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Intro
During my teaching experience I realized that the key
to see progress is what and how students study outside
of classes.

In this guide I'm going to give you tips for using the
material available with your Hungarian with Sziszi
Patreon membership, and I'll show you how to create a
study-plan.

My intention with these tips is not to limit you
to using these methods only. This is for inspiration.
You might find a new perspective that's worth a try.
You might find the motivation you lost a long time ago.

Have fun experimenting!
Keep it simple.
The material is provided.
Create a plan and study.

patreon.com/hungarianwithsziszi

1. How to use podcast transcript?
Using authentic audio with transcription based on your level is
one of the best methods to try for learning a language.
5 useful tips based on Smart Learning with Podcasts*:
1. Choose an episode according to your level. Levels
are marked in the description of Hungarian with
Sziszi podcast.
2. If an episode seems too long for your planned study
session, break it down to shorter sections. You can
listen to a few minutes until it's completed. You don't
have to struggle through a whole episode if it's too
frustrating. Enjoying it is a very important component
and helps avoiding burn out.
3. You can use online translators to get a better
understanding of the text. Translate it to your native
language and use it only to get an idea of the topic before
listening.
4. Try to concentrate on marking words and making
notes about things you find interesting and useful.
5. Don't mark too many new words or phrases,
maximum about 30 for a ten minute long podcast. You
don't have to learn something just because it's new, if
you don't find it useful for your life.
*method by Luca Lampariello
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Method
You can try doing these steps in this order until you reach a
level where only listening is enough (when you understand
almost everything).

0. (Optional) Read the transcript in your native language or
English using an online translator.

1. Listen while reading the text.

2. Read text while marking new words.

3. Look up new words.

4. Listen to audio only again and compare how much
you understand this time. Repeat as many times as you want.
Review with time and only listen to already analysed
episodes without using any external help.
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IMPORTANT:
This kind of purposeful practice requires a lot of energy.
Don't plan on doing this every day because it'll probably
lead to burn out fast.
Some days only listen to episodes you already went
through using this method and just concentrate on
understanding.
If you don't understand at least 60% of the podcast, it is
probably too hard for you and it'll make you frustrated.
Try looking for an easier episode.
Don't be too hard on yourself if you find it hard to pay
attention while listening. It is very hard sometimes or for
a while but if you keep going you'll get there!

Other skills to practice with the help of podcasts:
Summarise what you listened to or tell your opinion
about it (to someone, to yourself out loud, in writing,
make a video about it, etc.)
Use it for practicing pronunciation repeating sentences or
words.

patreon.com/hungarianwithsziszi

2. How to use short text with audio?
number of text
and audio

level

Quizlet kártyák

Quizlet cards
(clickable)

vocabulary list
Tips:
Use the same method as explained on page 5 for using
podcast transcripts.
You can use an online translator for better understanding if
it's needed.
You can study an easier or harder level text too compared to
your level for checking your progress with time.
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Use the short text with audio for shadowing
Shadowing is a language learning technique where the
learners listens to a recording of target language audio, and
repeat what they hear. It is great for practicing pronunciation.

First, listen to the audio and pause it sentence by sentence.
Repeat what you hear while looking at the text. Repeat as
many times as you need, until you feel like you got the
pronunciation right. You can also play the whole recording
and read it out loud together with the audio.

Try repeating sentence by sentence without looking at the
text. If a sentence is too long to remember, you can break it
down to shorter parts or just choose whatever phrase or
word you'd like to practice more.

Record yourself reading the text out loud and listen to
yourself. This will help you to get used to your own voice in
Hungarian and you can compare it to the audio.
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3. How to use Quizlet cards?
The flashcards include whole sentences from the short text
with English translation and Hungarian audio. Learning new
words in context is much more efficient than memorizing
words.

