süss/süssél, tölts/töltsél, 
egyél 
Ön, ő: kérjen, álmodjon, mosson, kérdezzen, süssön, töltsön, egyen 
mi: kérjünk, álmodjunk, mossunk, kérdezzünk, süssünk, töltsünk, együnk 
ti: kérjetek, álmodjatok, mossatok, kérdezzetek, süssetek, töltsetek, egyetek 
Önök, ők: kérjenek, álmodjanak, mossanak, kérdezzenek, süssenek, töltsenek, egyenek 
én téged, titeket: kérjelek, kérdezzelek 
 
b) én: megkérjem, megálmodjam, megmossam, megkérdezzem, megsüssem, megtöltsem, 
megegyem 
te: kérd/kérjed meg, álmodd/álmodjad meg, mosd/mossad meg, kérdezd/kérdezzed meg, 
süsd/süssed meg, töltsd/töltsed meg, edd meg 
Ön, ő: kérd meg, álmodja meg, mossa meg, kérdezze meg, süsse meg, töltse meg, egye meg 
mi: kérjük meg, álmodjuk meg, mossuk meg, kérdezzük meg, süssük meg, töltsük meg, 
együk meg 
ti: kérjétek meg, álmodjátok meg, mossátok meg, kérdezzétek meg, süssétek meg, töltsétek 
meg, egyétek meg 
Önök, ők: kérjék meg, álmodják meg, mossák meg, kérdezzék meg, süssék meg, töltsék meg, 
egyék meg 
 
61/2. 2. Sajátíts el / Sajátítson el / Sajátítsatok el / Sajátítsanak el legalább két nyelvet! 
3. Tartsd frissen a tudásodat! / Tartsa frissen a tudását! / Tartsátok frissen a tudásotokat! / 
Tartsák frissen a tudásukat!  
4. Bővítsd az ismereteidet! / Bővítse az ismereteit! / Bővítsétek az ismereteiteket! / Bővítsék 
az ismereteiket! 
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5. Kommunikálj / Kommunikáljon / Kommunikáljatok / Kommunikáljanak kedvesen és 
hatékonyan!  
6. Használd / Használja / Használjátok / Használják rutinosan a virtuális kommunikációs 
csatornákat! 
 
62/3. 1. Készítsünk tartalmas és igényesen szerkesztett önéletrajzot! 
Készíts tartalmas és igényesen szerkesztett önéletrajzot! 
 
2. Keltsünk pozitív benyomást, mert az első percek meghatározók lehetnek. 
Kelts pozitív benyomást, mert az első percek meghatározók lehetnek. 
 
3. Legyen nagyon óvatos, hogyan fogalmaz, mit mond az interjún! 
Legyünk nagyon óvatosak, hogyan fogalmazunk, mit mondunk az interjún!  
Legyél nagyon óvatos, hogyan fogalmazol, mit mondasz az interjún! 
 
4. Figyeljünk arra, mire lehet kíváncsi a beszélgetőpartnerünk!  
Figyelj arra, mire lehet kíváncsi a beszélgetőpartnered! 
 
5. Legyünk tisztában saját képességeinkkel, erősségeinkkel!  
Legyél tisztában saját képességeiddel, erősségeiddel! 
 
6. Tűnjünk ki a tömegből! Tegyük a munkaadó számára világossá, hogy mi vagyunk a lehető 
legjobb választás! 
Tűnj ki a tömegből! Tedd a munkaadó számára világossá, hogy te vagy a lehető legjobb 
választás! 
 
7. Tájékozódjunk a cégről, ahová jelentkezünk! 
Tájékozódj a cégről, ahová jelentkezel! 
 
62/4. 2. Elővegyem / Elővegyük a hozzávalókat? 3. Megpucoljam / Megpucoljuk a 
zöldségeket? 4. Felkockázzam / Felkockázzuk a húst? 5. Felaprítsam / Felaprítsuk a 
hagymát? 6. Megkeverjem / Megkeverjük az ételt? 7. Elmosogassam / Elmosogassuk a 
tálakat? 8. Megterítsem / Megterítsük az asztalt? 9. Kibontsam / Kibontsuk a bort? 
 
62/5. a) 2. udvariasság 3. távolság 4. erősség 5. betegség 6. egészség 7. lustaság 8. gyengeség 
 
b) 1. elnökség 2. nemesség 3. igazgatóság 4. lovasság 5. papság 6. dombság 7. hallgatóság 8. 
hegység   
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63/6. 2. házasság 3. igazság 4. szépségén 5. vidámság 6. készség 7. másság 8. betefség 
 
64/7. 1. Fontos, hogy az adatok rendelkezésünkre álljanak. 
Lényeges az adatokhoz való hozzáférés. 
 
2. Fontos, hogy amit megtanultunk, azt tudjuk használni is. 
Lényeges a tudás gyakorlatban való alkalmazása. 
 
3. Fontos, hogy együtt tudjak dolgozni a kollégáimmal. 
Lényeges a munkatársakkal való együttműködés. 
 
4. Fontos, hogy minden dokumentumot el tudjunk olvasni. 
Lényeges az iratokhoz való hozzáférés. 
 
5. Fontos, hogy mindenki ugyanannyit dolgozzon. 
Lényeges a munkában való egyenlő részvétel. 
 
6. Fontos, hogy mindenki járhasson iskolába. 
Lényeges az oktatáshoz való jog. 
 
65/8. 2. Feladataim közé tartozik az ügyfeleknek való tanácsadás. 
3. Feladataim közé tartozik a külföldi partnerekkel való kapcsolattartás. 
4. Feladataim közé tartozik az iratok(nak a) munkatársaimnak való eljuttatása. 
5. Feladataim közé tartozik a céges rendezvényeken való megjelenés. 
6. Feladataim közé tartozik a munkatársaimnak való rendezvények szervezése 
(rendezvényszervezés).  
 
66/9. a) 1. olyan ember, aki közénk tartozik: közülünk való 
2. olyan tárgy, amit ki kellene állítani: múzeumba való  
3. két olyan ember, akik összeillenek: egymáshoz valók 
4. olyan tárgy vagy ember, ami/aki Magyarországról származik: Magyarországról való 
5. olyan ember, akinek tisztességesek a rokonai: rendes családból való 
6. olyan (megbízható) információ, amit közvetlenül tudtunk meg valakitől: első kézből való 
 
b) 1. speciális tisztítószer: szőnyegtisztáshoz való mosószer 
2. húsmentes készítmény: vegetáriánusoknak való 
3. jól áll nekem, illik rám: ez a ruha rám való 
4. gyerekek nem ihatják: a kávé felnőtteknek való 
5. nekem nagyon tetszik: kedvemre való  
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6. lányoknak készítették: csajoknak való  
 
c) 1. el kell mondani: mesélnivaló  
2. nem szabad megmutatni: rejtegetnivaló  
3. fontos információ: bejelentenivaló  
4. mindegy, mi fog történni, cselekszem: nincs veszítenivalóm 
5. szomorú dolog: sírnivaló  

 
66/10. a) 2. sajátítottunk el 3. mutat meg, rejt el 4. ad meg 5. maradnak ki 6. felhívni 
 
b) 1. érhetünk el 2. megkövetelik/elvárják 3. olvassa el 4. elvárják/megkövetelik 5. 
elvárják/megkövetelik 6. engedheti meg 
 
66/11. a) 2. Leült 3. pihen le 4. feküdtem le 5. szállt le 6. Lenézek 7. Vegyük le 8. vegyük 
le/le kell venni 
 
b) 1. ír le 2. Írja le 3. írja le 4. lefordítja 5. le tud tölteni 6. lebeszélni 7. mondjuk le 
 
c) 1. másolta le 2. lefényképezi 3. bontsák le 4. győzi le 5. zajlott le 6. telepedett le  
 
d) 1. lemondani 2. cserélem le 3. Leváltották 4. Leadtad 5. Letört 6. Le akarom tenni 7. 
foglaljuk le/ le lehet foglalni 8. le lehet foglalni/foglaljuk le 
 
68/12. a) 1. a napszemüvegemet – a sapkámat 
2. az ajtóról a névtáblát 
3. sok feladatot / a terhet 
4. a kérdést – az ügyet 
 
b) 1. a KRESZ-vizsgát – az érettségit 
2. a fiatalkori terveiről  
3. az asztalra a kávéscsészét 
4. az elbeszélés – a krimi 
 
c) 1. Azt az intenzív szabadságérzést – Azt a csodálatos estét 
2. egy családi konfliktust / egy nyaralás történetét  
3. mi történt ma délután – hogy állunk 
4. a gondolataimat 
 
70/13. 2. Madách Imre a drámaköltészet kiemelkedő alakja. 
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3. Az ember tragédiája színpadi változatát rendszeresen műsorra tűzik.  
4. Széchenyi István a reformkor egyik vezéralakja. 
5. Széchenyi István kezdeményezte a Lánchíd építését. 
6. Kazinczy Ferenc irodalomszervezőként tevékenykedett. 
7. Petőfi Sándor részt vett az 1848. március 15-i forradalomban. 
8. Szent-Györgyi Albert munkásságát 1937-ben Nobel-díjjal ismerték el. 
9. Nagy Imre a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. 
10. Semmelweis Ignácot az „anyák megmentőjeként” tisztelik. 
11. Semmelweis Ignác kezdeményezte a fertőtlenítés és a szigorú higiénia bevezetését a 
kórházakban.  
12. Károli Gáspár volt a Biblia első fordítója és kiadója. 
 
70/14. 2. megteremti a Magyar Tudományos Akadémia feltételeit / megteremti a Magyar 
Tudományos Akadémia anyagi feltételeit / megteremti a Magyar Tudományos Akadémia 
létrehozásának anyagi feltételeit 
3. a márciusi ifjak egyik vezetője / a márciusi ifjak egyik vezetőjeként részt vesz a 
forradalomban / a márciusi ifjak egyik vezetőjeként részt vesz az 1848. március 15-i 
forradalomban 
4. a Biblia első teljes fordítása / legjelentősebb munkája a Biblia első teljes fordítása / Károli 
Gáspár legjelentősebb munkája a Biblia első teljes fordítása 
5. még nem ismerték / még nem ismerték a kórokozó baktériumokat / még nem ismerték a 
kórokozó baktériumok fogalmát 
6. bevezette a kórházakban a higiéniát (a kórházakban bevezette a higiéniát / bevezette a 
higiéniát a kórházakban) / Semmelsweis Ignác bevezette a kórházakban a higiéniát (a 
kórházakban bevezette a higiéniát / bevezette a higiéniát a kórházakban). 
7. Jókai Mór kalandos, cselekményes regényeiről ismert / Jókai Mór elsőrsorban kalandos, 
cselekményes regényeiről ismert 
8. Nobel-díjjal ismerték el munkásságát/Munkásságát Nobel-díjjal ismerték el. / 1937-ben 
Nobel-díjjal ismerték el munkásságát./1937-ben munkásságát Nobel-díjjal ismerték el. 
 
71/15. (Igyekeztünk minden, ebben a kontextusban tipikus szórendet megadni, de 
elképzelhető, hogy néha más szórend is tipikus és természetes lehet.) 
Ezúton szeretnék jelentkezni a Profi Kft. által meghirdetett HR menedzser pozícióra. 
Mellékelt önéletrajzomban minden szükséges információ megtalálható / megtalálható minden 
szükséges információ. 
Azért szeretnék Önöknél dolgozni, mert cégük a nemzetközi piacvezetők közé tartozik. 
Számomra fontos, hogy szakmailag folyamatosan fejlődjek / folyamatosan fejlődjek 
szakmailag, és az Önök cége ehhez megfelelő hátteret nyújtana / és ehhez az Önök cége 
megfelelő hátteret nyújtana. 
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Felsőfokú tanulmányaim során átfogó ismereteket szereztem az üzleti kommunikáció és a 
menedzsment területén. Emellett Erasmus-hallgatóként lehetőségem volt a Rotterdami 
Egyetemen elmélyíteni tudásomat. Az elmúlt tizenöt év folyamán sok olyan tapasztalatot 
szereztem, amelyekkel hozzájárulhatok a cég sikeres működéséhez / a cég sikeres 
működéséhez hozzájárulhatok. 
Nagy tapasztalattal rendelkezem a kommunikációt segítő módszerek sikeres fejlesztésében, 
és a munkahelyi megelégedettség mérésében. 
Szeretek csapatban dolgozni közös célok eléréséért / Szeretek közös célok eléréséért 
csapatban dolgozni. Erősségeim közé tartozik még a precizitás, valamint a jó koncentrációs 
képesség. 
Rugalmas és dinamikus, terhelhető, kitartó és elkötelezett embernek tartom magam, aki 
magával tudja ragadni a kollégáit. 
Tárgyalóképes szintű angol nyelvtudással rendelkezem, emellett német nyelvtudásomat is 
folyamatosan fejlesztem / folyamatosan fejlesztem német nyelvtudásomat is. 
Képességeim és munkatapasztalataim alapján úgy vélem, rendelkezem azokkal a 
készségekkel és tapasztalatokkal, amelyek a munkakör betöltéséhez szükségesek / 
szükségesek a munkakör betöltéséhez. 
 
4. FEJEZET 
 
74/1. a) 1. Remek volt a tegnapi túra.  
A hegy tetejéről a kilátás olyan volt, mint egy romantikus festmény. 
2. Azért nem ment olyan egyszerűen a kirándulás. Az egész csapat olyan volt, mint egy zsák 
bolha. 
3. A túravezetőnkkel nagy szerencsénk volt. Egyrészt végig teljesen nyugodt maradt, 
másrészt mindig pontosan tudta, merre járunk. Olyan volt az agya, mint egy térkép. 
4. A Keleti-Mecsek egyszerűen gyönyörű. Minden völgy olyan, mint egy külön mesevilág. 
5. Azt hallottam, hogy az egyik hegyre egy radart akartak építeni. Nagyon örülök, hogy nem 
lett ez a vidék olyan, mint egy katonai támaszpont. 
6. Nagyon örülnék, ha a következő túra alkalmával olyan táj fogadna, mint most. 
 
b) 2. Haiti zászlója (ugyan)olyan színű, mint Liechtenstein zászlója. 
3. A felhők (ugyan)olyan gyorsak, mint a gyorsvonatok. 
4. A kesúdió termésen (ugyan)olyan alakú, mint az almáé. 
5. Magyarország majdnem (ugyan)olyan nagy, mint Portugália. 
6. Az ember nyelve (ugyan)olyan egyedi, mint az ujjlenyomata. 
 
75/2. 2. Ugyanabban a házban lakik a család, mint harminc évvel ezelőtt. 
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3. Az egyik csapat pontosan ugyanannyi pontot ért el, mint a másik. 
4. Ma is addig fogunk dolgozni, mint tegnap: egészen estig. 
5. Ma éjszaka percre pontosan ugyanakkor ébredtem fel, mint az elmúlt hetekben minden 
éjszaka.  
6. Körülbelül az történhet nálunk is az edzésen, mint a másik csapat edzésén. 
7. Teljesen ugyanaz a véleményem, mint neked. 
8. Nézd, egyforma a cipőnk! Úgy látom, ugyanazon a weboldalon vásárolsz, mint én. 
9. A dátumnak ugyanannak kell lennie a szerződésen, mint a számlán. 
 
76/3. 2. A feladat úgy volt megcsinálva, mint egy társasjáték. 
3. Az óvodások a kísérlet során ugyanúgy viselkedtek, mint máskor. 
4. Néhányan ma is úgy tartják a kapcsolatot a barátaikkal, mint régen. 
5. Az emberek ma is ugyanúgy élnek, mint régen. 
6. A kocsmában sem úgy beszélnek, mint a parlamentben. 
7. Úgy nézett rám, mint aki még sosem látott. 
8. Úgy fogadta a hírt, mint egy olyan kellemetlenséget, amire számított. 
 
76/4. 1. Milyen az új ruhád? – Hát, nem egészen úgy néz ki, mint a katalógusban.  
2. Milyen volt a riport? – Meglepően rossz. A szakértő ma úgy beszélt, mint egy dilettáns.  
3. Mi volt az az érdekes hasonlat a mesében? – Az, hogy a királylány úgy szereti az 
édesapját, mint az emberek a sót. 
4. Mi volt ez a zaj? – Úgy hangzott, mint egy kiáltás. 
5. Ugye tudod, hogy te vagy a legjobb barátom? – Igen, tudom. Én is úgy szeretlek, mint a 
testvéremet. 
6. Hogyan készítetted a palacsintát? Nagyon finom lett! – Örülök, hogy ízlik. Úgy csináltam, 
mint a nagymamám. 
7. Hogy sikerült az osztálytalálkozó? – Nagyon jó volt. Mindenkivel úgy tudtam beszélgetni, 
mint régen. 
 
77/5. 2. Róma melegebb Londonnál. Róma melegebb, mint London. 
3. Az első csoport gyorsabban kész lett a másodiknál. Az első csoport gyorsabban kész lett, 
mint a második. 
4. A megbeszélés hosszabb az ebédszünetnél. A megbeszélés hosszabb, mint az ebédszünet. 
5. Azt mondják, a Toyota megbízhatóbb a Fiatnál. Azt mondják, a Toyota megbízhatóbb, 
mint a Fiat. 
6. Az igazság legtöbbször érdekesebb bármilyen cifra hazugságnál. Az igazság legtöbbször 
érdekesebb, mint bármilyen cifra hazugság. 
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77/6. 2. Ádám húsz centivel magasabb Évánál/, mint Éva. Éva húsz centivel alacsonyabb 
Ádámnál/, mint Ádám.  
3. Ádám 16 kilóval nehezebb Évánál/, mint Éva. Éva 16 kilóval könnyebb Ádámnál/, mint 
Ádám.  
4. Ádám lába 7 számmal nagyobb Éváénál/, mint Éváé. Éva lába 7 számmal kisebb 
Ádáménál/, mint Ádámé. 
5. Ádámnak sokkal (negyvennel) kevesebb könyve van Évánál/, mint Évának. Évának sokkal 
(negyvennel)  több könyve van Ádámnál/, mint Ádámnak. 
6. Ádámnak eggyel kevesebb testvére van Évánál/, mint Évának. Évának eggyel több testvére 
van Ádámnál/, mint Ádámnak. 
 
