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Egy bemutató oldal a Globish az egész világ címő könyv elejérıl

Today, the communication problem is the
same. Just the scale is different. A century
ago, their world was their country. Now
their world is…. much more. Most people
now speak a local language which is often
their national language. Now they must
communicate to the whole globe.

Ma a kommunikációs probléma azonos.
Csak az arány különbözı. Egy évszázaddal
ezelıtt a világ az országot jelentette. Most a
világ… sokkal nagyobb. A legtöbb ember
beszél egy helyi nyelvet, ami gyakran a
nemzeti nyelvük is egyben. De most az
egész
földkerekséggel
kell
kommunikálniuk.
Tanárok
azt
mondják,
hogy
több mint 6000
nyelv van a földön.
45 országban az

In this world,
teachers
say
there are more
than
6000
languages. In 45
countries,
English is an
official language.

angol
hivatalos
nyelv. De nem
mindenki
beszél
angolul, még ott
sem ahol az a
hivatalos nyelv.

But not everyone
speaks English,
even where it is
(From English Next)

(English Next-bıl)

Only 12% of the global world has English as a
mother tongue. For 88% of us, it is not our
first language, our mother tongue.

A világ csak 12%-nak az angol az anyanyelve.
88%-unknak ez nem az elsı nyelve, nem az
anyanyelve.

We know that only 4% of international
communication is between native speakers
from different English-speaking nations - like
Americans and Australians.

Tudjuk, hogy a nemzetközi kommunikáció
csak 4%-a zajlik különbözı nemzetiségő
angol anyanyelvőek között – úgymint
amerikaiak vagy ausztrálok.

So

Így

96%

of

the

international

English

communication takes place with at least one
non-native speaker.

az

angolul

zajló

nemzetközi

kommunikáció 96%-ban legalább egy nem
angol anyanyelvő is részt vesz.

Az itt következı oldal a könyv egy másik részébıl való
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Egy további oldal a Globish az egész világ címő könyvbıl

choose words that are “acceptable” because
they are the easiest words they both know. Of
course, these are not always those of the
native speakers, who have so many more
words to choose from.

mert azok a legkönnyebb olyan szavak,
amiket mindketten ismernek. Természetesen,
ezek nem mindig azok, amiket az anyanyelvi
beszélık használnának, akiknek sokkal több
szavuk van amibıl választhatnak.

The idea of Globish came from this
observation: limitations are not always a
problem. In fact, they can be useful, if you
understand them. Jean-Paul Nerrière could
see that “if we can make the limitations exactly
the same, it will be as if there are no limitations at
all”. He decided to record a limited set of
words and language that he observed in most
non-English speakers. He then suggested that
people from various mother tongues can
communicate better if they use these carefully
chosen limitations. Globish is that “common
ground.”

A Globish gondolata ebbıl a megfigyelésbıl
származik:
a
korlátok
nem
mindig
problémák.
Tulajdonképpen
hasznosak
lehetnek, ha érted ıket. Jean-Paul Nerrière
meglátta, hogy „ha képesek vagyunk a korlátokat
azonossá tenni, akkor az olyan, mintha egyáltalán
nem is lennének korlátok”. Elhatározta, hogy
feljegyzi azt a korlátozott szókészletet és
nyelvet, amit megfigyelt a legtöbb nem angol
anyanyelvő beszélı között. Aztán azt
javasolta, hogy a különbözı anyanyelvő
emberek jobban tudnak kommunikálni, ha
ezeket a gondosan megválasztott korlátokat
használják. A Globish ez a „közös alap”.

This theory of
limitations is not
as strange as it
might seem at first.
Most
human
activities
have
some limitations.

A korlátok ezen
elmélete nem olyan
furcsa, mint ahogy
az elsıre tőnik. A
legtöbb
emberi
tevékenységnek
vannak korlátai.

