
A szavak ötödik csoportja 
még viccesebb lesz. Ami itt 
történik, az félig művészet, 
félig boszorkányság. 
De erről is majd 
később szállítom neked 
az összes szükséges 
információt. Addig 
is nevezzük őket 
„MEMÓRIASERKENTŐ 
SZAVAKNAK”.

A szavak első csoportjába 
a hasonló jelentésű 
szavak tartoznak. 
A bennfentesek 
SZINONIMÁKNAK is 
nevezik őket.

A szavak második csoportját 
a ellentétes értelmű szavak 
alkotják. Nevezzük őket 
„ELLENTÉTSZAVAKNAK”.

A szavak harmadik 
csoportját nevezzük 
„VÁLTOZÁS- ÉS 
FEJLŐDÉSSZAVAKNAK”. 
Őket is megmagyarázom 
neked később.

A szavak negyedik csoportja 
a „SZÓARCOK, SZÓSZÍVEK, 
SZÓHÁTSÓK” együttese. Ez most így 
elsőre biztosan furán, sőt zavarosan 
hangzik, de hidd el, a későbbiekben 
olyan dolgokat árulok el róluk, amelyek 
segítségével könnyedén fogsz a szavakkal 
bánni. Ez a már említett 
titkos kódok csoportja.

1.

2.

3.

4.
5.
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Nefelejcs
Angol szókincs – magolás helyett a Nefelejcs-módszerrel

Az	első	
nefelejcsszirom

1. 
Kezdjünk az első nefelejcsszirommal, a hasonló jelenté-
sű szavakkal. A hasonló jelentésű szavakat szinonimák-
nak is nevezzük. A  szinonimamódszer mindegyik közül a 
legkönnyebb szótanulási módszer. A móka kedvéért ezért 
kezdjünk az easy szóval. Fontos, hogy egy egyszerű szó-
val kezdjünk a  rendszer megértése miatt. Nos, ha az easy 
szócskát örökre meg akarjuk jegyezni, keressünk a módszer 
alkalmazásával először olyan szavakat, amelyek az „easy” 
szóhoz illenek.

Gyűjtsünk össze tehát az easy-hez hasonló jelentésű szava-
kat, és alkossunk ezekből egy szócsoportot:

1. easy (könnyű)

2. simple (egyszerű)

3. plain (sima)

4. „a piece of cake“ (gyerekjáték)

5. facile (könnyed)
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Tehát az easy szót a bevéséshez megsokszoroztam a sim-
ple, plain, „a piece of cake” és facile szavakkal.

Biztos vagyok benne, hogy az easy és simple szavakat 
a napi nyelvhasználatból már ismered és már alkalmaztad 
is. És talán már a plain szócskát is.

Valamivel nehezebb dolgunk van az a piece of cake kifeje-
zéssel. Ez egy angol szófordulat, amit angol anyanyelvűek 
használnak. Laza és menő, ha ezt a kifejezést az angolban 
alkalmazzuk.

Ennek a  csoportnak a  legnehezebb szava a  facile, amit 
a mindennapi életben ritkán használunk. A facile szó a  la-
tinból származik. Napjainkban az olaszok használják, ha az 
egyszerűt, könnyűt akarják kifejezni. A  spanyolok is hasz-
nálják a hasonló „facil” szót ugyanezzel a jelentéssel.

A facile szót használhatjuk akkor is, ha olyan angol szavakat 
szeretnénk képezni, amikkel az egyszerűséget akarjuk kife-
jezni, pl. a „facility” szó (= könnyedség, egyszerűség).

Ez volt tehát egy kis példa az első technikára. Az alapelv 
tehát a következő: sokszorozd meg a  szavakat, amiket 
tanulni akarsz, akkor jobban meg tudod jegyezni őket. 
Később még lesz szó erről.

A piece of cake
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Nefelejcs
Angol szókincs – magolás helyett a Nefelejcs-módszerrel

A	második	
nefelejcsszirom

Mielőtt bemutatom neked a második nefelejcsszirmot, rö-
viden mesélek valamit az ellentétszavakról, tehát az ellen-
tétes jelentésű szócsoportokról.

Megjegyezted magadnak az „easy” példáját? Ha ugyanolyan 
vagy hasonló jelentésű szavakat szinonimacsoportokba fog-
lalsz, sokkal könnyebben rögzülnek, és a szótanulás számod-
ra tényleg „a piece of cake” lesz.