Ways to use the cards:
Look at the Hungarian sentence and translate it
to English in your head then check the other side
if you were correct.
Look at the English sentence and translate it to
Hungarian in your head then check the other side
if you were correct.
Use it for shadowing (explained on previous
page) as you can listen to the audio too
Download Quizlet app and review your cards
anytime, anywhere.
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4. How to practice writing?
1. Write a comment about 4 podcast episodes / month

Tips:
Make a plan for writing all four comments per
month. Even if the episode is too hard for you to
listen to, you can try to form 5 simple sentences
on your level about the topic.
Analyse your mistakes and try to use the same
structure well in your next comment.
Write some of the comments preparing your text
carefully, and write some not using any tools just
your existing knowledge.
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4. How to practice writing?
2. Write half a page long text
Tips:
Plan it ahead which day is it gonna be each
month when you write your text.
The questions are only there to help if you don't
know what to write about. Feel free to write
about anything within the given topic.
Decide what's your goal with each text. These
can be things like:
- practicing past tense
- using 3 new words
- writing it without looking anything up
- paying attention to your typical mistake
- summerizing a podcast you listened to about
the same topic
Analyse your mistakes after you receive
correction and try to use them well in your next
text.
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5. How to practice speaking?
Join the monthly one hour meeting according to your level.
Tips:
Write down three words you want to practice
and use them during the conversation.
As you get the questions in advance you can
prepare your answers.
You can just take a look at the questions before
class and think about the topic without preparing
your answers to practice improvising.
Start saying your answers out loud 15-20
minutes before the meeting so that it's easier to
think in Hungarian.
Listen to what others say and feel free to ask
anything you didn't understand.
Listen to what others say and try to ask them
questions.
You can have an online dictionary or translator
open and look up words during class.
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How to create a study-plan?
Don't overcomplicate it and don't spend too much time trying
to come up with the perfect plan. The point of a plan is to make
things easier, not harder. Gather everything you need with the
help of the following tips and start as soon as possible.
You can change anything on the way, just start.
Set short term goals for three months
Make very specific, realistic and communicative goals.
Try to set goals related to actual language functions
rather than grammar. Something like “order food in
Hungarian” or “chat with friends using the dictionary less”
or "record myself talking about a topic for 5 minutes".
Organise material
Using the tags on Patreon, choose what you want to work
the following week: short text with audio, podcast with
transcription, video with subtitles or writing. Download
everything you need and put it in a folder on your
computer or print out everything in advance so you don't
have to waste time thinking of what you should study
when you're already sitting at your desk. Choose topics
that are interesting for you. Never learn anything just
because you feel like "you have to".
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Schedule your week
Start with planning 15 minute sessions and write it in your
calendar when are you going to learn Hungarian. Don't
start with planning one hour every day, if this is your first
try planning learning. Start with small steps, experiment
and make adjustments. 15 minutes three times a week can
be a good start. Then you can try to fit in 15 minutes 5
times a week, then every day and later on you can do half
an hour or even longer study sessions.
Don't forget to plan something simple too. If you only plan
on analysing twenty-minute-long podcasts and writing
down every new word from videos, you'll probably burn
out fast. When you know you'll have a hard day, plan
something like only listening to a ten-minute-long podcast
you already listened to and you know what it is about.
Make time for review in your study-plan
Review material - listen podcasts and watch videos again,
translate sentences from texts you used, use a few new
words during a conversation etc.
Review plan - ask yourself what you liked, what you didn't
like about your weekly plan and make changes so that it
stays enjoyable.

