
 

  

A kezdő szintű magyarországi görög nyelvoktatásban talán a legelterjedtebb 
nyelvkönyv a D. Dimitra - M. Papahimona szerzőpáros által szerkesztett ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΤΩΡΑ 1+1, amelynek könnyebb feldolgozhatósága, s az önálló munka elő-
segítése érdekében készült a jelen szószedet. 
A szószedet 16 lecke szóanyagát dolgozza fel a szavak előfordulási sorrendjében. 
Az egyes leckéken belül a jobb áttekinthetőség kedvéért az olvasmányok szókincse 
kiemelt hátérrel olvasható. A görög szavak magyar szinonim megfelelőit vessző 
választja el, különböző jelentés esetén pontosvessző, vagy külön szócikkben kerül-
nek bemutatásra, pl. ποίηµα  költemény, vers,  βιβλιοθήκη  könyvtár; könyvszek-
rény,  παίρνω  fog, vesz (16. old.) ill. kap (22. old.). 
A görög igék címszavai egyes szám 1. személyben szerepelnek, kivéve a kifejezé-
seket és az olyan igéket, amelyek csak 3. személyben használatosak, pl. κάνει µπά-
νιο, χιονίζει. Első előfordulásuknál zárójelben fel van tüntetve ha hangsúlyos sze-
mélyragúak és −α-sorosak (-άω), továbbá a beálló jelen alakjuk, és ha abból az 
nem következtethető ki egyértelműen, akkor a beálló múltjuk is, pl. βρίσκω (βρω, 
βρήκα). Az igék vonzatait akkor közöljük, ha azok a magyartól eltérnek, pl. βοηθώ 
(-άω, βοηθήσω)  segít (T  vknek). 
A főnevek címszavai mellett a határozott névelők azok nemére utalnak, pl. γάλα 
(το), a melléknevek mellett pedig, kötőjellel azok nő- és semlegesnemű végződé-
seit olvashatjuk, pl. ξανθός-ή/ιά-ό. 
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1. LECKE 

 

καλώς όρισες!   Isten hozott! 
στο αεροδρόµιο   a repülőtéren 
σε (+T)   (az utána következő határo-

zott névelő tárgyesetével összeolvad: 
σε + το[ν], τη[ν], το = στο[ν], στη[ν], 
στο) -ban/ben; -ba/be; -on/en/ön;      
-ra/re; -nál/nél; -hoz/hez/höz 

καληµέρα!   jó napot/reggelt (kívá-
nok)! 

γεια σου!   szia! 
τι κάνεις;   hogy vagy? 

µια χαρά   nagyszerűen 

εσύ   te 

καλά   jól 
καλός-ή-ό   jó 

ευχαριστώ!   köszönöm! 
πού   hol, hova 

µένω (µείνω)   lakik (→ µένεις = esz/2) 
τώρα   most 
Παγκράτι (το)   Pankrati (athéni vá-

rosrész) 
Πλάκα (η)   Plaka (athéni városrész) 
περιµένω (περιµένω)   vár (→ περι-
µένεις = esz/ 2) 

και   és; (kiemelt szó előtt)  is 
ο, η, το  -  το[ν], τη[ν], το (a határozott 

névelő egyes számának alany- és 
tárgyesete hím-, nő- és semlegesnem-
ben)  a, az 

αεροπλάνο (το)   repülőgép  
από (+ T)   -ból/ből; -ról/ről; -tól/től 
Ιταλία (η)   Olaszország 

ναι   igen 

εδώ   itt, ide 

είµαι, είσαι, είναι, είµαστε, είστε, είναι   

(létige) vagyok, vagy, van, vagyunk, 
vagytok/van/vannak,  vannak 

Τζούλια µου   Júliám 

µου   (a birtok után birtokos névmás-
ként esz/1-ben) . . .m 

πώς είσαι;   hogy vagy? 
πώς   (kérdőszó) hogy 

θαύµα (το)   csoda; itt: csodálatosan 

Ελλάδα (η)   Görögország 

δεν   (ige tagadásánál) nem 

ξέρω (ξέρω, ήξερα)   tud; ismer 

έτοιµος-η-ο   kész 

λοιπόν   nos, tehát 
ταξί (το)   taxi 
στην Πλάκα παρακαλώ   a Plakára 

legyen szíves! 
παρακαλώ (παρακαλέσω)   kér 
Ισπανία (η)   Spanyolország 

Αµερική (η)   Amerika 

Ρώµη (η)   Róma 

Μαδρίτη (η)   Madrid 

Αθήνα (η)   Athén 

Βοστώνη (η)   Boston 
Γαλλία (η)   Franciaország 

Αγγλία (η)   Anglia 

Γερµανία (η)   Németország 

∆ανία (η)   Dánia 

Ολλανδία (η)   Hollandia 

στο σπίτι   otthon, haza 
σπίτι (το)   ház, lakás 
πώς σε λένε;   hogy hívnak? 

µε λένε (+ T)   hívnak vhogy, vmnek 
µε, σε, τον/την/το, µας, σας, τους/ 

τις/τα   (a személyes névmás tárgy-
esetének gyenge alakjai, harmadik 
személyben hím-, nő- és semleges-
nemben) engem, téged, őt, minket, 
titeket/önt/önöket, őket (ld 9. old.) 

Έλληνας (ο)  - Ελληνίδα (η)   görög 
(férfi - nő) 

κοντά σε (+ Τ)   közelében vmnek, 
közel vmhez 



 

  

Ακρόπολη (η)   Akropolisz 

η ώρα είναι δύο   két óra van 

µα πού είναι;   de akkor hol van? 

όχι   nem 
Σουηδία (η)   Svédország 

τράπεζα (η)   bank 

Κρήτη (η)   Kréta 

Αµερικανός (ο)   amerikai (férfi) 
το σπίτι του   a lakása 
τι ώρα είναι;   hány óra van? 

ελληνικά   görögül;  τα ελληνικά   a 
görög nyelv 

το σπίτι σου   a lakásod 

Κα Αθηνά = Κυρία Αθηνά   (udvarias 
megszólítás) kb: Athina néni 

κυρία (η)   hölgy, asszony, X-né 

εκεί   ott, oda 

ποιος-α-ο   (kérdő névmás) ki 
τηλέφωνο (το)   telefon 

παιδί µου   (bizalmas megszólítás) kb: 
fiacskám 

παιδί (το)   gyerek 

πω, πω!   hűha!  
µε (+ T)   -val/vel 
καλησπέρα!   jó estét (kívánok)! 
καληνύχτα!   jó éjszakát (kívánok)! 
τι   mi(t); milyen 
κύριε Γιάννη   (udvarias megszólítás) 

János bácsi v. X. (János) úr 

κύριος (ο)   úr 
φίλος (ο)   barát  
φοιτητής (ο)   egyetemista (fiú) 
φοιτήτρια (η)   egyetemista (lány) 
πρόβληµα (το)   probléma, gond 

σύνταγµα (το)   alkotmány 

διαβατήριο (το)   útlevél 
φίλη (η)   barátnő 
βιβλίο (το)   könyv 

άντρας (ο)   férfi; férj 
γιαούρτι (το)   joghurt 
γράµµα (το)   levél; betű 

µάθηµα (το)   lecke; tanóra 

δρόµος (ο)   út 
σελίδα (η)   oldal 
στάση (η)   megálló 

λεµονάδα (η)   citromlé 
ένας, µια, ένα - ένα[ν], µια, ένα   (a 

határozatlan névelő alany- és tárgy-
esete hím-, nő- és semlegesnemben) 
egy 

πορτοκαλάδα (η)   narancslé 

µπύρα (η)   sör 

σαλάτα (η)   saláta 

κόκα-κόλα (η)   Coca-cola 

σοκολάτα (η)   csokoládé 

παγωτό (το)   fagylalt 
σουβλάκι (το)   rablóhús 
ούζο (το)   ánizspálinka 

γάλα (το)   tej 
νερό (το)   víz 

καφές (ο, tsz: -έδες)   kávé (→ καφέ = 
T) 

κοτόπουλο (το)   csirke 

πάστα (η)   torta 

τσάι (το)   tea 

τυρόπιτα (η)   sajtos pite 

ψωµί (το)   kenyér 
βούτυρο (το)   vaj 
πώς είναι η Τζούλια;   hogy van Júlia?  

milyen Júlia? 

ασπιρίνη (η)   aszpirin 

χάρτης (ο)   térkép 

ώρα (η)   óra;  idő 

λογαριασµός (ο)   számla 

µέρα (η)   nap 

Κυριακή (η)   vasárnap 

κρασί (το)   bor 
ταβέρνα (η)   étterem 

περίπτερο (το)   újságosbódé 

άνθρωπος (ο)   ember 
φούρνος (ο)   sütő 

πλατεία (η)   tér 



 

  

Γάλλος (ο)   francia (férfi) 
γιατρός (ο/η)   orvos 

λεωφορείο (το)   autóbusz 

γυναίκα (η)   nő; feleség 

µουσείο (το)   múzeum 

Σάββατο (το)   szombat 
µπάνιο (το)   fürdés; fürdőszoba 

όνοµα (το)   név 

Αµερικανίδα (η)   amerikai (nő) 
Γαλλίδα (η)   francia (nő) 
καταλαβαίνω (καταλάβω)   ért (→ 
καταλαβαίνεις = esz/2) 

 

2. LECKE 

 

από πού είσαι;   hova valósi vagy? 

Σπάρτη (η)   Spárta 

πατέρας (ο)   apa 

µητέρα (η)   anya 

µου, σου, του/της/του, µας, σας, τους   

(a személyes névmás birtokos eseté-
nek gyenge alakjai, amelyek −  akár-
csak tárgyesetben − a kijelentő módú 
ige előtt állnak) nekem, neked, neki, 
nekünk, nektek/önnek/önöknek, nekik; 
(ha a birtok után állnak, birtokos 
névmásként viselkednek) ...m, ...d, 
...(j)a/(j)e, ...nk, ...tok/tek/tök, 
...(j)uk/(j)ük: µου αρέσει το σπίτι σου 
= (nekem) tetszik a háza 

Θεσσαλονίκη (η)   Thesszaloniki 
αλλά   de 

εγώ, εσύ, αυτός/αυτή/αυτό, εµείς, 

εσείς, αυτοί/αυτές/αυτά   (a szemé-
lyes névmás alanyesete) én, te, ő, mi, 
ti/ön/önök, ők 

Κέρκυρα (η)   Korfu 
Καναδάς (ο)   Kanada 

τα παιδιά   (το παιδί → tsz) 
εντάξει   rendben 

ξενοδοχείο (το)   szálloda 

θέλω (θέλω, ήθελα)   akar, kér vmt; 
kéret, keres vkt 

θέλετε την κυρία Αθηνά;   Athina nénit 
keresitek? 

τι θέλετε παρακαλώ;   mit parancsol? 

κι  (magánhangzóval kezdődő szó előtt) 
és; is 

σήµερα   ma 

µαγαζί (το)   bolt, üzlet 
θάλασσα (η)   tenger 

γάτα (η)   macska 

µπαλκόνι (το)   erkély 

χαίρω πολύ   örvendek 

αυτός-ή-ό   (mutató névmás) ez, az 

αδερφός (ο)  fiútestvér  
αδερφή (η)   lánytestvér 
αδέρφια (τα)   testvérek 
αρέσω (αρέσω) (+ σε)   tetszik vknek, 

szeret vki vmt; ízlik vknek:  µου αρέ-
σει η αδερφή σου   tetszik a nővéred;  
µου αρέσει η θάλασσα   szeretem a 
tengert;   δεν µου αρέσει να περιµένω   
nem szeretek várni;  µου αρέσει το 
φαγητό   ízlik az étel 

κινηµατογράφος (ο)   mozi 
ελληνικός-ή-ό   (melléknév) görög 
φαγητό (το)   étel 
µουσική (η)   zene 

ποδόσφαιρο (το)   futball 
µουσακάς (ο, tsz: -άδες)   rakott padli-

zsán, muszaka 

ρετσίνα (η)   gyantás bor 
φεγγάρι (το)   hold 
φωτογραφία (η)   fénykép 

µεγάλος-η-ο   nagy 

µικρός-ή-ό   kicsi 



 

  

όµορφος-η-ο   szép 

µαθητής (ο)   tanuló (fiú) 
µαθήτρια (η)   tanuló (lány) 
πολύ   nagyon 

άσκηµος-η-ο   ronda, csúnya 
πόσον καιρό είσαι εδώ;   mennyi ideje 

vagy itt? 