78/7. 2. A közlekedés már nem olyan, mint harminc évvel ezelőtt. Sokkal több az autó, és van 
köztük olyan is, amit nem is lehet hallani. 
3. Ma már nem olyan az információk áramlása, mint régen volt. Az internet világa ezt is 
átalakította. 
4. A gyerekek sokkal korábban kezdik a nyelvtanulást, mint régen. Nem olyanok a társadalmi 
elvárások, mint néhány évtizeddel ezelőtt. 
5. Sajnos a kedvenc éttermem már nem olyan, mint régen, mert a régi szakács nyugdíjba 
ment. 
6. Az oktatási rendszer sem olyan már, mint amikor én jártam egyetemre. Akkor még nem 
volt lehetőség bachelor- és mesterdiplomát szerezni. 
 
79/8. 2. Valljuk be, Gábor nem olyan ügyes fiú, mint a barátja, Zoli.  
3. Az az igazság, hogy Zoli nem olyan okos fiú, mint a barátja Gábor.  
4. Az az igazság, hogy Gábor nem olyan szép fiú, mint a barátja Zoli.  
5. Zoli nem olyan kedves fiú, mint a barátja Gábor.  
6. Gábor nem olyan vicces fiú, mint a barátja Zoli.  
 
79/9. 2. Egy szakértő nem úgy meséli el a kísérletet, mint egy érdeklődő. (ahogy(an) te) 
3. Erre a kísérletre én nem úgy emlékszem, mint te. (ahogy(an) te) 
4. A kísérletben részt vevő gyerekek nem úgy értelmezték a feladatot, mint a felnőttek. 
5. A japánok nem úgy viselkednek, mint a magyarok. 
 
80/10. Megtaláltam azt a kémiaképletet, amit még én karcoltam a padba. Az arcok változtak, 
bevallom, nem mindenkit ismertem meg, de ugyanazok a hangok meséltek, mint korábban. 
Mindenki mondott magáról pár szót. Nagy osztály volt a mienk, ha jól emlékszem, 
negyvenen voltunk. Ez rekordnak számított, másfélszer akkora osztályunk volt, mint 
amekkora osztályok ma vannak. A mostani találkozón is sokan összejöttünk, tízzel többen 
voltunk, mint a legutóbbin. Sok emberrel nem találkoztam az elmúlt években, mégis úgy 
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éreztem, mintha nem telt volna el annyi év. Az osztályunk nem volt olyan jó közösség, de sok 
embert kedveltem. Van, aki teljesen megváltozott, nyitottabb, magabiztosabb lett, és van, akit 
láthatóan megtört az élet. A rövid beszámolók után kimentünk a temetőbe, hogy tegyünk egy-
egy szál virágot az osztályfőnökünk sírjára. Nagyon hiányzik, remek ember, megértő barát 
volt. Talán az osztálytársaimnál is szívesebben emlékszem vissza rá. Aztán elmentünk a 
menzára, ami szerencsére sokkal jobb hely ma, mint régen volt. Ugyanolyan jót 
beszélgettünk, mint legutóbb. Az is biztos, hogy öregek vagyunk már a hajnalig tartó bulihoz, 
így éjfél felé mindenki hazament. 
 
81/11. én: Megnézhettem a parlamentet. 
te: Javasolhatsz valamit. Csak magadra számíthatsz. Megnézhetted a parlamentet. 
Ön, ő: Javasolhat valamit. Csak magára számíthat. Megnézhette a parlamentet. 
mi: Javasolhatunk valamit. Csak magunkra számíthatunk. Megnézhettük a parlamentet. 
ti: Javasolhattok valamit. Csak magatokra számíthattok. Megnézhettétek a parlamentet. 
Önök, ők: Javasolhatnak valamit. Csak magukra számíthatnak. Megnézhették a parlamentet. 
 
81/12. a) 2. megkóstolhatjátok 3. megoldhatja vagy ellenőrizheti 
 
b) Beszédszándék: megvalósult lehetőség 
2. megkóstolhattátok 3. megtakaríthattunk 
 
c) Beszédszándék: tiltás 
1. másolhatod le 2. szerepelhetnek 3. oszthatják meg 
 
d) Beszédszándék: feltételezés 
2. eshetett 3. lehet 
 
83/13. 2. tudhatok róla, tudhatnék róla, tudhattam volna róla 
3. otthon maradhat, otthon maradhatna, otthon maradhatott volna 
4. legyőzhettek mindent, legyőzhetnétek mindent, legyőzhettetek volna mindent 
5. mit mondhatnak, mit mondhatnának, mit mondhattak volna 
6. hozzászokhat a sötéthez, hozzászokhatna a sötétnek, hozzászokhatott volna a sötéthez 
7. figyelmeztethet a veszélyre, figyelmeztethetne a veszélyre, figyelmeztethetett volna a 
veszélyre 
8. körülnézhetünk a boltban, körülnézhetnénk a boltban, körülnézhettünk volna a boltban  
 
83/14. 2. kipróbálhatjuk / kipróbálhatnánk / kipróbálhattuk volna az új receptet. 
3. a kirándulás titokban maradhat / maradhatna / maradhatott volna 
4. ismerheti / ismerhetné / ismerhette volna a többiek tapasztalatait 
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5. mit is mondhatsz? mit is mondhatnál? mit is mondhattál volna? 
6. ennyi idő alatt már hozzászokhat / hozzászokhatna / hozzászokhatott volna a szemünk a 
sötétséghez 
7. vehet egy új kabátot / vehetne egy új kabátot / vehetett volna egy új kabátot 
8. körülnézhetünk / körülnézhetnénk / körülnézhettünk volna a belvárosban 
 
84/15. a) 2. Megnézhetem / Megnézhetném 3. Kaphatok / Kaphatnék 
b) Beszédszándék: szemrehányás, figyelmeztetés VAGY: általános javaslat (hangsúlyozástól 
függően) 2. lehetnének 3. adhatnának 
c) Beszédszándék: javaslat közös programra 1. főzhetnénk 2. Kimehetnénk 3. elmehetnénk 
d) Beszédszándék: elmulasztott lehetőség 2. Felkészülhettem volna 3. Vehettem volna 
e) Beszédszándék: szemrehányás, figyelmeztetés 2. Felhívhattatok volna 3. Szólhattál volna 
f) Beszédszándék: óhaj, vágy, kívánság 2. tehetnék 3. viszonozhatnám 
 
84/16. 2. elsétálunk / elsétáltunk volna a forrásig. Elsétálhattunk volna a forrásig. 
3. kitalálod / kitaláltad volna, mit szeretnék születésnapomra. Kitalálhattad volna, mit 
szeretnék születésnapomra. 
4. megtanulod / megtanultad volna a szorzótáblát. Megtanulhattad volna a szorzótáblát. 
5. tudjuk / tudtuk volna, milyen ... Tudhattuk volna, milyen ... 
6. sikerre vezet / vezetett volna ez a stratégia. Sikerre vezethetett volna ez a stratégia. 
7. nő / nőtt volna ... Nőhetett volna ... 
8. váasztotok / választottatok volna vezetőt. Választhattatok volna vezetőt. 
 
85/17. 2. Meg akarom mutatni 3. hangzottak el 4. Osszák fel 5. megfigyelni, megoldották 6. 
bevált, kipróbálhatnánk 7. elkezdte 8. elfogadta 9. Lerövidül 10. értünk el 11. 
megtakaríthatnánk 12. egyeznek meg  
 
86/18. a) 2. keltem fel 3. felszállni 4. álljunk fel 5. Felemelte 6. Felvennéd 
 
b) 1. Olvassa fel 2. Soroljon fel 3. Tegyen fel 4. Idézzünk fel 5. tüntette fel 6. sorolt fel 7. 
felhívták 8. Fel szeretném venni 
 
c) 1. újították fel / avatták fel 2. állították fel 3. állítunk fel 4. újították fel 5. fel tudom építeni 
6. épül fel 7. újítottam fel 
 
d) 1. tűnt fel 2. tűnt fel 3. felismerjük 4. fedezi fel 5. találták fel 6. felfedeznünk 
 
e) 1. dolgozza fel 2. dolgozza fel 3. feltérképezte 4. Felkészültem 5. nőtt fel 6. felhasználtak 
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f) 1. ne adjam fel 2. merültek fel 3. hívja fel 4. ajánl fel 5. vesz fel 6. nem vettek fel 7. Szoktál 
feltölteni 8. felkereste 
 
87/19. a) 1. cukorrépát 2. több mint száz kérdőívet 3. Liszt Ferenc életét 4. a veszteségeket – 
a rossz tapasztalatainkat 
 
b) 1. a művészi ambícióit 2. az önállóságát 3. a versenyt – a meccset 5. a hivatását 
 
c) 1. a napszemüvegét – a pizsamáját 2. előleget – a honoráriumát 3. antropológia szakra – a 
konzervatóriumba 4. gyakornoknak 5. a kapcsolatot 
 
89/20. 2. az igazságtalanságot 3. klasszikussá 4. történetét 5. üldözőbe 6. A forgatókönyvet 7. 
animációs 8. nyomán 
 
89/21. 2. államilag támogatott 3. egységes stílus 4. állami támogatás 5. a hetvenes évek 6. 
jelentős művészek / alkotás 7. szuverén stílus / művészek / alkotás 8. klasszikus alkotás 
 
89/22. 2. a remekül megrajzolt figuráknak színészek kölcsönzik a hangjukat / a remekül 
megrajzolt figuráknak kiváló színészek kölcsönzik a hangjukat / A rajzfilmben a remekül 
megrajzolt figuráknak kiváló színészek kölcsönzik a hangjukat. 
3. a záró képsorokban egy rovargyűjteményt látunk / a záró képsorokban egy 
rovargyűjteményt látunk felszúrt áldozatokkal / A záró képsorokban egy rovargyűjteményt 
látunk tűkre felszúrt áldozatokkal. 
4. vizuális megoldások teszik felejthetetlenné / eredeti vizuális megoldások teszik 
felejthetetlenné / A filmet eredeti vizuális megoldások teszik felejthetetlenné. 
5. a film drámai költeményből készült / a film idegen nyelvre lefordított drámai költeményből 
készült / A film a legtöbb idegen nyelvre lefordított drámai költeményből készült.   
 
90/23. (Igyekeztünk minden, ebben a kontextusban tipikus szórendet megadni, de 
elképzelhető, hogy néha más szórend is tipikus és természetes lehet.) 
A magyar animációs filmgyártás államilag támogatott művészeti ágként működött az 1980-as 
évek végéig / az 1980-as évek végéig államilag támogatott művészeti ágként működött. 
Az 1959-ben alapított Pannonia Filmstúdiót a hetvenes évek végén a világ legjelentősebb 
rajzfilmműhelyei között tartották számon / A hetvenes évek végén az 1959-ben alapított 
Pannonia Filmstúdiót a világ legjelentősebb rajzfilmműhelyei között tartották számon. 
Az itt készült alkotások fő jellegzetessége nem az egységes stílus, hanem a különböző 
szemléletű, szuverén művészek és alkotásaik egymás mellettisége volt. 
A hatvanas évek végétől a Magyar Televízió rendszeresen rendelt rajzfilmeket / AMagyar 
Televízió a hatvanas évek végétől rendszeresen rendelt rajzfilmeket. 
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Ebben az időben jó néhány, ma már klasszikusnak számító alkotás készült / Jó néhány, ma 
már klasszikusnak számító alkotás készült ebben az időben. 
A rendszerváltozás után a műfajtól megvonták az állami támogatást / megvonták a műfajtól 
az állami támogatást. 
Bár ebben az időszakban több kisebb-nagyobb stúdió is létrejött / több kisebb-nagyobb stúdió 
is létrejött ebben az időszakban / ebben az időszakban létrejött több kisebb-nagyobb stúdió is, 
a rajzfilmgyártás aranykora véget ért. 
 
5. FEJEZET 
 
92/1. a) Ha én feltaláló lennék, biztosan remek dolgokat találnék ki. A legfontosabbnak azt 
tartanám, hogy hasznos dolgokat találjak ki. Arra keresném a választ, hogyan tudnánk jobban 
vigyázni az értékeinkre, hogyan tehetnénk jobbá a világot. Néha találkoznék a többi 
feltalálóval, és ilyenkor megbeszélnénk, ki mivel foglalkozik éppen. 
De mi van akkor, ha valaki más is éppen olyan dolgot találna fel, mint én? Honnan 
lehetne megállapítani, kinek mi a saját találmánya? Vagy az is lehetséges, hogy 
kitalálok valami remek dolgot, aztán meg nem is működne jól. Lehet, hogy nem 
is tudnám megvalósítani... Lehet, hogy nem volna annyi haszna, mint gondolom. 
De az is lehet, hogy túl sok szabályt kellene hozni, nehogy rossz kezekbe kerüljön a 
találmányom. Azt hiszem, keresek valami más szakmát. Inkább fodrász leszek. 
 
b) én: elképzelném a jövőt, sok szabályt hoznék, keresném a választ 
te: kitalálnál dolgokat, elképzelnéd a jövőt, sok szabályt hoznál, keresnéd a választ 
Ön, ő: kitalálna dolgokat, elképzelné a jövőt, sok szabályt hozna, keresné a választ 
mi: kitalálnánk dolgokat, elképzelnénk a jövőt, sok szabályt hoznánk, keresnénk a választ 
ti: kitalálnátok dolgokat, elképzelnétek a jövőt, sok szabályt hoznátok, keresnétek a választ 
Önök, ők: kitalálnának dolgokat, elképzelnék a jövőt, sok szabályt hoznának, keresnék a 
választ 
 
c) én: elképzeltem volna a jövőt, sok szabályt hoztam volna, kerestem volna a választ 
te: kitaláltál volna dolgokat, elképzelted volna a jövőt, sok szabályt hoztál volna, kerested 
volna a választ 
Ön, ő: kitalált volna dolgokat, elképzelte volna a jövőt, sok szabályt hozott volna, kereste 
volna a választ 
mi: kitaláltunk volna dolgokat, elképzeltük volna a jövőt, sok szabályt hoztunk volna, 
kerestük volna a választ 
ti: kitaláltatok volna dolgokat, elképzeltétek volna a jövőt, sok szabályt hoztatok volna, 
kerestétek volna a választ 
Önök, ők: kitalálták volna dolgokat, elképzelték volna a jövőt, sok szabályt hoztak volna, 
keresték volna a választ 
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93/2. 1. Biztosan jó tanár lennél. Szeretnének a gyerekek, mert mindent megtennél az 
érdekükben.  
2. Belőled jó diplomata lenne. Mindenkivel kedves és udvarias lennél, de mindig tudnád, 
kinek mit mondhatsz.  
3. Biztosan jó újságíró lennél. Érdekesen tudósítanál minden eseményről, ahova 
meghívnának.  
4. Szerintem remek cukrász lenne belőled. Nagyon finom tortákat készítenél, és szépen ki is 
díszítenéd őket. Tied lenne a legnépszerűbb cukrászda a városban.  
5. Jó üzletember lennél. Van érzéked a pénzhez, és mert jól ki tudod magadat fejezni, 
könnyen meggyőznéd a potenciális ügyfeleket, hogy a te céged a legjobb.  
 
93/3. 1. Felkapcsolnád a villanyt? / Felkapcsolnátok a villanyt? Olyan sötét van, hogy semmit 
nem lehet látni. 
2. Lehalkítanád a zenét? / Lehalkítanátok a zenét? Nagyon hangosan szól, és félek, hogy 
Anna felébred. 
3. Segítenél elpakolni a játékokat? / Segítenétek elpakolni a játékokat? Tele van velük a 
nappali. 
4. Idehoznád a laptopomat? / Idehoznátok a laptopomat? Sürgősen válaszolnom kell egy e-
mailre. 
5. Megöntöznéd a virágokat? / Megöntöznétek a virágokat? Nagyon száraz a földjük, múlt 
héten kaptak utoljára vizet. 
6. Bevinnéd ezeket a párnákat a házba? / Bevinnétek ezeket a párnákat a házba? Mindjárt 
elered az eső, és nem szeretném, ha eláznának. 
 