The World Cup is one of the most-watched
competitions in the world, because its set of
“limitations” makes it a great game for

A Világ Kupa az egyike a legnézettebb
versenyeknek a világban, mert a korlátainak a
rendszere egy nagyszerő játékká teszi azt

Az itt következı oldal a könyv egy másik részébıl való
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3 További bemutató oldalak a Globish az egész világ címő könyv közepébıl
Strangely, many native English speakers still
believe they can do all things better than non-

Furcsa módon, még mindig sok angol
anyanyelvő azt hiszi, hogy mindent jobban

native speakers just because they speak better
English. How long will it take for them to
understand that they are wrong? They have a
problem that they are not able to understand.
They do not see that many non-native
speakers simply cannot understand them.
This does not mean the native speaker's
English is bad. It means that their
communication is bad; sometimes they do not
even attempt to make their communication
useful to everyone. Often they don’t know
how.

tudnak csinálni, mint a nem anyanyelvi
beszélık, csak mert jobban beszélnek angolul.
Mennyi ideig fog tartani nekik, hogy
megértsék, hogy tévednek. Van egy
problémájuk, amit nem képesek megérteni.
Nem látják, hogy sok nem anyanyelvi beszélı
egyszerően nem képes megérteni ıket. Ez
nem azt jelenti, hogy az angol anyanyelvő
angolja rossz. Ez azt jelenti, hogy a
kommunikációjuk rossz; néha meg sem kísérlik
a kommunikációjukat hasznossá tenni
mindenki számára. Gyakran nem tudják,
hogy hogyan.

We want everyone to be able to speak to and
understand everyone. There is a middle
ground, but the native English speakers are
not the ones drawing the borders. And
because you may not be able to say this to a
native speaker, who might not be able to
understand – we will say it here.

Azt szeretnénk, hogy mindenki képes legyen
beszélni és megérteni mindenkit. Van egy
középsı terület, de azok nem angol
anyanyelvőek, akik megrajzolják a határokat.
És mivel lehet, hogy te ezt nem tudod
elmondani egy anyanyelvi beszélınek, aki
lehet hogy nem képes azt megérteni – mi
fogjuk elmondani ezt itt.

To belong to the international community, a
native English speaker must:

Ahhoz, hogy a nemzetközi közösséghez
tartozzon, egy angol anyanyelvőnek kell:

•

understand…. what is explained in this
book,

•

értenie….ami el van magyarázva ebben a
könyvben,

•

accept…. that it is the fact of a new world
which has many new powers that will be
as strong as the English-speaking
countries,

•

elfogadnia…hogy az tény, hogy ez egy
olyan új világ, amiben sok olyan új
hatalom van, amelyek olyan erısek
lesznek, mint az angolul beszélı országok

•

decide to change with this new reality, in
order to still be a member.

•

elhatározni, hogy változni fognak ezzel az
új valósággal, azért hogy továbbra is
tagok maradjanak.
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Whenever a native English speaker acts as if
you are the stupid one, please give them this
book. If they choose to take no notice of their
problem, they will be left out of
communication. They will be left out of
activities with others – worldwide – if they do
not learn to “limit” the way they use their
language. English speakers need to limit both
spoken
and
written
English
for
communication with non-native English
speakers. In short, they too need to “learn”
Globish. It is not an easy exercise, but it can
be done. Some of this book will help them.

Valahányszor egy angol anyanyelvő úgy tesz,
mintha te lennél a buta, kérlek add neki ezt a
könyvet. Ha úgy döntenek, hogy nem veszik
észre a problémájukat, ki lesznek hagyva a
kommunikációból. Ki lesznek hagyva
tevékenységekbıl másokkal – világszerte – ha
nem tanulják meg korlátozni azt a módot,
ahogy használják a nyelvüket. Az angol
anyanyelvőeknek korlátozniuk kell mind a
beszélt
mind
az
írott
angolt
a
kommunikációhoz
a
nem
angol
anyanyelvőekkel. Egy szóval, nekik is meg
kell tanulniuk Globish-ul. Ez nem egy
egyszerő feladat, de meg lehet csinálni.
Bizonyos része ennek a könyvnek segíteni fog
nekik.