Αυστραλία (η)   Ausztrália 

χρόνος (ο, tsz: χρόνια, τα)   év (→ 
χρόνο = T; az időt általában a tárgy-
eset fejezi ki) 

µπράβο!   nagyszerű! ügyes! 
έτσι κι έτσι   úgy-ahogy, tűrhetően 
έτσι   így, úgy 
παντρεµένος-η-ο   házas, nős/férjezett 

ή   vagy 
ελεύθερος-η-ο   nőtlen/hajadon 
έχω (+ Τ)  van vmje, birtokol vmt:  έχω 
έναν αδερφό   van egy testvérem  

κόρη (η)   lánya vknek 

δουλεύω (δουλέψω)   dolgozik 

καθηγητής (ο)   tanár (középiskolában 
és a felsőoktatásban) 

καθηγήτρια (η)   tanárnő  
για (+ T)   miatt, -ért, végett    
άργησα   elkéstem 

σπουδάζω (σπουδάσω)  tanul; tanul-
mányokat folytat 

γιος (ο)   fia vknek (→ γιο = T) 

 

3. LECKE 

 

συγνώµη!   bocsánat! 
ξένος-η-ο   idegen; külföldi 
πηγαίνω (πάω, πήγα)   megy, jár 

Ερµού είκοσι πέντε   Hermész utca 25. 
µήπως   (kérdő mondatban) esetleg, 

talán 
βεβαίως   természetesen 

αριστερά   balra 

δεξιά   jobbra 

ταχυδροµείο (το)   posta 

Στάδιο (το)  (itt: Panathénaia) Stadion 

φαρµακείο (το)   gyógyszertár 

οδός (Ερµού) (η)   (Hermész) utca 
θέατρο (το)   színház 

Σούνιο (το)   Szunion (az Attikai-
félsziget déli csücske) 

κάνει µπάνιο   fürdik 
κάνω (κάνω)   csinál 
τίποτα   (határozatlan névmás) (tagad-

va v. válaszban) semmi(t), (fől kér-
désben) valami(t): θέλεις τίποτα;   
kérsz valamit?   όχι, δε θέλω τίποτα   
nem, nem kérek semmit 

καφενείο (το)   kávézó 
γκαρσόν(ι) (το)   pincér 
ορίστε!   tessék! 
τίποτα άλλο;   még valamit? 

καφές σκέτος (ο)   kávé cukor nélkül 
νες-καφέ (το)   nescafé 

δραχµή (η)   drachma (→ δραχµές = 
tsz) 

πόσος-η-ο   mennyi, (tsz) hány 
λεφτά (τα)   pénz 

λίρα (η)   font 
δολάριο (το)   dollár 
µάρκο (το)   márka 

πόσο κάνει;    mennyibe kerül? 

χρονολογία (η)   évszám (→ χρονο-
λογίες = tsz) 

πακέτο (το)   doboz, csomag 

τσιγάρο (το)   cigaretta (→ τσιγάρα = 
tsz) 

σπίρτο (το)   gyufa (→ σπίρτα = tsz) 
περιπτεράς (ο, tsz: -άδες)   újságárús 

λεπτό (το)   perc 

δύο και µισή   fél három 



 

  

ανοιχτός-ή-ό   nyitott:  το ταχυδροµείο 
είναι ανοιχτό   a posta nyitva van 

στις δύο και µισή   fél háromkor 

δεν νοµίζω   nem hiszem 

νοµίζω (νοµίσω)   gondol 
γραµµατόσηµο   bélyeg (→ γραµµα-
τόσηµα = tsz) 

πόσο κάνουν όλα;   mennyibe kerül 
összesen? 

ψιλά (τα)   aprópénz 
αντίο!   viszontlátásra!  
ρέστα (τα)   visszajáró pénz 

παράθυρο (το)   ablak 

πόρτα (η)   ajtó 

φτηνός-ή-ό   olcsó 

ακριβός-ή-ό   drága 

νησί (το)   sziget 
ωραίος-α-ο   szép; jó 

καιρός (ο)   idő; időjárás 

Νέα Υόρκη (η)   New York 

µήνας (ο)   hónap 

Κολωνάκι (το)   Kolonaki (athéni vá-
rosrész) 

τηλέφωνο (το)   telefonszám 

πληρώνω (πληρώσω)   fizet 
παράγραφος (η)   bekezdés 

πανεπιστήµιο (το)   egyetem 

πόλη (η, tsz: -εις)   város 

αγοράζω (αγοράσω)   vesz, vásárol 

 

4. LECKE 

 

αχ!   jaj!  hű! 
βλέπω (δω, είδα)   lát 
αρχιτέκτονας (ο)   építész 

ηθοποιός (ο/η)   színész 
ποιoς-α-ο   melyik: ποιος είναι ο Κώ-
στας απ’ αυτούς;   melyik a Kosztasz 
közülük? 

βρε   (indulatszó) kb: te, már, öregem 

ο άντρας µε το άσπρο πουκάµισο     (a 
‘µε’ fordítása jelzős szerkezettel) a 
fehér inges férfi 

άσπρος-η-ο   fehér 

πουκάµισο (το)   ing 

θεός (ο)   isten (→ θεέ = megszólító 
eset, ami tulajdonképpen megegyezik 
az alanyesettel, kivéve a hímnemet, 
ahol egyes számban elmarad a szó-
végi -ς, illetve az -ος  végűeknél 
többnyire -ε végződést kap,  pl. Αλέ-
ξανδρος → Αλέξανδρε, Νίκος → Νί-
κο, Κώστας  → Κώστα, Ελένη → Ε-
λένη) 

κάθε   minden 
πίνω (πιω, ήπια)   iszik 

γράφω (γράψω)   ír 

βλέπει τηλεόραση   tévét néz 

διαβάζω (διαβάσω)   olvas 

εφηµερίδα (η)   újság, napilap 

αγόρι (το)   fiú 

κορίτσι (το)   lány 

ποιον θέλετε;   kit keres? 
δωµάτιο (το)    szoba 
υπάλληλος (ο/η)   alkalmazott 
µάλιστα   igen, igenis  
µονόκλινο (δωµάτιο)   egyágyas (szo-

ba) 
δίκλινο (δωµάτιο)   kétágyas (szoba) 
για πόσον καιρό;   mennyi időre? 

για   (időhatározói értelemben) -ra/re 

Σαββατοκύριακο (το)   hétvége 

πρώτος-η-ο   első 

δεύτερος-η-ο   második 

τρίτος-η-ο   harmadik 

τέταρτος-η-ο   negyedik 

πέµπτος-η-ο   ötödik 



 

  

όροφος (ο)   emelet 
ζεστός-ή-ό   meleg 

φυσικά   természetesen 

δύο χιλιάδες την ηµέρα   kétezer na-
ponta 

πρωινό (το)   reggeli 
κλειδί (το)   kulcs 

ασανσέρ (το)   lift 
κρεβάτι (το)   ágy 
µπλούζα (η)   blúz 

νούµερο (το)   szám; méret 
γαλάζιος-α-ο   kék 

µαύρος-η-ο   fekete 

κίτρινος-η-ο   sárga 

πράσινος-η-ο   zöld 

κόκκινος-η-ο   piros 

χρώµα (το)   szín 

είναι σε καλή τιµή   kedvező az ára 

τιµή   ár 

αστείος-α-ο   nevetséges, mulatságos 

νέος-α-ο   új; fiatal 
γιατί όχι;   miért ne? 

παντελόνι (το)   nadrág 

φούστα (η)   szoknya 

φόρεµα (το)   ruha 

πουλόβερ (το)   pulóver 
πλούσιος-α-ο   gazdag 

κρύος-α-ο   hideg 
καινούρ(γ)ιος-α-ο   új 
θεία (η)   nagynéni; néni 
θείος (ο)   nagybácsi; bácsi 
ψηλός-ή-ό   magas 

κοντός-ή-ό   alacsony 

µέτριος-α-ο   közepes, itt: közepesen 
édes 

πίνει τον καφέ του µέτριο   (a ‘µέτρι-
ος’, mint állítmányi kiegészítő hatá-
rozóval fordítandó) közepesen (egy 
kávéskanál cukorral) issza a kávét 

ταινία (η)   (tévé)film 

παρέα (η)   baráti társaság 

κλειστός-ή-ό    zárt:  το µαγαζί είναι 
κλειστό   az üzlet zárva van 

νόστιµος-η-ο   finom 

µε τα πόδια   gyalog 

πόδι (το)   láb 

ευθεία   egyenesen 

κάτω   lent, le 

(ε)πάνω   fent, fel 
ανεβαίνω (ανέβω, ανέβηκα)   felmegy; 

felszáll (pl. buszra) 
κατεβαίνω (κατέβω, κατέβηκα)   le-

megy; leszáll (pl. buszról) 
γρήγορα   gyorsan 

όµως   de 

γιατί   mert; (kérdésben) miért  
µακριά από (+ Τ)   messze vmtől 
δυο τρία τετράγωνα παρακάτω   két-

három utcával odébb 
τετράγωνο (το)   háztömb 

παρακάτω   lejjebb, odébb, tovább 

ακριβώς   pontosan 
µετά   (határozószó) utána 

µετά (από) (+ Τ)   vmi után 
στρίβω (στρίψω)   (be)fordul 
απέναντι σε (+ Τ)   szemben vmvel 
σούπερ-µάρκετ (το)   élelmiszer áru-

ház  
γωνία (η)   sarok 

ευχαριστηµένος-η-ο   elégedett 
λίγο   (egy) kicsit 
πάλι   megint, újból 
βγαίνω (βγω, βγήκα) (έξω)   kimegy 

(szórakozni) 
έξω   kint, ki 
γκρινιάζω (γκρινιάσω)   siránkozik 

Πειραιάς (ο)   Pireusz 

γραφείο (το)   iroda 

τι τον θέλετε;   miért keresi? 



 

  

τι ξέρετε για τον Κώστα Αγγέλου; (8-

10 προτάσεις)   mit tudtok Kosztasz 
Angeluról?  (8-10 mondat) 

για (+ Τ)   -ról/ről: τι ξέρεις για την 
Ελλάδα;  mit tudsz Görögországról?

 

5. LECKE 

 
πάω (πάω, πήγα)   megy (→ πάµε = 

megyünk, menjünk) 
πεινώ (-άω, πεινάσω)   éhes, megéhe-

zik  
πάρα πολύ   nagyon-nagyon 

µαζί   együtt 
τυρί φέτα (το)   juhsajt, feta sajt 
ντοµατοσαλάτα (η)   paradicsomsaláta  
ευχαριστώ   (ευχαριστήσω) (meg)kö-

szön (T  vknek) (για  vmit): σε ευχαρι-
στώ για το φαγητό   köszönöm (neked) 
az ételt 

την ξέρεις τώρα την µητέρα µου   de 
hát ismered az anyukámat! (az ige 
előtt álló, a tárggyal nemben, szám-
ban, személyben és esetben megegye-
ző személyes névmás gyenge alakja a 
mondat valamely részét − de sosem 
magát a tárgyat − nyomatékosítja): 
την αγαπάω την γυναίκα µου   szere-
tem a feleségemet 

αγαπώ (-άω, αγαπήσω)   szeret 
λουλούδι (το)   virág 
για   -nak/nek, számára, részére 

πατάτα (η)   krumpli 
κεφτές (ο)   húsgombóc (→ κεφτέδες = 

tsz) 
τηγανιτός-ή-ό   sült 
παστίτσιο (το)   makarónifelfújt  
χωριάτικη σαλάτα (η)   görög saláta 

αρνάκι φρικασέ (το)   báránypecsenye 

µοσχάρι κοκκινιστό (το)   borjú para-
dicsommártásban 

αυγό τηγανιτό (τo)   tojásrántotta 

λουκάνικο (το)   kolbász 
µιλώ (-άω, µιλήσω)   beszél (µε/σε   

vkvel) 
διψώ (-άω, διψάσω)   szomjas, meg-

szomjazik 

σταµατώ (-άω, σταµατήσω)   megáll 
µελετώ (-άω, µελετήσω)   tanul, ta-

nulmányoz 
οδηγός (ο)   vezető, sofőr 

δεσποινίς (η)   kisasszony 

φεύγω (φύγω)   indul, elmegy (για  
vhova) 

ούτε   sem 

σινεµά (το)   mozi 
ονοµαστική (η)   alanyeset 
αιτιατική (η)   tárgyeset 
προσοχή   figyelem 
πρόθεση (η, tsz: -εις)   elöljárószó  
περνώ (-άω, περάσω)   (pl. autóbusz) 

jár (από   vmerre) 
µόνος-η-ο (µου/σου/του stb.)   egyedül: 
η Εύα µένει µόνη της   Éva egyedül 
lakik 

είναι πολύ φίλος µου   nagyon jó bará-
tom 

πρωί (το)   reggel 
µεσηµέρι (το)   dél (mivel a tárgyeset 

általában kifejezi az időt, a névelővel 
használt napszakok tárgyesetben a 
‘mikor’ kérdésre válaszolnak, így: το 
µεσηµέρι   délben)  

πηγαίνουµε για φαγητό    megyünk/ 
járunk enni (a ‘πηγαίνω/πάω + για + 

T’ szerkezetekben a ‘για’ célha-



 

 
 

tározói értelmű): πάω για ύπνο   me-
gyek aludni;  πάµε για καφέ!   men-
jünk kávézni! 