93/4. 2. hoztam volna 3. jönne 4. hazaérnénk 5. főzne 6. raknának 
 
93/5. a) 1. tetszene / tetszett volna 2. vágyna 3. venne részt 
 
b) Beszédszándék: vágy, kívánság 1. szerettem volna 2. kipróbálnám / kipróbáltam volna 3. 
hazamentem volna  
 
c) Beszédszándék: óhaj 1. tudtam volna 2. megbocsátanál / megbocsátottál végre 3. 
tanulnátok / tanultatok volna 
 
d) Beszédszándék: udvarias kérés, felszólítás 1. Elvinné 2. Hoznál 3. Megmondaná 
 
96/6. 1. elmondanám 2. lenne, tudnád 3. tudnád, kiderülne 4. nevetnél 5. gondolnál 6. lenne, 
átölelnél 7. lenne, megfognád, beszélgetnénk 8. éreznél 
 
96/7. 2. anélkül 3. anélkül 4. ahelyett 5. mintha 6. ahelyett 7. ahelyett 8. mintha 
 
96/8. a) 2. tudnám a helyes választ 3. nem járnál ebbe a kocsmába 4. ez nekünk új információ 
lenne 5. lenne nálunk pénztárca 6. készen lenne a házi feladatuk 7. minden rendben lenne 
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b) 2. Úgy tettem, mintha tudtam volna / tudnám a helyes választ 3. Úgy tettél, mintha nem 
jártál volna / járnál ebbe a kocsmába. 4. Úgy tettünk, mintha ez nekünk új információ lett 
volna / lenne. 5. Úgy tettünk, mintha lett volna / lenne nálunk pénztárca 6. Úgy tettek, mintha 
készen lett volna / lenne a házi feladatuk 7. Úgy tett, minden rendben lett volna / lenne. 
 
97/9. 1. Ha bárkit meghívhatnál, kit hívnál meg vacsorázni? 
– Én legszívesebben Karinthy Frigyessel vacsoráznék. Szívesen beszélgetnék vele az élet 
fontos kérdéseiről. Biztosan könnyed humorral, és egyszerűen ragadná meg a lényeget. 
Kikérdezném élete fordulópontjairól, és talán néhány vicces anekdotát is mesélne.  
 
2. Milyen lenne egy tökéletes napod? 
– Reggel sokáig aludnék, majd ágyban reggeliznék. Sétálnék egy nagyot az erdőben, és egy 
közeli kis étteremben ebédelnénk. Ebéd után otthon, a diófa alatt olvasnék, és valószínűleg el 
is aludnék.  
 
3. Milyen szupererőt választanál magadnak? 
– Az nagyon jó lenne, ha szabadon mozoghatnék térben és időben. Így távoli barátaimmal is 
könnyen találkozhatnék, nem kellene annyi időt feleslegesen utazással töltenem, és nem 
utolsó sorban a múltba és a jövőbe is ellátogathatnék. 
 
4. Kivel beszélgetnél a legszívesebben? 
– A legjobb barátnőmmel. Vele valahogy soha nem fogyunk ki a témákból. Sajnos csak 
ritkán találkozunk, mert mindketten nagyon elfoglaltak vagyunk. Ha mégis sikerül 
összefutnunk, az mindig olyan értés, mintha tegnap találkoztunk volna utoljára.  
 
98/10. 2. Órákig gondolkoztunk anélkül, hogy megtaláltuk volna a megoldást. 
3. Minden vásárra elmentünk anélkül, hogy egyetlen terméket is eladtunk volna. 
4. Hetekig tárgyaltunk a beszállító céggel anélkül, hogy sikerült volna 
megállapodni/megállapodnunk. 
5. Mindenki túlórázott anélkül, hogy több fizetést kapott volna. / Mindannyian túlóráztunk 
anélkül, hogy több fizetést kaptunk volna. 
6. Nagyon sok helyre telefonáltunk anélkül, hogy elértük volna az illetékeseket / az 
illetékeseket elértük volna. 
 
98/11. 2. Használhatom/Használhatnám a fűnyíród(at)? 
3. Megkaphatom/Megkaphatnám a wifi jelszavatok(at)? 
4. Napozhatok/Napozhatnék az udvarotokon? 
5. Alhatnak/Alhatnának nálatok a vendégeim? 
6. Parkolhatok/Parkolhatnék a házatok előtt? 
7. Úszhatok/Úszhatnék a medencétekben? 
8. Lefénymásolhatom/Lefénymásolhatnám nálatok ezt a könyvet? 
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98/12. Arra gondoltam, hogy talán elmehetnénk túrázni a Mátrába. Ilyenkor, ősszel a 
legszebb az erdő. A túrát Máriafüreden, a Mátra kapujánál kezdhetnénk. Itt kipróbálhatnánk 
azt a szuper játszóteret, megnézhetnénk a parkot és a kis kápolnát, esetleg segwayeket 
bérelhetnénk. Elindulhatnánk a Muzsla-kilátó felé, ami nincs olyan magasan, de gyönyörű a 
kilátás. A pihenőhelyen megehetnénk a madárlátta szendvicseket, majd követhetnénk a sárga 
jelzést, és továbbmehetnénk a Kékes-tető felé. Ha elfáradunk, a Rákóczi-forrásnál 
felfrissülhetnénk. Ha pedig ennyi felfrissülés nem lenne elég, este elmehetnénk egy 
borkóstolóra. Remek kirándulás lehetne! 
 
99/13. Lehetséges mondatkezdetek (mindegyik mondatkezdet mindenhova illik): Nem is 
hittem volna, hogy / Nem is feltételeztem volna, hogy / Nem is gondoltam volna, hogy  
 
99/14. 2. mintha ötéves gyerek lennél 3. mintha ő lenne a főnököm 4. mintha nem történt 
volna semmi 5. mintha ezer éve nem találkoztak volna 6. mintha most ébredtél volna 
 
101/15. 2. aludni 3. elkezdeni 4. várni 5. olvasni 6. utazni 7. ünnepelni 8. érezni 
 
101/16. 2. Ma csak ezt akartam gyakorolni / lemondani. 
3. Végre sikerült telefonálni / megvenni az összes könyvet / gyakorolni / bemutatni neked a 
húgomat / egy jót játszani / bepakolni a bőröndbe. 
4. Segítesz gyakorolni / bepakolni a bőröndbe? 
5. ... ezen a környéken járni / sétálni  
6. Elfelejtettem telefonálni / (elmondani neked az igazat) / megvenni az összes könyvet / 
gyakorolni / bemutatni neked a húgomat / esernyőt hozni / bepakolni a bőröndbe. 
7. Nagyon szeretnék idejönni / telefonálni / gyakorolni / sétálni / lustálkodni / egy jót játszani 
/ lemondani (egy tisztségről) / bepakolni a bőröndbe. 
8. Nagyon szeretném elhinni, amit mondasz / elmondani neked az igazat / megvenni az 
összes könyvet / bemutatni neked a húgomat.  
 
101/17. 2. Legyen szíves kitölteni ezt a bejelentőlapot! 3. Szeretnénk néhány dolgot 
megbeszélni. 4. Szeretnék tovább aludni. 5. Így nehéz lesz időpontot egyeztetni. 6. 
Szeretnétek új autót venni? 7. Munkatapasztalatot akarok szerezni. 8. Itt tudom hasznosítani a 
tudásomat. 9. Vera sok helyre akar utazni. 10. A csapat kénytelen elfogadni a javaslatot. 
 
102/18. 2. tud portrét rajzolni 3. naponta fogok tornázni 4. kellemes volt Önnel beszélgetni 5. 
mit lehet tenni 6. hallottalak énekelni 7. gondolkodni tanított 8. teljesen elfelejtettem 
zongorázni 
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102/19. 2. Ki fogják találni 3. Filmet fognak készíteni 4. ki fog derülni 5. Készülni fog 6. fog 
szólni 7. fog aratni 8. fognak keresni 
 
103/20. 1. Ön szerint miért érdemes külföldön dolgozni?  
2. – Aki nyitottabb szeretne lenni, annak mindenképpen megéri hosszabb időre külföldre 
költözni. 
3. A külföldi munkában az is remek, hogy olyan munkatapasztalatot lehet szerezni, amit a 
jelölt később itthon is tud hasznosítani. 
4. Ugyanakkor probléma lehet, hogy a külföldi munkavállalás során sokan kénytelenek 
alacsonyabb béreket elfogadni. 
5. Lehet, hogy itthon nem könnyű újra beilleszkedni a munka világába egy hosszabb külföldi 
tartózkodás után, összességében mégis nagyon hasznos tapasztalat. 
 
103/21. 2. meghódította 3. fedezi fel 4. bemutatni (megmutatni) 5. takaríthatunk meg 6. Be 
kellene vezetnünk 7. megfeledkeznünk / betartsuk 8. győzi le 9. kipróbálta, lemondani 10. 
elfogadja 11. megvannak 12. átengedni 
 
104/22. a) 2. Átmegyek 3. kerülnek át / jutnak át 4. kerülnek át / jutnak át 5. haladt át 6. 
Átutaztunk 7. átszállni 8. Átvittem 
 
b) 1. küldd át 2. utalta át 3. Átmásoltam 4. adták át 5. vette át 6. adjuk át 7. átlépted 8. 
átvették 9. vette át 
 
c) 1. Írja át / Alakítsa át 2. Írja át / Alakítsa át 3. alakították át / átépítették 4. alakították át 5. 
átöltözik 6. átdolgoztuk  
 
d) 1. ment át 2. átestem 3. átestek 4. élt át 
 
e) 1. át kell ismételni 2. átlapozom (átfutottam) 3. átnézem 4. átfutottam 5. átolvastam 
 
105/23. a) 1. a túloldalra 2. a nyelvvizsgán 3. kemény próbákon 4. kisebb átalakuláson 
 
b) 1. a tömegen – a hídon 2. a sivatagon – a Himaláján 3. a mélyponton 
 
c) 1. a mélyebb összefüggéseket – a teljes munkamenetet 2. Lengyelországba 3. a trükkjeiden 
 
105/24. 1. Ma már számos kutatás is bizonyítja, hogy húsz-harminc perc pihenő ebéd után 
jótékony hatással van az egészségünkre. 2. Hatékonyabb, mint a legerősebb kávé, jót tesz a 
szívnek, ugyanakkor növeli a koncentrációt és a teljesítményt, csökkenti a stresszt.  
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3. Sziesztára – a munkahelyen vagy az iskolában – minden embernek szüksége lenne, de csak 
kevés országban van rá lehetőség. 4. Dél-Amerikában, Ázsiában és néhány dél-európai 
országban megszokott a délutáni pihenő, Magyarországon azonban – egyelőre – tabu. 5. 
Pedig nálunk is sokan pihennének egy fél órát ebéd után, ha nem félnének attól, hogy 
lustának, alulmotiváltnak tartják őket. 6. A mi kultúránkban ugyanis az számít jó 
munkaerőnek, aki a délutáni álmosságot koffeinnel győzi le, és lehetőleg egész nap egy perc 
pihenőt sem tart. 7. A felmérések szerint, aki egyszer már kipróbálta a munkahelyi sziesztát, 
nem akar róla lemondani. Márpedig ha a cigarettaszünet megszokott dolog, miért ne lehetne 
az a munkahelyi szieszta is? 
 
107/25. 2. könnyebbé teszi az életet 3. energiát takarít meg 4. időt takarít meg / szán a 
pihenésre 5. a mi érdekeinket szolgálja 6. többet dolgozik (többet feltételez) 7. joggal 
feltételez 
 
107/26. 2. időt szánok a pihenésre / rengeteg időt szánok a pihenésre / Rengeteg időt szánok 
az aktív pihenésre.  
3. az emberek érdekeit szolgálják / a lusta emberek érdekeit szolgálják / A műszaki 
találmányok a lusta emberek érdekeit szolgálják.  
4. munkát eredményez / a fejlődés munkát eredményez / A fejlődés még több munkát 
eredményez. 
5. időt fordít a tanulásra / sok időt fordít a tanulásra / Nagyon sok időt fordít a tanulásra. 
 
108/27. (Igyekeztünk minden, ebben a kontextusban tipikus szórendet megadni, de 
elképzelhető, hogy néha más szórend is tipikus és természetes lehet.) 
Legyünk őszinték! A legtöbb találmány bizony azzal a céllal született, hogy könnyebbé és 
kényelmesebbé tegye az életünket / az életünket könnyebbé és kényelmesebbé tegye. 
Segítségükkel időt és energiát takaríthatunk meg. Gondoljunk – például – a számítógépre, a 
háztartási eszközökre vagy a gépkocsira. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy minden 
bizonnyal maguk a feltalálók is lusta emberek voltak / lusta emberek voltak maguk a 
feltalálók is. Hiszen ha Newton nem szán időt arra, hogy lepihenjen az almafa alatt, sosem 
fedezi fel a gravitáció törvényét! A technikai fejlődésnek eszerint a lustálkodni szeretők 
érdekeit kellene szolgálnia / Eszerint a technikai fejlődésnek a lustálkodni szeretők érdekeit 
kellene szolgálnia. Ezzel csak egy gond van: azok a technikai találmányok, amelyekkel időt 
és energiát takaríthatnánk meg, manapság pontosan azt eredményezik, hogy még kevesebb 
időnk van. Hatékonyságuknak hála még gyorsabban, még többet dolgozhatunk. Az így 
megtakarított időt azonban / Azonban az így megtakarított időt nem pihenésre, lustálkodásra 
használjuk, hanem... úgy van: megint csak munkára. 
 
6. FEJEZET 
 
111/1. 2. Akarsz/Szeretnél/Szoktál 3. akartam/szerettem volna/tilos, lehet/szoktam/tudok 4. 
szeretnék/illik/szoktam, kell/imádom/illik 5. szoktunk/lehet/tilos 6. szabad/illik/kell 
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111/2. a) 1. akarok (szeretek) 2. szeretek 3. akarok 4. szeretek, akar 5. szeretek, Akar  
 
b) 1. imádok 2. szeretném 3. imád 4. imádnak 5. Imádok, szeretném 
 
c) 1. Utálok 2. utálok 3. Utálom, tilos 4. utálok, utál 5. Utálom, tilos 
 
d) 1. szabad 2. szabad 3. tudunk 4. Tudnunk 5. szabad 
 
e) 1. Lehet 2. szoktál 3. lehet (szoktad) 4. lehet 5. szoktam 
 
113/3. a) A keresztrejtvény születése 
Az első keresztrejtvény 1913 decemberében jelent meg egy amerikai magazinban. 
Az első magyar keresztrejtvény 1925-ben jelent meg egy budapesti napilapban, amelyet 
Kristóf Károly újságíró készített. A legenda szerint Kristóf a kész rejtvényt ki akarta próbálni 
valakin, ezért leszaladt az EMKE kávéházba, ahol egy fiatalember éppen a verseskötetét 
árulta. Fölhívta a szerkesztőségbe, elé tette a feladványt, ám a vendéget nem hozta lázba a 
fekete-fehér négyzetháló. „Van nekem elég rejtvény az életemben!” 
− mondta, és faképnél hagyta az elképedt újságírót. A fiatalember mellesleg nem más volt, 
mint József Attila... Az új rejtvényfajtát hamarosan más lapok is átvették, és egészen 
hihetetlen nyereményekkel próbálták felkelteni az olvasók érdeklődését: a Pesti Napló egyik 
keresztrejtvényével például egy bérházat lehetett nyerni Budapest szívében. 
 
Balzac napirendje 
Honoré de Balzac (1799–1850) francia regényíró különleges napirendet követett: már hajnali 
egy órakor talpon volt. Reggel nyolcig írt, ekkor másfél órára lepihent. A pihenő után 
folytatta az alkotómunkát, és fél tíztől délután négyig dolgozott. Közben mintegy ötven 
csésze kávét megivott. Munka után egy fél órát töltött testmozgással, majd fogadta a 
vendégeit. De a társasági életre csak kevés időt szánt, mert már este hatkor nyugovóra tért, 
hogy hajnali egykor ismét munkához láthasson. 
 
Haushofer önéletrajza 
Johannes Haushofer professzor érdekes ötlettel állt elő: alternatív önéletrajzában nem a 
sikereit, hanem a kudarcait tüntette fel. Az önéletrajzot a Twitteren meg is osztotta 
követőivel. 
A gondolat hátterében az áll, hogy a kudarcok nyílt felvállalása segíthet azok legyőzésében. 
A professzor önéletrajzában olyan díjakat, kitüntetéseket, támogatásokat és ösztöndíjakat 
sorolt fel, amelyekre jelölték, de nem neki ítélték oda. Azokról az állásokról is listát készített, 
amelyeket megpályázott, de végül más kapott meg. A legtöbb ember elrejti a kudarcait, nem 
beszél róluk – mondja Haushofer. Ha pedig mások kudarcáról nem tudunk, könnyen az a 
benyomásunk támadhat, hogy csak nekünk nem sikerül semmi. 
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b) Határozatlan tárgyak: amelyet, egy bérházat, különleges napirendet, ötven csésze kávét, 
egy fél órát, kevés időt, olyan díjakat, kitüntetéseket és támogatásokat, listát, amelyeket 
Határozott tárgyak a szövegben: a kész rejtvényt, a verseskötetét, a feladványt, a vendéget, 
az elképedt újságírót, az új rejtvényfajtát, az olvasók érdeklődését, az alkotómunkát, a 
vendégeit, a sikereit, a kudarcait, az önéletrajzot 
Az „azt” két mondatban implicit határozott tárgy: 1. szöveg: mondta, 3. szöveg: mondja 
Haushofer 
 
115/4. (csak a helyes alakokat adtuk meg)  
1. a vérnyomásom / a vérnyomásomat 2. a belső órám / a belső órámat 3. belső óráját, a 
testünk 4. a fejem 5. a fájdalomcsillapítóm / a fájdalomcsillapító 6. a vizsgáim 7. a 
szervezetem 8. a fájdalomküszöböm 9. magam / magamat 
 
116/5. 2. fogva/kezdve 3. után 4. fogva/kezdve 5. múlva 6. óta 7. később 8. ezelőtt 
(korábban) 
 
117/6. 2. elalvás előtti szokások 3. napnyugta előtti órák 4. a nagy esőzés utáni nap 5. egy 
héttel korábbi este 6. tíz nappal későbbi kontrollvizsgálat 7. húsz évvel ezelőtti szint 8. száz 
évvel ezelőtti Budapest 
 
118/7. 2. alatt 3. keresztül/át 4. hosszat 5. belül 6. során/folyamán 
 
119/8. 2. néhány hónapon belüli 3. néhány napon belüli 4. március és július közötti 5. a 
versenyzők közötti 
 
120/9. fél tizenkettő tájban/tájt/körül/felé, Két óra tájban/tájt/körül/felé, három körül/felé (Ha 
ezeket az időpontokat az óra szó nélkül adjuk meg, automatikusan beszélt nyelvi variánst 
teremtünk. Ilyenkor a beszélt nyelvben használatos körül és felé a helyes névutó, mert stílus 
szempontjából ezek illenek a mondatba.) 
 