Globish has a special name

A Globish-nak van egy saját neve

It is very important that the Globish name is
not “English for the World” or even “Simple

Az nagyon fontos, hogy a Globish név nem
„Angol a világnak” még csak nem is
„Egyszerő Angol”. Ha ennek a neve
bármilyen fajta angol volna, az angol
anyanyelvőek mondhatnák, hogy: „OK, mi
gyıztünk. Minden amit tenned kell az az,
hogy beszélj jobban angolul.” A Globish név
nélkül nem fogják megérteni, hogy ez egy
különleges fajta angol, és ez már nem az ı
angoljuk. A legtöbb angol anyanyelvőnek, aki
ezt érti, úgy kellene döntenie, hogy ez tetszik

English.” If its name were any kind of
English, the native English speakers would
say. “OK, we won. Now all you have to do is
speak better English.” Without the name
Globish, they will not understand it is a
special kind of English, and it is no longer
“their” English. Most native English speakers
who understand this should decide they like
it. Hopefully they will say: “Now I
understand that I am very lucky. Now my
language will be changed a little for the rest
of the world. Let me do my best, and they can
do their best, and we will meet in the
middle.”

neki. Remélhetıleg ezt fogják mondani:
„Értem, hogy én nagyon szerencsés vagyok.
A nyelvem kicsit meg fog változni a világ
másik részének. Hadd tegyem a legjobb
tudásom szerint, és ık is a legjobb tudásuk
szerint, és középen találkozni fogunk.”
Szóval a Globish egy olyan szó, ami elmondja
az angol anyanyelvőeknek – és a nem

So Globish is a word that tells native English
speakers – and non-native speakers – that

Az itt következı oldal a könyv egy másik részébıl való
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További bemutató oldal a Globish az egész világ címő könyv közepébıl

But the question will always be asked: “What
does “enough” mean? What is “enough?”
“Not enough” means that you cannot
communicate comfortably with anyone, in
English or Globish. You may not know
enough words or – more likely – you do not
say words with the right stresses, or you may
not know simple sentence forms and verb
forms. So how much is “too much?” “Too
much” makes many students learning
English feel they will “never be good
enough” in English.

De a kérdést mindig fel fogják tenni: „Mit
jelent az „elégséges”? Mi az, hogy
„elégséges”? A „nem elégséges” azt jelenti,
hogy nem tudsz megfelelıen kommunikálni
senkivel sem, sem angolul, sem Globish-ul.
Lehet, hogy nem ismersz elég szót – vagy ami
még valószínőbb – nem jó hangsúllyal
mondod, vagy nem tudod az egyszerő
mondat-és igeformákat. Szóval mennyi a „túl
sok”? A „túl sok” sok angolul tanuló diákkal
érezteti azt, hogy „sohasem leszek elég jók”
angolból.

The Council of Europe offers a Common
European Framework of Reference for Languages
(C.E.F.R.) that offers a situational test for
users of all second languages. By their
standard, the best user of Globish would be
an Independent User (Their category called
“B1”) THIS IS GIVEN EXACTLY IN
C.E.F.R.’s ENGLISH:

Az Európa Tanács a Közös Európai Nyelvi

Can understand the main points of clear
standard input on familiar matters
regularly encountered in work, school,
leisure, etc. Can deal with most
situations likely to arise whilst travelling
in an area where the language is spoken.

„Felkészülés nélkül részt tudok venni az
ismert,
az
érdeklıdési
körömnek
megfelelı, vagy a mindennapi témákról
(pl. család, szabadidı, tanulás, munka,
utazás, aktuális események) folyó
társalgásban.”

Can produce simple connected text on
topics, which are familiar, or of personal
interest. Can describe experiences and
events, dreams, hopes & ambitions and
briefly give reasons and explanations for
opinions and plans.

„Egyszerő kifejezésekkel tudok beszélni
élményekrıl, eseményekrıl, álmaimról,
reményeimrıl és céljaimról. Röviden is
meg tudom magyarázni, indokolni
véleményemet és terveimet.”

That is the test for “enough” for their B1 Independent User. It would be enough for the
Globish user too, if we added this:

Ez a teszt az „elégségeshez” az ı B1, az
Önálló Felhasználó szintjükhöz. Ez elégséges
volna a Globish-t használóknak is, ha ezt
hozzátesszük:

Referenciakeretet ajánlja (KER), ami egy
szituációs tesztet kínál másik idegen nyelv
használóinak. A sztenderdjük alapján a
legjobb Globish-t használó egy Önálló
Felhasználó lenne (a kategóriájukat B1-nek
nevezik). EZ PONTOSAN MEG VAN ADVA
A KER-BEN:

Az itt következı oldal a könyv egy másik részébıl való
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Bemutató oldal a Globish az egész világ címő könyv végébıl