κάνει ένα τηλεφώνηµα (+ σε)   felhív 
vkt 

σε   -nak/nek 
τηλεφώνηµα (το)   telefon(hívás) 

βράδυ (το)   este 

πάντα   mindig 

φιλότιµος-η-ο   barátságos, kedves 

απόγευµα (το)   délután 

όταν   amikor, ha 

πότε   mikor 

 

6. LECKE 

 

όλος-η-ο (+ határozott névelő)   (esz) 
(az) egész, minden, (tsz) az összes, 
minden: όλη την εβδοµάδα δουλεύω   
egész héten dolgozom;  όλοι οι φίλοι 
µου είναι εδώ   az összes barátom itt 
van 

µένω   marad 

ποτέ   soha 

Αίγινα (η)   Egina v. Aigina (sziget 
Athén közelében) 

οικογένεια (η)   család 

κάνει ηλιοθεραπεία   napozik 

ταβερνάκι (το)   kis/kellemes étterem  
(az ‘-άκι’ kicsinyítő képző, gyakran 
használják enni- és innivalók neve-
ivel is, pl. ψωµάκι, νεράκι) 

τρώω (φάω, έφαγα)   eszik 

φρέσκος-ια-ο   friss 

ψάρι (το)   hal 
καλαµάρι (το)   tintahal 
χταπόδι (το)   polip 

ψητός-ή-ό   sült (sütőben v. roston ill. 
nyárson) 

έχει φεγγάρι   holdvilág van 

πάνε βόλτα µε τη βάρκα   csónakázni 
mennek (a ‘πάω’ után a köznyelvben 
bizonyos esetekben elhagyható a cél-
határozói értelmű ‘για’ ill. a helyha-
tározói értelmű ‘σε’ elöljárószó, pl. 
πάω εκδροµή   megyek kirándulni; 

πάω σπίτι   hazamegyek; πάµε Μύκο-
νο!   menjünk Mikonoszra!) 

βόλτα (η)   séta 
ακούω (ακούσω)   hall, hallgat 
κάπου-κάπου   olykor-olykor 

λέω (πω, είπα)   mond; itt: (dalt) énekel 
τραγούδι   dal, ének 
∆ευτέρα (η)   hétfő 

Τρίτη (η)   kedd 

Τετάρτη (η)   szerda 

Πέµπτη (η)   csütörtök 

Παρασκευή (η)   péntek 

Σάββατο (το)   szombat 
Κυριακή (η)   vasárnap 

έχει δουλειά   dolga van 

δουλειά (η)   munka; munkahely 

γυρίζει σπίτι   hazajön 

γυρίζω  forgat; (meg)fordul; visszajön 

Ύδρα (η)   Idra v. Hüdra (sziget Athén 
közelében) 

τηλεφωνώ (τηλεφωνήσω)   telefonál 
εβδοµάδα (η)   hét 
τέταρτο (το)   negyed; negyedóra 
µισός-ή-ό   fél (→ µισή = időpontnál 

nőnemben)  
και   itt: múlt vmennyivel (mindig az 

egész órához viszonyítunk!) 
παρά   itt: lesz . . . múlva (mindig az 

egész órához viszonyítunk!) 
τι ώρα;   hány órakor? 



 

 
 

σε ( a nőnemű névelő tárgyesetével 
egybeírva, kettő órától többes szám-
ban)   -kor: στη µια και είκοσι   ne-
gyed kettő után 5 perccel;  στις εφτά 
παρά είκοσι οχτώ   fél hét után két 
perccel 

αρχίζω (αρχίσω)   kezd; kezdődik 

συναυλία (η)   koncert 
ανοίγω (ανοίξω)   (ki)nyit; nyílik 

κλείνω (κλείσω)   (be)zár 

τελειώνω (τελειώσω)   befejez; befeje-
ződik 

φταίω (φταίξω) (+ για)   tehet vmről, 
hibás vmért  

πήγα στα µαγαζιά   jártam az üzlete-
ket, vásárolni voltam 

ναός του Ποσειδώνα   Poszeidón-
szentély 

ναός (ο)  szentély 

Μετέωρα (τα)   Meteóra-kolostorok 
µοναστήρι (το)   kolostor 

ποδόσφαιρο (το)   futball 
ήµουν, ήσουν, ήταν, ήµασταν, ήσα-

σταν, ήταν   (a létige múltideje) 
χτες   tegnap 

προχτές   tegnapelőtt 
έλα   gyere 

µαζί µε (+ Τ)   -val/vel (együtt) (ha 
személyes névmás követi, akkor álta-
lában − akárcsak a többi összetett 
elöljárószó esetében − a második tag 
elmarad, s a személyes névmás gyen-
ge alakja birtokos esetbe kerül: µαζί 
µου   velem; απέναντί µου   velem 
szemben; κοντά µου   a közelemben 

τόσο    annyira, olyan 
άλλος-η-ο (névelővel)   (esz) (a) másik, 

itt: a következő, jövő,  (tsz) (a) töb-
bi(ek); pl. την άλλη µέρα   másnap;  
οι άλλοι πού είναι;   a többiek hol 
vannak? 

άκου λέει!   kb: számból vetted ki a 
szót! 

τζατζίκι (το)   fokhagymás-joghurtos 
uborkasaláta 

θα   (a jövő idejű cselekvés segédsza-
va): πού θα είσαι αύριο;   hol leszel 
holnap? 

αύριο   holnap 

κωµωδία (η)   komédia 

µπιφτέκι (το)   bifsztek 

τουριστικό γραφείο (το)   utazási iroda 

εισιτήριο (το)   jegy 
Μύκονος (η)   Mikonosz v. Mükonosz  

(a Kiklád szigetcsoport tagja) 
για   (rendeltetés és alkalmasság kifeje-

zésére) -ra/re; -nak/nek; εισιτήριο για 
την Κρήτη   Krétára szóló jegy;  ντο-
µάτα για σαλάτα   salátának való pa-
radicsom 

πλοίο (το)   hajó 

έχει (+ T)   van: έχει ψωµί;   van ke-
nyér? 

ωραία!   nagyszerű! 
δίνω (δώσω)   ad 

απλός-ή-ό   egyszerű; itt: csak oda, egy 
útra szóló 

µε επιστροφή   oda-vissza, menettérti 
θέση (η, tsz: -εις)   hely; osztály 

ταξίδι (το)   utazás 
Πόρος (ο)   Porosz (sziget Athén köze-

lében) 
Αλεξανδρούπολη (η)   Alexandrupoli 

(város a török határ közelében) 
Παρίσι (το)   Párizs 

Κρήτη (η)   Kréta 

τραίνο/τρένο (το)   vonat 
Κύπρος (η)   Ciprus 
υπάρχει   van, létezik:  υπάρχει ζωή στο 
φεγγάρι;   van élet a holdon? 

κανένας, καµία, κανένα   (határo-
zatlan névmás) (tagadva v. válasz-



 

 
 

ban) senki; semmilyen; egy sem; (fől 
kérdésben) valaki; valamilyen; egy: 
µήπως µε είδε κανένας;   látott eset-
leg valaki?  κανένας   senki 

φούρνος (ο)   pékség 
µπακλαβάς (ο, tsz: -άδες)   édes diós 

rétes 

ιδέα (η)   ötlet 
ίσως   talán 

λείπω (λείψω)   hiányzik 

βέβαιος-η-ο   biztos (για  vmben) 
κουρασµένος-η-ο   fáradt 
θυµωµένος-η-ο   mérges (µε  vkre) 
κοιµάµαι (κοιµηθώ)   alszik (→ κοι-
µάσαι = esz/2) 

πιο   (közép- és felsőfok képzésénél hasz-
nált határozószó) (leg). . .bb: η Όλγα 
είναι πιο ωραία από την Ελένη   Olga 
szebb, mint Eleni;   η Όλγα είναι η πιο 
ωραία   Olga a legszebb 

λίγος-η-ο   kevés, kis: ξέρω λίγα ελλη-
νικά   tudok egy kicsit görögül 

λάδι (το)   olaj 
έργο (το)    film 

Πάρος (η)   Parosz (a Kiklád sziget-
csoport tagja) 

έρχοµαι (έρθω, ήρθα)   jön (→ έρχεται 
= esz/3) 

Μοναστηράκι (το)   Monasztiraki (tér 
Athén belvárosában) 

 

7. LECKE 

 

δε µου λες;   mondd csak! 
λαϊκή (αγορά) (η)   piac 
µανάβης (ο, tsz: -ηδες)   zöldséges 

ντοµάτα (η)   paradicsom 

κιλό (το)   kiló 

να είναι   legyen/legyenek 

να   (a kötőmód segédszava, általában 
főnévi igenévvel vagy felszólító mód-
dal fordítható)  pl. θέλω να διαβάσω   
olvasni akarok;  θέλω να διαβάσεις   
azt akarom, hogy olvass 

µαντάµ (η)   hölgyem 

αγγούρι (το)   uborka 

κρεµµύδι (το)   hagyma 

από την κότα   egyenesen a tyúk alól 
έχουµε και λέµε   azt mondja, hogy 
χιλιάρικο (το)   ezres 

κουνάει το κεφάλι του   rázza a fejét  
ζωή (η)   élet 
ενικός αριθµός   egyes szám  
πληθυντικός αριθµός   többes szám 
πίνακας (ο)   tábla; táblázat; festmény 

διαβάζω   tanul, készül 

δέµα (το)   csomag 

µήλο (το)   alma 

δάσκαλος (ο)   tanár, tanító (főleg ál-
talános iskolai) 

δασκάλα (η)   tanárnő, tanítónő  
σχολείο (το)   iskola 

µηχανικός (ο/η)   mérnök 

δικηγόρος (ο/η)   ügyvéd 

ήλιος (ο)   nap 
νύχτα µε φεγγάρι   holdvilágos éjszaka 
ελιά (η, fől tsz)   olajbogyó 

φρούτο (το)   gyümölcs 

µπουκάλι (το)   üveg, palack 

Σάµος (η)   Szamosz (sziget az Égei-
tengeren)  

τι λέτε;   mit szóltok hozzá? 

