
Sissi Anthusa Method

How to Tell A Story in Hungarian?

Krumpli vagy paradicsom?

1.Listen, watch and read the story.

Zöldséges: Tessék, parancsoljon! Mit
kér?

Vásárló: Jó napot! Két kilogramm
krumplit kérek.

Zöldséges: Sajnos ma nincs krumpli.
De van friss paradicsom.

Vásárló: Paradicsom? Nem kérek,
köszönöm! Én krumplit szeretnék
venni.

Zöldséges: Értem, de sajnos nincs
krumpli.

Vásárló: Hmm. Akkor mi van?

Zöldséges: Friss paradicsom van.

Vásárló: Nem, köszönöm! Én krumplit
szeretnék venni.

Zöldséges: Rendben, értem. De nincs
krumpli. Vegyen paradicsomot.

Vásárló: Ok, rendben. Akkor 2 kiló
krumplit kérek.

Greengrocer: At your service. What
would you like?

Customer: Good afternoon! I'd like two
kilos of potatoes.

Greengrocer: Unfortunately there are no
potatoes today. But there are fresh
tomatoes.

Customer: Tomatoes? No, thank you! I
want to buy potatoes.

Greengrocer: I see, but unfortunately
there are no potatoes.

Customer: Hmm. What do you have,
then?

Greengrocer: Fresh tomatoes.

Customer: No, thank you! I want to buy
potatoes.

Greengrocer: All right, I get it. But there
are no potatoes. Buy tomatoes.

Customer: Ok, all right. Then I'd like two
kilos of potatoes.
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Zöldséges: Nem érted? N I N C S K R
U M P L I.

Vásárló: Jól van, értem! Mi a
probléma? Ideges?

Zöldséges: Nem, nem vagyok ideges.
De akkor hogyan segíthetek?

Vásárló: Háát, én krumplit szeretnék
venni, de …….

Zöldséges: -Nem érted? K R U M P L I
N I N C S!

Vásárló: Ez nagy probléma. Hát jó,
akkor 2 kiló paradicsomot kérek.

Greengrocer: Don't you understand?
THERE ARE NO POTATOES.

Customer: All right, I get it! What is the
problem? Are you nervous?

Greengrocer: No, I'm not nervous. But
then how can I help you?

Customer: Well, I want to buy potatoes,
but…

Greengrocer: -Don't you understand?
NO POTATOES!

Customer: That's a big problem. Well,
then I'd like 2 kilos of tomatoes.

2. Let’s tell the story

A vásárló és a zöldséges beszélgetnek. A zöldséges azt mondja, hogy „Tessék,
parancsoljon!” A zöldséges azt kérdezi a vásárlótól, hogy mit kér. A vásárló
két kilogramm krumplit kér. A zöldséges azt válaszolja, hogy sajnos nincs
krumpli. Csak paradicsom van. A vásárló nem szeretne venni paradicsomot. A
vásárló krumplit szeretne venni. Nincs krumpli a zöldségesnél. A vásárló
paradicsomot vesz.

3. Here you will find the complete translation of the text.

Hungarian English

A vásárló és a zöldséges beszélgetnek. A
zöldséges azt mondja, hogy „Tessék,
parancsoljon!” A zöldséges azt kérdezi a
vásárlótól, hogy mit kér. A vásárló két
kilogramm krumplit kér. A zöldséges azt
válaszolja, hogy sajnos nincs krumpli. Csak
paradicsom van. A vásárló nem szeretne
venni paradicsomot. A vásárló krumplit

The customer and the greengrocer are
talking. The greengrocer says, "At your
service." The greengrocer asks the
customer what he is looking for. The
customer asks for two kilograms of
potatoes. The greengrocer answers that
unfortunately there are no potatoes. There
are only tomatoes. The customer does not
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szeretne venni. Nincs krumpli a
zöldségesnél. A vásárló paradicsomot vesz.

want to buy tomatoes. The customer wants
to buy potatoes. The greengrocer has no
potatoes. The customer buys tomatoes.

4) Observe, analyze and learn.

The following techniques will help you make learning automatic without putting a lot of effort
into it. Three techniques will be introduced which are equally effective and can be used
separately and also together. This means that you can decide which technique you prefer to
use and you don't have to apply all three at the same time. You could decide to put into
practice only point A or only point B or only point C. It is clear that if you want to achieve an
extraordinary result in a short time, we recommend that you apply all three points.

A) Repeat the text sentence by sentence

Method: Observation.

Read the text and repeat it sentence by sentence. This technique will help you observe
even the small details that you might have missed with a simple reading.

B) Translate the text from Hungarian into English (or your language) and then
translate your translation into Hungarian.

Method: Analysis.

By translating a text we pay more attention to details thanks to the mental analysis that
takes place during the exercise. When we translate it vica versa, that is, in two directions,
the effectiveness multiplies because we are able to notice the details that otherwise would
have missed.

Hungarian English (or your language)

A vásárló és a zöldséges beszélgetnek. A
zöldséges azt mondja, hogy „Tessék,
parancsoljon!” A zöldséges azt kérdezi a
vásárlótól, hogy mit kér. A vásárló két
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kilogramm krumplit kér. A zöldséges azt
válaszolja, hogy sajnos nincs krumpli. Csak
paradicsom van. A vásárló nem szeretne
venni paradicsomot. A vásárló krumplit
szeretne venni. Nincs krumpli a
zöldségesnél. A vásárló paradicsomot vesz.

Your translation Hungarian

C) Simple questions.

Method: Automatic learning.

Questions help our brains memorize words and grammar automatically.

a) Read the text again and answer the questions.

● Kik beszélgetnek?
● Mit mond a zöldséges?
● Mit kérdez a zöldséges?
● Mit kér a vásárló?
● Mit válaszol a zöldséges?
● Mi van a zöldségesnél?
● A vásárló szeretne venni paradicsomot?
● Van krumpli a zöldségesnél?
● Mit vesz a vásárló?
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.

b) Sample answers

● Kik beszélgetnek?
A vásárló és a zöldséges beszélgetnek.

● Mit mond a zöldséges?
A zöldséges azt mondja, hogy „Tessék, parancsoljon!”

● Mit kérdez a zöldséges?
A zöldséges azt kérdezi a vásárlótól, hogy mit kér.

● Mit kér a vásárló?
A vásárló két kilogramm krumplit kér.

● Mit válaszol a zöldséges?
A zöldséges azt válaszolja, hogy sajnos nincs krumpli.

● Mi van a zöldségesnél?
Csak paradicsom van.

● A vásárló szeretne venni paradicsomot?
A vásárló nem szeretne venni paradicsomot. A vásárló krumplit szeretne venni.

● Van krumpli a zöldségesnél?
Nincs krumpli a zöldségesnél.

● Mit vesz a vásárló?
A vásárló paradicsomot vesz.

4. Master your skills!

A) Notice how what patterns we use to tell stories

Azt mondja, hogy……
Azt kérdezi, hogy……
Azt válaszolja, hogy……
Azt gondolja, hogy…….

He/she says that ….
He/she asks that ….
He/she answers that ….
He/she thinks that ….
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1. Mit mond a zöldséges?
A zöldséges azt mondja, hogy nincs krumpli.

2. Mit kérdez a zöldséges?
A zöldséges azt kérdezi, hogy mit kér.

3. Mit válaszol a zöldséges?
A zöldséges azt válaszolja, hogy sajnos nincs krumpli.

4. Mit gondol a vásárló?
A vásárló azt gondolja, hogy a zöldséges ideges.
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