
Full text in Hungarian

Sziasztok! Ma az állatkertbe jövünk. A budapesti a világ egyik
legrégebbi állatkertje, ezernyolcszázhatvanhatban nyitott meg
először. Az állatkert nem túl nagy, de nagyon szép, és sokféle állat és
növény van benne. Itt nyelvtudás nélkül is megtalálod amit keresel.
Ez egy meleg nap az állatkertben. A kenguruk lustán alszanak az
árnyékban. A zsiráf szomjasan vizet kortyol. Hallottál már zsiráfot
inni? Az elefánt lassan sétál a melegben. Az orángutánok viszont
most is nagyon játékosak. Sok gyerek is jött ma az állatkertbe, most
éppen a teknősöket nézik. Természetesen itt is lehet enni és inni. És
ha állatkert, akkor itt mindig veszünk kürtöskalácsot. Az állatokat
nem szabad etetni, de az embereket lehet. Evés után folytatjuk a
sétát. Most az állatoknak is etetés van, a fókákat olyan sokan nézik,
hogy én nem láttam belőle semmit. Az oroszlán és a tigris éhesen
járkál, várják az ebédet. A zsiráfoknál most van ebédidő. Remélem,
tetszett ez a kis séta az állatkertben. Sziasztok!

Full text in English

Hi all! Today we’re going to the zoo. The Budapest Zoo is one of the
world’s oldest, and it first opened in 1866. The zoo is not too big, but it’s
very nice and there are many animals and plants in it. Here you can find
what you are looking for, even without language skills. Today is a hot
day in the zoo. The kangaroos are sleeping lazily in the shade. The
giraffe is heartily gulping water. Have you ever heard a giraffe drinking?
The elephant is slowly walking around in the heat. But the orangutans
are still very playful. Many kids came to the zoo today, and they are
looking at the turtles. Of course, you can also eat and drink here. And if
it’s the zoo, we always buy chimney cake here. You can’t feed the
animals, but it’s ok to feed the humans. After the meal, we continue the
walk. Now it’s feeding time for the animals as well. There are so many
people watching the seals that I couldn’t see anything. The lion and the
tiger are pacing hungrily, waiting for their lunch. It’s lunchtime for the
giraffes now. I hope you enjoyed this little walk in the zoo. Bye!



Sentence Breakdown

1.
Sziasztok! Ma az állatkertbe jövünk.

sziasztok ma az állatkertbe jövünk

hi all today the (into)zoo [we] come

Hi all! Today we’re going to the zoo.

2.
A budapesti a világ egyik legrégebbi állatkertje,
ezernyolcszázhatvanhatban nyitott meg először.

a budapesti a világ egyik legrégebbi állatkertje

the Budapester [is] the world one of oldest (its)zoo

ezernyolcszázhatvanhatban nyitott meg először

(in)1866 [it] opened for the first time

The Budapest zoo is one of the world’s oldest, it first opened in 1866.

3.
Az állatkert nem túl nagy, de nagyon szép, és sok állat és növény van
benne.

az állatkert nem túl nagy de nagyon szép

the zoo [is] not too big but very pretty



és sokféle állat és növény van benne

and many kinds animal and plant is in it

The zoo is not too big, but it’s very nice and there are many animals and
plants in it.

4.
Itt nyelvtudás nélkül is megtalálod amit keresel.

itt nyelvtudás nélkül is

here language knowledge without also

megtalálod amit keresel

[you] find what(obj) [you]search

Here you can find what you are looking for, even without language
skills.

5.
Ez egy meleg nap az állatkertben.

ez egy meleg nap az állatkertben

this [is] one/a warm day the (in)zoo

Today is a hot day in the zoo.



6.
A kenguruk lustán alszanak az árnyékban.

a kenguruk lustán alszanak az árnyékban

the kangaroos lazily [they] sleep the (in)shadow

The kangaroos are sleeping lazily in the shade.

7.
A zsiráf szomjasan vizet kortyol.

a zsiráf szomjasan vizet kortyol

the giraffe thirstily water(obj) gulps

The giraffe is heartily gulping water.