patreon.com/hungarianwithsziszi

Track your progress
Lot of people lose motivation because they don't see any
progress, however they don't keep track of it. Here are
some ideas how to. You can use a notebook or an Excel
table and write down:
- if you studied Hungarian that day
- how long you studied for?
- what did you use? (book, podcast, video etc.)
- how did it go? (felt motivated, hard, it was funny etc.)
Making these entries shouldn't take more than five
minutes. Looking back on your notes can help you to find
why are you stuck, if you should spend more time
studying, what did you enjoy the most etc.
If you kept listening to level A2 podcasts for example, it's
good too see after how much time, or when exactly you
started listening to level B1. It's very motivating and
rewarding to celebrate these important steps. But if you
never look back where you started from, you'll always
keep looking at the peak of the mountain and you'll be left
with frustration because it'll always seem too far.
You don't have to do that to yourself.
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Important:
Trying different methods and tips are good for figuring out
what works for you, what you enjoy. If something is too hard,
too boring or frustrating, don't start blaming yourself. Rather
focus your energies on answering yourself what is the
problem and try different things and find new ways to
practice.
You don't have to adapt to one certain method. You can
adjust everything to your needs.
Efficient language learning is not only about studying, you
also need to work on the right mindset for it. For more tips,
I recommend Luca Lampariello's and Lindie Botes' videos on
Youtube.
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Watch this video for technical questions on
where to access the materials on Patreon
how to use Quizlet cards
how to send your text
where to write comment
how to join Zoom meeting

patreon.com/hungarianwithsziszi

Membership program

vlog videos

all Kolbász services +

all Kolbász services +

close friends on IG

all podcast transcript

all Vizsla services +

monthly short text

monthly Zoom group

text correction

with audio and

conversation

Quizlet cards

comment correction

Remember, there's no need to make
learning Hungarian complicated.
The material is provided.
Keep it simple.
Make a plan and study.

I'm ready to start

patreon.com/hungarianwithsziszi

Short text with audio 18.

1. Mostanában1 nagyon divatos kifejezés2 az énidő. Mindenhol erről beszélnek az
emberek. Szerintem nagyon fontos téma, és jó, hogy beszélünk róla. Mindig nagyon
fáradt vagyok, sokat dolgozom, és elfelejtem, hogy szükségem van3 énidőre is. Nagyon
sok dolgot szeretnék csinálni, de soha nincs időm. Szeretnék naplót írni, olvasni, énekelni,
főzni valami újat, de nincs semmi energiám. Két hétig csak aludni szeretnék.
2. Az énidő nagyon fontos nekem. Anya vagyok, van egy másfél4 éves kislányom, ezért
nincs túl sok énidőm, de szerencsére5 sokat segít a férjem és a nagymama. Az
énidőmben általában sütit sütök és közben6 podcastot hallgatok. Ez nem csak nekem jó,
hanem a családomnak is, mert mindig van otthon sok nom sütemény. Szeretek olvasni
is, de sajnos nagyon nehéz koncentrálni. Nem mindig tudok gyelni7.
3. Mindennap van egy óra énidőm, amikor azt csinálok, amit akarok. Nem lehet mindig
dolgozni és csak hasznos8 dolgokat csinálni. Nagyon szeretek találkozni a barátaimmal
is, de amikor énidő van, akkor szeretek egyedül lenni. Zenét hallgatok és rajzolok, lmet
nézek, edzek9 vagy csak nem csinálok semmit. Ülök otthon és élvezem a csendet. Néha
olyan jó10 nem csinálni semmit.

Szólista és Quizlet kártyák
1. mostanában - recently
2. kifejezés - expression
3. szüksége van valamire - to need something
4. másfél - one and a half
5. szerencsére - luckily
6. közben - meanwhile, during
7.

gyel - to pay attention

8. hasznos - useful
9. edz - to work out
10. olyan jó - so good
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Énidő - kezdő

Énidő - középhaladó

Short text with audio 18.