Bizonyára önkéntelenül eszedbe jut most legalább három 
az öt easy-szóból anélkül, hogy megerőltetnéd magad.
 
Most pedig nézzük az ellentétes jelentésű szavakat! Itt is-
mét egy egyszerű jelentésű szóval kezdünk, az „easy” ellen-
tétével, a difficult-tal.

Ebben a csoportban például a következő szavakat fűzhet-
jük össze: 

1. difficult (bonyolult)

2. hard (nehéz)

3. tough (kemény, szívós)

4. back-breaking (kimerítő, fárasztó)

5. demanding (megerőltető)

2. 
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Szóval a  szavaknak egy olyan csoportját keressük, amely 
egy szónak (ebben az esetben az „easy”-nek) az ellentétes 
értelmét fejezi ki.
Ha összehasonlítod a szinonimamódszert az ellentétmód-
szerrel, rájössz, hogy ugyanolyan egyszerű ilyen csopor-
tokat képezni, mint a szinonimamódszerrel. Szórakoztató 
dolog egy ilyen feladatot elvégezni, felkelti a memóriánk 
figyelmét, és ugyanúgy pozitív hatása van: utána sokkal 
könnyebben megjegyzed a szavakat.

back-breaking
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Angol szókincs – magolás helyett a Nefelejcs-módszerrel

A	harmadik	
nefelejcsszirom:	

A harmadik nefelejcsszirom a változás- és fejlődésszavak 
ból áll. Itt olyan szavakkal képzünk csoportokat, amelyek 
a  fejlődés és változás alapján állnak egymással kapcsolat-
ban. Hogy elmagyarázzam, mire is gondolok, első példának 
hozom az ember életének változását és fejlődését. Alkos-
sunk csoportot a következő szavakból:

1. baby  (újszülött)
2. kid   (gyerek)
3. teenager  (tinédzser, kamasz)
4. adult  (felnőtt)
5. old age  (agg) 

baby (bébi)
infant (csecsemő)

newborn (újszülött)
toddler (kisgyermek)

offspring (utánpótlás)

kid (kölyök)
child (gyerek)

youngster (ifjú, siheder)
schoolboy (iskolás)

lad (srác)

teenager (tinédzser)
youth (fiatal, ifjú)
minor (kiskorú)

juvenile (serdülő)
adolescence (kamaszkorú)

3. 
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old age (öregkorú)
elder (rangidős)

pensioner (nyugdíjas)
senior citizen (nyugdíjas állampolgár)

elderly man (korosabb férfi)

Hoppá, már megint egy ötös csoportot képeztünk, amelyek 
között kapcsolat van, és közösen segítenek nekünk a sza-
vakat sokkal egyszerűbben az emlékezetünkbe vésni. A jö-
vőben a „felnőtt” szóra már nem csak önmagában emlék-
szünk, hanem ezekkel együtt: újszülött, gyermek, serdülő, 
felnőtt és agg.

És minden egyes szóhoz találhatunk még további szino-
nimákat, és akkor rögtön még több csoportunk lesz, ame-
lyek megkönnyítik a dolgunkat. Hiszem, hogy minden to-
vábbi csoportnak örül az emlékezetünk.

adult (érett)
grown up (felnőtt)

grown person (felnőtt személy)
mature person (érett személy)

person of mature age (érett korú személy)
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Nefelejcs
Angol szókincs – magolás helyett a Nefelejcs-módszerrel

Hogy örüljön a memóriád, mutatok még neked pár további példát is. Biztos va-
gyok benne, hogy ha majd elkezded feldolgozni a könyv fejezeteit, nagyon jól 
fogsz szórakozni. Az agyad örömujjongásban tör ki. Ezután sok értékes szóval, 
jelentős szókinccsel gyarapodsz. Megtanulsz rengeteg szót, amelyeket egyéb-
ként valószínűleg az angolban soha nem tanulnál, viszont a szókincsed profesz-
szionális szintre bővül tőlük.

Ezután mindenki kalapot emel a  nyelvtudásod előtt, és képes leszel másokat 
lenyűgözni vele. Felfoghatod ezt másokkal való közös játékként is, ami örömet 
szerez nektek, egymástól is tanultok, és az ötleteitekkel kölcsönösen gazdagít-
játok egymást.

