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Köszönetnyilvánítás

Egy ilyen terjedelmû szótár munkálatainak minden szakaszában sokan vesznek részt. Számos kollé-
gánk, munkatársunk, barátunk járult hozzá kisebb-nagyobb mértékben a szótár létrejöttéhez, akár 
anyaggyûjtéssel, akár tanácsaival vagy a szótár anyagához fûzött észrevételeivel. Köszönjük mind-
annyiuk közremûködését: 

Gálai Éva, Galamb Zoltán, Gázsity Mila, Kajtor Zsuzsánna, Kárpáti Orsolya, Kárpáti Zsolt, Kovács 
Gábor, Kovács János, Kôrös László, Láng Júlia, Lázár András Máté, Máthé Elek, Medgyes Péter, 
Marion Merrick, Mihály Árpád, Nagy Lajos, N. Tóth Zsuzsa, Ottlik András, Pál Miklós, Prószéky 
Gábor, Richter Borbála, Risbjerg Anna, Rádai Péter, Sellei Iván, Soproni András, Szegi Ádám, Sze-
mere Pál, Szilágyi Erzsébet, Ványi Kata, Varga Eszter, Varga Tamás, Villányi Imre, Vizi Katalin, Vizi 
Zsuzsanna, Wenszky Nóra.

Külön köszönet illeti kiadónk, a Grimm Kiadó valamennyi munkatársát, illetve az elektronikus 
kiadást gondozó MorphoLogic Kft. munkatársait.

Végül pedig minden olvasónkat arra biztatjuk, hogy juttassák el hozzánk észrevételeiket, javasla-
taikat.

Varga György és Lázár A. Péter
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Szerzői előszó

Magyar–angol általános szótárunkat kifejezetten magyaroknak írtuk. Ennek megfelelôen a nyelvtani 
információk, a szófajok nevei, a rövidítések stb. magyar nyelvûek. A szerkesztés egészét ennek ren-
deltük alá.

A jelen szótár elôdje elôször 2000-ben jelent meg. Frissességét, használhatóságát nemcsak nép-
szerûsége mutatta, hanem az is, hogy 2007-ben elnyerte el a Magyar Tudományos Akadémia KIVÁLÓ 
MAGYAR SZÓTÁR díját. A kezdetektôl fogva folyamatosan figyelemmel kísérjük az új szavakat, 
szókapcsolatokat, kifejezéseket, és az arra érdemesekkel állandóan bôvítjük az adatbázist. Az elsô 
megjelenés óta ezrével kerültek be újdonságok, új jelentések. A nyomtatott szótár e tekintetben min-
dig lassú, hiszen nem lehet néhány havonta újra tördelni, nyomtatni. Az elektronikus változat ugyan-
akkor állandóan változik és havonta frissül, ettôl aztán mindig naprakészebb a nyomtatottnál.

A szótár a Varga–Lázár-féle Angol egyetemes szótár (www.morphologic.hu/Angol-magyar-egyete-
mes-szotar-533.html) 2012. ôszi állapotát mutatja.

A szótár méretére nézve a hagyományos kéziszótár és nagyszótár között helyezkedik el. A kéziszó-
táraknál jóval többet tartalmaz: mintegy 77 000 címszót, 97 000 jelentést, 2500 címszóváltozatot, 
203 000 angol fordítást és 32 000) kifejezést, illetve használatot mutató példát.

A keresést kék színnel és áttekinthetô felépítéssel segítjük. Modern, általános nyelvû – a korszerû 
mûveltséghez elengedhetetlen – szókinccsel, példaanyaggal, sok idiómával, szlenggel járulunk hozzá 
ahhoz, hogy a szótárt Ön még nagyobb sikerrel használhassa. A brit használat mellett több helyen 
felvettünk amerikai (és esetenként néhány egyéb) változatokat is.

Ablakok
A könnyen összetéveszthetô magyar–angol álbarátokat külön kiemeltük. Ezek közül sokra Vigyázz, 
álbarátok! ablakokban is felhívjuk a figyelmet.

Akik az angol nyelvvel, nyelvtani rendszerével, az angol nyelvû országok kultúrájával ismerkednek, 
azokat nyelvhasználati ablakok is segítik: nyelvtani ablakok fôként a jelen magyar–angol szótárban, 
kulturális ablakok pedig a vele párhuzamos angol–magyar szótárban. 