120/10. 2. Dél körül 3. Éjféltájt/Éjféltájban 
 
120/11. Ha jól emlékszem, a művész egy 50 év körüli férfi volt. Olyan csöndes fajta, aki 
nemcsak néz, de lát is. A kiállítást egy 35 év körüli nő nyitotta meg. Nem voltak sokan a 
megnyitón: két-három 55 év körüli pár, és néhány nyugdíj körüli ember. Meg ott futkározott 
az a két 12 év körüli gyerek. Egy 40 év körüli férfi lelkesen mesélt egy nőnek a 
festményekről. Másra sajnos nem emlékszem. 
 
121/12. 2. fel tudom építeni 3. elfogadni 4. meg akarják ismerni 5. meg akarnak győződni 6. 
bemutat, megbízik 7. becsomagolva 8. mondjuk le 9. megérteni 10. hagyják el 11. elfogadni 
12. fejeződik be 
 
121/13. a) 2. meghozta (meghozták, megérkezett, megjött) 3. Megjött (Megérkezett) 4. 
megjött 5. érkezik meg 6. megjönne 7. Meghozták 8. meghozta 
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b) 1. megkérdezték 2. Kérdezze meg 3. megmondani 4. Meg tudnád mondani 5. megbeszélik 
6. megbeszélni 7. Beszélje meg 8. egyeznek meg 9. állapodtunk meg 10. megjegyezte 11. 
megkérni 
12. megosztani 13. Osszák meg 14. fogalmazzuk meg (megfogalmazhatjuk, ismételjük meg, 
említsük meg) 15. megfogalmazhatjuk 16. meg is osztotta 17. ismételjük meg (említsük meg) 
18. Említsünk meg (Ismételjünk meg, Fogalmazzunk meg) 19. megszólítja 20. írja meg 21. 
Hallgassa meg  
 
c) 1. ivott meg 2. megebédelt 3. megteázott 4. megihassam 5. Megéheztem 6. megkóstolta 7. 
Sózd meg (Süsd meg) 8. Párold meg (Sózd meg, Süsd meg) 9. süsd meg 10. Mosd meg 11. 
adnak meg 
 
d) 1. megvett 2. megvett 3. kapott meg 4. szerzi meg 5. Megnyertem 
 
123/14. a) 1. a pizza – a könyv, amit rendeltél 2. a nyár – a jó idő 3. a barátom 4. az esze – a 
hangja  
 
b) 1. a terveidet – a javaslataitokat 2. a gyerekekkel kapcsolatos gondokat 3. felhív, ha valami 
gond van 
 
c) 1. Laci levelét – az árajánlatot 2. a bécsi ösztöndíjat 3. az egyesület emlékérmét 
 
124/15. 1. A németeknél a késés udvariatlanságnak számít. 
2. Németországban a kézfogás határozott, a szemkontaktust tartani kell. 
3. Az oroszok szigorúan követik a napirendet. 
4. Oroszországban a tárgyalások hosszúra nyúlhatnak. 
5. Az Egyesült Államokban a hangnem oldott, fesztelen. 
6. Az amerikaiakra nem jellemző az alkudozás. 
7. Az iszlám országokban a rangot és a vezetéknevet együtt használják. 
8. Az arab országokban a késés és az ajándékozás is elfogadott. 
9. A japánoknál nemcsak az ajándék, hanem a csomagolás is nagyon fontos. 
10. Japánban az illemszabályokat a tárgyalópartner rangja határozza meg. 
11. Magyarországon a személyes találkozót előnyben részesítik. 
12. A magyarok a szemkontaktust az őszinteség jelének tartják. 
 
125/16. 2. konzervatív gondolkodású / vezetők 3. baloldali gondolkodású / vezetők 4. 
külföldön telepedik le 5. megélhetési gondok 6. elhagyja az országot 7. aktív szerepet vállal 
8. mezőgazdasági dolgozó 
 
125/17. 2. alacsonyabb béreket elfogadni / kénytelenek alacsonyabb béreket elfogadni / 
Sokan kénytelenek alacsonyabb béreket elfogadni. 3. hétmillió állampolgár dolgozik / 
hétmillió állampolgár dolgozik külföldön / Mintegy hétmillió állampolgár dolgozik 
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külföldön. 4. az országhatáron túl vállalnak munkát / az ingázók az országhatáron túl 
vállalnak munkát / A határmenti ingázók az országhatáron túl vállalnak munkát. 
 
125/18. (Igyekeztünk minden, ebben a kontextusban tipikus szórendet megadni, de 
elképzelhető, hogy néha más szórend is tipikus és természetes lehet.) 
Az első nagy kivándorlási hullám az 1848–49-es szabadságharc leverését követte. Politikai és 
katonai vezetők, középnemesek és katonák tömegei hagyták el Magyarországot. Többségük 
Törökországban, Nyugat- Európában és az észak-amerikai kontinensen telepedett le. 
A második kivándorlási hullám okai a megélhetési gondokban keresendők. Az 1860-as 
években a magyar agrárszegénység egy része a mai Horvátország és Románia területére 
települt át. A másik úti cél az Amerikai Egyesült Államok volt / Az Amerikai Egyesült 
Államok volt a másik úti cél. 1913-ig közel kétmillió ember vándorolt ki az Osztrák–Magyar 
Monarchia területéről / 1913-ig az Osztrák–Magyar Monarchia területéről közel kétmillió 
ember vándorolt ki, köztük mintegy 450 ezer magyar. 
A harmadik kivándorlási hullám az 1918-1919-es forradalmak leverését követte. Az első 
hónapokban a forradalom aktív szereplői hagyták el az országot / Az országot az első 
hónapokban a forradalom aktív szereplői hagyták el, őket követték a megélhetési gondokkal 
küzdő szegényparasztok. A baloldali gondolkodásúak számára a Szovjetunió volt a cél, 
másoknak az USA. A negyedik kivándorlási hullám a második világháború utáni években 
zajlott le / A második világháború utáni években zajlott le a negyedik kivándorlási hullám. A 
kivándorlásnak elsősorban politikai okai voltak, de sokan voltak a megélhetési okokból 
kivándorlók is / a megélhetési okokból kivándorlók is sokan voltak. Összesen mintegy 200 
ezer ember hagyta el az országot, többségük az amerikai kontinens, elsősorban Kanada és 
Dél-Amerika irányában. 
Az ötödik kivándorlási hullám az 1956-os forradalom utáni hónapokban zajlott le / Az 1956-
os forradalom utáni hónapokban zajlott le az ötödik kivándorlási hullám. A többség 
megélhetési vagy politikai okokból hagyta el az országot. A kivándorlók között munkások, 
diákok, értelmiségiek és mezőgazdasági dolgozók is voltak / A kivándorlók között voltak 
munkások, diákok, értelmiségiek és mezőgazdasági dolgozók is voltak. Körülbelül 150 ezer 
ember telepedett le külföldön, legtöbben az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és 
Nyugat-Európában.  
A hatodik kivándorlási hullám a rendszerváltás után, 1990-ben kezdődött / A rendszerváltás 
után, 1990-ben kezdődött a hatodik kivándorlási hullám) és ma is tart.  Elsősorban gazdasági 
okai vannak. A kivándorlók nagy része segéd- és szakmunkás, kereskedő / Segéd- és 
szakmunkás, kereskedő a kivándorlók nagy része, de sok közöttük a frissen diplomázott fiatal 
is. Többségük az Európai Unió országaiban keres állást, elsősorban Németországban és a 
Benelux-államokban / Többségük az Európai Unió országaiban, elsősorban Németországban 
és a Benelux-államokban keres állást. 
 
7. FEJEZET 
 
128/1. 2. Azt tanácsolom, hogy köss utasbiztosítást. 3. Azt javaslom, hogy időben foglald le a 
repülőjegyet. 4. Azt ajánlom, hogy az interneten foglalj szállást. 5. Azt tudom tanácsolni, 
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hogy szkenneld be az úti okmanyaidat. 6. Azt javaslom, hogy mentsd el több helyre a szállás 
címét. 7. Azt ajánlom, hogy töltsd le az offline térképeket. 8. Azt tanácsolom, hogy vigyél 
magaddal egy kevés készpénzt is. 
 
129/2. (A mondatok szabadon kombinálhatók egymással. Ellenőrizze az igealakot!) 
1. A főnök idén is elvárja, hogy a munkatársak együttműködjenek. 2. Azt kéri, hogy segítsék 
egymás munkáját. 3. Arra kért mindenkit, hogy tájékoztassa, ha beteg. 4. A főnök idén is 
elvárja, hogy senki ne áruljon el üzleti titkokat. 5. Azt kéri, hogy mindenki udvariasan 
viselkedjen. 6. Azt kéri, hogy senki ne késsen. 7. Arra kért mindenkit, hogy képezze magát. 
8. Arra kért mindenkit, hogy senki ne ebédeljen a számítógépe előtt. 
 
129/3. (A mondatok szabadon kombinálhatók egymással. Ellenőrizze az igealakot!) 
1. Azt akarom, hogy valaki dicsérjen meg, ha finomat főzök. 2. Arra vágyom, hogy valaki 
lepjen meg a kedvenc csokimmal. 3. Azt szeretném, hogy valaki reggel ágyba hozza a kávét. 
4. Azt akarom, hogy valaki rendet rakjon az íróasztalomon. 5. Arra vágyom, hogy valaki 
segítsen a házimunkában. 6. Azt szeretném, hogy valaki minden vasárnap süssön süteményt. 
7. Azt szeretném, hogy valaki dicsérjen meg, ha jól nézek ki. 
 
129/4. (A mondatok szabadon kombinálhatók egymással. Ellenőrizze az igealakot!) 
... hogy tudjak virágot ültetni / ... hogy bárhol tudjak tájékozódni / ... hogy naponta 
kitakarítsam a fürdőszobát / ... hogy minden este rendet rakjak / ... hogy bármilyen témáról 
tudjak öt percig beszélgetni / ... hogy tudjak gombot felvarrni / ... hogy ásításkor a szám elé 
tegyem a kezemet / ... hogy tudjak nyakkendőt kötni / ... hogy képes legyek önálló véleményt 
alkotni  
 
130/5. (A mondatok szabadon kombinálhatók egymással. Ellenőrizze az igealakot!) 
1. Az okostelefon elsősorban arra való, hogy telefonáljunk vele. 
2. Leggyakrabban arra használom az okostelefont, hogy fényképeket készítsek vele. 
3. A telefon arra is alkalmas, hogy zenét hallgassak. 
4. Az okostelefon arra nagyon jó, hogy böngésszek az interneten. 
5. Arra is használom, hogy cseteljek a barátaimmal. 
6. Arra is alkalmas, hogy videókat nézzek rajta. 
7. Arra is jó, hogy navigációs rendszereket használjak. 
8. Arra is kiváló, hogy játsszak rajta. 
9. Arra is használható, hogy közösségi oldalakon posztoljak. 
 
130/6. (A mondatok szabadon kombinálhatók egymással. Ellenőrizze az igealakot!) 
... hogy a szervezet védekezzen az UV-sugárzás ellen / ... hogy lefogyjunk / ... hogy ne 
alakuljanak ki rákos sejtek / ... hogy a vitaminok beépüljenek a szervezetbe / ... az erek 
rugalmasak maradjanak 
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131/7. Azért érdemes olvasni, hogy érdekes történeteket ismerjünk meg. Azért, hogy 
kikapcsolódjunk, hogy elfelejtsük a napi gondokat, hogy élénküljön a fantáziánk, hogy 
javuljon a helyesírásunk, hogy növekedjen a szókincsünk, és hogy otthon is jól szórakozunk. 
 
132/8. én téged: felhívlak (téged), szeretlek (téged) 
te engem: felhívsz (engem), szeretsz (engem) 
Ön engem: felhív (engem), szeret (engem) 
mi titeket: felhívlak titeket/benneteket, szeretlek titeket/benneteket, 
 
én őt: keresem (őt), ismerem (őt), hallom (őt)  
ti őket: keresitek őket, ismeritek őket, halljátok őket 
Önök minket: keresnek minket/bennünket, ismernek minket/bennünket, hallanak 
minket/bennünket 
ő téged: keres (téged), ismer (téged), hall (téged) 
 
132/9. 1. Egyszerűen nem értem őket. Miért adták el ezeket a könyveket? – Azt hiszem, én 
tökéletesen értem őket. Azért adták el őket, mert pénzre volt szükségük. 
2. Szevasz! Tudunk beszélni? – Most nem a legalkalmasabb, mert kocsiban ülök. Még úton 
vagyok. Visszahívlak, ha hazaértem, jó? – Rendben. Szia! 
3. Honnan tudtad, hogy én is itt leszek a koncerten? – Nem volt nehéz, úgy ismerlek, mint a 
tenyeremet. 
4. Szerintem láttam már valahol az előadót. – Igen, én is ismerem valahonnan. Talán a 
tévéből? Lehet, hogy korábban már hallottam őt valahol? 
5. Mi motiválja Önt a munkája során? – Engem leginkább az motivál, ha olyan feladatokat 
bíznak rám, amiket kreatívan tudok megoldani. 
 
132/10. 1. Téged is érdekel a népzene? 2. Elviszünk benneteket az állomásra. Kedvellek 
benneteket. 3. Miért hívtál fel (engem)? (Engem) senki nem ismer itt. 4. Ismerem (őt). Őt 
viszont nem ismerem. 5. Üdvözlöm Önöket. Önöket is szeretnénk meghívni a fogadásra. 
 
133/11. -nál/-nél: nálam, nálad, nála, nálunk, nálatok, náluk 
-tól/-től: tőlem, tőled, tőle, tőlünk, tőletek, tőlük 
-ról/-ről: rólam, rólad, róla, rólunk, rólatok, róluk 
-ért: értem, érted, érte, értünk, értetek, értük 
 
133/12. 2. a) Önökről b) rólad c) róla 3. a) nálunk b) nálad c) nálatok 4. a) velünk b) veled c) 
velem 5. a) értem b) értünk c) Önért 6. a) tőlem b) tőled c) tőlük 
 
133/13. -ban/-ben: bennem, benned, benne, bennünk, bennetek, bennük 
-n: rajtam, rajtad, rajta, rajtunk, rajtatok, rajtuk 
-ba/-be: belém, beléd, belé, belénk, belétek, beléjük 
-ra/-re: rám, rád, rá, ránk, rátok, rájuk 
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-hoz/-hez/-höz: hozzám, hozzád, hozzá, hozzánk, hozzátok, hozzájuk 
-nak/-nek: nekem, neked, neki, nekünk, nektek, nekik 
-ból/-ből: belőlem, belőled, belőle, belőlünk, belőletek, belőlük  
 
134/14. 1. b) benned c) bennük 2. a) rajtam b) rajtad c) Rajtunk 3. a) hozzá b) hozzájuk c) 
hozzám 4. a) nekem b) Önöknek c) neki 5. a) belőlük b) belőlem c) belőlünk 6. a) rátok b) 
ránk c) rád 7. a) beléd b) belétek c) belém 
 
135/15. mellettem, melletted, mellette, mellettünk, mellettetek, mellettük 
mellém, melléd, mellé, mellénk, mellétek, melléjük 
mellőlem, mellőled, mellőle, mellőlünk, mellőletek, mellőlük 
alattam, alattad, alatta, alattunk, alattatok, alattuk 
alám, alád, alá, alánk, alátok, alájuk 
alólam, alólad, alóla, alólunk, alólatok, alóluk 
mögöttem, mögötted, mögötte, mögöttünk, mögöttetek, mögöttük 
mögém, mögéd, mögé, mögénk, mögétek, mögéjük 
mögülem, mögüled, mögüle, mögülünk, mögületek, mögülük 
előttem, előtted, előtte, előttünk, előttetek, előttük 
elém, eléd, elé, elénk, elétek, eléjük 
előlem, előled, előle, előlünk, előletek, előlük 
fölöttem, fölötted, fölötte, fölöttünk, fölöttetek, fölöttük 
fölém, fölétek, fölé, fölénk, fölétek, föléjük 
fölülem, fölüled, fölülel, fölülünk, fölületek, fölülük 
közöttem, közötted, közötte, közöttünk, közöttetek, közöttük 
közém, közéd, közé, közénk, közétek, közéjük 
közülem, közüled, közüle, közülünk, közületek, közülük 
 
136/16. 2. a) előttünk b) elé c) előlem 
3. a) fölöttem b) fölé 4. a) mögöttem b) mögé c) mögülük 5. a) alattunk b) alájuk c) alólam 6. 
a) mellettem b) melléd c) mellőle 
 