λέει αστεία   viccel(ődik) 
έπειτα   utána 

παίρνω (πάρω, πήρα)   fog, vesz 

κιθάρα (η)   gitár 

ρωτώ (-άω, ρωτήσω)   kérdez 
Απρίλιος v. Απρίλης (ο)   április 

ξανθός-ή/ιά-ό   szőke 



 

 
 

Μάιος v. Μάης (ο)   május 
µυρωδάτος-η-ο   illatos 

καρδιά (η)   szív 

αντέχω (αντέξω)   bír, elvisel 
µέσα σε (+ T)   -ban/ben; vmn belül; 

vmennyi idő alatt 
τόσος-η-ο   ennyi, annyi 
χάρη (η)   báj 
οµορφιά (η)   szépség 

γεµίζω   megtölt; megtelik (Τ/µε vmvel) 
γειτονιά (η)   környék; körzet 
φιλί (το)   csók 

κοπελιά (η)   lány; „barátnő” 

το ’χω = το έχω 

µυστικό (το)   titok 

Ιανουάριος (ο)   január 
Φεβρουάριος (ο)   február 

Μάρτιος (ο)   március 

Ιούνιος (ο)   június 

Ιούλιος (ο)   július   

Αύγουστος (ο)   augusztus 

Σεπτέµβριος (ο)   szeptember 

Οκτώβριος (ο)   október 

Νοέµβριος (ο)   november 

∆εκέµβριος (ο)   december 

άνοιξη (η)   tavasz 

καλοκαίρι (το)   nyár 

φθινόπωρο (το)   ősz 

χειµώνας (ο)   tél 
αργώ (αργήσω)   késik (σε  vhonnan) 
ραντεβού (το)   találkozó 

εποχή (η)   évszak 
έξυπνος-η-ο   okos 

παγωµένος-η-ο   fagy(aszt)ott, jéghideg 

δέντρο (το)   fa 

τρελός-ή-ό   őrült 
αρχαίος-α-ο   antik, ókori 
ιστορία (η)   történet; történelem 

παλιός-ά-ό   régi 
τραγωδία (η)   tragédia 

κοπέλα (η)   lány; „ barátnő” 

τριαντάφυλλο (το)   rózsa 
µε συγχωρείτε!   elnézést! 
ίδιος-α-ο   (névelővel, jelzőként) ugya-

nolyan, ugyanaz a . . . : έχουµε το ίδιο 
παντελόνι  ugyanolyan nadrágunk 
van;  (telefonálásnál névelővel, önál-
lóan) személyesen: ο ίδιος   (én va-
gyok) személyesen 

ανησυχώ (ανησυχήσω)   nyugtalan-
kodik, aggódik 

άρρωστος-η-ο   beteg 

πονώ (-άω, πονέσω)   fáj: πονάνε τα 
πόδια µου   fájnak a lábaim 

κεφάλι (το)   fej 
στοµάχι (το)   gyomor, has 

µε τις ώρες   órák hosszat 
δυνατός-ή-ό   erős 

Ιταλίδα (η)   olasz (nő) 
va bene   εντάξει 

αγγλικά   angolul 
µε συγχωρείτε για την ώρα!   elnézést a 

zavarásért! 
πράγµα (το)   dolog 

όλη την ώρα    folyton, egész végig 
συγχωρώ (συγχωρέσω)   megbocsát (T  

vknek) 
οδηγώ (οδηγήσω)   vezet 
συχνά   gyakran 

γονείς (οι)   szülők 

προσεκτικά   figyelmesen (az -ος végű 
melléknevekből képzett határozószók 
végződése megegyezik a sem-
legesnem többes számának alany-
esetével, azaz: -α, pl. καλός → καλά,  
az -ής végű melléknevekből képzett 
határozószó végződése -ώς, pl. ακρι-
βής [pontos] → ακριβώς [pontosan]) 

έλα   itt: no, ejnye 
φανάρι (το)   jelzőlámpa 

κάρτα (η)   képeslap 

φάκελος (ο)   boríték 



 

 
 

πόσες φορές   hányszor 

φορά   -szor/szer/ször: µια φορά   egy-
szer;  πέντε φορές   ötször;  πολλές 
φορές   sokszor  

γιαγιά (η, tsz: -άδες)   nagymama 

πορτοκάλι (το)   narancs 

διακόσια γραµµάρια   húsz dekagramm 

ζαµπόν (το)   sonka 

φέτα (η)   szelet 
πώς πέρασες;   hogy érezted magad, jól 

szórakoztál? (περνώ → πέρασα: be-
álló múlt) 

περνώ   (időt) eltölt: πέρασα το Σάββα-
το στην Αίγινα   Aiginán töltöttem a 
szombatot;  vhogyan telik az ideje, 
érzi magát:  πέρασα ωραία στην Αίγι-
να   jól éreztem magam Aiginán;  
(el)telik/-múlik (pl. idő):  πέρασε και 

αυτό το Σάββατο   ez a szombat is el-
telt 

µεθαύριο   holnapután 
µπριζόλα (η)   karaj 
δίφραγκο (το)   kétdrachmás (már 

nincs forgalomban) 
τάληρο (το)   ötös 
δεκάρικο (το)   tízes 

εικοσάρικο (το)   húszas 
πενηντάρικο (το)   ötvenes 

(ε)κατοστάρικο (το)   százas 

πεντακοσάρικο (το)   ötszázas 

πεντοχίλιαρο (το)   ötezres 
χαλώ (-άω, χαλάσω)   elront; elrom-

lik; itt: (pénzt) felvált 
αλλάζω (αλλάξω)   (ki)cserél, (meg)-

változtat; (meg)változik; itt: (pénzt) 
(át)vált 

φράγκο (το)   frank  
 

8. LECKE 

 

περαστικά!   jobbulást! 
τι λες;   ne mondd! 
πως   (kötőszó)   hogy 

εδώ που τα λέµε   ami azt illeti, apropó 

έχει δίκιο   igaza van 

έλα τώρα!     ugyan! maradj már! 
νά ’σουν = να ήσουν   (bárcsak) len-

nél 
µη(ν)   ne 

πειράζω (πειράξω)   bánt, piszkál, 
zavar;  δεν πειράζει   nem baj 

µην κάνεις έτσι!   ne legyél (már) 
ilyen! 

δεν έχει τίποτα    nincs semmi baja 

που  (vonatkozó névmás, amit számtól, 
nemtől és esettől függetlenül hasz-
nálhatunk) amely(et), aki-/ami(t), stb: 
οι φοιτήτριες που σπουδάζουν στο Σέ-
γκεντ   azok az egyetemista lányok, 

akik Szegeden tanulnak; ο άντρας 
που η γυναίκα του είναι γιατρός  az a 
férfi, akinek a felesége orvos 

βάζω (βάλω)   tesz, rak; önt (→ βάζε = 
felszólító mód) 

λαιµός (ο)   nyak, torok 

µα τι ωραία που µιλάς ελληνικά!   

milyen szépen beszélsz görögül! 
µαγειρεύω (µαγειρέψω)   főz 

φωνή (η)   hang 

αρσενικό (το)   hímnem 

θηλικό (το)   nőnem 

ουδέτερο (το)   semlegesnem 

κήπος (ο)   kert 
βουνό (το)   hegy 

µολύβι (το)   ceruza 

υποκείµενο (το)   alany 

αντικείµενο (το)   tárgy 

όχι ακριβώς!   nem egészen! 



 

 
 

να   (mondatszó) itt/ott van, íme 

γραβάτα (η)   nyakkendő 

εκείνος-η-ο   (mutató névmás) az 

κάθοµαι (καθίσω)   ül; ácsorog; lakik 

πιάνο (το)   zongora 

ζωγράφος (ο/η)   festő 

βρίσκοµαι (βρεθώ)   van, található 
vhol; kerül, jut vhova 

βλέπω ξέρεις όλο τον κόσµο!   látom, 
ismersz mindenkit! 

κόσµος (ο)   emberek (sokasága): έχει 
πολύ κόσµο   sokan vannak 

µακρύς-ιά-ύ (tsz: -ιοί-ιές-ιά)   hosszú 

µαλλιά (τα)   haj 
µάτι (το)   szem 
σκέφτοµαι (σκεφτώ)   gondolkodik; 

gondol (T  vmre) 
σηκώνοµαι (σηκωθώ)   felkel 
πλένοµαι (πλυθώ)   mosakszik; mosha-

tó 

βιβλιοθήκη (η)   könyvtár; könyvszek-
rény, könyvespolc 

νωρίς   korán 

ρούχο (το, fől tsz)   ruha 

ζεσταίνοµαι (ζεσταθώ)   melege van; 
(fel-/meg)melegszik 

τι καιρό κάνει;   milyen az idő? 

Κύθηρα (τα)   Kithira v. Küthéra (szi-
get a Peloponnészosz-félsziget déli 
partjainál) 

σε (+ Τ)   múlva: σε ένα µήνα   egy 
hónap múlva 

ιπτάµενο (το)   szárnyashajó 

ξέρω ’γώ;   tudom is én! 
γύρω σε (+ Τ)   vm/vmennyi körül 
βρέχει (βρέξει)   esik az eső 

φυσάει   fúj a szél 
θυµάµαι (θυµηθώ) (+Τ)   emlékszik 

vmre;  eszébe jut 
Ολυµπιακή (η)   Olympic Airways 

(görög légitársaság) 

αριθµός (ο)   szám 

λυπάµαι (λυπηθώ)   sajnál; elszomo-
rodik 

κάτι   valami(t) 
Μήλος (η)   Milosz v. Mélosz 

κάνει ζέστη   meleg van 

κάνει κρύο   hideg van 

έχει ήλιο   süt a nap 

έχει συννεφιά   felhős az ég, borús az 
idő 

χιονίζει   havazik 

Λονδίνο (το)   London 
διεύθυνση (η)   cím 

αµερικανικός-ή-ό   amerikai 
πρεσβεία (η)   nagykövetség 
φοβάµαι (φοβηθώ)   fél (Τ  vmtől); 

megijed  
καθόλου   (tagadásban v. válaszban) 

egyáltalán nem; (fől kérdésben) 
egyáltalán, legalább 

αµέσως   azonnal, rögtön 

Κως (η) Kosz v. Kósz (a 
Dódekanészosz szigetcsoport tagja) 

λυπάµαι που . . .    sajnálom, hogy (a 
‘που’, mint kötőszó, főleg érzelmi töl-
tetű szavak és kifejezések után fordul 
elő: λυπάµαι που δε µε θυµάσαι   saj-
nálom, hogy nem emlékszel rám;  συ-
γνώµη/µε συγχωρείς που δεν σε θυµά-
µαι   bocsánat/elnézést, hogy nem 
emlékszem rád; ευτυχώς που είσαι 
εδώ!   (még) szerencse, hogy itt vagy!  
καλά που µου το είπες!   (még) jó, 
hogy szóltál!  κρίµα που δεν ήρθες!   
kár, hogy nem jöttél! 

απόψε   ma este 
συνήθως   általában 

ηλεκτρικός (ο)   az athéni hév 

ερώτηση (η, tsz: -εις)   kérdés 

απάντηση (η, tsz: -εις)   válasz 



 

 
 

ξυπνώ (-άω, ξυπνήσω)   felébred; fel-
ébreszt 

αυτοκίνητο (το)   autó 

νοσοκοµείο (το)   kórház 
οµελέτα (η)   tojásrántotta 

διαγώνισµα (το)   dolgozat 
Πάτρα (η)   Patra (a Peloponnészosz 

legnagyobb városa) 
Χίος (η) Hiosz v. Khiosz (sziget a török 

partok közelében) 
κλίνετε τον ενεστώτα των ρηµάτων!   

ragozza el az igéket jelen időben! 
συµπληρώστε τις προθέσεις!   írja be a 

megfelelő elöljáró szavakat! 

γράψτε τους αριθµούς!   írja ki a szá-
mokat betűvel! 

αντίθετα (τα)   ellentétek 

εύκολος-η-ο   könnyű 

δύσκολος-η-ο   nehéz 

αργά   lassan; későn 

σούπα (η)   leves 

συµπληρώστε τα κενά µε µια λέξη!   

írjon be a kipontozott helyekre egy-
egy szót! 