Mellékletek (táblázatok)
Részletesebb tanulmányozásra adnak lehetôséget a (szintén mindkét nyelvi irányban megtalálható) 

mellékletek is, például a rendhagyó igék, néhány nagy szám, valamint  a katonai rendfokozatok brit 
és amerikai angol megfelelôi. Ezt a célt szolgálja A legfontosabb brit–amerikai eltérések c. miniszótár-mel-
léklet is.

Betétlap
A betétlapon – amely kényelmesen könyvjelzônek is használható – olyan információkat talál, ame-
lyekre a szótár használata során gyakran szüksége lehet. 

A betétlap ad segítséget és példákat a szótárban alkalmazott rövidítésekhez és jelekhez, valamint 
néhány helyesírási és nyelvtani jellegzetességre is fölhívja a figyelmet.

Az Ön szótára egyszerû felépítésû
– A szócikkek áttekinthetô méretûek és egyszerû szerkezetûek.
– Az összetett szavak önálló szócikkeket kaptak.
– A betétlapon mindig kéznél van az azonnali segítség.
– Minden információ gyorsan megtalálható. 

Ha rutinos szótározóként Ön csupán ennyit kívánt megtudni, a többirôl gyôzôdjön meg használat 
közben. A szótár elôtanulmány nélkül is jól forgatható: használja a belsô borítón található Gyors út-
mutatót.

Ha többre kíváncsi, illetve használat közben kérdése merül fel, forduljon az alább következô Útmu-
tatóhoz.
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Útmutató

Szócikk és címszó

A szótár alapegysége a szócikk, ennek elején áll a címszó. A címszó több szóból is állhat, pl. összetett 
szavaknál, írásváltozatoknál. Az összetett szavak egybe vagy kötôjellel is írhatók, valamint egyéb 
esetekben is adunk változatokat, így az alábbi szócikkek különbözô eseteket alkotnak:

parkolóautomata (egybeírt összetett szó)
parkett-táncos (kötôjeles összetett szó)
párbajtőröző v párbajtőrvívó (mindkét címszó egybeírt összetett szó)
parkett v parketta (címszó több változatban)
puhatolódzik v puhatolózik (írásváltozatok)
parkolási engedély (többszavas címszó)

A változatokat kis v választja el. A sorrend nem feltétlenül tükrözi gyakoriságukat.

A címszavak sorrendje

A címszavak szoros ábécérendben követik egymást, azaz a betûközöket és a kötôjeleket figyelmen 
kívül hagytuk. 

Ábécérendünkben nemcsak az i/í, o/ó, u/ú, ü/û, de az a/á, e/é is egy betûnek számít. Ezzel szemben 
az o és az ö, az ó és az ô, az u és az ü, valamint az ú és az û külön betûk. 

A sorrendek tehát például:

afféle imbuszkulcs okol de: koros buzuki
áfonya íme ókor kőr bűbáj
aforizma imént okos környék büdzsé

Az adó szó összetételei ilyen módon nincsenek szorosan egymás után, mivel közéjük az ábécésorrend 
miatt egyéb szavak is kerültek. Például:

adócsökkentés
adoma
adomány
adómegkerülés

Azonos alakú, különbözõ szófajú címszavak

Az azonos alakú, de különbözô szófajokhoz tartozó szavak külön szócikkben szerepelnek. Az átte‑
kinthetôséget a címszó elôtti felsô indexek is segítik:

1semmi fnév 1. űr space (…)
2semmi névmás 1. nothing; none; no (…)
3semmi sznév 1. (…) 2. teniszben love (…)

A szófaj megjelölésére legtöbbször nincs szükség, hiszen a fordításból egyértelmûen kiderül. Mint a 
fenti példában is látszik, csak akkor jelöljük, ha egyazon írott alakhoz több szófaj is tartozik.