137/17. ellenem, ellened, ellene, ellenünk, ellenetek, ellenük 
felőlem, felőled, felőle, felőlünk, felőletek, felőlük 
helyettem, helyetted, helyette, helyettünk, helyettetek, helyettük 
irántam, irántad, iránta, irántunk, irántatok, irántuk 
miattam, miattad, miatta, miattunk, miattatok, miattuk 
nélkülem, nélküled, nélküle, nélkülünk, nélkületek, nélkülük 
szerintem, szerinted, szerinte, szerintünk, szerintetek, szerintük 
utánam, utánad, utána, utánunk, utánatok, utánuk 
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137/18. a) 2. ellenünk c) / 3. utánatok d) / 4. miattunk a) 
 
b) 1. nélkülem d) / 2. helyette b) / 3. ellenük a) / 4. helyettem c) 
 
c) 1. Szerintem b) / 2. Felőlem d) / 3. ellene a) / 4. utána c) 
 
d) 1. miattam b) / 2. irántuk a) / 3. felőled d) / 4. nélküled c) 
 
138/19. 1. meghallgat 2. megtesz, eljut 3. el lehet sajátítani 4. maradnak meg 5. kitörlődik 6. 
kezd el 7. megtanulni 8. ismétli át 9. következnek be 10. megéri 11. felismerjük 12. 
megtalálnia  
 
139/20. a) 2. Alkossa meg 3. Meg kell teremteni 4. alapította meg (teremtette meg) 5. 
teremtette meg 6. alkotta meg 7. megvalósítani 8. valósult meg 
 
b) 1. megdöbbentett 2. megsérteni 3. lepett meg 4. Meglepte 5. haragudott meg 6. 
megnyugtat 7. megéreztem 8. Megijesztettél. 9. Megijedtem 10. Megsértődött 
 
c) 1. megállapíthatjuk 2. meg tudom ítélni 3. megfigyelni 4. tudok meg 5. megtudnék 6. 
megismerte 7. meg akarják ismertetni 8. meg akarják ismerni 9. ismerkedtem meg 10. 
megtapasztalja 11. megélt 12. élem meg 
 
d) 1. megjegyzem 2. megtanult 3. meg kell tanulnunk 4. megtanulni 5. tanultunk meg 6. 
megtanulnak 7. Megtanultunk 8. tanítottak meg 9. megoldották 
 
e) 1. változhat meg 2. Megváltozott 3. megváltoztál 4. megkönnyítik 5. megkönnyíti 6. 
meghosszabbítaná 7. meggyorsítja (megkönnyíti) 8. megnemesíti 9. megerősödhet 10. megnő 
11. Megszépült 12. megdrágult 
 
141/21. a) 1. az együttműködés kereteit – az anyagi forrásokat 2. a csapatban az összhangot 
3. a harmonikus légkört 
 
b) 1. angolul – sakkozni 2. a nyelvtani szabályokat 3. semmit nem venni túl komolyan 4. 
hogy a barátság nagy érték 
 
c) 1. minden érzést 2. rengeteg változást 3. traumaként – kudarcként 4. késik, akivel 
találkozóm van 5. a nyugdíjamból – a fizetésemből 
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142/22. 2. távú 3. percen 4. egységet 5. alatt 6. naponta 7. tökéletesen 8. általános 9. milyen 
10. korábban 11. 12. használt 13. érdemes 14. ismertekkel 
 
143/23. 2. eljut a hosszú távú memóriába 3. tovább tart 4. ismerem az érzést 5. soha többé 
nem felejtjük el 6. hatékonyan tanul 7. kedves tőled 8. gyakran használt kifejezés 
 
143/24. 2. nagy utat tesz meg / minden új nyelvi egység nagy utat tesz meg / Minden új 
nyelvi egységnek nagy utat kell megtennie. 3. elismétli az új szavakat / húsz percen belül 
elismétli az új szavakat / Húsz percen belül el kell ismételni az új szavakat. 4. emlékszik a 
jelentésre / pontosan emlékszik a jelentésre / Pontosan kell emlékezni a jelentésre. 5. 
megtalálja az ideális módszert / megtalálja a számára ideális módszert VAGY: megtaláljuk a 
számunkra ideális módszert / Meg kell találnia a számára ideális módszert. / Meg kell 
találnunk a számunkra ideális módszert.  
 
143/25. (Igyekeztünk minden, ebben a kontextusban tipikus szórendet megadni, de 
elképzelhető, hogy néha más szórend is tipikus és természetes lehet.) 
A rövid távú memóriából a szavak hat óra alatt jutnak át a hosszú távú memóriába / A szavak 
a rövid távú memóriából hat óra alatt jutnak át a hosszú távú memóriába. 
Olyan ez, mintha a számítógép „Mentés” gombjára kattintanánk, csak egy kicsit tovább tart a 
folyamat. A szó útja azonban ezzel még mindig nem ér véget / Azonban a szó útja ezzel még 
mindig nem ér véget / Ezzel azonban a szó útja azonban még mindig nem ér véget: az, hogy a 
hosszú távú memóriába került, még nem jelenti azt, hogy soha többé nem felejtjük el / hogy 
nem felejtjük el soha többé. Ha a szavakat bizonyos időközönként nem ismételjük át / Ha a 
szavakat nem ismételjük át bizonyos időközönként, elsüllyednek a passzív memóriában. 
Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor ismerős egy szó / egy szó ismerős, de pontosan 
nem emlékszünk a jelentésére, vagy nem tudjuk használni. Ilyenkor a szó a passzív szókincs 
része lett.  
Az ember naponta körülbelül kétszáz szót képes megtanulni / Az ember körülbelül kétszáz 
szót képes megtanulni naponta.  
Ha arra gondolunk, hogy ezeket a szavakat aztán folyamatosan ismételni és gyakorolni kell, 
már érthető, miért tart olyan sokáig, amíg egy nyelvet tökéletesen elsajátítunk / amíg 
tökéletesen elsajátítunk egy nyelvet. 
Arra nincs általános recept / Nincs általános recept arra, hogy hogyan tanulunk a 
leghatékonyabban és milyen gyakran kell átismételnünk a tanult szavakat / és a tanult 
szavakat milyen gyakran kell átismételnünk: mindenkinek magának kell megtalálnia a 
számára ideális módszert / a számára ideális módszert mindenkinek magának kell 
megtalálnia. 
 
8. FEJEZET 
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146/1. 2. A könyv két részből áll: első részében húsételeket, a másodikban böjti napokra való 
hús nélküli ételeket találunk. 3. A pirospaprikát csak a 18. században kezdték 
fűszernövényként használni, amikor a bors nagyon megdrágult. 4. Az ételeket rózsavízzel 
illatosították. 5. A szakácsmesterségnek könyvecskéje bestseller lehetett, mert még a 18–19. 
század fordulóján is újranyomtatták. 6. Egyetlen fennmaradt példányát ma a szegedi 
Klebelsberg Könyvtárban láthatjuk. 
 
147/2. 2. a) Amikor valaki először találkozik egy szóval, ... b) Amikor az ember először 
találkozik egy szóval 3. a) Az embernek az a feladata, hogy eljuttassa a szót / a szót eljuttassa 
a hosszú távú memóriába. b) Az a feladatunk, hogy eljuttassuk a szót / a szót eljuttassuk a 
hosszú távú memóriába. 5. a) De még akkor is el lehet felejteni, ha nem használjuk. b) De az 
ember még akkor is elfelejtheti, ha nem használja. 6. a) A tanult szavakat folyamatosan 
ismételni kell. b) Az embernek a tanult szavakat folyamatosan ismételnie kell. 7. Sokszor 
lehet kész nyelvi paneleket használni. b) Az ember sokszor használ kész nyelvi paneleket. 8. 
a) Naponta körülbelül kétszáz szót vagyunk képesek megtanulni. b) Naponta körülbelül 
kétszáz szót lehet megtanulni. 
 
149/3. 2. amikor tilos húst enni 3. amivel majd a templomba mennek. 4. ami gyakran másnap 
reggelig tart. 5. amikor zuhogni kezdett az eső. 6. amelyik már akkor is a cukrászdák 
fővárosának számított. 7. amely népszerű az Ön országában? 8. amelyben egy édesanyjával 
folytatott beszélgetést is leír. 
 
150/4. 1. A negyedik fejezetben egy olyan munkaebédről olvasott, amely igen sok pénzt 
hozott a résztvevőknek. 2. Filmet készítettek a hangyák és a sáskák háborújáról, amelyben a 
főszereplő hangya egy bogárkommandót toboroz. 3. A film témája egy takarítórobot volt, akit 
a Földön felejtettek. 4. A film egy párhuzamos univerzumban játszódik, ahol szörnyek élnek, 
akik a gyerekek ijesztgetéséből nyerik az energiájukat. 5. Olyanok lettek a filmek, 
amilyennek a munkatársak elképzelték őket. 6. Én azt a filmet szeretem legjobban, amelyik a 
halakról szól. 7. Néha a forgatókönyv-írás is olyan tevékenység, amelynek során az 
együttműködés célravezetőbb. 8. Az a jó forgatókönyvíró, akinek élénk a fantáziája. 
 
150/5. 1. Azóta akart író lenni, amióta elolvasta Goethe életrajzát. 2. Addig dolgozott a 
regényén, amíg tökéletesnek nem találta. 3. Annyiszor írta át a kéziratot, ahányszor kellett. 
4. Arról tud meggyőzően írni, amit maga is megtapasztalt. 5. Olyan helyeken játszódnak a 
regényei, ahol ő maga is járt. 6. A legtöbb írása nem úgy sikerül, ahogyan elképzelte. 7. 
Akkor tud legjobban írni, amikor több hétig otthon lehet. 8. Ott tart felolvasóestet, ahová 
meghívják.  
 
150/6. 2. Az a férfi a vőlegény, aki fehér öltönyt visel. 3. Annyi színes terítőt hoztak, 
amennyi/ahány beborította az összes asztalt. 4. A szertartást baldachin alatt tartják, 
amelyet/(amit) legtöbbször a szabad ég alatt állítanak fel. 5. Amikor a pár kijön a 
templomból, a vendégek sorfalat állnak. 6. A hagyomány szerint az a lány megy férjhez 
először, aki elkapja a menyasszonyi csokrot. 7. Azok az emberek, akik az utcán nézik a 
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menetet, süteményt és bort kapnak. 8. A vacsora után kezdődik a mulatság, amely/(ami) 
gyakran másnap reggelig tart. 
 
151/7. 2. olyan 3. Azt az 4. Arról a 5. abban az 6. abban a 7. olyan 8. az a  
 
152/8. 2. Oda 3. akkor 4. ott 5. Onnan 6. Akkor 7. azzal 8. addig  
 
152/9. 2. Olyan 3. Az 4. Ott 5. Úgy 6. Annyit 
 
152/10. 2. készíti el 3. engedhette meg 4. Keresse meg 5. meghatározni 6. adnak meg 7. 
döntötte el 8. szolgáltak fel 9. megkóstolta 10. felfigyeltek 11. bejárta 12. alkotta meg 
 
153/11. a) 2. Megjött 3. meghozta 4. meghallom 5. jelent meg 6. megszűnt (jelent meg) 7. 
látott meg 8. Megcsörrent 
9. megálltunk 10. megkezdődött 11. megnyílnak 12. megkezdődött/megindult 13. Megnyílt 
14. megnyitották 15. meghalt 16. megállított 
 
b) 1. megfelelnünk 2. megkövetelik 3. megtakaríthatnánk 4. maradnak meg 5. megtöri 6. 
megadni 7. adta meg  
 
c) 1. Bocsáss meg 2. meg akarnak győződni 3. megfeledkeznünk 4. megfigyelni 5. 
meghatározni 6. megcsókolja 7. megöleljenek 8. megszabadultunk 
 
d) 1. meglátod 2. Meglátjuk 3. Megéri 4. megéri 5. megszokni 6. megértelek 7. engedhetem 
meg magamnak 8. megteheti 9. megtett 10. megélni 11. megvagyok 12. megvannak 13. lett 
meg 14. megnézem 
 
e) 1. Próbálj meg 2. megpróválja 3. Hívjunk meg 4. meg kell rendelni 5. megtörténik 6. 
mutatna meg 7. meg akarom nézni 8. tesz meg 9. mentette meg 10. Meglátogattam 11. 
megismételték 12. Megismételnéd 
 
155/12. a) 1. elutazom a Bahamákra – egész nap nem csinálok semmit 2. minden tőlünk 
telhetőt – minden lehetséges erőfeszítést 3. a feladatát – a szükséges lépéseket – a dolgát 4. a 
távot 5. a széles körű reklámkampány – a sokéves gyakorlat 
 
b) 1. a dolgozatot – a beszámolót – a kérvényt 2. mit szólt Anikó az ajándékokhoz – mi let a 
meccs végeredménye 3. a gyermekkora történetét – a munkahelyi tapasztalatait 
 
c) 1. mit hoztam Bécsből – a legújabb szerzeményemet 2. a könyvtáramat – a kertemet 3. 
merre találod a mosdót – honnan tudsz vizet hozni 4. ki vagy – milyen bátor vagy   
 
157/13. 2. tették 3. megkóstolta 4. bocsátotta 5. maradt 6. keltett 7. bejárta 8. fogott 9. 
honosította meg 10. vonzotta 
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157/14. 1. A megtisztított hagymát apró karikákra vágjuk. 2. A paprikát megtisztítjuk és 
vékony csíkokra vágjuk. / A paprikát alaposan megtisztítjuk és vékony csíkokra vágjuk. 3. A 
kisült zöldségeket azonnal tálaljuk. / A kisült zöldségeket azonnal, frissen tálaljuk. 4. Az 
elkészített gyümölcsfagylaltot a mélyhűtőbe tesszük. / A friss hozzávalókból elkészített 
gyümölcsfagylaltot a mélyhűtőbe tesszük.  5. A torta tetejét megszórjuk csokidarával. / A 
torta tetejét gazdagon megszórjuk csokidarával. 
 
158/15. (Igyekeztünk minden, ebben a kontextusban tipikus szórendet megadni, de 
elképzelhető, hogy néha más szórend is tipikus és természetes lehet.) 
Az első magyar nyelvű szakácskönyv A szakácsmesterségnek könyvecskéje címmel 1698-ban 
jelent meg Kolozsvárott / Kolozsvárott jelent meg 1698-ban. Szerzőjéről szinte semmit nem 
tudunk. A könyv két részből áll: első részében húsételeket, a másodikban böjti napokra való 
hús nélküli ételeket találunk. 
A szakácskönyv számos káposztás ételt is tartalmaz, a káposzta ugyanis ebben az időszakban 
igen népszerű és olcsó hozzávalónak számított / ugyanis a káposzta ebben az időszakban igen 
népszerű és olcsó hozzávalónak számított. A receptek érdekessége, hogy nem adnak meg 
pontos mennyiségeket / hogy pontos mennyiségeket nem adnak meg. A hozzávalók 
mennyiségét ugyanis ebben az időben a szakács döntötte el / Ebben az időben ugyanis a 
szakács döntötte el a hozzávalók mennyiségét / Ugyanis ebben az időben a hozzávalók 
mennyiségét a szakács döntötte el / Ugyanis ebben az időben a szakács döntötte el a 
hozzávalók mennyiségét / Ugyanis a hozzávalók mennyiségét ebben az időben a szakács 
döntötte el. A recept a hozzávalók listáját és az elkészítés módját közölte. 
A 17. századi szakácskönyvben sem a krumpli, sem a paradicsom nem szerepel a hozzávalók 
között / A 17. századi szakácskönyvben a hozzávalók között sem a krumpli, sem a 
paradicsom nem szerepel. Ugyanis ezek a zöldségek/Ezek a zöldségek ugyanis csak a 18. és a 
19. században terjedtek el Magyarországon / Ugyanis ezek a zöldségek/Ezek a zöldségek 
ugyanis Magyarországon csak a 18. és a 19. században terjedtek el. 
A pirospaprikát is csak a 18. században kezdték fűszernövényként használni, amikor a bors 
nagyon megdrágult / amikor nagyon megdrágult a bors. Az erős fűszerezés viszont már 
ebben az időben is általános volt / Viszont már ebben az időben is általános volt az erős 
fűszerezés. 
A könyv bestseller lehetett, mert még a 18–19. század fordulóján is újranyomtatták. 
 
9. FEJEZET 
 
160/1. 2. A tejre is allergiás. / Allergiás a tejre is. 3. Egy óriás snaucerem is volt. / Volt egy 
óriás snaucerem is. 4. A szülők közötti kapcsolatot is megerősítheti. / Megerősítheti szülők 
közötti kapcsolatot is. 5. A környezetvédelmet is figyelembe kell venni. / Figyelembe kell 
venni a környezetvédelmet is. 6. A hulladékgazdálkodás alapjait is meg kell teremteni. / Meg 
kell teremteni a hulladékgazdálkodás alapjait is. 7. A(z energia) minőségi is folyamatosa 
növekszik. / Folyamatosan növekszik a(z energia) minősége is. 8. A vízenergia 
hasznosításának is vannak (hátrányai). / Vannak a vízenergia hasznosításának is hátrányai. 
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161/2. 1. Leültem egy kicsit a parkban. Olvastam is. 
2. Eszembe jutott a barátnőm. Fel is hívtam.  
3. Beszélgettünk telefonon egy negyedórát. Később találkoztunk is. 
4. Sétáltunk a városban. Fagyiztunk is. 
5. A barátnőm meglátott egy szép szoknyát az egyik kirakatban. Felpróbálta és meg is vette. 
6. Délután otthon voltam. Rendet raktam és ki is takarítottam. 
7. Nagyon rendes voltam. Főztem is. 
8. Tíz órakor már nagyon fáradt voltam. Le is feküdtem. 
 