1. Mostanában elég népszerű téma az énidő. Bár klisének hangzik, igaz, hogy ebben a
gyorsan változó1 világban egyre fontosabb lelassítani2 és megállni egy kicsit. Általában
minden fontosabb annál, hogy mire van szüksége a lelkünknek, és így nagyon könnyen ki
lehet égni. Én is szeretnék kicsit kikapcsolni, és időt szakítani3 a hobbijaimra, de sokszor
úgy érzem, semmi energiám. Még az alvás sem segít, mindig kimerülten ébredek.
2. Az énidő nagyon fontos nekem. Egy másféléves kislány édesanyjaként rengeteg a
tennivalóm4, de szerencsére a család többi tagja is kiveszi a részét5 a munkából. Én
akkor érzem magam a legjobban, amikor sütök, úgyhogy egy rossz szava sem lehet
senkinek, mert mindig van otthon sütemény. Szeretek olvasni is, de az utóbbi időben
sajnos nehezen tudok egy dologra gyelni, sokszor elkalandoznak a gondolataim6.
3. Mindennap gyelek rá, hogy legyen egy óra énidőm, amikor bűntudat7 nélkül búcsút
mondhatok8 a munkának. Néha csak egy jó beszélgetésre van szükségem, viszont az
óriási tévhit9, hogy az énidőt ki lehet pipálni10 egy baráti találkozóval. A csendben
sokszor felerősödnek az érzéseink, és meg kell tanulnunk együtt élni velük.

Szólista és Quizlet kártyák
1. változó - changing
2. lelassít - to slow down
3. időt szakít valamire - to nd time for something
4. tennivaló - things to do
5. kiveszi a részét valamiből - to do one’s share
6. elkalandoznak a gondolatai - someone’s mind wanders
7. bűntudat - guilt
8. búcsút mond valaminek - to say good bye to something
9. tévhit - misconception
10. kipipál valamit - to tick something o
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Énidő - haladó

Short text with audio 18.

1. Mostanában a csapból is az folyik, hogy mindenkinek szüksége van énidőre. Bár
közhelynek1 hangzik, mégis igaz, hogy az egyre többet és többet követelő2, rohanó
világban egyre fontosabb lelassítani és megállni egy kicsit. A legtöbbször leghátulra
soroljuk magunkat, ami miatt sokszor a kiégés veszélye fenyeget. Hiába szeretnék valami
pihentetőt csinálni, sokszor úgy érzem, hogy az alvást is ki kell pihennem, mert annyira fáj
mindenem ébredés után, mintha egész éjszaka ütöttek volna.
2. Az énidő nagyon fontos nekem. Egy másféléves kislány édesanyjaként elég nagy
nyomás nehezedik rám, de szerencsére a család többi tagja is kiveszi a részét a
teendőkből. Én akkor tudok a legjobban önmagamra hangolódni3, amikor sütök,
úgyhogy senkinek nem lehet oka panaszra, mert mindig van otthon valami

nomság.

Mindig szerettem olvasni is, de az utóbbi időben sajnos nehezen tudok egy dologra
összpontosítani, össze-vissza cikáznak4 a gondolataim.
3. Mindennap gyelek rá, hogy legyen egy óra énidőm, amikor bűntudat nélkül kiléphetek
a mókuskerékből, búcsút mondhatok a tengernyi teendőnek és elengedhetem a
mindennapos fejetlenséget5. Néha csak egy jó beszélgetésre van szükségem, viszont azt
is fontos tudatosítani6, hogy az énidőt nem lehet letudni7 egy baráti találkozóval. A
csendben sokszor felerősödnek az érzések, amiket általában zajjal próbálunk elnyomni,
és bármennyire is ijesztőnek hangzik, be kell látnunk8, hogy szükségünk van rá.

Szólista és Quizlet kártyák
1. közhely - klisé
2. követelő - nyomatékosan kérő
3. hangolódik valamire - valamilyen hangulatba kerül
4. cikázik valami - gyorsan mozog
5. fejetlenség - káosz
6. tudatosít valamit - megérti valaminek a fontosságát, jelentőségét
7. letud valamit - nagy nehezen elvégez valamit, akarata ellenére
8. belát valamit - beismer valamit
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PODCAST LEIRAT