Ha több szófaj összevonható, akkor így járunk el:
1,2fogamzásgátló fnév/ mnév contraceptive (…)
1,2egyfelvonásos mnév/ fnév one‑act (play)
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Szerepel a szófaj akkor is, ha a magyarból ez nem egyértelmû:

akácos fnév acacia grove

A fôbb szófajok szócikkeinek sorrendje a következô:

fnév ige mnév hat.szó névmás sznév névutó

Jelentések pontosítása

A jelentés pontosítására (a példával történô szemléltetésen kívül) az angol fordítás elôtt kisebb, kék‑
kel szedett értelmezés található:

pácol 1. élelmiszert pickle; cure; marinate; mari‑
nade (…) 2. fát stain 3. más anyagot, puhít steep

szabás 1. folyamat cutting; tailoring 2. fazon (…)

Idiómák, kifejezések, szókapcsolatok

Az idiómák jelentése nem tagjaik jelentéseibôl adódik össze, így általában nem is következtethetô ki. 
Ha nem ismerjük a szöget üt a fejébe idiómát, akkor a szög, az üt és a fej jelentéseit hiába ismerjük, 
együttes értelmük nem kitalálható. A szöget üt a fejébe tehát idióma: jelentése elgondolkodtat, eszébe 
jut. Az ilyen idiomatikus kifejezéseket a számozott jelentések után, új sorban szerepeltetjük:

szög 1. nail (…) 2 (…)  
♦ szöget üt a fejébe strike smb as odd/ strange; 
set smb thinking

–  A tipikus szókapcsolatok (kollokációk) szintén fontosak, még ha jelentésük nem is idiomatikus, 
például: szöget ver a falba vagy szöget kihúz. Ezek megjelenítése a következô módon történik:

szög 1. nail (…) szöget ver a falba drive/ ham‑
mer a nail into the wall ∙ szöget kihúz draw 
a nail (…)

Összetéveszthető szópárok

Sok magyar és angol szó azonossága csak látszólagos: a magyar ráció fônév angolul nem ratio; a ma‑
gyar reál (természettudományos) jelzô angolul nem lehet real.

Az ilyen álbarátokra a megfelelô szócikkek végén felhívjuk a figyelmet:

taktus beat; time   taktus ≠ tact

 Vigyázz, álbarátok!
a magyar taktus angolul nem tact, hiszen a tact 
magyarul annyit tesz: tapintat
(taktus = beat)
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cabrio convertible; cabriolet; drophead coupé
cache cache
cadenza cadenza
cafat 1. rongy rag; tatter; shred ‖ cafatokra tép 

tear smth into shreds/ pieces 2. nő slut; bitch
cafeteria v cafetéria (tax-exempt) fringe ben-

efits; perks  cafeteria ≠ cafeteria
cafka slut; bitch; tart; strumpet
cáfol 1. bizonyítva refute; disprove; disclaim 2. ta-

gadva deny ‖ cáfolja az állítást deny the claim
cáfolat 1. bizonyítva refutation; disproval 2. tagadva 

denial
cáfolhatatlan undeniable; irrefutable; indisput-

able
cáfoló disclaiming ‖ cáfoló nyilatkozat dis-

claimer
cafrang sallang frippery; bombast
cafrangos inflated; showy; bombastic; high-

flown
cakkos jagged; notched; scalloped
cakkoz jag; notch; pink; scallop
cakkozás pinking
cakkozó olló pinking shears
cakpakk v cakompakk v caklipakli lock, stock 

and barrel; bag and baggage
callgirl call girl
calque calque; mirror translation
cammog trudge/ drag/ lumber/ plod along
campanile campanile
camping camp/ camping/ caravan site  cam-

ping ≠ camping
campus campus
canga bike; push bike
Canossa ‖ Canossát jár humble »oneself«
cápa shark
cápaharcsa shark catfish; striped pangasius; iri-

descent shark
cápaveszély danger from sharks; felirat “danger: 

sharks”
cappuccino cappuccino
cár tsar; czar
cárevics tsarevi(t)ch; czarevi(t)ch
cári tsarist; czarist ‖ cári uralom tsardom; czar-

dom; tsarism; czarism
caritas charity
cárizmus tsarism; czarism; tsardom; czardom
cárnő tsarina; czarina

cárság czardom; tsardom; tzardom
casco ütközésre collision damage waiver; CDW; lopásra 

theft protection insurance
cassa kiírás cash desk; checkout
CB-rádió Citizens’ Band; CB radio
CD compact disc; CD
CD-író CD writer
CD-játszó v CD-lemezjátszó compact disc player; 