8.
Hallottál már zsiráfot inni?

hallottál már zsiráfot inni

(you) heard already giraffe(obj) to drink

Have you ever heard a giraffe drinking?

9.
Az elefánt lassan sétál a melegben.

az elefánt lassan sétál a melegben

the elephant slowly walks the (in)heat



The elephant is slowly walking around in the heat.

10.
Az orángutánok viszont most is nagyon játékosak.

az orángutánok viszont most is nagyon játékosak

the orangutans however now also very playful

But the orangutans are still very playful.

11.
Sok gyerek is jött ma az állatkertbe, most éppen a teknősöket nézik.

sok gyerek is jött ma az állatkertbe

many child also [s/he]came today the (into)zoo

most éppen a teknősöket nézik

now exactly the turtles(obj) [they] watch

Many kids came to the zoo today, they are looking at the turtles.

12.
Természetesen itt is lehet enni és inni.

természetesen itt is lehet enni és inni

naturally here also can/possible to eat and to drink

Of course, you can also eat and drink here.



13.
És ha állatkert, akkor itt mindig veszünk kürtöskalácsot.

és ha állatkert akkor itt

and if [it’s] zoo then here

mindig veszünk kürtöskalácsot

always [we] buy chimney cake(obj)

And if it’s the zoo, we always buy chimney cake here.

14.
Az állatokat nem szabad etetni, de az embereket lehet.

az állatokat nem szabad etetni

the animals(obj) not allowed to feed

de az embereket lehet

but the people(obj) can/possible

You can’t feed the animals, but you it’s ok to feed the humans.

15.
Evés után folytatjuk a sétát.

evés után folytatjuk a sétát

eating after [we] continue the walk(obj)

After the meal, we continue the walk.



16.
Most az állatoknak is etetés van, a fókákat olyan sokan nézik, hogy én
nem láttam belőle semmit.

most az állatoknak is etetés van

now the (for)animals also feeding is

a fókákat olyan sokan nézik

the seals(obj) so/that kind many [they] watch

hogy én nem láttam belőle semmit

that I not [I] saw out of it nothing(obj)

Now it’s feeding time for the animals as well. There are so many people
watching the seals that I couldn’t see anything.

Words like “nothing,” “nobody,” “nowhere,” etc., are usually used with a
double negative. So when you want to say “nobody is here” in
Hungarian, it literally translates into “nobody is not here.” It is also
common to use “sem” (“neither”, “nor”) in these kinds of sentences
instead of using “nem.”

Take a look at the following examples, and notice the negation in the
Hungarian sentences:

Senki sem tudja — nobody knows
Nincs sehol — it’s nowhere
Semmi nincs benne — there’s nothing in it



17.
Az oroszlán és a tigris éhesen járkál, várják az ebédet.

az oroszlán és a tigris éhesen járkál

the lion and the tiger hungrily [s/he] walks around

várják az ebédet

[they] wait the lunch(obj)

The lion and the tiger are pacing hungrily, waiting for their lunch.

18.
A zsiráfoknál most van ebédidő.

a zsiráfoknál most van ebédidő

the (at)giraffes now is lunchtime

It’s lunchtime for the giraffes now.

19.
Remélem, tetszett ez a kis séta az állatkertben. Sziasztok!

Remélem tetszett ez a kis séta

[I] hope you liked this the little stroll

az állatkertben

the (in)zoo



sziasztok

bye all

I hope you enjoyed this little walk in the zoo. Bye!

Notes about the sentence breakdown:
● To help you understand the endings, I color-coded some of

the most common ones:
○ (preverb/prefix)
○ (possessive)
○ (object,location,and others)
○ (verb modifying endings)except personal conjugation

● I did not highlight the plurals and the verb endings in
order to not overcrowd the page with colors.

● The underlined verb endings indicate that the verb is
transitive and is conjugated to match a defined object.
Transitive verbs conjugated to match an undefined object
were left unmarked.

● When a word has more than one meaning, I only provide the
one that is the most relevant to the given sentence.
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