#45 Hogy tanultam meg angolul?
Sziasztok, én Sziszi vagyok és ez itt a Hungarian with Sziszi podcast magyarul
tanulóknak. Ebben a részben arról fogok nektek mesélni, hogy hogy tanultam meg
angolul. Ha szeretnéd a podcast szövegét használni magyartanuláshoz, akkor a
patreon.com/hungarianwithsziszi oldalon lehet regisztrálni és letölteni a leiratokat.
És akkor kezdjük is a mai részt!
Nagyon nehéz volt címet adni ennek az epizódnak, mert tíz percig azon
gondolkoztam, hogy azt írjam-e, hogy ‘hogy tanultam meg angolul?’ vagy, hogy
‘hogy tanulok angolul?’, mert az, hogy megtanul valamit, azt jelenti, hogy már
tudja, és persze a nyelvtanulásnak soha nincs vége, mindig lehet új szavakat
tanulni, de úgy érzem, hogy jó szinten van az angoltudásom és nincs problémám a
mindennapi életben szinte semmivel. Szóval végülis egy bizonyos1 szintig
megtanultam, de közben még mindig tanulom.
Amikor általános iskolába jártam lehetett választani, hogy angolul vagy németül
szeretnék-e tanulni és amikor első osztályos voltam, amikor hat éves voltam, akkor
a németet választottam és, ha jól emlékszem akkor egy vagy két évig tanultam
németül. Csak arra emlékszem, hogy volt a der, die, das meg néhány szóra. Utána
1-2 évvel később angolos lettem, szóval körülbelül húsz éve tanulok angolul.
Persze az általános iskolában nem tanultunk túl sok hasznos dolgot, inkább csak
játszottunk, posztereket készítettünk, dalokat tanultunk és ilyesmik. A magyar
iskolákban brit angolt tanítanak általában, az a hivatalos. Vannak szavak, amik
máshogy vannak amerikai angolul, szóval ilyen dolgokat tanultunk, hogy a
sültkrumpli Angliában az chips, Amerikában pedig fries, de minden tanáromnak
nagyon erős magyar akcentusa volt, és a kiejtéssel egyáltalán nem foglalkoztunk.
Két tannyelvű gimnáziumba jártam, ami azt jelenti, hogy nem csak magyarul voltak
az óráim, hanem angolul is. Az első évben a gimnáziumban csak angol órám volt
semmi más. Emlékszem a vizsgára, mert nekem minden vizsga elég traumatikus
volt, soha nem szerettem vizsgázni. Ha néznek és mások előtt kell beszélni, én
elfelejtek mindent. De az a lényeg, hogy2 szerintem az egy év intenzív
www.patreon.com/hungarianwithsziszi

@hungarianwithsziszi

2

angoltanulás után is kb. A2-es szinten voltam, vagy A2 és B1 között. Nem tudtam
folyékonyan beszélni és nagyon sok haladó nyelvtant nem ismertem.
Akkor 14 éves voltam amikor kezdtem a gimnáziumot. A történelem, a földrajz és a
célnyelv kultúrája óra angolul volt, a többi tantárgyam magyarul. Nagyon sajnálom,
hogy a történelem angolul volt, mert 15 évesen még nem tudtam olyan jól angolul,
és nagyon sok mindent nem értettem csak bemagoltam3. Az, hogy bemagoltam
azt jelenti, hogy megtanultam, ami a könyvben volt, el tudtam mondani, de nem
értettem semmit, memorizáltam mindent. Szinte semmire nem emlékszem, és az
angol tankönyvünkben angolul voltak a magyar nevek is, de volt magyar
tankönyvünk is, amiben magyarul volt minden és azt is használtuk otthon.
Emlékszem, hogy amikor egyszer dolgozatot írtunk, az volt az egyik kérdés, hogy
mettől meddig uralkodott4, mettől meddig volt király Maximilian I. és nekem
fogalmam sem volt, hogy az ki. És utána kiderült, hogy az I. Miksa magyarul. Hát,
köszi… tök jó. Szóval sajnos szinte semmire nem emlékszem se történelemből, se
földrajzból, de 16 évesen elkezdtem magántanárhoz járni és vele nagyon szerettem
angolul tanulni és az iskolában is ügyes voltam. Imádtam zenét hallgatni, akkor
Avril Lavigne volt a kedvencem és sok szót tanultam a dalszövegekből. A
gimnázium végén letettem a középfokú nyelv vizsgát, B2-es szinten. Hát, ez a szint
csak Magyarországon volt B2, mert amikor 26 évesen Amerikában dolgoztam
egész nyáron, akkor az elején nagyon sokáig semmit nem értettem, amikor igazi
anyanyelviekkel kellett beszélni és a kiejtésem is nagyon rossz volt és sokszor
engem sem értettek. A munkával nem volt probléma, a főnökömmel és hivatalos5
dolgokról tudtam beszélni, de az én generációm szlengjét egyáltalán nem értettem.
Volt akit jobban értettem, volt akinek soha nem értettem az akcentusát. Egyszer
egyedül maradtam egy sráccal, egy