πόσων χρονών είσαι;   hány éves vagy?  
pl. είµαι είκοσι χρονών   húsz éves 
vagyok 
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ψωνίζω (ψωνίσω)   vásárol 
µπλε   kék 

ρίγα (η)   csík 

καουµπόικος-η-ο   cowboy 

σαχλαµάρα (η)   idétlenség 

ζαχαροπλαστείο (το)   cukrászda 

η µητέρα µου ήταν έξαλλη   anyám 
magán kívül volt 

έξαλλος-η-ο   magából kikelt 
παράσταση (η, tsz: -εις)   előadás 

ψυχολογικό δράµα   lélektani dráma 
Ηρώδειο (το)   Heródes Atticus 

Ódeionja (zenecsarnoka) az Akropo-
lisz lábánál 

όπερα (η)   opera 

ντους (το)   zuhany(ozás) 
µεσηµεριανό (το)   ebéd 

βραδινό (το)   vacsora 

διασκέδαση (η)   szórakozás 

εµπρός;   halló! 
από (+ Τ)   óta 
παίρνω (στο) τηλέφωνο    telefonál (Τ  

vknek) 
ακόµα/ακόµη   még 

µπροστά σε (+ Τ)   vm előtt 
θα σε περιµένει στην πλατεία   bizto-

san a téren vár (a ‘θα’ ebben az eset-
ben bizonyosságot fejez ki: θα έφυγε   
minden bizonnyal elment) 

νάτος, νάτη, νάτο   itt van, íme (ő) 
πριν (από) (+ Τ)   vm előtt: πριν από 
ένα µήνα   egy hónapja 

πριν   (határozószó) előbb, azelőtt, már 
előzőleg 

πάρτυ (το)   parti, házibuli 
έχει νέα (+ από/για) híre van vm felől 
νέα (τα)   hír, új(don)ság: τι νέα;   mi 

újság? 
παίρνω   (fel)száll/ül (járműre): πήρα 
το λεωφορείο 21   felszálltam a 21-es 
buszra 

ενεστώτας (ο)   jelen 

αόριστος (ο)   beálló múlt 
µέλλοντας (ο)   jövő 
αν   ha; itt: hogy . . . -e: δεν ξέρω αν µε 
κατάλαβες   nem tudom, hogy megér-
tettél-e 

µατς (το)   meccs 



 

 
 

µπαρ (το)   bár 

αθλητικά (τα)   sporthírek 

ετοιµάζω (ετοιµάσω)   (el)készít 
παίρνω (el)visz/-hoz (magával): ποιος 
πήρε τα βιβλία µου;   ki vitte el a 
könyveimet? 

χορεύω (χορέψω)   táncol 
ποιητής (ο)   költő 

χορός (ο)   tánc 

ποίηµα (το)   költemény, vers 

παίζω (παίξω)   játszik 
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τι έκανες χτες το βράδυ και γύρισες 

τόσο αργά;   mit csináltál tegnap es-
te, hogy ilyen későn jöttél haza? (a 
‘και’ gyakran fordul elő más kötő-
szók, illetve bizonyos igék után a ‘να’ 

helyett: τι έχεις και δε µιλάς;   mi van 
veled, hogy nem beszélsz?   εγώ σου 
µιλάω και εσύ γελάς   én  beszélek 
hozzád, te pedig/meg (csak) nevetsz;  
αρχίζω και φοβάµαι   kezdek félni) 

ίδιος-α-ο  (névelővel, önállóan) ugyan-
az/-olyan: µα πάλι τα ίδια;   már me-
gint a régi nóta/ugyanazt fújod!  δεν 
είναι το ίδιο να ταξιδεύεις µε λεωφο-
ρείο και µε αεροπλάνο   nem ugyano-
lyan busszal utazni, mint repülővel;  
το ίδιο µου κάνει   (nekem) mindegy 

ξαφνικά   hirtelen, egyszer csak 
µαµά (η, tsz: -άδες)   anya 

µπαµπάς (ο, tsz: -άδες)   apa 
τί είπαµε τόσες φορές;   számtalanszor 

megbeszéltük! 
λέω   itt: megbeszél: όπως είπαµε   

ahogy megbeszéltük 
έτσι λες όλη την ώρα   egész végig ezt 

hajtogatod 
όλο   folyton, folyamatosan:  όλο τα 
ίδια κάνεις   folyton ugyanazt csiná-
lod 

γιατί κάνεις έτσι;   miért vagy ilyen! 
φτάνω (φτάσω)   megérkezik, megjön 

από   (középfokkal) -nál/nél, mint 

ρολόι (το, tsz: ρολόγια)   (kar)óra 

περνώ   benéz/-megy/-ugrik (από  
vkhez, vhova): θα περάσεις αύριο από 
το µαγαζί µου;   beugrasz holnap az 
üzletembe? 

στέλνω (στείλω)   küld 

φέρνω (φέρω)   hoz 
τάβλι (το)   ostábla (a szétnyitható 

sakktábla belsejében fekete-fehér ko-
rongokkal és két dobókockával játsz-
ható játék) 

παίρνω   vesz, vásárol: πήρα ένα σου-
βλάκι και µια µπύρα   vettem egy 
szuflakit meg egy sört 

ευτυχισµένος-η-ο   boldog 
αφηρηµένος-η-ο   szórakozott, elvont 
ο χρόνος   (→ του χρόνου = B) 
ρωσικά    oroszul 
στενοχωρηµένος-η-ο   szomorú, bá-

natos 

µεθυσµένος-η-ο   részeg 

νευριασµένος-η-ο   ideges 

η ζωή   (→ της ζωής = B) 
κακός-ή/ιά-ό   rossz 
πολύς, πολλή, πολύ (tsz. πολλοί, πολ-

λές, πολλά)   sok 
καλύτερος-η-ο   πιο καλός 
µεγαλύτερος-η-ο   πιο µεγάλος 
χειρότερος-η-ο   πιο κακός/άσκη-µος 
περισσότερος-η-ο   πιο πολύς 



 

 
 

κόσµος (ο)  világ: το καλύτερο παιδί 
στον κόσµο   a legjobb gyerek a vilá-
gon 

παίρνω   kap: πήρα πολλά λεφτά από 
σένα   sok pénzt kaptam tőled 

η εβδοµάδα  (→ της εβδοµάδας = B) 
θέλετε κι άλλη σοκολάτα;   kértek még 

csokoládét? (a ‘θέλω’ után − akár-
csak a többi tárgyas ige után−, 
amennyiben az nem időbeliséget fejez 
ki, valamint a számnevek előtt a 
‘még’ a ‘και + άλλος’ szókapcsolat-
tal fordítható: να σου βάλω και άλλο 
κρασί στο ποτήρι;   öntsek még bort a 
poharadba?  θα σου στείλω και άλλα 
γράµµατα   küldök majd még (több) 
levelet (is);   θέλω και άλλες πέντε 
µπύρες   kérek még öt sört;   θα φέ-
ρεις και άλλο ένα τραπέζι;   hozol 
még egy asztalt? 

πάρκο (το)   park 

Μίκυ Μάους (το)   képregény, rajzfilm 

σε λίγο   mindjárt, nemsokára  

τι τις θέλεις;   minek/-hez kell? 

φτάνει   elég 

δυνατός τύπος   erős alak 

αδύνατος τύπος   gyenge alak 

χωρίς (από) (+Τ)   nélkül: θέλω έναν 
καφέ χωρίς γάλα   kérek egy kávét tej 
nélkül 

συνεχίστε την ιστορία µε 10 τουλάχι-

στον από τα ρήµατα που βλέπετε σ’ 

αυτήν την σελίδα!   folytassa a törté-
netet az oldalon látható legalább 10 
igével! 

γίνοµαι (γίνω)   elkészül (pl. étel); 
vmvé válik, vm lesz belőle: ο γιος µου 
θα γίνει γιατρός   a fiam orvos lesz   

βγάζω (βγάλω)   ki-/levesz, itt: (jegyet) 
vált  

µαθαίνω (µάθω)   (meg)tanul: έµαθα 
ελληνικά µέσα σε δύο χρόνια   két év 
alatt megtanultam görögül;  megtud, 
hall:  έµαθα ότι είσαι εδώ   megtud-
tam, hogy itt vagy 

βάζω   felvesz (ruhát) 
κατάφαση (η)   igenlés 
κάποιος-α-ο   (önállóan) valaki; (jelző-

ként) valamilyen, valamelyik; σε πε-
ριµένει κάποιος   valaki vár;  κάποιος 
κύριος σε περιµένει   valamilyen úr 
vár 

πουθενά   sehol/-hova; (fől kérdésben) 
valahol/-hova: δε θα πάω πουθενά   
nem megyek sehova;  θα πας που-
θενά;   mész valahova? 

κάπου   valahol/-hova: θα πάω κάπου   
megyek valahova 

ποτέ   soha; (fől kérdésben) valaha: 
πήγες ποτέ στην Ελλάδα;   jártál már 
valaha Görögországban?  δεν πήγα 
ποτέ στην Ελλάδα   nem jártam soha 
Görögországban 

κάποτε   valamikor, egykoron  
έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό   

valami nagyon fontosat kell monda-
nom neked 

έχω   itt: kell: έχω να διαβάσω απόψε   
tanulnom kell ma este 

σοβαρός-ή-ό   komoly, fontos 
χώρα (η)   ország 
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παίζει την Ηλέκτρα του Σοφοκλή   

Szophoklész Élektráját játsszák 

τι κρίµα!   de kár! 



 

 
 

µπορώ   tud, bír, -hat/het:  δεν µπορώ 
να γράψω   nem tudok írni (pl. mert 
eltörött a kezem);  µπορώ να έρθω   
jöhetek; µπορεί (να . . . )  lehet 
(hogy):  µπορεί να έρθω   lehet, hogy 
jövök 

πρέπει   kell; (tagadásban) szabad;  
πρέπει να έρθεις   jönnöd kell;  δεν 
πρέπει να έρθεις   nem szabad jönnöd 

ευτυχώς   szerencsére 

κέφι (το)   kedv 

εγώ λέω να . . .    szerintem 

µεζές (ο, tsz. -έδες)   előétel, borkor-
csolya (→ µεζεδάκι = kicsinyítő kép-
zővel ellátott alak) 

δώρο (το)   ajándék 

γενέθλια (τα)   születésnap 

γενική (η)   birtokos eset 
κλητική (η)   megszólító eset 
γιορτή (η)   ünnep; névnap 

µελωδία (η)   dallam 

πρόεδρος (ο/η)   elnök 

Ηνωµένες Πολιτείες (οι)   Egyesült 
Államok 

ξάδερφος (ο)   unokatestvér (fiú) 
ξαδέρφη (η)   unokatestvér (lány) 
µόδα (η)   divat 
φέτος   idén 

µισθός (ο)   fizetés 

εταιρεία (η)   cég, vállalat 
επιβάτης (ο)   utas 
Τρίπολη (η)   Tripoli (város a Pelo-

ponnészosz-félszigeten) 
διευθυντής (ο)   igazgató 
διευθύντρια (η)   igazgatónő  
ηλεκτρικό (το)   elektromos áram, 

villany 

τζάµι (το)   (ablak)üveg 

καθαρός-ή-ό   tiszta 

χωρίς άρθρο   névelő nélkül 
κάτοικος (ο)   lakos 

χωριό (το)   falu 

συρτάρι (το)   fiók 

ντουλάπα (η)   (ruhás)szekrény 

γείτονας (ο)   szomszéd 

αφήνω (αφήσω)  hagy; (el)enged:  
άφησα τα βιβλία µου στο σχολείο   az 
iskolában hagytam a könyveimet;  
γιατί δε µε αφήνεις να δουλέψω;   mi-
ért nem hagysz/engedsz dolgozni?  
άφησέ/άσε µε (ήσυχο)!  hagyjál (bé-
kén)! 

πολυκατοικία (η)   társasház 

υποτακτική (η)   kötőmód 

προσπαθώ (προσπαθήσω)   igyekszik, 
törekszik 

καπνίζω (καπνίσω)   dohányzik; rá-
gyújt 

περασµένος-η-ο   elmúlt, előző 

πολιτικός (ο/η)   politikus 

πολλοί   sokan, többen (ld. 21. old.) 
απαντώ (-άω, απαντήσω)   válaszol 
φέρνω   itt: bevezet 
ξεχνώ (-άω, ξεχάσω)   (el)felejt 
γελώ (-άω, γελάσω)   nevet 
θα µείνετε καιρό στο χωριό µας;   

sokáig marad a falunkban? 

πότε λέτε να φύγετε;   mikor szándéko-
zik elmenni? 

µερικοί-ές-ά   néhány; (önállóan) né-
hányan 

κερνώ (-άω, κεράσω)    megvendégel/-
kínál (T  vmvel):  τι να σε κεράσω;   
mivel kínálhatlak meg? 

πέρσι   tavaly 

συναντώ (-άω, συναντήσω) találkozik 
(Τ   vkvel) 

βοηθώ (βοηθήσω)   segít (T  vknek):  
µπορώ να σε βοηθήσω;   segíthetek? 