161/3. Jóslatok 1. Azt jósolták, hogy az emberek magasabbak lesznek. – Magasabbak is 
lettek. 
2. Azt jósolták, hogy az emberek hosszabb ideig fognak élni. – Hosszabb ideig is élnek. 
3. Azt is megjósolták, hogy a közlekedés az új technológiáknak köszönhetően fel fog 
gyorsulni. – Fel is gyorsult. 
4. Azt is megjósolták, hogy az ember sokkal jobban kihasználja majd a természetes 
energiaforrásokat. – Ki is használja. 
5. Azt gondolták, hogy a kommunikációs eszközök sokat fognak fejlődni. – Sokat is 
fejlődtek. 
6. Azt gondolták, el fog terjedni a virtuális kommunikáció. – El is terjedt. 
 
162/4. 2. Mi is az, amit nem kedvel a magyar vizsla? 3. Milyen színű is a puli? 4. Mihez is ért 
igazán a kuvasz? 5. Milyen is a komondor mozgása? 
 
162/5. 1. Azt hiszem, te olyan akarsz maradni, amilyen vagy. Te nem is akarsz megváltozni.  
2. A családodra és a barátaidra mindig számíthatsz. Kedvesebb, támogatóbb társakat nem is 
találhatnál.   
3. Mindenki tudja, hogy jó szakember vagy. Senki nem is csodálkozott, amikor 
fizetésemelést kaptál. 
4. Nem szeretem a komolyzenét. Nem is megyek el veled koncertre. 
5. Én teljesen megértem, hogy jó így neked. Nem is csoda, hogy nem akarsz változtatni. 
6. Jól bírod az éjszakázást. Nem is látszik rajtad, hogy fáradt vagy. 
 
163/6. 2. a) Még Rudi barátnője is allergiás a macskaszőrre. b) Rudi barátnője még a 
macskaszőrre is allergiás / allergiás még a macskaszőrre is. 3. a) Még a háziállatoknak is 
pozitív hatása lehet a pszichológusok szerint. / A háziállatoknak még a pszichológusok 
szerint is pozitív hatása lehet. 4. a) Még a gyerekek is megbeszélik a problémáikat a 
háziállatukkal. / b) A gyerekek még a problémáikat is megbeszélik a háziállatukkal. 
 
164/7. 2. (1) nincs (a birtokunkban) 3. (2) nem tudunk 4. (2) nem tartom fontosnak 5. (x) Ne 
használd 6. (2) nem tudom 7. (2) nem felejtjük el 8. (2) Nem ismertem 9. (1) nincs (más 
választásom) 10. (x) Ne szenteljen (kitüntetett figyelmet) 
 
165/8. 1. Mindenre emlékszel az előadásból? – Nem, nem emlékszem mindenre. 
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– Én sem emlékszem mindenre. 
2. Megkóstolnád a húslevest? – Nem, nem kóstolnám meg. – Én sem kóstolnám meg. 
3. Elmentetek az előadásra? – Nem, nem mentünk el. – Mi sem mentünk el. 
4. Elhiszed, amit Emese mondott? – Nem, nem hiszem el. – Én sem hiszem el. 
5. Eszedbe jutott a helyes válasz? – Nem, nem jutott eszembe. – Nekem sem jutott eszembe. 
6. Megpróbálsz húslevest főzni? – Nem, nem próbálok meg. – Én sem próbálok meg. 
7. Megpróbáltál bocsánatot kérni? – Nem, nem próbáltam meg. – Én sem próbáltam meg. 
8. Elmondjátok, mi történt? – Nem, nem mondjuk el. – Mi sem mondjuk el. 
 
165/9. 2. Barnabás nem emlékszik világosan arra, milyen érzés volt először repülőn ülni. 
3. Julinak nem volt jó élmény az első repülőútja.  
4. A kilencvenes években nem sokat kellett várni / nem kellett sokat várni egy autóra. 
5. Juli nagybátyja nem (nagyon) / egyáltalán nem örült a Trabantjának. 
6. Barnabás az iskolai időszakból nem sok mindenre emlékszik. 
7. Oroszórán nem tanultuk meg jól a nyelvet. 
8. Juliéknak nem volt vezetékes telefonjuk. 
9. Sok embernek ma is sincs vezetékes telefonja. 
10. Barnabás és Juli nem tudnak jól elbeszélgetni egymással. 
 
166/10. 2. A lajhár napi 4–5 órát alszik. – Szerintem nem jól tudod. Nem napi 4–5 órát alszik, 
hanem napi 9–10 órát. 
3. Tápláléka, a bokrok levelei kevés tápanyagot tartalmaznak. – Biztos, hogy jól tudod? 
Szerintem nem a bokrok, hanem a fák levelei tartalmaznak kevés tápanyagot. 
4. A lajhár bundájában élő alga az esős évszakban barna. – Én úgy emlékszem, hogy nem 
barna az az alga, hanem zöld.  
5. Az alga védelmet nyújt a lajhárnak a nagymacskák ellen. – Szerintem nem jól tudod. Nem 
a nagymacskák, hanem a ragadozó madarak ellen nyújt védelmet az az alga. 
6. A lajhárok körülbelül 800 métert tesznek meg óránként, fejjel lefelé haladva az ágakon.  
– Én úgy emlékszem, hogy nem 800, hanem 400 métert tesznek meg. 
7. A ragadozók miatt a lajhár energiatakarékos életmódot folytat. – Szerintem nem a 
ragadozók, hanem kalóriaszegény étrendje miatt folytat energiatakarékos életmódot.  
8. A lajhárok Közép- és Dél-Ázsiában élnek. – Szerintem nem Közép- és Dél-Ázsiában 
élnek, hanem Közép- és Dél-Amerikában. 
 
167/11. 2. Ne rendszertelenül, hanem lehetőleg mindig ugyanabban az időben menjünk 
aludni! / Ne rendszertelenül menjünk aludni, hanem lehetőleg mindig ugyanabban az időben! 
3. Ne koffeintartalmú italokat, hanem nyugtató teákat igyunk! / Ne koffeintartalmú italokat 
igyunk, hanem nyugtató teákat! 
4. Ne rockzenét, hanem relaxációs zenét hallgassunk! / Ne rockzenét hallgassunk, hanem 
relaxációs zenét! 
5. Ne munkával, hanem a nyugodt pihenéssel foglalkozzunk! / Ne munkával foglalkozzunk, 
hanem a nyugodt pihenéssel! 
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168/12. 2. minden, valami ↔ semmi nem/sem 3. valamilyen ↔ semmilyen nem/sem 4. 
mindenhol, valahol ↔ sehol nem/sem 5. mindenhonnan, valahonnan ↔ sehonnan nem/sem 
6. mindenhova, valahova ↔ sehova sem/nem 7. mindig ↔ soha sem/nem 8. mindenképpen 
↔ semmiképpen sem/nem 9. valamennyi ↔ semennyi nem/sem 10. valamekkora ↔ 
semekkora nem/sem 11. valahány ↔ sehány nem/sem 
 
168/13. 2. Semmikor nem/sem ettünk töltött káposztát. 3. Semmi nem/sem volt finom. 4. 
Sehány ünnepi torta nem/sem volt. 5. Semmire nem/sem figyeltem. 6. Semmilyen esküvő 
mellett nem/sem döntöttünk. 7. Sehol nem/sem készítettünk fényképeket. 8. Így soha nem / 
soha sem / sosem gondolhatok erre a napra.  
 
169/14. 2. semmi nem/sem történt 3. sehonnan nem/sem kapok választ 4. egyik 
osztálytársamat sem / semelyik osztálytársamat sem ismerem 5. senki nem/sem tanulna 6. 
semmi nem/sem változott 7. soha nem / soha sem / sosem érem el a célomat 
 
170/15. 2. Nála jobb munkatársat nem is kívánhatnék. 3. Nem is mondtátok, hogy mi történt 
tegnap. 4. – Persze. Nem is tudtam, hogy érdekel a komolyzene. 5. – Nem is kell. Biciklivel 
is el tudsz menni bárhová. 6. Nem is játszott rosszul a főszereplő. 7. Ne is tagadd, hogy te 
voltál! 8. Ne is számíts arra, hogy otthon leszel és csak lazítani fogsz. 
 
170/16. 2. De igen, biciklivel/azzal járok. 3. De igen, szelektíven/úgy gyűjtöm. 4. De igen, 
(sajnos) sok szemetet termelek. 5. De igen, le szoktam (kapcsolni a villanyt). 6. De igen, 
környezetbarát tisztító- és mosószereket/azokat használok. 
 
170/17. 2. beszélték meg 3. megkérjük 4. megnyugtat 5. megtanulnak 6. meg kellett 
szervezni 6. leküzdeni 8. megtapasztalja 9. Kiderült 10. kitart 11. kiveszi, megerősödhet 12. 
elmenni 
 
171/18. 2. rendkívül népszerű 3. napsugárzásból kinyerhető / geotermikus 4. energetikailag 
hasznosítható 5. napsugárzásból kinyerhető / geotermikus 6. kinyerése 7. megújuló 8. a 
környezetet 
 
171/19. 2. aktív módon történik / a használat aktív módon történik / A napenergia használata 
aktív módon történik. 3. üzemanyag is készíthető / a növényekből üzemanyag is készíthető / 
Az energetikailag hasznosítható növényekből üzemanyag is készíthető. 4. a hőmérséklet 
emelkedik / a hőmérséklet kilométerenként mintegy 30 fokkal emelkedik / A hőmérséklet a 
Föld középpontja felé haladva kilométerenként mintegy 30 fokkal emelkedik. 5. nem termel 
gázt / nem termel üvegházhatást kiváltó gázt / Nem termel üvegházhatást kiváltó gázt sem.  
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172/20. (Igyekeztünk minden, ebben a kontextusban tipikus szórendet megadni, de 
elképzelhető, hogy néha más szórend is tipikus és természetes lehet.) 
Magyarországon hosszú távon is versenyképesen előállítható a biomassza / Magyarországon 
a biomassza hosszú távon is versenyképesen előállítható / Magyarországon a biomassza 
hosszú távon is előállítható versenyképesen. Mivel szállítása növeli a károsanyag-kibocsátást, 
előnyben kell részesíteni a lokális forrásokat / a lokális forrásokat kell előnyben részesíteni / 
a lokális forrásokat előnyben kell részesíteni. 
Magyarország egyik természeti kincse a geotermikus energia. A kitermelt energia 
mennyisége a jövőben megtöbbszöröződik / A jövében megtöbbszöröződik a kitermelt 
energia mennyisége / A jövőben a kitermelt energia mennyisége megtöbbszöröződik, és 
főként fűtési célokat fog szolgálni. 
A napenergia főként melegvíz előállítására, távhőrendszerek ellátására hasznosítható. 
Napelemekkel villamosenergia is termelhető, amelynek segítségével az egyelőre ellátatlan 
területeket – például a tanyákat – is el lehet látni árammal. 
A szélenergiát hazánkban nem lehet kiemelkedően hasznosítani / Hazánkban a szélenergiát 
nem lehet kiemelkedően hasznosítani.  
A vízenergia is csak korlátozott mértékben hasznosítható. Folyóink ugyan nagy vízhozamúak 
/ Ugyan folyóink nagy vízhozamúak, de az esésük igen kicsi / de igen kicsi az esésük, ezért 
hasznosításuk csak igen költséges megoldásokkal valósítható meg / ezért csak igen költséges 
megoldásokkal valósítható meg hasznosításuk.  
 
10. FEJEZET 
 
174/1. Nyomtatott művek esetében a boltból való távozás után semmit sem tudunk 
az adott könyv sorsáról. Lehet, hogy egy polc mélyére kerül, feléje se néz senki, 
de az is megtörténhet, hogy heteken belül rongyosra olvassák. Az e-könyvek 
esetében minden pontosan dokumentálható. Tudjuk, milyen gyakran olvassa a felhasználó a 
művet, milyen más művek vannak a gépén, hányszor hagyja abba az olvasást, hova lapoz 
vissza, mit szótáraz ki. Ezek az adatok segíthetik az elektronikus formátumban kiadott művek 
formai és tartalmi eszköztárának gazdagítását, finomítását. 
Az e-könyvnek nem csak a felhasználók számára vannak előnyei: segítségével a könyvkiadók 
is számos hasznos adatra tehetnek szert. 
 
174/2. én: a sorsom, a könyvem, a könyveim, a gépem, a gépeim, a művem, a műveim, a 
szótáram, a szótáraim 
te: a sorsod, a könyved, a könyveid, a géped, a gépeid, a műved, a műveid, a szótárad, a 
szótáraid 
Ön, ő: a sorsa, a könyve, a könyvei, a gépe, a gépei, a műve, a művei, a szótára, a szótárai  
mi: a sorsunk, a könyvünk, a könyveink, a gépünk, a gépeink, a művünk, a műveink, a 
szótárunk, a szótáraink 
ti: a sorsotok, a könyvetek, a könyveitek, a gépetek, a gépeitek, a művetek, a műveitek, a 
szótáratok, a szótáraitok 
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Önök, ők: a sorsuk, a könyvük, a könyveik, a gépük, a gépeik, a művük, a műveik, a 
szótáruk, a szótáraik 
 
175/3. a) a tárcám(at) az iratokkal, a személyi igazolványom, a bankkártyáim, a 
lakcímkártyám, a pénzem, az órám, a napszemüvegem(et), a kulcsom(at) 
 
b) a tárcáját az iratokkal, a személyi igazolványa, a bankkártyái, a lakcímkártyája, a pénze, az 
órája, a napszemüvegét, a kulcsát 
 
c) a tárcátokat az iratokkal, a személyi igazolványotok, a bankkártyáitok, a lakcímkártyátok, 
a pénzetek, az órátok, a napszemüvegeteket, a kulcsotokat 
 
d) a tárcájukat az iratokkal, a személyi igazolványukat, a bankkártyáikat, a 
lakcímkártyájukat, a pénzüket, az órájukat, a napszemüvegüket, a kulcsukat 
 
176/4. 2. falvak lakóihoz / falvaknak a lakóihoz 3. a házi feladat megírása / a házi feladatnak 
a megírása 4. A hajó könyvtára / A hajónak a könyvtára 5. A könyvtár olvasótermének az 
asztalai 6. Az aktuális hét könyvének (a) tartalma 7. a könyvesbolt tulajdonosának (az) 
elképzelése 
A határozott névelő lehetséges elhagyásához ld.: 182–183. oldal 
 
177/5. 2. az egyetem tudományos munkája / Az egyetem tudományos munkájának (a) támogatására 
alapították a könyvtárat. 3. Magyarország legnagyobb könyvtára / Magyarország legnagyobb 
könyvtárának (a) neve Országos Széchényi Könyvtár. 4. Magyarország első nyilvános könyvtára / 
Magyarország első nyilvános könyvtárának alapítási dátuma 1774. 5. a Parlament könyvtára / A 
Parlament könyvtárának olvasóterme a Dunára néz. 6. az ELTE könyvtára / Az ELTE könyvtárának 
épülete Budapest szívében található. 
A határozott névelő lehetséges elhagyásához ld.: 182–183. oldal 
 
177/6. a) Az első nagy kivándorlási hullám az 184–49-es szabadságharc leverését követte. Politikai és 
katonai vezetők, középnemesek és katonák tömegei hagyták el Magyarországot. Többségük 
Törökországban, Nyugat-Európában és az észak-amerikai kontinensen telepedett le.  
A második kivándorlási hullám okai a megélhetési gondokban keresendők. Az 1860-as 
években a magyar agrárszegénység egy része a mai Horvátország és Románia területére 
települt át. A másik úti cél az Amerikai Egyesült Államok volt. 1913-ig közel kétmillió 
ember vándorolt ki ide az Osztrák-Magyar Monarchia területéről, közöttük mintegy 450 ezer 
magyar. 
A harmadik kivándorlási hullám az 1918–19-es forradalmak leverését követte. Az első 
hónapokban a forradalom aktív szereplői hagyták el az országot, őket követték a megélhetési 
gondokkal küzdő szegényparasztok. A baloldali gondolkodásúak számára a Szovjetunió volt 
a cél, másoknak az USA. 
 
b) Az első nagy kivándorlási hullám az 1848–49-es szabadságharcnak a leverését követte. 
Politikai és katonai vezetőknek, középnemeseknek és katonáknak a tömegei hagyták el 
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Magyarországot. Többségük Törökországban, Nyugat-Európában és az észak-amerikai 
kontinensen telepedett le. 
A második kivándorlási hullámnak az okai a megélhetési gondokban keresendők. Az 1860-as 
években a magyar agrárszegénységnek egy része a mai Horvátországnak és Romániának a 
területére települt át. A másik úti cél az Amerikai Egyesült Államok volt. 1913-ig közel 
kétmillió ember vándorolt ki ide az Osztrák-Magyar Monarchiának a területéről, közöttük 
mintegy 450 ezer magyar. 
A harmadik kivándorlási hullám az 1918–19-es forradalmaknak a leverését követte. Az első 
hónapokban a forradalomnak az aktív szereplői hagyták el az országot, őket követték a 
megélhetési gondokkal küzdő szegényparasztok. A baloldali gondolkodásúak számára a 
Szovjetunió volt a cél, másoknak az USA. 
 