Itt jön most néhány változás- és fejlődéspélda:

very tall (nagyon magas)

tall (magas)

of medium height (középmagas)

short (alacsony)

very short (nagyon alacsony)
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tiny (pici)

medium-sized (közepes)

big (nagy)

huge (óriási)

small (kicsi)
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Nefelejcs
Angol szókincs – magolás helyett a Nefelejcs-módszerrel

A	negyedik	nefelejcsszirom

A negyedik nefelejcsszirom:
Az arc-, szív-, hátsó-módszer.
Ez most tényleg elég furcsán hangzik.

4. 

az arc

a szív

a hátsó
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Mivel itt titkos kódokkal is foglalkozunk, kissé részletesebben mutatom be ne-
ked ezt a módszert. Éppen ezzel a technikával tudod majd a hosszú távú me-
móriádat végtelen számú információval megtölteni. Az agyad egyre önállóbb 
lesz a  szótanulás során, és néha még a  közreműködésed nélkül is dolgozni 
fog. Képes lesz a szavakat könnyebben felismerni, raktározni, sőt átalakítani.

Lépjünk hát be a  titkos módszerbe! Az unbelievable egy remek szó a  rendszer 
megismeréséhez. A  nagy meglepetés kifejezéseként ismerjük, amikor a  dolgok 
túlmutatnak a képzelőerőnkön:

„Wow, that's unbelievable!“

Most ezt a hosszú szót osszuk fel három részre: az arcra, a szívre és a hátsóra.

Így bontjuk szét a példaszavunkat: un + believ + able

Az un- a szó eleje, és megadja a jelentés irányát. Ezt a részt nevezzük arcnak.

A believe a szó középső része. Ez tartalmazza magát a szó jelentését, ezt nevez-
zük mi ebben a könyvben szívnek.

Végül az -able a  szó vége, tehát a hátsója. A hátsó titkos információkat rejt 
a szó funkciójáról. Meghatározza például, hogy éppen egy főnévről, melléknév-
ről, határozóról vagy egy igéről van szó. Ezáltal automatikusan megtudjuk, hogy 
pontosan hol ül a szavunk. A fenekén, világos, de a mondaton belül hol?

Az unbelievable szónak a „believe” szó az eredete, ami egy erős hitet fejez ki 
valamiben. (Vedd észre, hogy az „e” a „believe” és „able” közül eltűnt!)

A believable szót a hitelesség kifejezésére használják. Amint egy un-t ültetünk 
a „believable” szó elé, a szívszó jelentése az ellenkezőjére fordul. Ez a kis változás 
– tehát az un- elhelyezése a „believable” szó elé – teszi lehetővé a hihetetlenség 
kifejezését.

believe … believable … unbelievable
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Nefelejcs
Angol szókincs – magolás helyett a Nefelejcs-módszerrel

Mint látható, egy szó jelentése megváltozik minden egyes szórész feladatának 
megfelelően. Az incredible szó példáján még egyszer bemutatjuk a rendszert, 
hogy kristálytiszta legyen számodra.

Az incredible-t az „unbelivable” szó alternatívájaként használhatnánk. Teljes 
formájában ez a szó először rémisztőnek vagy bonyolultnak hathat. De ha szét-
szedjük, nem rosszabb, mint az ellentéte, az „unbelievable” szó. A két szó rejtett 
párkapcsolatban áll egymással.

Az incredible szó a „credible”-ből ered, ami azt jelenti, hogy az ember hinni tud 
valamiben. Ha még jobban szétszedjük a szót, megtaláljuk benne a „cred” szót. 
Az arc, szív és hátsó szerinti felosztás tehát a következő:

incredible … credible … cred

A „cred” szó latin eredetű, és a jelentése „hinni”, miközben a „believe” egy angol 
szó, latin befolyás nélkül. Ha mindkét szórészt a szó szíveként tekintjük, meg-
állapíthatjuk, hogy mindkettőnek ugyanaz a jelentése.