γράψτε το ρήµα στο σωστό χρόνο!   

tegye az igét a megfelelő időbe! 
βαλίτσα (η)   bőrönd 



 

 
 

πρακτορείο (το)   ügynökség 
δυστυχώς   sajnos 

κάλτσα (η, fől tsz)   zokni 
παπούτσι (το, fől tsz)   cipő 

κάτω από (+ Τ)   vm alatt 
πίσω από (+ Τ)   vm mögött 
σακάκι (το)   zakó 

έχεις νεύρα;   ideges vagy? 

µάλιστα   nagyon is; ráadásul 
έξω από (+ Τ)   vmn kívül 
δεν µπορώ άλλο!   nem bírom tovább! 
άλλο   (határozószó) tovább, többet, 

többé;  και άλλο   még:  δε θα περι-
µένω άλλο   nem várok tovább;  θα 
περιµένεις κι άλλο;   vársz még? 

θα βάλω τις φωνές   kiabálni fogok 

αγάπη µου   drágám 

αγάπη (η)   szeretet, szerelem 
επίθετο (το)   melléknév 

επίρρηµα (το)   határozószó 

γρήγορος-η-ο   gyors 

αργός-ή-ό   lassú 

προσεκτικός-ή-ό   figyelmes 

σταθµός (ο)   állomás 

ζάχαρη (η)   cukor 

φασαρία (η)   felfordulás, balhé 

δυσκολία (η)   nehézség 
καλώ (καλέσω)   (meg-/el-/fel)hív 

φτιάχνω (φτιάξω)   készít 
γλυκό (το)   édesség 

ακρογιαλιά (η)   tengerpart 
Αιγαίο (το)   Égei-tenger 
κάνει καλό   jót tesz 

αισθάνοµαι (αισθανθώ) érez; vhogyan 
érzi magát 

τυχερός-ή-ό   szerencsés 

µεθώ (-άω, µεθύσω)   berúg  
ευχαρίστως   szívesen 

 

12. LECKE 

 

επιτυχία (η)   siker: καλή επιτυχία!   
sok sikert! 

τραπεζαρία (η)   étkező, ebédlő 

πέρασε!   gyere be! 
ντρέποµαι (ντραπώ)   (el)szégyelli 

magát, szégyenlősködik 

σηµείωση (η, tsz: -εις, fől tsz)   jegyzet 
µόλις   éppen, az előbb, nemrég 

σάντουιτς (το)   szendvics 

αηδία (η)   szörnyűség 

σωστός-ή-ό   helyes;  itt: rendes, nor-
mális 

δοκιµάζω (δοκιµάσω)   meg-/fel-/ki-
próbál; megkóstol 

πιάτο (το)   tányér 
αλήθεια (η)   igaz, igazság 

όπως   ahogy 

κοµµάτι (το)   darab 

εδώ τρώνε πέντε άνθρωποι!   ez öt 
embernek is elég lenne! 

εξέταση (η, tsz: -εις, fől tsz)   vizsga: 
πότε θα δώσεις (εξετάσεις) στα ελλη-
νικά;   mikor lesz a görög vizsgád? 

µόνο   csak 

στην υγεία σου!   egészségedre! 
σηκώνω (σηκώσω)   felemel 
διακοπές (οι)   nyaralás; vakáció 

τα λέει   beszél(get), trécsel: πότε θα 
έρθεις να τα πούµε λίγο;   mikor jössz 
egy kicsit beszélgetni?   τα λέµε!   
(búcsúzásnál) viszlát! 

ετοιµάζοµαι (ετοιµαστώ)   készülődik 

χαλβάς (ο)   halva (keleti eredetű édes-
ség) 

όρεξη (η)   étvágy 



 

 
 

χρόνια πολλά!   Isten éltessen! (szinte 
az összes ünnepnél használható jókí-
vánság)  

προστακτική (η)   felszólító mód 
βρίσκω (βρω, βρήκα)   (meg)talál; 

meg-/ki-/előkeres: βρες τα κλειδιά 
µου!   keresd meg a kulcsomat! 

ήσυχος-η-ο   nyugodt 
βάζει τραπέζι   ebédet/vacsorát ad, 

(meg)terít 
στρώνω (στρώσω)   leterít: στρώνει το 

τραπέζι   asztalt terít;  στρώνει το 

κρεβάτι   megágyaz 
φτιάχνει το δωµάτιο   szobát takarít 
καθαρίζω (καθαρίσω)   takarít, tisztít  
πλένω (πλύνω)   mos: πλένει τα πιάτα   

mosogat 
µαζεύω (µαζέψω)   (össze)szed/-gyűjt 
αρνητικός τύπος   tiltó alak 

ρήµα (το)   ige 

χρήµα (το, fől tsz)   pénz 

φαντάζοµαι (φανταστώ)   (el)képzel, 
gondol: για φαντάσου!   képzeld (el)! 

πληρώνοµαι (πληρωθώ)   megkapja a 
pénzét 

χάνοµαι (χαθώ)   elveszik, eltűnik 

εργάζοµαι (εργαστώ)   dolgozik 

χτενίζοµαι (χτενιστώ)   fésülködik 

παρακείµενος (ο)   előidejű jelen 

υπερσυντέλικος (ο)   előidejű múlt 
κουζίνα (η)   konyha 

παίζω (+ Τ)   vmilyen sportot űz; vmt 
játszik; vmilyen hangszeren játszik:  
παίζει καλό µπάσκετ   jól kosárlabdá-
zik;  τα παιδιά παίζουν κρυφτό   a 
gyerekek bújócskáznak;   δεν ξέρω να 
παίζω πιάνο   nem tudok zongorázni 

οµάδα (η)   csapat 
λεπτός-ή-ό   vékony 

σαν (+T)   mint 
χοντρός-ή-ό   kövér; vastag 

τότε   akkor 

γλυκός-ιά-ο   édes 

ευγενικός-ή/ιά-ό   udvarias 

αρχιτεκτονική (σχολή)   építészkar 

εξαιρετικός-ή-ό   kivételes 

Μικρά Ασία (η)   Kis-Ázsia 

µανούλα (η)   anyuka, anyuci 
µαχαίρι (το)   kés 

πηρούνι (το)   villa 

κουτάλι (το)   kanál 
αρκετά   elég(gé)  
αρκετός-ή-ό   nem kevés, jó néhány, 

elég sok: έχω πάει στην Ελλάδα αρκε-
τές φορές   voltam már jó néhányszor 
Görögországban  

εκδροµή (η)   kirándulás 
βρώµικος-η/ια-ο   piszkos 

γαλλικός-ή-ό   (mn) francia, [(fn) Γάλ-

λος (ο), Γαλλίδα (η)] 

µελαγχολικός-ή-ό   szomorkás, bús 
µαλακός-ή/ιά-ό   puha 

γερµανικός-ή-ό   (mn) német [(fn) 
Γερµανός (ο), Γερµανίδα (η)] 

ελβετικός-ή-ό   (mn) svájci [(fn) Ελβε-

τός (ο), Ελβετίδα (η)]  
ιταλικός-ή-ό   (mn) olasz [(fn) Ιταλός 

(ο), Ιταλίδα (η)]  
ρωσικός-ή-ό   (mn) orosz [(fn) Ρώσος 

(ο), Ρωσίδα (η)] 
µπαλέτο (το)   balett 
ισπανικός-ή-ό   (mn) spanyol [(fn) 
Ισπανός (ο), Ισπανίδα (η)] 

λογοτεχνία (η)   irodalom 

αγγλικός-ή-ό   (mn) angol [(fn) Άγγλος 

(ο), Αγγλίδα (η)] 
ποδοσφαιρικός-ή-ό   futball-  
δανέζικος-η-ο   (mn) dán [(fn) ∆ανός 

(ο), ∆ανέζα (η)] 
έπιπλο (το)   bútor 
σουηδικός-ή-ό   (mn) svéd [(fn) Σουη-

δός (ο), Σουηδέζα (η)] 



 

 
 

γυµναστική (η)   torna 

δίσκος (ο)   (hang)lemez 

ιρλανδέζικος-η-ο   (mn) ír [(fn) Ιρλαν-

δός (ο), Ιρλανδέζα (η)] 
λαϊκός-ή-ό   népi, nép- 
άσκηση (η, tsz: -εις)   gyakorlat, fela-

dat 
λέξη (η, tsz: -εις)   szó 

τάξη (η, tsz: -εις)   osztály; rend 

βραδινός-ή-ό   esti 
ορθογραφία (η)   helyesírás 

απογευµατινός-ή-ό   délutáni 
κάνει µια ερώτηση   feltesz egy kérdést, 

kérdez valamit 
χηµεία (η)   kémia 
µανάβικο (το)   zöldséges (üzlet) 
µπακάλικο (το)   fűszerbolt 
σιγά-σιγά   lassan-lassan 

κέντρο (το)   központ 
πρωτεύουσα (η)   főváros 

όλο (και)   egyre, folyton: η ζωή γίνεται 
όλο και πιο ακριβή   az élet egyre 
drágább 

ανώνυµος-η-ο   névtelen 

ανθρώπινος-η-ο   emberi 
καθηµερινός-ή-ό   napi, mindennapos 

επαφή (η)   érintkezés, kontaktus 

µπακάλης (ο, tsz: -ηδες)   fűszeres 

ζεστασιά (η)   melegség, szívélyesség 

φιλικός-ή-ό   baráti 
κουβέντα (η)   beszélgetés 
µακαρόνι (το, fől tsz)   makaróni, spa-

getti 
ρύζι (το)   rizs 

αλάτι (το)    só 

πιπέρι (το)   bors 

αλεύρι (το)   liszt 
κονσέρβα (η)   konzerv 

ποτό (το)   ital 
σαλάµι (το)   szalámi 

ξύδι (το)   ecet 
λεµόνι (το)   citrom 

ροδάκινο (το)   őszibarack 

καρπούζι (το)   görögdinnye 

πεπόνι (το)   sárgadinnye 

σταφύλι (το, fől tsz)   szőlő 

καρότο (το)   répa 

σπανάκι (το)   spenót 
µαρούλι (το)   fejes saláta 

λάχανο (το)   káposzta, saláta 

µελιτζάνα (η)   padlizsán 

κολοκυθάκι (το)   cukkini,  
χασάπης (ο, tsz: -ηδες)   hentes 

κιµάς (ο)   darált hús  
συκώτι (το)   máj 
παϊδάκι (το)   borda, oldalas 

µοσχάρι (το)   borjú 

αρνάκι (το)   bárány 

χοιρινό (το)   disznóhús 
µεσάνυχτα (τα)   éjfél 
Πάσχα (το)   húsvét 
Χριστούγεννα (τα)   karácsony 
ταξιτζής (ο, tsz: -ήδες)   taxisofőr 

απεργία (η)   sztrájk 
καφετζής (ο, tsz: -ήδες)   kávéház-

tulajdonos 

πάω   (el)visz: πού να σε πάω;   hova 
vigyelek? 

κο(υ)στούµι (το)   öltöny 

καθαριστήριο (το)   patyolat 
λεκές (ο, tsz: -έδες)   folt 
καναπές (ο, tsz: -έδες)   kanapé 

λουκουµάς (ο, tsz: -άδες)   mézesfánk 

παππούς (ο, tsz: -ούδες)   nagypapa   

µαθηµατικά (τα)   matematika 

γήπεδο (το)   sportpálya 

ανοησία (η)   értelmetlenség 

σχολή (η)   (egyetemi) kar 

µπαίνω (µπω, µπήκα)   bemegy; bejut 
(pl. az egyetemre) 

 



 

 
 

13. LECKE 

 

γίνοµαι  lesz,  van, történik (A/µε  
vmvel):  τι ώρα θα γίνει η παράσ-
ταση;   hánykor  lesz az előadás?   τι 
γίνεσαι v. τι γίνεται;   hogy vagy? mi 
van veled?  τι έγινε;   mi történt?  τι 
γίνεται µε τη φίλη σου;   mi van a ba-
rátnőddel? 