Also allowed are (a) Names and Titles (capitalized), (b) international words like police

Szintén engedélyezettek ebben a könyvben a
(a) nevek és címek (nagybetővel), (b)

and pizza, (c) technical words like noun and
grammar in this book. Only common
agreement between speakers can decide
between them, of course, what other words to
allow beyond these 1500 Globish words. If
one person cannot understand an additional
word, then its use is not recommended. (See
Chapter 16 ).

nemzetközi szavak, mint a police és pizza, (c)
szakmai szavak, mint a fınév és nyelvtan.
Természetesen csak a beszélık közötti közös
megegyezés döntheti el, hogy milyen más
szavak vannak megengedve a 1500 Globish
szón túl. Ha valaki nem képes megérteni egy
ráadás szót, akkor annak a használata nem
ajánlott. (Lásd 16. fejezet).

Globish uses mostly Active Voice

A Globish jobbára cselekvı igealakot
használ

Globish speakers should understand Passive
and Conditional forms. But it is usually best
for Globish users to create messages in Active
Voice if possible. Who or what is doing the
action must be clear in Globish. English may
say:

A Globish-ul beszélıknek meg kellene
érteniük a szenvedı igealakot és a feltételes
módot is. De általában a Globish-t
használóknak az a legjobb, ha az üzeneteket
cselekvı igealakban hozzák létre, ha
lehetséges. Ki vagy mi csinálja a cselekedetet,
annak egyértelmőnek kell lennie a Globishban. Az angol lehet, hogy ezt mondja:

The streets were cleaned in the morning.

Reggel az utcák meg lettek tisztítva.

But Globish would say:

De a Globish így mondaná:

The workmen cleaned the streets in the
morning.

Reggel a munkások megtisztították az
utcákat.

Globish pronunciation has fewer
necessary sounds than traditional
English

A Globish kiejtésben kevesebb
szükséges hang van, mint a
tradicionális angolban

Globish sounds should be learned with each
word. Most important: Globish must use
syllable stress VEry corRECTly. Because there

A Globish hangokat az egyes szavakkal
együtt kellene tanulni. A legfontosabb: A
Globish-nak a szótaghangsúlyokat nagyon
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AMIT MÁSOK MONDANAK…
„Gratulálnom kell a GLOBISH THE WORLD OVER (Globish az egész világ) szerzıinek. A
könyv egy nagy jelentıséggel bíró úttörı munka, tele lenyőgözı meglátásokkal mind az angol,
mind a nem angol anyanyelvőek számára.”
Robert McCrum, a The Story of English szerzıje, és a London Observer irodalmi
szerkesztıje
„A pénzemet a Globish-ra tettem”
„…A Globish az egyik esélyes versenyzı az internet korában, hogy az új lingua franca legyen:
az angol nyelv 260.000 szavát lecsökkenti 1500 szóra. A nem angol anyanyelvőeknek könnyebb
megtanulni a Globish-t, ami tökéletesen illeszkedik abba a gyors mikro-blog kultúrába, ami az
internet körül jött létre.”
Tom Hayes, a Jump Point: How Network Culture is Revolutionizing Business írója
„Nyelvészek és üzletemberek egyaránt felismerték egy nemzetközi nyelv szükségét. A
nemzetközi munkaerı áramlás dinamizmusa, és az angol nyelv változó szerepe és státusza a
nemzetközi üzletben, megköveteli azt. Örömmel fogadom a Globish adoptálásáról szóló
szociálpolitikai, pszicholingvisztikai, pedagógiai érvelések mélyre nyúló áttekintését. Az
elvesztett, majd újra megszerzett etnikai és nyelvi azonosságtudat korszakában, döntı
jelentıséggel bír, hogy különbséget tegyünk a Globish - ami egy nyelv a kommunikációhoz -, és
az anyanyelv - ami az azonosságtudat kialakításának a nyelve - között. Egy másik gondolat, ami
talán szintén említést érdemel, hogy a Globish nemcsak egy kaput nyit ki a globális
megértéshez, hanem egy csoportazonosság tudatot is létrehoz a globális faluban.”
Monica Hoogstad, Üzleti angol oktató, a The English Channel-nél
„Azt hiszem, pont ennek a nagy jelentıséggel bíró könyvnek a segítségére van szükségük –
különösképpen – az angol anyanyelvőeknek hogy megértsék, a Globish nem helytelen angol.
Ahogy én látom, a Globish egy lehetséges segítség a nem angol anyanyelvőeknek; egy jól
körülhatárolt ösvény a helyes angol irányába. Jónak tartom, ahogy a könyv az angol tanulás
elismert alapelveire építkezik, a Globish nyelvet használva.”
Dr. Liddy Nevile, La Trobe University, Melbourne
„A Globish…azt tanítja nekünk, hogy minél inkább az angol nemzetközi nyelvvé válik, annál
inkább kikerül az angol anyanyelvőek kezébıl a nyelv felügyelete.”
Iman Kurdi, Arab News, 2006. december 23.
„A második világháború vége óta, egy „világ-angol” kialakulása elkerülhetetlen. De
amennyiben Nerriére hivatalosan kodifikálja a Globish-t, akkor a Globish státuszt fog nyerni. Ez
egy új és érdekes jelenség.”
Jack Chambers, nyelvész, University of Toronto
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New Translations of Globish the World Over
(Available as E-Books from www.globish.com, as paperbound at www.amazon.com)
Chinese
Dutch
Japanese
Spanish