CD player; hordozható discman
CD-lejátszó CD player
CD lemez compact disc; CD (disk)
CD-ROM CD-ROM
CD-ROM meghajtó CD-ROM drive
CD-tartó készülékben CD caddy
C-dúr C major
cecelégy tsetse fly
cech bill; am check; am tab ‖ állja a cechet pay 

the bill; pick up the tab; foot the bill
cécó 1. mulatás shindig; knees-up 2. hűhó fuss; rig-

marole; rigamarole
céda wanton; tart; strumpet
cédé CD; compact disc
cedille horgocska pl. ç, e, alatt cedilla
cédrus v cédrusfa 1. növény cedar (tree) 2. faanyag 

cedar (wood)
cédrusolaj cedar oil; oil of cedar
cédula 1. slip (of paper); card 2. katalógusban (index) 

card
cédulakatalógus card index/ catalogue
céduláz card; excerpt
cefre slop
cég firm; business; company; operation; outfit
cégalapítás establishing a company/ business/ 

firm
cégautó company car
cégbejegyzés registration/ incorporation of a 

company/ business/ firm
cégbélyegző company/ firm stamp
cégbíró registrar of companies
cégbíróság company (registration) court; br Com-

panies House; registrar of companies
cégcsoport group of companies/ businesses/ firms
cégér (shop) sign; sign (board)  

♦ jó bornak nem kell cégér good wine needs 
no bush

cégéres notorious; infamous
céges corporate; company

C, c cégfelvásárlás buyout; acquisition
cégfilozófia mission statement
céginformáció company/ corporate register
cégjegyzék company register; register of com-

panies/ businesses
cégjelzés levélpapíron letterhead
cégjelzéses letterheaded
cégjog company/ corporate law
cégkivonat certificate of registration/ incorpora-

tion
cégközlöny Company Court bulletin/ newslet-

ter
cégnév company name
cégnyilvántartás company registration
cégszerű official; authoritative ‖ cégszerû alá-

írás authorized signature
cégtábla (shop) sign; sign (board); gyűjtőnévként 

signage
cégtárs partner
cégtulajdonos proprietor; owner (of a business/ 

firm/ company)
cégvezetés company management
cégvezető manager; head
céh (craft) guild; gild; corporation
céhbeli férfi guildsman; nő guildswoman
céhlevél guild charter
céhmester guild master
céhrendszer guild system
cejgvászon dungaree
cekker shopping/ carrier/ tote bag; tote
cékla beet; beetroot; am (red) beet
céklaleves borscs borsch; borscht; borshch; bor-

shcht
céklasaláta beetroot salad; am (red) beet salad
céklavörös beet red; hátravetve: (as) red as beet-

root ‖ céklavörösre változott az arca her face 
turned beet red; her face turned red as beet-
root

cél 1. szándék aim; object; goal; end; purpose; point; 
cause; design ‖ látogatásunk célja the pur-
pose of our visit ∙ mi ennek a célja? what’s 
the point of/ in this? ∙ mi célt szolgál? what 
use/ purpose does it serve/ have? ∙ azzal/ abból 
a céllal/ célból, hogy {mondat} with the aim/ 
purpose of doing smth; in order to do smth; 
in order that {mondat}; so as to do smth; with 
a view to do smth ∙ e célra to that end ∙ elér 
egy célt achieve a purpose/ goal; attain an ob-
ject/ goal ∙ célul tûz ki vmit set smth as an 
aim ∙ a nagy cél érdekében for the great cause 
2. végpont end; destination ‖ kirándulásunk 
célja the destination of our trip 3. sport ‖ befut 
a célba run home ∙ elsônek ér a célba be first 
home 4. célpont mark; target ‖ célba lô shoot 

at a target ∙ célba talál hit the mark/ target 
∙ célba vesz vmit (take) aim at smth; take 
sight at smth ∙ célt téveszt miss »one’s« /the 
target ∙ célt téveszt (pl. megjegyzés) go down 
the wrong way

cél- special-purpose ‖ célgép special-purpose ma-
chine

célállomás destination
célba ugrás ejtőernyővel accuracy jump
célbíró placing judge
célcsoport focus/ target group
celeb celeb
celebrál 1. misézik officiate; celebrate; perform 