κουζίνα (η)   tűzhely 
σύζυγος (ο/η)   házastárs 

πίνακας (ο)   itt: biztosítéktábla 

χολ v. χωλ (το)   előszoba 

ασφάλεια (η)   biztonság; biztosítás; 
itt: biztosíték 

διάδροµος (ο)   folyosó 

ανάβω (ανάψω)   felkapcsol; meggyújt  
φως (το, tsz: φώτα)   fény, világosság; 

(tsz is) villany, lámpa 

διακοπή ρεύµατος   áramszünet 
λειτουργώ (λειτουργήσω)   működik 

βλάβη (η)   hiba, meghibásodás 

(τηλεφωνικός) κατάλογος (ο)   telefon-
könyv 

ηλεκτρολόγος (ο)   villanyszerelő 

λεωφόρος (η)   sugárút 
βλάκας (ο)   hülye 
πρόσωπο (το)   arc; személy 

διάλογος (ο)   párbeszéd 

µέθοδος (η)   módszer 

είσοδος (η)   bejárat 
έξοδος (η)   kijárat 
ψήφος (η)   szavazat 
πρόοδος (η)   fejlődés 

Κηφισιά (η)   Kifiszia (Athén északi 
városrésze) 

µαθαίνουµε κιθάρα   tanulunk gitároz-
ni 

µε θέµα (+Τ)   vmilyen témában 
τουαλέτα (η)   vécé 

τέλος (το)   vég 

αρχαιολόγος (ο/η)   régész 

παιδίατρος (ο/η)   gyermekorvos 

λόγος (ο, tsz: λόγια, τα)   szó, beszéd; 
ok 

κατάστηµα (το)   üzlet 
Ρόδος (η), Νάξος (η), Λέσβος (η), Χίος 

(η), Κύθνος (η), Σέριφος (η), Σίφνος 

(η), Σκίαθος (η), Σκόπελος (η)  Ro-
dosz v. Rhodosz, Naxosz, Leszvosz v. 
Leszbosz, Kithnosz v. Küthnosz, 
Szerifosz, Szifnosz, Szkiathosz, 
Szkopelosz (szigetek az Égei-
tengeren) 

έµµεσο αντικείµενο   közvetett tárgy 

άµεσο αντικείµενο   közvetlen tárgy 
καρέκλα (η)   szék 

αντωνυµία (η)   névmás 

αποτέλεσµα (το)   eredmény 

µαχαιροπήρουνα (τα)   evőeszközök 

συνταγή (η)   recept 
δόντι (το)   fog; gerezd 

σκόρδο (το)   fokhagyma 

κουταλιά σούπας (η)   evőkanál 
κόβω (κόψω)   (meg-/fel-/el)vág 

σαλατιέρα (η)   salátás tál 
ανακατεύω (ανακατέψω)  összekever 

ρίχνω (ρίξω)   (el)dob; (rá-/ki)önt 
πιπεριά (η)   paprika 

µαϊντανός (ο)   petrezselyem 

ρίγανη (η)   szurokfű, oregano 

ψιλοκοµµένος-η-ο   apróra vágott 
ξανά   (gyakran igekötőként is: ξανά-) 

újra, még egyszer:  θέλω να ξαναδια-
βάσω το βιβλίο   még egyszer el aka-
rom olvasni a könyvet;  (előidejű 
igékkel) már (többször), (tagadva) 
még:  έχεις ξανάρθει στην Ελλάδα   
jártál már Görögországban?  δε σε 
έχω ξαναδεί   nem láttalak még 



 

 
 

ανεβαίνω   itt: drágul 
ενοίκιο (το)   bérleti díj 
κοινόχρηστα (τα)   közös költség 

διαµέρισµα (το)   lakás, apartman 

κρεβατοκάµαρα (η)   hálószoba 

καθιστικό (το)   nappali 
δηµόσιος-α-ο   köz-, állami; itt: δηµό-

σιο (σχολείο)    állami iskola 

περνώ   átmegy/-halad (T  vmn):  να 
περάσουµε το δρόµο;   átmenjünk a 
túloldalra (az úton)? 

επικίνδυνος-η-ο   veszélyes 

πεθερός (ο)   após 
πεθερά (η)   anyós 

κουράζοµαι (κουραστώ)   elfárad 

διαβάζω   itt: foglalkozik, tanul (T  
vkvel) 

σιδερώνω (σιδερώσω)   vasal 
σταµατώ   abbahagy:  σταµάτησα να 
καπνίζω   abbahagytam a dohány-
zást;  de: σταµάτησα να καπνίσω   
megálltam rágyújtani  

κρυώνω (κρυώσω)   (meg)fázik 

την ώρα που   miközben/-alatt:  την  
ώρα που άκουγα µουσική, άκουσα κά-
τι παράξενο   miközben zenét hallgat-
tam, valami furcsát hallottam 

πληροφορία (η)   információ 
ουσιαστικό (το)   főnév 
γλώσσα (η)   nyelv 

Ολλανδός (ο), Ολλανδέζα (η), ολλαν-

δικός-ή-ό   holland 

Καναδός (ο), Καναδή (η), καναδικός-

ή-ό   kanadai 
ηλεκτρικά (τα)   itt: elektromos beren-

dezések 

θερµοσίφωνας (ο)   bojler 

µπρίζα (η)   konnektor  
πλυντήριο (το)   mosógép 

φτιάχνω   megjavít 
έξοδα (τα)   kiadás 

φτάνω   elég, elegendő:  δε φτάνουν τα 
λεφτά µου   nem elég a pénzem 

 
14. LECKE 

 

χαιρετισµός (ο)   üdvözlet 
ξαδέρφια v. ξαδέλφια (τα)   unokatest-

vérek 

φαντάζεσαι τι έγινε!   képzelheted mi 
volt! 

µέρος (το)   hely 

κρύσταλο (το)   kristály 

άγχος (το)   stressz, szorongás 

Υ.Γ.   utóirat, P.S. 
ποιος νοµίζεις πως είναι στην Κέρκυ-

ρα;   mit gondolsz, ki van Korfun? (a 
‘mit gondolsz’-ot követő tárgyi mel-
lékmondat kérdőszava a mondat ele-
jére kerül:  ποιος νοµίζεις πως είσαι!   
mit gondolsz, ki vagy te! 

περπατώ (-άω, περπατήσω)   sétál 

παρατατικός (ο)   folyamatos múlt 
γυµνάσιο (το)   gimnázium (a görög 

iskolarendszerben az általános iskola 
hat-, a gimnázium és az azt követő 
líceum pedig háromosztályos) 

ως (+T)   -ig   

χτυπάει το τηλέφωνο   cseng a telefon 

χτυπώ (-άω, χτυπήσω)   üt 
φωνάζω (φωνάξω)   hív; kiabál 
τραγουδώ (-άω, τραγουδήσω)   énekel 
χιλιόµετρο την ώρα   km/h 

ατύχηµα (το)   baleset 
κολυµπώ (-άω, κολυµπήσω)   úszik 

καθώς   amint, ahogyan 

περνώ   jár, megy, jön, (el)halad (από  
vm mellett, vmerre) 



 

 
 

δυνατά   hangosan 

ξεκουράζοµαι (ξεκουραστώ)   pihen 

κράτος (το)   állam 

έθνος (το)   nemzet 
είδος (το)   faj, fajta, jelleg:  όλων των 
ειδών πράγµατα   mindenféle dolog 

δάσος (το)   erdő 

γένος (το)   (pl. hím-) nem 

λάθος (το)   hiba 

έδρα (η)   székhely 

Ηνωµένα Έθνη (τα)   ENSZ 

δηµοκρατία (η)   demokrácia; köztár-
saság 

αρχηγός (ο)   vezető 

νέφος (το)   szmog 

ύψος (το)   magasság 

πλάτος (το)   szélesség 

µήκος (το)   hosszúság 

τρώω   itt: (pl. szomorúság) (fel)e-
mészt, felőröl, tönkretesz 

αγαπηµένος-η-ο   kedves, drága; ked-
venc 

νηστικός-ή/ιά-ό   éhes 

µέλι (το)   méz 

στην ώρα (µου/σου/του stb.)   ponto-
san, idejében:  να είσαι στο σχολείο 
στην ώρα σου!  időben érj az 
iskolába! 

προσέχω (προσέξω)   figyel, ügyel, 
vigyáz (T  vmre) 

ύπνος (ο)   álom, alvás:  πάω για ύπνο   
megyek aludni 

οι δικοί µας   a rokonaink, a hozzátar-
tozóink 

συγγενής (ο, tsz: -είς)   rokon 

εγγονός (ο)    fiúunoka  
εγγονή (η)   lányunoka 

εγγόνια (τα)   unokák 

ανηψιός (ο)   unokaöcs (nagybácsié) 
ανηψιά (η)   unokahúg 

ανήψια (τα)   unokatestvérek 

κουµπάρος (ο)   koma, nász; tanú 

κουµπάρα (η)   nászasszony; tanú 

νονός (ο)   keresztapa 

νονά (η)   keresztanya 

αγαπητός-ή-ό   kedves: Αγαπητέ Νίκο,   
Kedves Nikosz! 

συνεχής-ής-ές   folyamatos 
φάρµακο (το)   gyógyszer 

βιάζοµαι (βιαστώ)   siet 
ταξιδεύω (ταξιδέψω)   utazik 

κοιτάζω (κοιτάξω)   néz 

συνεχίζω (συνεχίσω)   folytat, to-
vább…:  συνεχίζω να διαβάζω   to-
vább olvasok 

λέει ψέµατα   hazudik 

σφουγγαρίζω (σφουγγαρίσω)   felmos 

συγυρίζω (συγυρίσω)   takarít, rendet 
rak 

ξεσκονίζω (ξεσκονίσω)   törölget, 
portalanít  

ενοικιάζεται   kiadó 

τ.µ.   m2 

τηλ.   tel.    
ώρες γραφείου (οι)   félfogadás 

νοικιάζω (νοικιάσω)   bérbe ad; kibé-
rel, kölcsönöz 

περιοχή (η)   környék 

εκκλησία (η)   templom 

άτοµο (το)   fő, személy 

χρειάζοµαι (χρειαστώ)   szüksége van 
(T  vmre) (A  vknek):  ο Νίκος χρειά-
ζεται λεφτά   Nikosznak pénzre van 
szüksége;  szükséges: χρει-άζονται 
λεφτά   pénzre van szükség 

γι’ αυτό   ezért 
καταλαβαίνω   itt: rájön, gondol 
ντουλάπι (το)   szekrény 

ζητώ (-άω, ζητήσω)   kér 

θυρωρός (ο)   portás 
κατά (+ T)   (időpontnál) körül, felé 

σεντόνι (το)   lepedő; (tsz) ágynemű 



 

 
 

πολυθρόνα (η)   fotel 
χαλί (το)   szőnyeg 

κουβέρτα (η)   pléd, takaró 

πετσέτα (η)   törölköző 

κουρτίνα (η)   függöny 

οδοντόβουρτσα (η)   fogkefe 

ψυγείο (το)   hűtőszekrény 

µαξιλάρι (το)   párna 

παντόφλα (η, fől tsz)   papucs 

σαπούνι (το)   szappan 

οδοντόπαστα (η)   fogkrém 

παλτό (το)   kabát 
αδιάβροχο (το)   esőkabát 
οµπρέλα (η)   esernyő 

φουτ-µπωλ (το)   futball  
βόλεϋ (το)   röplabda 

σκύλος (ο)   kutya 

ισόγειο (το)   földszint 
 

15. LECKE 

 

αυτό είναι δικό σου πρόβληµα   ez a te 
bajod 

δικός-ή/ιά-ό µου/σου/του stb   (erős 
birtokos névmás) az én  . . .m/te  . . .d/ ő  
. . .ja  stb: το δικό µου αυτοκίνητο είναι 
κόκκινο, ενώ το δικό σου πράσινο   az 
én autóm piros, a tied pedig zöld;  az 
enyém/tied/övé:  αυτό το αυτοκίνητο 
είναι δικό µου   ez az én autóm;  sa-
ját:  έχω δικό µου αυτοκίνητο   van 
saját autóm 

σηµερινός-ή-ό   mai 
εποχή (η)   kor(szak) 
δίπλωµα (το)   oklevél, diploma 

µεγαλώνω (µεγαλώσω)   felnevel; (fel-
/meg)nő 

εξοχή (η)   nyaralás; nyaralóhely 

πιστεύω (πιστέψω)   (el)hisz (Τ  vmt, 
vknek):  δε σε πιστεύω   nem hiszek 
neked;  hisz (σε  vmben):  ο Νίκος 
πιστεύει στο Θεό   Nikosz hisz Isten-
ben 

µόρφωση (η)   műveltség; iskoláztatás 

φροντιστήριο (το)   délutáni (ma-
gán)iskola 

όνειρο (το)   álom 

σκοτεινός-ή-ό   sötét 
ταµπέλα (η)   (cég-/név-/rendszám)-

tábla 

αχάριστος-η-ο   hálátlan 

τεµπέλης-α-ικο   lusta 

ό,τι   ami(t) (csak) 
ότι   (kötőszó) hogy 

ευθύνη (η)   felelősség 

πρώτα απ’ όλα   mindenek előtt 
εκεί σταµατάς;   még mindig ott jársz? 