úval a teraszon beszélgetni, aki Rhode

Island-ról jött és esküszöm6, hogy semmit nem értettem. Ő nagyon sokat beszélt
és mosolygott és nevetett és én csak azt mondtam, hogy mhm… yeah… that’s
cool…mhm. Fogalmam sem volt, hogy mit mond, de akartam valamit reagálni.
Azon a nyáron ismertem meg a férjem és akkor sokszor azt sem értettem, amit ő
mondott. Emlékszem, hogy egyszer a hűtő előtt álltam és kérdeztem tőle, hogy
kér-e egy kólát és azt válaszolta, hogy I’m down, és én nem ismertem ezt a
szlenget… lent vagyok? Ez mit jelent? És
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kérdeztem tőle, hogy oké, tök jó, hogy you’re down, de akkor igen vagy nem vagy
mit akarsz? Nem értem. És mondta, hogy igen, kér egy kólát, és azóta tudom,
hogy az, hogy I’m down az azt jelenti, hogy igen, benne vagyok, persze. Meg
amikor egy bevásárlóközpontban voltunk, ahol sok étterem volt és akartunk
ebédelni és kérdeztem tőle, hogy akar-e kínait enni és azt válaszolta, hogy ‘I’m
okay’ és én néztem rá, hogy mhm…oké, tök jó, akkor ez most mit jelent, igen vagy
nem? És kiderült7, hogy az azt jelenti, hogy nem szeretne kínait enni. Nagyon sok
ilyen dolgot tanultam, amit iskolában soha nem tanultunk. És egy kicsit mérges is
vagyok még mindig, hogy soha nem gyakoroltuk a kiejtést az általános iskolában
és azt, hogy mennyire fontos. Soha nem beszéltünk arról, hogy angolul nagyon
fontos, hogy hol van a hangsúly8 egy szón belül. Hogy nem mindegy, hogy azt
mondom-e, hogy Original vagy azt, hogy oRiginal. A második a jó. Szerintem már
egész jó a kiejtésem, mert nagyon sokat gyakoroltam. Mindig megnézem a
Cambridge szótárban az interneten, hogy hogy kell kiejteni egy szót, amiben nem
vagyok biztos. Nagyon szeretem ezt a szótárat, mert brit és amerikai akcentussal
is meg lehet hallgatni, hogy hogy kell kiejteni egy szót és lehet látni és hallani, hogy
hol van a hangsúly. Most is sokszor előfordul9, hogy nem jól mondok egy szót, de
nagyon erős tipikus magyar akcentusom biztos, hogy nincs. Ami még mindig
nehézség és nagyon kell

gyelnem, az a különbség a v és a dupla w között.

