Hungarian language-Magyar nyelv
1. lecke

ABC/Alphabet

A, Á, B, C, Cs, D, E, É, F, G, Gy, H, I, Í, J, K, L, Ly, M,
N, Ny, O, Ó, Ö, Ő, P, R, S, Sz, T, Ty, U, Ú, Ü, Ű, V, Z, Zs

Köszönések/Greetings
Szia! – Hi! (We use it to greet 1 person.)
Sziasztok! – Hi! (We use it for 2 or more person.)
Jó reggelt! – Good morning! (It is used till 9 a.m.)
Jó napot! – Good morning! (We use it during the day from 9 a.m. till 5 m.p.)
Jó napot kívánok! – Good morning! (A longer, polite version.)
Jó estét! – Good evening!
Jó éjt! – Good night!
Jó éjszakát! – Good night! (A longer, polite version.)
Szép álmokat! – Have a sweet dream!
Szép napot! – Have a nice day!
Viszontlátásra! – See you later!
Viszlát! – Bye! (A shorter version.)
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Hogy vagy? – How are you?
Mi újság? – How is it going?
Mizu? – What’s up? (A shorter form.)
Jól vagyok. – I'm fine.
Jól, köszi! – Fine, thanks.
Köszönöm! – Thank you!
Köszönöm szépen! Thank you very much!
Köszi! – Thanks.
Szívesen! – You're welcome.
Mi újság?/ Mizu? – What's up?
Semmi különös./Semmi érdekes. – Nothing interesting.
Nem sok. – Not much.
Minden rendben. – Everything is all right.
Rendben. – All right.
Elnézést! – Excuse me!
Bocsánat! – I’m sorry!
Bocs! – I’m sorry! (Shorter, informal form.)
Sajnálom! – I’m sorry! I feel sorry!
Nagyon sajnálom! – I’m very sorry!
Igen. – Yes.
Nem. – No.
Beszélek magyarul. – I speak Hungarian.
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1. lecke
Vocabulary

minden – everything

semmi – nothing

különös – extraordinary, unusual

érdekes – interesting

sok – much, a lot

kevés – a few

jó – good

rossz – bad

reggel – morning

nap – day

este – evening

éj, éjszaka – night

álom – dream

magyar – Hungarian

szép – nice, beautiful

csúnya – ugly

kívánok – I wish

kívánni – to wish

sajnálni – to feel sorry for sb./sg.

beszélni – to speak
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