Hogy ezt még világosabban illusztráljuk, helyezzük most mindkét szót egymás 
mellé.

un + believ + able
in + cred + ible

Ebben a példában egyértelműen felismered az arc, a szív és a hátsó jelentését.
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un = in jelentése „nem”  (az arc)

believe = cred jelentése „hinni” (a szív)

able = ible jelentése „képesség” (a hátsó)

A hosszú szavak arcra, szívre és hátsóra történő felosztási rendszere nagyszerű 
lehetőség arra, hogy a fogalmakat, szavakat és kifejezéseket könnyebb legyen 
megérteni és megjegyezni. Így, hogy már ismered ezt a módszert, sokkal köny-
nyebben fogsz a jövőben szavakat tanulni.

Néhány szó csak egy szívből áll, néhány egy szívből és egy hátsóból, néhány 
pedig egy arcból és egy szívből. Mindegyik tag rengeteg információt ad nekünk.

Amikor olyan szavakkal foglalkozol, amelyeket ezzel a módszerrel (arc, szív, hát-
só) részekre oszthatsz, egyre kevésbé lesz szükséged szótárra, mert ez a rend-
szer gyakran megkönnyíti a  furcsa idegen szavak felismerését és megértését. 
Előfordul, hogy nem találod meg mindig az összes szórészt, de ha már kettő 
képviselteti magát, a rendszer nagyon hasznos és célszerű lehet számodra.

Ez egy olyan módszer, ami valóban amazing és incredible.
Egyenesen unbelievable!
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Nefelejcs
Angol szókincs – magolás helyett a Nefelejcs-módszerrel

Az	ötödik	
nefelejcsszirom

Most érünk az ötödik nefelejcssziromhoz, a  memóriaser-
kentő módszerhez. Vagy nevezhetnénk akár „emlékezet-
segítő módszernek” is. A tudományos neve szinte kimond-
hatatlan: mnemotechnika.

A memóriaserkentő módszert általában akkor alkalmazzuk, 
amikor egy szót semmi más módon nem tudunk megje-
gyezni. Használhatjuk önmagában, vagy kombinálhatjuk 
a többi módszerrel is. Egy nagyon szórakoztató technika, 
aminél szükség van a képzelőerőnkre.

Tulajdonképpen ezt a  technikát amúgy is mindennap 
használjuk, csak nem vagyunk tudatában. Ez egy ragyogó 
módja a  tudás tartós megőrzésének. Mindig, amikor egy 
fogalmat egy másikkal társítunk, azért, hogy könnyebben 
megjegyezzük, memóriaserkentőt használunk.

Ha elolvasod, hogy működik, rá fogsz jönni, hogy ezt a 
módszert gyerekkorod óta ismered. Csak ezentúl tudato-
san és szándékosan fogod használni, és a nyelvtanulás még 
több örömet fog okozni számodra. Bátran használd a fan-
táziád, kapcsolj a szavakhoz hangokat, színeket, képeket, 
emlékeket, vicceket, vagy bármi mást, ami az emlékezést 
segíti!

5. 
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Például a  youth szót gyakran kapcsolják össze hasonló 
hangzása miatt a  young szóval. Vagy ha a  teenager szót 
közelebbről megfigyeled, megtalálod a ten (10) szót benne 
eldugva, plusz e, a, g, e, r (5). Tehát a személy, akiről szó van, 
körülbelül 15 éves lehet.

Egy másik szó az adolescence, aminek a jelentése hasonló 
a  „youth” szóhoz. Ha a  memóriaserkentő technikát alkal-
mazod, az adolescence szót társíthatod például a hasonló 
hangzású adult szóval. Akiről az adolescence kapcsán be-
szélünk, röviddel az előtt áll, hogy adult-tá, azaz felnőtté 
váljon.

Ha egy kisgyereknek szeretnéd az eye fogalmat elmagya-
rázni, rajzolhatsz egy kört, amibe beleírod az eye szót. Na-
gyon jól fog szórakozni, ha az e-e-t mint két szemet és az 
Y-t mint vicces orrot felismeri a kerek arcban. Biztos, hogy 
az eye szót egy életen át nem fogja elfelejteni!

Szóval, kedves Barátom, már van némi fogalmad a  nefe-
lejcsszirom-módszerről. Segítségével a jövőben játszi köny-
nyedséggel megtanulsz több száz és ezer új szót – élettar-
tam-garanciával.
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Nefelejcs
Angol szókincs – magolás helyett a Nefelejcs-módszerrel

youth    young

ten + e, a, g, e, r = 15 
 1 2 3 4 5

adolescence adult
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