Magyarul nincs különbség, angolul viszont nem mindegy, hogy mit mondasz. És
sokszor annyira koncentrálok, hogy jól mondjam a w hangot, hogy a szimpla v-t is
w-nek mondom véletlenül. Szóval a kiejtéssel és a beszéddel az segített a
legtöbbet, hogy sokat voltam Amerikában, a férjemmel mindig angolul beszéltem,
akinek az angol is az anyanyelve, illetve van egy amerikai nyelvcserepartnerem,
Domival már több videót is csináltam, lehet, hogy láttátok már. Vele szerintem talán
már két éve beszélgetünk Skype-on és nekem fontos, hogy anyanyelvivel
gyakoroljak ezen a szinten, amin én vagyok mert az teljesen más, mint egy
külföldivel beszélgetni, akinek nem az anyanyelve. A szókincsünk egész hasonló,
szlenget nem biztos, hogy használunk és nem annyira gyelünk a kiejtésre, amikor
külföldiekkel beszélgetünk, ami egyrészt nem baj, mert a kommunikáció a lényeg,
másrészt egy idő után szerintem nehezebb fejlődni. Sokan mindig az angolhoz
hasonlítják a magyart, hogy az angol milyen könnyű és a magyar milyen nehéz, de
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először is, a magyart soha nem szabad az angolhoz hasonlítani, mert nem egy
nyelvcsalád, nem hasonlít és kész, ez van. Másrészt, az angol jön mindenhonnan,
zene, lm, szleng, social média, a magyar pedig nem. Az angolt mindenki minimum
tíz éve tanulja, még iskolában kezdte, és általában nem anyanyelviekkel beszélget,
nem amerikaiakkal, nem ausztrálokkal, nem britekkel beszélget, hanem szintén
külföldiekkel, akik tanulták a nyelvet. Amikor valaki magyarul tanul általában 2 év
tanulás után már depressziós lesz, hogy nem tud magyarokkal beszélgetni, pedig
angolul beszél minden külföldi kollégájával és az milyen könnyű. Pedig csak
teljesen más szituáció, nem hasonlít semmiben. Nem szabad összehasonlítani10.
Én is tökéletesen tudtam angolul beszélgetni a lengyelekkel Amerikában, de az
amerikaiakkal nehéz volt. Nem ugyanaz.
Még arról akartam mesélni, hogy amikor elkezdtem a mesterképzést egyetemen,
akkor elkezdtem angolt tanítani és szerintem akkor tanultam a legtöbbet a
nyelvtanról, mert muszáj volt nagyon jól értenem, hogy el tudjam magyarázni.
Nekem sokáig az volt a legnehezebb, hogy mi a különbség a Present Perfect, a
Present perfect continuous, szóval például aközött hogy, I’ve been painting all day
és I’ve painted the kitchen és a múlt idők között, mert magyarul csak egy múlt idő
van, és nekem mindegy, hogy mi az eredmény11, mi a folyamat12, mi kezdődött a
múltban és mi tart még mindig a jelenben. Az én fejemben, az én logikám szerint
az csak egy múlt idő. Nekem az segített a legtöbbet, hogy nagyon sok példát
olvastam kontextusban. Persze minden

lmet és sorozatot angolul néztem és

nézek angol felirattal, vagy felirat nélkül, de az passzív tudás. Az soha nem fog
segíteni a beszédben, viszont lehet gyakorlásra használni a

lmeket és a

podcastokat is. De nem elég csak hallgatni, én szoktam azt csinálni, hogy
megállítom a

lmet vagy a podcastot és megpróbálom utánozni13, imitálni az

akcentust és elismétlem, amit hallottam. Az iskolában és a magánórákon mindig
könyvből tanultunk, a nyelvtanon volt a fókusz, sok drillezős feladatot csináltunk,
tudjátok, amikor hiányzik valami, ilyen ll in the gaps feladat a munkafüzetben. Én
ezeket is szerettem egyébként, mert mindig szerettem nyelveket tanulni, de
nagyon nehéz úgy fejlődni, ha csak ilyen feladatokat csinálsz. Akkor nem tudtam,
de már tudom és az egyetem után már csak a beszédet gyakoroltam, amikor volt
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lehetőségem és mindig angolul néztem lmet. Nemrég elkezdtem egy bűnügyi, egy
krimi podcastot hallgatni, ami nagyon tetszik és egy hasonló témájú könyvet is
olvasok most angolul. Nem mindig könnyű olyan dolgokat találni, ami tetszik és,
amit élvezek. Hetekig kerestem olyan podcastot, ami tetszik. Aminek tetszik a
témája, kb. egy órásak az epizódok, mert én szeretek sétálni vagy takarítani
podcast hallgatás közben, és az is fontos volt, hogy a hosztoknak kellemes legyen
a hangjuk. Most az a nehéz, hogy olyan szinten vagyok, hogy mindent el tudok
magyarázni, ha nem jut eszembe egy szó, és nem tanulás céllal nézek