Mass 2. ünnepel celebrate
celebritás celebrity
célegyenes finishing straight; home straight/ 

stretch
célelőirányzat objective
celesta celesta; celeste
célfekete bull’s eye
célfeladat task
célforgalom access ‖ kivéve célforgalom except 

for access
célfotó photo finish ‖ célfotóval nyer (hajszálon 

múlik) it’s photo finish
célgolyó biliárdban object ball
célgömb (front) sight
célhatározó adverbial of purpose; purpose ad-

verbial
célhatározói mellékmondat (adverbial) clause 

of purpose
célhitel earmarked credit
celibátus celibacy
célirányos expedient; suitable; appropriate; jól célzott 

targeted
célkereszt target cross
célkitűzés object; objective; aim; goal; programme 

target
célközönség target(ed) audience; olvasók targeted 

readership
cella 1. épületben cell 2. műszaki cell 3. informatikában 

cell ‖ cellák egyesítése/ felosztása/ törlése merge/ 
split/ delete cells 4. nyomtatványon cell; box; check-
box

cellatárs cell mate
céllövészet 1. target/ rifle practice 2. sport shoot-

ing
céllövölde shooting gallery
celluláris telefon cellphone; cellular phone
celluloid celluloid
cellulóz cellulose; wood pulp
cellux sellotape; scotch tape® (a 3M Company 

bejegyzett védjegye); sticky tape
cél nélküli aimless; purposeless
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egyeztet

Egyeztetés

• Az alany és az ige egyeztetése

A személyt angolul csak jelen idô egyes szám harmadik személyben jelöljük, -s raggal. A sing énekel 
igén bemutatva: I/you/we/they sing — he sings.

Múlt idôben valamennyi alak azonos: I/you/she/we/they sang.

(Közel) teljes ragozása csak a be igének van; még múlt idôben is van két különbözô alakja:

I am vagyok we are vagyunk
you are vagy, (ön) van you are vagytok, (önök) vannak
he/she/it is (ô) van they are vannak

I was voltam we were voltunk
you were voltál, (ön) volt you were voltatok, (önök) voltak
he/she/it was (ô) volt they were voltak

Az egyeztetési alapszabály, hogy egyes számú alanyhoz egyes számú, többes számúhoz többes számú 
ige járul: The boy (=he) sings — The boys (=they) sing.

Nem csupán többes számú fônevek után, hanem két kapcsolt egyes számú fônév után is többes 
számú igét kell használni: 

The ham and the sausage are in the pantry on the top shelf
A sonka és a kolbász a spájzban van a felsô polcon.

Az and segítségével képzett összetett szavaknál mégsem ilyen az egyeztetés; ezek egy egységnek minô-
sülnek: 

bacon and eggs sonkás tojás
bread and butter vajas kenyér
rock and roll rock and roll

Bread and butter is [nem are] their only idea for packed lunch
A vajas kenyér az egyetlen ötletük hideg ebédre.

• Névmásegyeztetés: visszautalás névmásokra

 Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy a névmásokra milyen névmásokkal utalunk vissza.

Névmás Személyes
(alanyi)

Személyes
(tárgyi)

Birtokos Visszaható

everyone
someone/anyone
no-one they them their themselves

who
every/each x
one one one one’s oneself
nothing it it its itself
everything it it its itself
this/that it it its itself
these/those they them their themselves

egyeztet 1. pl. ellenfeleket try to reconcile 2. pl. szö-
vegeket compare; harmonize 3. ellenőriz check; 
crosscheck; verify 4. pl. véleményt compare/ match 
views; negotiate; coordinate; check 5. nyelvtanban 
agree

egyeztetés 1. pl. ellenfeleké reconciliation 2. pl. szö-
vegeké comparison; harmonizing; harmoniza-
tion 3. ellenőrzés checking; check; crosscheck; 
verification 4. pl. véleményeké comparison of views; 
checking views/ opinions; negotiation; coordi-
nation 5. nyelvtani agreement; concord

egyeztető bizottság reconciliation/ arbitration 
committee

egyeztetőtárgyalás negotiation; arbitration
egyezség 1. megállapodás agreement; accord; com-