179/7. 2. Mindenkinek szüksége van fél óra szünetre. – Egyetértek.  
3. Van kedvenc helye a semmittevéshez? – Igen, van. A kertem.  
4. Szerintem teljesen igazad van abban, hogy jót tesz a délutáni pihenő.  
5. Miért nem sziesztázol, ha fáradt vagy? – Rengeteg munkám van. Nem akarok délutáni 
pihenőt kérni a főnökömtől.  
6. Ön szerint milyen előnyei és hátrányai vannak a délutáni pihenésnek? – Nem is tudom. A 
legfontosabb előnye talán az, hogy növeli a koncentrációt.  
 
179/8. 2. Máris indulnod kell? – Igen, sajnálom, most sürgős dolgom van. 
3. A kék tollamat megtaláltam, de nem tudom, hogy a piros hol lehet. – Nekem megvan 
mindkettő. 
4. Elmehetnénk nyáron evezni. – Hát, nem is tudom. Nekem más terveim vannak. 
5. Adok néhány jó tanácsot. – Nekem inkább pénzre lenne szükségem. Azt is tudsz adni? 
6. Mindenkinek minden világos? – Nem egészen. Nekem lenne egy kérdésem. 
7. Olyan idegesnek látszol! – Ne is mondd, teljesen elegem van mindenből. 
8. Úgy látom, Balázs nagyon ráér. – Nem tudom, hogy csinálja, de neki mindig van ideje. 
 
180/9. 2. Az információ birtoklásának régen is komoly értéke volt. – Hát még napjainkban 
milyen komoly az értéke! 
3. Sokat dolgozunk azon, hogy jó marketingje legyen a vállalkozásunknak. – Igen, 
napjainkban fontos, hogy egy vállalkozásnak jó marketingje legyen. 
4. Azért jöttünk az Önök szállodájába, mert a barátainknak nagyon jó tapasztalataik voltak. 
– Igazán örülünk, hogy jók voltak a tapasztalataik. 
5. Szerintem Karinthy Frigyesnek kiváló humora volt. – Teljesen egyetértek. Szerintem is 
kiváló volt a humora. 
 
181/10. Első sor: a mienk/a miénk, az Önöké 
Második sor: az enyéim, az övéi, a tieitek 
 
181/11. 2. Az enyém, a tiéd 3. A tietekben/tiétekben 4. az enyémben 5. a tietekből/tiétekből 
6. Az övét 7. A tied/tiéd 
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181/12. a) 2. az ő tortájuk, az övék 3. a húslevesetek, a ti húslevesetek, a tietek/tiétek 4. a te 
kollégád, a tied/tiéd 5. a mi projektünk, a mienk/miénk 6. a testvére VAGY a testvérük, az ő 
testvére VAGY: az ő testvérük, az övé VAGY: az övék 
 
b) 2. a kollégádnak az ismerőse, a kollégádé 3. a testvérének a feladata, a testvéréé 4. a 
projektünknek a határideje, a projektünké 5. a húsleveseteknek az íze, a húsleveseteké 6. a 
tortájuknak a formája, a tortájuké 
 
183/13. a) 2. (az) édesanyám tanácsa 3. a kedvenc könyveim díszkiadása 4. Bécs városa 5. 
Klimó György egyházvezetői tevékenysége 6. a mi feladatunk 7. az egyetem 
megalapításának (a) dátuma 8. szeptember elseje 9. Az enyém vagy! 10. (a) városunkban 11. 
1989 tavasza 12. Veszprém megyének a központja 13. hazánk legnagyobb könyvtára 14. 
egyetemista koromban 
 
b) 2. E, K (Irodalmi szövegekben elhagyható, de a köznyelvben kitesszük.) 3. K, E 4. K 5. E 
6. E 7. K 8. E 
 
184/14. 2. a partnerek levelezésével szemben 3. Az üzletemberek szokása 4. a bizalom gyors 
kialakulásában 5. a felek megegyezésére 6. az őszinteség jelének 7. A találkozónak (az) 
utolsó pillanatban történő lemondása 
 
184/15. a) 1. Budapesten a legszebb helyek egyike az Országház. 
2. A legjobb európai ökoparkok egyike a cserszegtomaji.  
3. A három látogatható tévétorony egyike a 93 méter magas zalaegerszegi tévétorony. 
4. A tíz legszebb egyetemi város egyike Szeged. 
5. A kétszáz éves tolnai kékfestő műhely a négy még működő műhely egyike. 
6. Lőcse a Felvidék legszebb városainak egyike. 
7. Sopron a középkorban az ország hét legfontosabb szabad királyi városának egyike volt. 
 
b) 1. A magyarországi klasszicista épületek legszebbike a szekszárdi városháza. 
2. Az ország legnagyobb fürdőkomplexumainak egyike Miskolctapolcán található. 
3. Az Árpád-kori templomok legérdekesebbike talán az 1200-as években épült csengersimai 
templom. 
4. Magyarország néprajzi gyűjteményeinek legnagyobbika a kecskeméti népi iparművészeti 
gyűjtemény. 
5. Napjainkban a leglátogatottabb budapesti látnivalók egyike a Hősök tere. 
6. A Sziget fesztivál a legnépszerűbb fesztiválok egyike. 
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185/16. 2. megtett 3. adta meg 4. érhette meg, meghalt 5. megnemesítheti 6. nyerte meg 7. 
eltért 8. meghatározni 9. feldühödött, elkerülni 10. leült, le nem csillapodott 11. elbeszélgetett 
12. betért  
 
186/17. a) 2. elérni 3. mesélik el 4. Mesélje el 5. Ismételje el 6. Magyarázza el 7. magyarázza 
el 8. el tudok beszélgetni 9. hangzottak el 10. Döntse el 11. döntheti el 12. neveztek el 
 
b) 1. el kell mennem 2. Elmegyek (Elsétálhatnánk) 3. indult el 4. ment el 5. el akarnak utazni 
6. indulok el 7. elviszem 8. hagyhatja el 9. Elküldtem 10. hagyják el 11. Elsétálhatnánk 
 
c) 1. jutok el 2. hozta el 3. Eljössz 4. Gyere el 5. Hozd el 6. jutott el 
 
d) 1. kezdték el 2. Elkezdtem 3. indítottak el 4. Elkezdődött  
 
e) 1. elmosolyodott 2. elönti a düh 3. elszégyellte magát 4. elszomorodott 5. elnevette magát 
6. elsírta magát 7. elpirult 
 
f) 1. el tudok tölteni 2. elterjedt 3. El tud készíteni 4. készítette el 5. készül el 6. sajátította el 
7. végezte el 8. fáradt el 9. el tudjam olvasni 
 
188/18. a) 1. az éjszaka – a május – a tél 2. az ünnepi ebédre – a hokimeccsre 
 
b) 1. minél több időt – néhány hetet 2. munkával – tévénézéssel 3. mélységes szomorúsággal 
– aggodalommal 
 
c) 1. semmit nem – első helyezést – szép eredményeket 2. hogy ne mindig engem hívjanak 
fel, ha baj van 3. a szerelőt – Marci szüleit – a szervizt 
 
189/19. 2. nyitvatartási 3. nyitvatartása 4. betartani 5. eszközeit 6. tilos 7. kölcsönzési 8. 
köteles 9. kötelesek 10. felfüggesztésére 
 
189/20. 2. a kocsonya receptje / a kocsonya családi receptje / A kocsonya féltve őrzött családi 
receptjét 3. a vacsora hozzávalói / az esküvői vacsora hozzávalóit 4. a házasság áldása / a 
házasság hét áldása 5. a menyasszony ruhája / a menyasszony esküvői ruháját 6. az élet útja / 
az élet rögös útjának elsimítását 7. a torta felvágása / a torta közös felvágása  
 
190/21. (Igyekeztünk minden, ebben a kontextusban tipikus szórendet megadni, de 
elképzelhető, hogy néha más szórend is tipikus és természetes lehet.) 
Pollack Mihály a klasszicista építészet mestere volt. Osztrák építőmester-családból 
származott, a Bécsi Akadémián tanult, majd a kor szokása szerint vándorútra indult, és egy 
ideig Itáliában dolgozott / Itáliában dolgozott egy ideig.  
Nagy művei közül a legfontosabbak a Magyar Nemzeti Múzeum és a szekszárdi Megyeháza / 
Nagy művei közül a Magyar Nemzeti Múzeum és a szekszárdi Megyeháza a legfontosabbak. 
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Épületeivel harmóniára és egyszerűségre törekedett. 
Lelkiismeretes, komoly és kitartó embernek ismerték. 
Steindl Imre a historizmus jeles képviselője volt. Fő műve az Országház, amelynek 
felavatását már nem érhette meg / amelynek már nem érhette meg felavatását. Steindl 
tanítványai szerint meleg szívű, kedves ember volt / Tanítványai szerint Steindl meleg szívű, 
kedves ember volt. Még kritikusai is tisztelték szorgalmát és mesterségbeli tudását / 
Szorgalmát és mesterségbeli tudását még kritikusai is tisztelték. 
 
11. FEJEZET 
 
193/1. Eredetileg a munkám miatt utaztam Portugáliába. A gyönyörű természeti környezet 
miatt aztán maradtam még néhány napig. A tériszonyom miatt magasabb hegyeket sajnos 
nem tudtam megmászni. Odavagyok a gasztronómiáért, így aztán a remek borok miatt még 
meghosszabbítottam egy kicsit az ott-tartózkodásomat. Végül a családom miatt tértem haza. 
 
193/2. 1. Álmatlanság ellen nyugtató hatású gyógyfüvek javasoltak, mint például az orbáncfű 
vagy a citromfű. 
2. Arcüreggyulladás ellen a diófalevelet javasolják. Segíthet a gyógyulásban a kamillából és a 
csipkebogyóból készített tea is. 
3. Cukorbetegség ellen nem elég a gyógynövényes kezelés. Orvoshoz kell fordulni. 
4. A méregtelenítés hasznos lehet az ekcéma ellen. Ehhez például csalánlevélből készíthetünk 
teát. 
5. Fejfájás ellen segít a gyömbér. Megelőzésként a mezei kakukkfű rendszeres fogyasztása 
javasolt. 
6. Magas vérnyomás ellen segíthet a galagonyából készült tea. 
 
193/3. 2. a) szerint b) szerint c) Szerintem 3. a) iránt b) iránt c) irántad 4. a) szerint b) szerint 
c) Szerinted 5. a) iránt b) iránt c) iránt 6. a) helyett b) helyette c) helyett 
 
194/4. 2. a tulajdonos által feladott hirdetés / Az érdeklődők rátaláltak a tulajdonos által 
feladott hirdetésre. 3. az ügyvéd által adott formanyomtatvány / Kitöltötték az ügyvéd által 
adott formanyomtatványt. 4. a vevő által választott lakás / A vevő által választott lakás keleti 
fekvésű. 5. a bank által nyújtott kölcsön / A bank által nyújtott kölcsön segítségével tudták 
megvenni a lakást. 
 
195/5. a) 2. a ragadozókra nézve 3. Máté Bencére nézve 
 
b) 1. Mindennel együtt 2. velük együtt 3. a szemeteszsákkal együtt 
 
c) 1. A majonézen kívül 2. a fűfoltokon kívül 3. rajtad kívül 
 
d) 1. A szálloda központi fekvésének köszönhetően 2. A termálvizes gyógykezelésnek 
köszönhetően 3. A barátainknak köszönhetően  
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196. 2. Ajándék gyanánt 3. saláta gyanánt 4. díszítés gyanánt 5. bocsánatkérés gyanánt 6. 
desszert gyanánt 
 
197/7. 2. szárított fűszer 3. napon érlelt paradicsom 4. apróra vágott hagyma 5. megtörtént 
eset 6. jól informált kolléga 7. félig befejezett munka 8. elavult technika  
 
197/8. 2. 1866-ban körülbelül ötszáz bemutatott állattal nyitotta meg kapuit. 
3. Erzsébet királyné egy zsiráfot ajándékozott az állatkertnek, majd további harmincnégy, 
Schönbrunnból érkezett állat gyarapította a gyűjteményt. 
4. Az Állatkert 1986 óta védett terület. 
5. Régen nehéz volt az állatok költöztetése. Ekkor még nem volt olyan fejlett a technika, és 
még altatót sem használtak. 
6. Például Jónást, a vízilovat finom falatokkal vették rá, hogy bemenjen a számára 
előkészített ládába, és egy idomított elefánt segítségével költöztették át új házába. 
7. Az állatkerti dolgozók régen nap mint nap be is jártak a gondjaikra bízott állatok közé. 
 
198/9. 2. A délelőtt kidobott szemétben 3. A barátom vett telefon 4. A tegnap kinézett 
csizmát 5. a tegnap írt levelet 
 
199/10. a) A költő új lakásba költözött. A lakás csendes környéken van, mégis közel a 
folyton pezsgő belvároshoz. A költőt ma meglátogatja barátnője, a híres írónő. Nagyon 
praktikus gondolkozású – hősünk már pontosan tudja, hogy ő fogja berendezni az új lakást. 
Hallgassuk meg, mit mond az írónő! Kedves barátom, nem is gondoltam volna, hogy ilyen 
kellemes lakást 
fogsz választani. Megleptél. Igaz, egy kicsit még üres, de ezen segíthetünk. Nekem úgyis túl 
sok bútorom van, majd áthozok néhányat. Ide, az ajtó elé kell venni egy lábtörlőt, a nappaliba 
pedig hozok egy dohányzóasztalt. Ez a dolgozószoba tökéletes: rengeteg a könyv, és itt van a 
számítógép. Nem is kell ide több bútor, kivéve persze a kedvenc foteledet. Látom, a hálóban 
van egy ágy. Örülök, hogy már nem a földön alszol. Milyen szép ez a mosogató! Még az is 
lehet, hogy fogsz mosogatni? Ide még kell egy étkezőasztal négy székkel. Szerencsére a 
fürdőszobába nem kell semmi, hiszen még hajszárítód is van. Keresünk egy fuvarozó céget, 
és elhozzuk tőlem az asztalokat meg a székeket. Már csak néhány törölközőt és evőeszközt 
kell venned. 
 
b) pezseg – pezsgő, ír – író(nő), töröl – (láb)törlő, dohányzik – dohányzó(asztal), dolgozik – 
dolgozó(szoba), számít – számító(gép), mosogat – mosogató, étkezik – étkező(asztal), fürdik 
– fürdő(szoba), szárít – (haj)szárító, törölközik – törölköző, eszik – evő(eszköz) 
 
199/11. 2. a Szegeden élő énekesnő 3. jellemző tulajdonság 4. a hiányzó információ 5. 
szerető társ 6. az igazságosan osztály(o)zó tanár 7. a hat nyelven beszélő munkatársam 8. a 
beszédet mondó elnök 9. a nagy melegben, fülledt vasúti kocsiban utazó idegen 10. a havon 
is mezítláb futó karatemester 11. a több hangszeren is játszó zenész 12. az öt év múlva lejáró 
személyi igazolvány 



MagyarOK B2+ tankönyv 

© Szita Szilvia – Pelcz Katalin  www.magyar-ok.hu 52 

 
200/12. 2. feltaláló 3. kereskedő 4. vásárló 5. ékszertervező 6. utazó 7. tanító 8. alkotó 
 
200/13. 2. indítógomb 3. mosógép 4. repülőgép 5. olvasószemüveg 6. állólámpa 7. ivókút 8. 
fürdőhely 
 
201/14. 2. megbízható 3. könnyen elkészíthető 4. egyszerűen kezelhető 5. megfizethetők 
 
202/15. 2. az elszámolandó költségvetés 3. a helyes(e)lendő kezdeményezés 4. az elkerülendő 
változás 5. az elolvasandó könyv 6. az átutalandó pénzösszeg 7. a megválaszolnadó kérdés  
 
202/16. 2. leendő 3. kerülendő 4. befizetendő 5. kitöltendő 
 
202/17. 2. befolyásolja 3. vette át 4. megpróbálja befolyásolni 5. nevezték el 6. kiemelheti 7. 
számolt be 8. született meg 9. ne piszkolódjon be 10. tűnt fel 11. kifolyt 
 
203/18. a) 2. Összetörtem 3. Összetört 4. Összeomlott 5. összefirkálta 6. összeomlott 7. 
összegyűrte 
 
b) 1. Összehajtogattam 2. Összepakoltunk 3. Összesöpörtem 4. össze kell szedni 5. pakold 
össze 
 
c) 1. állították össze 2. foglalja össze 3. állítottunk össze 4. Összegyűjtöttem 5. gyűjtöttem 
össze 6. Összeszámolom 7. Összeírom 8. hasonlítja össze 
 
d) 1. kapcsol össze 2. összeszerelni 3. tartják össze 4. köti össze 5. függnek össze 6. 
kapcsoljuk össze 
 
e) 1. keverjük össze 2. Turmixoljuk össze 3. Gyúrjuk össze 4. összedobhatunk 
 
f) 1. gyűlt össze 2. összehívta 3. Összeült 4. összeköltözni 5. összebarátkoztunk 6. jövünk 
össze 7. Fogjunk össze 8. ismerkedtünk össze 9. össze is házasodtak 
 
g) 1. összekevertem 2. összetévesztettelek 3. összezavarsz 4. összezavarodtam 
 
h) 1. jött össze 2. jött össze 3. összejött 4. Szedd össze magad 5. dől össze 6. összehozni 7. 
összecsapni   
 
205/19. a) 1. a közös ebéd – a hétvégi túra 2. a rokonság – a baráti társaság 3. a pénz nagy 
része – a szükséges számú szavazat 
 
b) 1. a következő továbbképzés anyagát – a jelöltek névsorát – egy bemutatkozó videót 
magamról – a téli időszak edzéstervét 2. az elit osztályt – a válogatottat 
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c) 1. a családom – az egész város 2. a lelkesedés – a művészet szeretete 3. csavarok – 
szalagok  
 
206/20. 2. divatot teremtett 3. a polgári értelmiség 4. kiemelték az egyéniséget 5. 1789-ben 
tűnt fel 6. a kalapjukon hordták 7. tevékenyen részt vesznek 8. A hagyomány szerint 9. a 
szívük fölé 
 
207/21. 2. felöltöztetett divatbábok 3. királyi udvar 4. illusztrált kiadvány 5. szépirodalmi 
folyóirat 6. külföldi újságok 7. kiküldött tudósító 8. a Petőfi által meghonosított viselet 
(ruhadarab) 9. a horvátokról elnevezett ruhadarab (viselet)   
 
207/22. 2. bokszoló, látogató / Rejtő Jenő a bokszolók edzéseinek gyakori látogatója volt. 
3. könyvelő, szereplő / Több regényében is szereplő Lajos bátyja foglalkozására nézve 
könyvelő volt.  
4. világcsavargó, mulatóhely / Három évig utazgatott, igazi világcsavargó volt. Közben több 
színházban és mulatóhelyen is dolgozott. 
  