lmet,

olvasok könyvet vagy hallgatok valamit angolul, hanem mert élvezem és akkor is
értek mindent, ha nem értek egy szót, ezért sokszor lusta vagyok és nem nézem
meg szótárban, ha valamit nem értettem és inkább csak akkor tanulok új szavakat,
amikor új helyzetben vagyok. Például kellett mennem a kutyáimmal állatorvoshoz
és ott kérdeztek sok dolgot és ezért muszáj volt új szavakat tanulnom. De ha csak
lmben van és értem, hogy az a szituáció, hogy valami baja van a kutyának, akkor
nem valószínű, hogy megnézem szótárban, hogy konkrétan mit jelent. És most,
hogy itt élek Amerikában, érzem, hogy most tényleg kell tanulni új szavakat, mert
mindennap használom a nyelvet és néha nagyon speciális szókincsre van
szükségem. És azt is érzem, hogy nem mindig találom a jó szavakat, amikor a
barátaimnak mesélek valamit vagy nem tudom, hogy gyorsan mit reagáljak
valamire, és ezért sokszor inkább nem mondok semmit, mert nem vagyok elég
gyors és mire a fejemben kitalálom, hogy mit szeretnék mondani, már más a téma,
már mindenki valami másról beszél. Úgyhogy most érzem, hogy többet kell tanulni,
ha fejlődni szeretnék, és én tényleg szeretnék. Tudom, hogy nagyon szerencsés
vagyok, hogy mindenhol anyanyelviek vannak és tudok gyakorolni. Rengeteg szó
egyébként a kultúrával együtt jön, szóval például azt, hogy mi az a paycheck és mit
jelent az, hogy cash your check akkor tanultam meg, amikor Amerikában
dolgoztam és nem készpénzt kaptam, hanem egy csekket és el kellett mennem a
bankba, és ott kaptam készpénzt. Hallottam, hogy az amerikai kollégáim mit
mondanak a bankban és ha nem hallottam volna, fogalmam sem lett volna, hogy
mit kell mondani, és ezt szótárban is nehéz megkeresni. Én így szeretek a
legjobban tanulni, és szerintem így lehet a leggyorsabban megjegyezni mindent.
Persze tudom, hogy nincs mindenkinek lehetősége arra, hogy abban az országban
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éljen, ahol a célnyelvét beszélik. De remélem, hogy tudtok menni látogatóba és
tudjátok Magyarországon is kicsit gyakorolni a magyart, mert az a legjobb érzés.
Jó tanulást mindenkinek és ha van kedvetek megosztani valamit az angol vagy
magyartanulással kapcsolatban, írjatok nyugodtan Instagramon vagy Facebookon!
Nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalataitokra! Ha minimum Vizsla Patreon tagok
vagytok, akkor ki is javítom a kommentjeiteket, ami nagyon jó lehetőség
gyakorolni, szerintem és mások kommenteit is olvashatjátok. A patreon.com/
hungarianwithsziszi oldalon tudtok csatlakozni, ha érdekel. Köszönöm szépen,
hogy itt voltatok és meghallgattátok ezt a részt. További szép napot, ölelés
mindenkinek! Sziasztok!
Szólista
1. bizonyos - certain
2. az a lényeg, hogy - the point is that
3. bemagol valamit - to memorise (without understanding)
4. uralkodik - to rule
5. hivatalos - o cial
6. esküszik - to swear
7. kiderül valami - to turn out
8. hangsúly - emphasis, stress
9. előfordul valami - to happen
10. összehasonlít valamit valamivel - to compare sth to sth
11. eredmény - result
12. folyamat - process
13. utánoz valamit - to imitate something, to mock
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