显然，此版本的《全球语
沟通全世界》是为了那些想
要用他们的母语来学习全球
语这个工具，从而进行国际
交流的读者们准备的。此外
，这本书采用的英汉对照形
式也能让正在学习英语的学
生们看到全球语英语的基本结构
Translation by Luo Xi。

Russian

Deze versie van "Globish
over de hele wereld" is
duidelijk bedoeld voor
lezers die graag in hun eigen
taal iets willen leren over het
Globish-gereedschap voor
internationale
communicatie, maar ook laat
het studenten Engels de
basisstructuur zien van
Globish met daarnaast een
Nederlandse vertaling.
Translation: Clare Herrema,
Danielle Meijer, Pyt Kramer

Polish

Несомненно, эта версия
"Глобиш по всему миру"
для тех читателей, кто
хочет использовать свой
родной язык, чтобы узнать
о Глобиш-инстременте для
международного общения,
но она также позволяет
студентам, изучающим
английский увидеть
базовые структуры
Глобиша-английского,
переведенные на русский.
Translation by:
Dobrenko Lidiya with
Lapitsky Alexander

この「世界のグロービッシ
ュ」は、国際的コミュニケ
ーションの道具であるグロ
ービッシュを母国語で学び
たいという読者のためにで
きている。また英語を勉強
している人にグロービッシ
ュの基本的な構造を理解し
てもらうためにも、1文ごと

El nuevo libro electrónico, El
Mundo Globish (globish para el
mundo), observa cómo billones
de personas necesitan de un
lenguaje para hacer negocio a
través del globo. Describe como
el problema se está
solucionando por mucha gente
de habla inglesa no nativa. Este
libro se puede leer en Español y
a su lado está la traducción al
に日本語に訳してある。
Translation by: Akiko Ishibashi Globish.
Translation by
And Jan Askhoj
Languageway, Argentina

Globish

Polskojęzyczna wersja
ksiąŜki Globish The World
Over (Globish na całym
świecie) przeznaczona jest
dla czytelników, którzy
chcieliby dowiedzieć się
czegoś o Globish jako
narzędziu do
międzynarodowej
komunikacji. Co więcej,
pozwala ona uczącym się
języka angielskiego dostrzec
podstawowe struktury w
Globish dzięki tłumaczeniu
w wersji dwujęzycznej.
Translation: Wioleta Antecka

The original Globish The
World Over, the first book
ever written in Globish,
uncut with five extra
chapters on pronunciation
and grammar and Best
Practices, plus Obama's
Inaugural Address
translated side-by-side into
Globish. This has more for
teachers and advanced
students.

And one more book! The first
Globish literature….
NOT QUITE SHAKESPEARE
is a set of 9 short, one-act plays
for use in Globish-English
Conversation Classes, for
students to read in groups and
even perform. Helps with
pronunciation, sentence stress,
and conversational rhythms for
the intermediate to advanced
student of Globish-English.

(Web Sites with more Globish Information)
www.jpn-globish.com

www.bizeng.net
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