208/23. (Igyekeztünk minden, ebben a kontextusban tipikus szórendet megadni, de 
elképzelhető, hogy néha más szórend is tipikus és természetes lehet.) 
Az európai divat Franciaországban született meg. Kezdetben nem képes újságok, hanem a 
Párizsból rendelt, felöltöztetett divatbábok népszerűsítették a divatot. 
Olyan lap, amely kifejezetten a divat kérdéseivel foglalkozott, 1672-ben jelent meg először / 
először 1672-ben jelent meg. 
A versailles-i királyi udvar ünnepségeiről számolt be az olvasóközönségnek, és részletesen 
leírta a jelenlévő urak és hölgyek öltözeteit / a jelenlévő urak és hölgyek öltözeteit részletesen 
leírta. A lapnak egy hátránya volt: képeket nem közölt a ruhákról / nem közölt képeket a 
ruhákról.  
Illusztrált kiadvány csak száz évvel később, 1779-ben látott napvilágot Párizsban. A divatlap 
azonnal hatalmas sikert aratott. Hasonló lapok hamarosan Angliában és Németországban is 
megjelentek / Hamarosan Angliában és Németországban is megjelentek hasonló lapok. 
Az első magyar, alapvetően szépirodalmi, de divattal is foglalkozó folyóirat, a Regélő 1833-
ban indult / 1833-ban indult az első magyar, alapvetően szépirodalmi, de divattal is 
foglalkozó folyóirat, a Regélő. A ruhák rajzát az újság külföldi lapokból vette át / Az újság a 
ruhák rajzát külföldi lapokból vette át. Később több divatlap is született. A nevesebbeknek 
volt kiküldött párizsi tudósítójuk, aki rendszeresen beszámolt a francia főváros divatjáról. 
Maga a folyóirat-olvasás a hölgyek körében az 1700-as évek közepétől jött divatba / Maga a 
folyóirat-olvasás az 1700-as évek közepétől jött divatba a hölgyek körében. Angliában 
jelentek meg az első olyan újságok, amelyekben a „Kérdések és válaszok” rovatban a 
hölgyek megoszthatták kérdéseiket, gondjaikat, és szakértő válaszolt nekik. 
 
12. FEJEZET 
 
210/1. 1. ki? bárki, akárki, mindenki, valaki 
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2. mi? bármi, akármi, minden, valami 
3. hogy(an)? bárhogy(an), akár hogy(an), minden hogy(an), valahogy(an) 
4. hol? bárhol, akárhol, mindenhol, valahol 
5. honnan? bárhonnan, akárhonnan, mindenhonnan, valahonnan 
6. hová? bárhová, akárhová, mindenhová, valahová 
7. meddig? bármeddig, akármeddig, ––, valameddig 
8. merre? bármerre, akármerre, mindenfelé, valamerre 
9. mettől? bármettől, akármettől, ––, valamettől 
10. mennyi? bármennyi, akármennyi, mind, valamennyi 
11. miért? bármiért, akármiért, –––, valamiért 
12. mikor? bármikor, akármikor, mindig, valamikor 
13. milyen? bármilyen, akármilyen, mindenféle, valamilyen 
14. melyik? bármelyik, akármelyik, mindegyik, valamelyik 
 
211/2. 2. mindenki, mindenki, mindenhol 3. valami, valamerre, valamiért 4. Valamennyien, 
Valamennyi, valamennyien 5. Bármikor/Akármikor, Bárkié/Akárkié, bárkitől/akárkitől 6. 
valakitől, valamit, valahova 7. Nem akárkivel, Nem akármelyik, Nem akármilyen 8. 
mindenhol, Mindenkivel, minden 
 
212/3. Nagyon könnyű felvenni valamilyen szokást. Szinte észrevétlenül történik. 
Mindenkinél természetes folyamat, hogy bármilyen ismétlődő dolog egy idő után rögzül és 
rutinná válik. Ez a rossz szokásokra is igaz, de szerencsére a jókra is. 
Fontos, hogy ha ki szeretne építeni valamilyen új szokást, tartsa be a fokozatosságot, és 
mindig tartsa szem előtt az eredményeit. Gondoljon csak bele! Ön milyen emberekkel szereti 
körbevenni magát? Olyanokkal, akik dicsérik, ha valami jót csinál, vagy olyanokkal, akiknek 
soha semmi sem elég jó? Gondolom, nem az utóbbi. 
Akkor jó lenne, ha magunkkal is így bánnák, és mindenki örülni tudna annak, amit elért. 
Bárki büszke lehet, ha valamilyen jó szokást sikerült beépíteni a napirendjébe. Amikor 
esetleg néhány napra eltérne a kialakítani kívánt jó szokástól, akkor se adja fel! 
 
212/4. Én leginkább akkor szeretek utazni, ha az adott helyen valami célom is van. Például ha 
egy konferenciára megyek, vagy meglátogatok valakit. Legutóbb négy hónapot töltöttem 
Japánban, ahol a nyelvtudásomat is csiszolhattam. Ez már elég idő volt arra, hogy 
megismerjem és egy kicsit megszokjam a helyet, és hogy bárhol otthon érezzem magam. 
Imádom Japánt! 
Mindenhol ugyanaz a rendezettség, tiszta vonalak. A nagymamám eleve hülyeségnek tartotta 
az utazást. Szerinte ha valaki otthon nem jön rá valami lényeges dologra, külföldön biztos 
nem fog. Szerintem ez attól függ, mennyire érdekel az a valami, amiért útnak indulsz. 
Bármennyire is igyekszem, japánul sokkal nehezebb megtanulni itthon, mint Japánban. 
 
213/5. 2. a lakásba belépve 3. Körbenézve 4. szét vannak tépve 5. meg voltam győződve róla 
 
213/6. 2. a nagypapám arcát látva mindig elmosolyodik 3. vicceket mesélve sörözik 4. tízig 
számolva hallgatok 5. számolva felsorolja 
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214/7. 2. el van törve 3. el van szakadva 4. szét vannak dobálva 5. ki volt kapcsolva 6. ki 
vagyok borulva 
 
215/8. a) Riporter: Arról kérdeztük szakértőnket, dr. Horváth Barbarát, hogy a tudósok 
szerint a versengés vagy az együttműködés a célravezetőbb. 
Szakértő: Nos, a versengésnek sokféle célja lehet, nemcsak a győzelem. Időnként az 
együttműködés és a versengés kombinációja nemcsak eredményesebb, de élvezetesebb is. 
Riporter: Tudna erre példát mondani? 
Szakértő: Természetesen. Egy kísérletben óvodáskorú gyerekek párban versenyeztek 
egymással. Az volt a feladatuk, hogy fakockákból minél nagyobb és szebb várat építsenek. 
Érdekes volt megfigyelni azt, ahogyan a gyerekek megoldották a feladatot. Az ügyesebb pár, 
miután jelentős előnyre tett szert, elkezdte a gyengébb párt sikeresebb és hatékonyabb építési 
technikákra tanítani. A tanítás addig folyt, amíg a másik pár teljesítménye megközelítette az 
övékét. Az ügyesebb párok ekkor újra a saját váruk építésére koncentráltak. 
Riporter: Ez tényleg nagyon érdekes. Van erre valamilyen magyarázat? Mármint arra, hogy 
miért viselkedtek így az ügyesebbek? 
Szakértő: Igen. A kísérletvezetők megkérdezték a gyerekeket, akik meglepő, de 
tulajdonképpen teljesen logikus magyarázatot adtak. Azt mondták ugyanis, hogy azért 
tanítgatták a versenytársaikat, mert így sokkal jobban élvezték a várépítést. Ha az ellenfél 
gyenge, a feladat nem olyan vonzó. Szerintem ez felnőttszemmel is teljesen érthető 
gondolkodásmód, hiszen egy sokkal gyengébb ellenfelet legyőzni nem olyan izgalmas, mint 
egy olyan ellenfelet, aki egy szinten áll velünk. A gyenge ellenfelet legyőzni nem kihívás. 
Riporter: Kultúrától is függ, ki hogyan értelmezi a versengést? 
Szakértő: Igen, természetesen attól is. Hadd hozzak erre két példát, Japánt és Kanadát. A 
versengés célja Japánban a fejlődés, vagyis itt az a nézet uralkodik, hogy a versengők 
egymásnak segítenek fejlődni. A kanadaiak viszont egészen másképp állnak a dologhoz, mert 
ők meg egyszerűen a cél elérését tekintik a legfontosabbnak. 
Riporter: Hogy állunk a versengéssel mi, magyarok? 
Szakértő: A kutatások azt mutatják, hogy Magyarországon a versengés célja a győzelem. Le 
akarjuk győzni a másikat, meg akarjuk nyerni a küzdelmet. Az együttműködés nálunk sajnos 
nem működik igazán jól.  
Riporter: Köszönöm ezt az érdekes beszélgetést. 
 
b) 2. Tudna erre példát mondani? C 
3. Az volt a feladatuk, hogy A 
4. Érdekes volt megfigyelni azt, ahogyan A 
5. A tanítás addig folyt, amíg A 
6. Az ügyesebb párok ekkor B 
7. Ez tényleg nagyon érdekes. Van erre valamilyen magyarázat? C 
8. Mármint arra, hogy A 
9. Azt mondták ugyanis, hogy A 
10. azért tanítgatták a versenytársaikat, mert A 
11. ez felnőttszemmel is teljesen érthető C 
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12. természetesen attól is B 
13. Hadd hozzak erre két példát C 
14. itt az a nézet uralkodik, hogy A 
15. A kutatások azt mutatják, hogy A 
16. Köszönöm ezt az érdekes beszélgetést. C 
 
216/9. 2. Arra számítottam, hogy 3. Ezt nem gondoltam volna róla. 4. Azt hittem, hogy 5. 
meg tudtunk egyezni (abban), hogyan 6. azon vitatkozni 7. erre vártam 
 
217/10. a) Az az első gondolatom a témában, hogy én a magam részéről abból indulok ki: 
utazni jó dolog, utazni kell. 
Sokat gondolkoztam azon, hova utazzunk idén nyáron. Tengerparti nyaralás, túrázás a 
hegyekben vagy valamelyik nagyváros felfedezése legyen a program? Összehívtam a 
családot, és megszavaztattam, hova menjünk. Meglepő lett a végeredmény. Kiderült, hogy a 
társaság nagyobbik fele arra kíváncsi, milyen lehet a vadvízi evezés. Végül én is teljesen 
egyetértettem az ötlettel, így már biztos, hogy idén evezni megyünk. Amiatt sem aggódom, 
hogy milyen lesz sátorozni. Teljesen biztos vagyok abban, hogy az idei nyaralásunk is 
remekül fog sikerülni. 
 
b) Hova utazzunk idén nyáron? Ezen sokat gondolkodtam mostanában. Tengerparti nyaralás, 
túrázás a hegyekben vagy valamelyik nagyváros felfedezése legyen a program? Összehívtam 
a családot, és megszavaztattam, hova menjünk. A társaság nagyobbik fele vadvízi evezésre 
szavazott. Ezen először egy kicsit meglepődtem, de aztán úgy gondoltam, hogy igazán remek 
ötlet. Milyen lesz sátorozni? Emiatt sem aggódom. Biztosan remek lesz az idei nyaralás! 
 
218/11. a) 2. az évek során/folyamán 3. a történelem során/folyamán 4. a házépítés 
során/folyamán 5. a holnap nap során/folyamán 
 
b) 1. Az ütközés következtében 2. Egy műszaki hiba következtében 3. a sokk következtében 
4. Morfiummérgezés következtében 5. A földrengés következtében 
 
c) 1. Órabér alapján 2. Saját megfigyeléseim alapján 3. Minek alapján, a fantomkép alapján 4. 
a szabásminta alapján 
 
d) 1. A nagymama kivételével 2. Egy lámpa kivételével 3. Egy kivételével 4. A főutca 
kivételével 5. szombat este kivételével 
 
e) 1. a kapcsolataim révén 2. A nagymamám segítsége révén 3. A gyógyszerek és a pihenés 
révén 4. a házassága révén 5. Anyám révén 
 
219/12. 1. megszagolni, megkóstolni, lefényképezni, el tudják vinni 2. leköti 3. bebarangolta 
4. utazta be 5. megálltunk (leálltunk) 6. megismerkedtünk 7. megszoktuk 8. meglátnunk 9. 
megkérdezni 10. megszabadultunk, éltünk meg  
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220/13. a) 2. szedi szét 3. szét nem főtt 4. ne essen szét 5. szétrágta 6. verték szét 7. szétesett 
8. esett szét 9. szétszakít 10. szétszéledtek  
 
b) 1. szétosztottuk (szétosztották, osztották szét) 2. szétosztották (szétosztottuk, osztották 
szét) 3. küldtem szét 4. Szétosztottuk (Szétosztották) 
 
c) 1. szétáztam 2. szét volt esve/csúszva 3. Szétment 4. szétnézni 
 
221/14. a) 1. a nagyobb üzletekben 2. a felhőkarcoló tetejéről – a tengerparton – a városban 
 
b) 1. a csapatunk – a focicsapat – a zenekarunk 2. a polc – az ágyam 
 
c) 1. a munkát – a tennivalókat 2. a nyereményeket – a pénzjutalmakat 3. az adományokat – 
az összegyűlt pénzt 
 
222/15. 2. az ember, az idő 3. a kompot, sötétedik 4. végigrohanjunk 5. jelen 6. valamin, az 
útitervhez 7. biztos, gondoltuk 8. az útitervet 9. kétségbe 10. magunkat 
 
222/16. 2. hétköznapi problémák (szempontok) 3. a megoldást keressük 4. nyitottabbak lettek 
5. lerombolja az előítéleteket 6. környezetvédelmi szempontok (problémák) 7. változtatásokat 
vezet be 8. helyi termelőktől vásárol 9. ezer éve ismerik egymást 10. előttünk az egész élet 
 
223/17. (Igyekeztünk minden, ebben a kontextusban tipikus szórendet megadni, de 
elképzelhető, hogy néha más szórend is tipikus és természetes lehet.) 
Igen, megváltoztatott bennünket az utazás, mert most már sokkal lazábban kezeljük a 
dolgokat. Nem éljük meg olyan súlyosnak a hétköznapi problémákat / A hétköznapi 
problémákat nem éljük meg olyan súlyosnak, mint korábban. 
Ahelyett, hogy elkedvetlenednénk, inkább a megoldást keressük / inkább keressük a 
megoldást.  
Nyitottabbak lettünk, sok előítélet lerombolódott bennünk más vallásokkal, nemzetekkel 
kapcsolatban / más vallásokkal, nemzetekkel kapcsolatban sok előítélet lerombolódott 
bennünk / más vallásokkal, nemzetekkel kapcsolatban lerombolódott bennünk sok előítélet. 
Ezenkívül sokkal fontosabb szerepet kaptak az életünkben a környezetvédelmi szempontok / 
Ezenkívül a környezetvédelmi szempontok sokkal fontosabb szerepet kaptak az életünkben / 
Ezenkívül az életünkben sokkal fontosabb szerepet kaptak a környezetvédelmi szempontok. 
A mindennapi életben változtatásokat vezettünk be / Változtatásokat vezettünk be a 
mindennapi életben: például nem iszunk palackos vizet / nem iszunk például palackos vizet, 
és igyekszünk közvetlenül a helyi termelőktől vásárolni. 
Szép időszak volt, igazán összecsiszolódtunk. Voltak persze gondok / Persze voltak gondok / 
Gondok persze voltak, de ezeket mindig még aznap megbeszéltük. 
Úgy érzem, mintha már ezer éve ismerném Zitát / mintha Zitát már ezer éve ismerném, 
miközben csak kétévnyi ismeretség után házasodtunk össze, és csak most értünk haza a 
nászutunkról, még előttünk az egész élet. 
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Kőrösi Csoma Sándortól is tanultunk valamit ezen az úton / Ezen az úton Kőrösi Csoma 
Sándortól is tanultunk valamit.  
Fel kell fedeznünk saját képességeinket, és a saját utunkat kell járni.  
Tudnunk kell, hová tartunk, és apró lépésekben el kell indulnunk felé / el kell indulnunk felé 
apró lépésekben, hogy napról napra közelebb jussunk hozzá / hogy közelebb jussunk hozzá 
napról napra.  
 
 