βρίσκω   eszébe jut:  αυτό βρήκες να 
πεις;   csak ezt tudod mondani? 

πεισµατάρης-α-ικο   makacs 

ενδιαφέρων-ουσα-ον   érdekes 
παθητική φωνή (η)   szenvedő igenem 

κοκκινίζω (κοκκινίσω)   (el)pirul 
ενδιαφέροµαι   érdeklődik (για  vm 

iránt) 
χωρίς να  . . .   anélkül, hogy 

κατάληξη (η, tsz: -εις)   végződés, rag 
ζηλιάρης-α-ικο   irigy(kedő); féltékeny 

γκρινιάρης-α-ικο   siránkozó 

τσιγγούνης-α-ικο   irigy, fukar 

παραπονιάρης-α-ικο   panaszkodós 
κουτσοµπόλης-α-ικο   pletykás 
κάνει παρέα   barátkozik 

παντρεύοµαι (παντρευτώ)   (össze-
/meg)házasodik (T  vkvel) 

βιτρίνα (η)   kirakat 
χτυπάει το πόδι   dobbant, toppant 
ναζιάρης-α-ικο   huncut, cserfes, ma-

gakellető 



 

 
 

τεχνολογία (η)   technika 

ταχύτητα (η)   sebesség 

δίνει τέλος   véget vet 
δηµιουργώ (δηµιουργήσω)   alkot, 

teremt, létrehoz 
ανάγκη (η)   szükséglet, igény; szükség 

(Τ/από  vmre): έχω ανάγκη από λεφτά   
pénzre van szükségem 

επιθυµία (η)   kívánság, óhaj, vágy 

επάγγελµα (το)   szakma, foglalkozás 

παρελθόν (το)   múlt 
πια   már 

ζητώ   keres 

σύγχρονος-η-ο   modern 

κάτι που να χρειάζεται λιγότερη εργα-

σία   valami, ami kevesebb munkát 
igényel (a ‘που’ vonatkozó névmás 
mellett általában akkor fordul elő a 
‘να’, ha a mondat kérdő, tagadó vagy 
felszólító, illetve, ha a főmondatban 
olyan szükségletet kifejező igék van-
nak, mint pl. a ‘θέλω’, ‘χρειάζοµαι’, 

‘ζητώ’:  µήπως υπάρχει εδώ κανένας 
που να ξέρει ελληνικά;   van esetleg 
itt valaki, aki tud görögül?  χρειάζο-
µαι κάποιον που να µιλάει ελληνικά   
szükségem van valakire, aki beszél 
görögül 

εργασία (η)   munka 

οικονοµικός-ή-ό   anyagi; gazdasági 
ρυθµός ζωής (ο)   életstílus 

κοµπιούτερ (το)   számítógép 

τεχνολογικός-ή-ό   technikai 
περιπέτεια (η)   kaland 

διαφορετικός-ή-ό   másmilyen, külön-
böző 

σκληρός-ή-ό   kemény 

άνθρωπος της καριέρας   karrierista 

καριέρα (η)   karrier 

ανταγωνισµός (ο)   verseny, konkur-
rencia 

καλυτερεύω (καλυτερέψω)   javít; 
javul 

συγχρόνως   egyidejűleg  
κοινωνικός-ή-ό   társadalmi, szociális 

ψυχολογικός-ή-ό   lelki 
διπλωµάτης (ο/η)   diplomata 

φαρµακοποιός (ο/η)   gyógyszerész 

διαφηµιστής (ο)/διαφηµίστρια (η)   

reklámszakember 

οικονοµολόγος (ο/η)   közgazdász 

έµπορος (ο/η)   kereskedő 

εµπορικός αντιπρόσωπος (ο)   kereske-
delmi ügynök 

εργάτης (ο)/εργάτρια (η)   munkás 

γραµµατέας (ο/η)   titkár(nő) 
δηµόσιος υπάλληλος (ο)   közalkalma-

zott 
λογιστής (ο)/λογίστρια (η)   könyvelő 

κλινική (η)   klinika 

ιατρείο (το)   rendelő 

εργοστάσιο (το)   gyár 
δηµόσια υπηρεσία (η)   közhivatal 
εστιατόριο (το)   étterem 

υπουργείο (το)   minisztérium 

συνάδελφος (ο/η)   munkatárs 

σύνταξη (η)   nyugdíj 
κουραστικός-ή-ό   fárasztó 

υπεύθυνος-η-ο   felelős 

στενοχωριέµαι (στενοχωρηθώ)   bán-
kódik; aggódik; elszomorodik 

ευχαριστιέµαι (ευχαριστηθώ) (+ 
σε/µε/από)   kedvét leli vmben, 
(meg)örül vmnek 

παραπονιέµαι (παραπονεθώ)   panasz-
kodik 

συναντιέµαι (συναντηθώ)   találkozik 
(µε  vkvel) 

βαριέµαι (βαρεθώ)   un;  unatkozik  
αρρωσταίνω (αρρωστήσω)   megbeteg-

szik 

γεννιέµαι (γεννηθώ)   születik 



 

 
 

νοσταλγία (η)   nosztalgia; honvágy 

θερινός-ή-ό   nyári 
σχεδόν   majdnem 

αποφασίζω (αποφασίσω)  (+ να)   
(el)határoz/-dönt:  αποφάσισα να 
πάω στην Ελλάδα   elhatároztam, 
hogy elmegyek Görögországba 

πασατέµπος (ο)   tökmag, szotyola 

νοιάζει   érdekel:  δε µε νοιάζει   nem 
érdekel 

χαίροµαι (χαρώ, χάρηκα)   örül (για  
vmnek):  χαίροµαι για την επιτυχία 
σου   örülök a sikerednek;  (+ Τ)  
örül vmnek, élvez vmt, gyönyörködik 
vmben:  χαιρόµαστε τον ήλιο και τη 
θάλασσα   élvezzük a napsütést és a 
tengert  

δροσιά (η)   hűvös 
ή και   vagy éppen 

ώρες - ώρες   olykor-olykor 

παράξενος-η-ο   különös, furcsa 

ώρα µε την ώρα   az idő múlásával 
βιαστικά   sietve, gyorsan 

βιαστικός-ή-ό   sietős 

ξαναγυρνώ (ξαναγυρίσω)   visszajön 

κείνος = εκείνος 

µοιάζω (µοιάσω)   hasonlít (µε/σε/Τ  
vmre, vmhez):  µοιάζεις µε τον πατέ-
ρα σου   hasonlítasz apukádra;  µοιά-

ζει να . . .   olyan/úgy tűnik, mintha 

τελικά   végül (is) 

τελικός-ή-ό   végső 

κάτι   itt: néhány 

αγιόκληµα (το)   lonc (futónövény) 
γιασεµί (το)   jázmin 
υπεραστικός-ή-ό   távolsági 
λέγετε!  (telefonálásnál) tessék! halló! 
κάπως   valahogy; némileg 

λείπω   távol van, oda van (σε  vhol):  ο 
Νίκος λείπει στην Αθήνα   Nikosz 
(nincs itthon,) Athénbe utazott 

διάβασµα (το)   olvasás; tanulás 

αψού   hapci 
κρυωµένος-η-ο   náthás 
επιτέλους   végül, végre 

ζακέτα (η)   kosztüm; kiskabát, dzseki  
φορώ (-άω, φορέσω)   (ruhát) felvesz; 

hord 

τέλος πάντων   mindegy! hagyjuk! 
θα τα πούµε! v. τα λέµε!   (búcsú-

zásnál) viszlát! 
περνώ   átmegy, túlesik (T  vmn):  
πέρασα όλες τις εξετάσεις µου   min-
den vizsgámon átmentem 

δυνητική (η)   feltételes mód 

κάνει το γύρο του κόσµου   bejárja a 
világot 

τραγικός-ή-ό   tragikus 

δεν τονίζονται στην προπαραλήγουσα   

a hangsúly nem kerül a hátulról szá-
mított harmadik szótagra 

 

16. LECKE 

 

χάνω (χάσω)   elveszt, elhagy 

σπουδαίος-α-ο   fontos, jelentős 

χαρά (η)   öröm, boldogság 

γνωρίζοµαι (γνωριστώ)   (meg-
/össze)ismerkedik;  γνωρίζονται από 
παιδιά   gyerekkoruk óta ismerik 
egymást 

ο ένας . . .  τον άλλον   egymást (az 
‘ενας’ az ‘άλλος’-szal párosítva köl-
csönös névmásként viselkedik:  έρ-
χονται ο ένας µετά τον άλλον   jönnek 
egymásután) 

ερωτευµένος-η-ο   szerelmes (µε  vkbe) 
γάµος (ο)   esküvő, házasság 



 

 
 

άντε γεια (σου)!   na, szevasz! 
και στα δικά σου!   rajtad a sor! 

(jókivánság esküvő előtt álló fiata-
loknak) 

χωρίζω (χωρίσω)   elválik (από/µε  
vktől) 

κάνει γιο/κόρη   fiút/lányt szül 
παντού   mindenhol  
πριν (+ beálló jelen)   (még) mielőtt 
διαφήµιση (η, tsz: -εις)   reklám 

ρόλος (ο)   szerep 

ραδιόφωνο (το)   rádió 

ενδιαφέρω (ενδιαφέρω)   érdekel 
προϊόν (το, tsz: προϊόντα)   termék 

διαφηµίζω (διαφηµίσω)   reklámoz, 
hirdet 

εικόνα (η)   kép 

µυαλό (το)   ész 

γούστο (το)   ízlés 

έκφραση (η, tsz: -εις)   kifejezés 

υπνωτισµός (ο)   hipnózis 

επιτυχηµένος-η-ο   sikeres 

κολώνια (η)   kölni 
προσωπικότητα (η)   személyiség 

άρωµα (το)   illat 
ενδιαφέρον (το)   érdeklődés; érdekes-

ség:  αυτό έχει ενδιαφέρον   ez érde-
kes 

τρέχω (τρέξω)   fut 
υπόσχοµαι (υποσχεθώ)   ígér 
το υπόσχεται σε µας και µόνο   csakis 

nekünk ígéri 

προτιµώ (προτιµήσω)   előnyben része-
sít, preferál 

κλείνω   le-/kikapcsol 
σηµαντικός-ή-ό   fontos 

ο ένας κι ο άλλος   fű-fa 
ενεργητική φωνή (η)   cselekvő igenem 
επανάληψη - συνήθεια - διάρκεια   

ismétlődés - szokás - időtartam 
µετοχή (η)   igenév 
κουβεντιάζω (κουβεντιάσω)   be-

szélget 
ψάχνω (ψάξω)   keres (Τ/για  vmt) 
Σαββατόβραδο (το)   szombat este 

γεµάτος-η-ο   telt, tele (Τ/µε  vmvel) 
κάτι θα γίνει   majd csak lesz valahogy! 
παραγγέλνω (παραγγείλω)   rendel 
κιλό (το)   kiló; liter 

σαγανάκι (το)   sült sajt 
µελιτζανοσαλάτα (η)   padlizsánsaláta 

καλή αντάµωση!   a viszontlátásra! 
του χρόνου   jövőre 

ταραµοσαλάτα (η)   halikrasaláta 

καλώς (+ Τ): καλώς τον (Λεωνίδα)!    
Isten hozott (Leonidasz)! 

ευτυχία (η)   boldogság:  κάθε ευτυ-
χία!   sok boldogságot! 

κρατώ (-άω, κρατήσω)   tart 
φιλώ (-άω, φιλήσω)   csókol 
αστέρι (το)   csillag 

βροχή (η)   eső 

κοιτώ = κοιτάζω 

άγνωστος-η-ο   ismeretlen 

τουλάχιστον   legalább 

 