pact ‖ egyezségre jut come to an agreement 
2. kiegyezés compromise; conciliation; agreement; 
understanding 3. jogi settlement; covenant ‖ pe-
ren kívüli egyezség out‑of‑court settlement 
∙ peren kívül egyezségre jut reach a settle-
ment; settle the case out of court

egyezségokmány covenant; deed of arrange-
ment

egyezségszegés breach of agreement
egyfajta 1. azonos hátravetve: of the same kind/ 

type 2. vmiféle certain; hátravetve: of a certain/ 
special sort/ kind

egyfázisú single‑phase; monophase
egyfedelű repülőgép monoplane

egyfelé in the same direction
egyféle 1. azonos hátravetve: of the same kind 2. egy 

fajta one kind/ sort (amiből: of); hátravetve: of one 
kind/ sort 3. vmiféle certain; hátravetve: of a cer-
tain/ special sort/ kind

egyféleképpen in (just/ only) one way
egyfelől 1. azonos irányból from the same direction 

2. ‖ egyfelôl {mondat}, másfelôl {mondat} 
on the one hand {mondat}; on the other (hand) 
{mondat}

1,2egyfelvonásos mnév/ fnév one‑act (play)
egyfogatú one‑horse
egyfokozatú single‑phase; single‑stage
egyfolytában continuously; without stopping; 

without a break; together; in one go; in a row; 
on the trot ‖ nyolc napig egyfolytában for 
eight days running; for eight days in a row 
∙ tíz órát alszik egyfolytában sleep for ten 
hours solid

egyfontos one‑pound piece/ coin
egyfordulós single‑round
egyforintos one‑forint piece/ coin
egyforma uniform; the same; hátravetve: of the 

same form/ shape/ size/ kind; alike ‖ egyforma 
a hajuk they have the same hairstyle ∙ nem 
egyforma not identical/ alike ∙ teljesen egy-
formák they are alike; they are a spitting im-
age of each other ∙ nem vagyunk egyformák 
it takes all sorts to make a world

NYELVINFÓ

A this/that és a these/those névmásokra nem önmagukkal, hanem az it és a they alakjaival utalunk: 

That’s too big, isn’t it? 

A they, them, their, themselves névmások használatáról a következôket érdemes megjegyezni:
– Az everyone, someone, no-one, who névmásokra legjobb többes számban visszautalni:

If someone is choking, you should bang their back.
Who left their umbrella in the office yesterday?

– Ha 3. személyrôl beszélünk, és az illetô neme nem ismert, szintén használjuk a they névmást:

Everyone should have their ticket ready 
Mindenki készítse elô a jegyét!

– Ugyanerre a célra a he or she, a him or her és a his or hers alakok túl választékosak, illetve erôl-
tetettek:

Everyone should have his or her ticket ready

– Ugyanerre a célra a he, him, his alakokat se használjuk; ez nem rossz, csak udvariatlan (hiszen 
megfeledkezik a nôkrôl):

Everyone should have his ticket ready



408gerilla‑hadviselés

G

409 góc

G

gerilla‑hadviselés guerilla/ guerrilla tactics/ warfare
gerinc 1. emberi spine; backbone 2. hegyen ridge; 

crest 3. könyvön spine 4. jellem backbone; strength 
of character; moral fibre; integrity

gerinccsapolás spinal tap; lumbar puncture; LP
1gerinces fnév vertebrate
2gerinces mnév 1. élőlény vertebrate 2. jellemes up‑

right; honest; principled
gerincferdülés scoliosis; kyphosis; lordosis; ab‑

normal curvature of the spine
gerinchálózat primary network
gerinchálózati kapcsolat backbone link
gerincoszlop spinal/ vertebral column
gerincsérülés spinal injury
gerinctelen 1. állat invertebrate 2. jellemtelen spine‑

less; dishonest; weak‑kneed
gerinctörés vertebral fracture
gerincvelő spinal marrow/ cord
gerincvezeték primary power line
gerincvonal hajóé keel line
gerjed 1. ‖ haragra gerjed fly into a rage/ tem‑

per/ passion ∙ szerelemre gerjed vki iránt fall 
in love with smb 2. nemileg be aroused (sexu‑
ally); be sexed up

gerjedelem 1. emotion; excitement; passion 2. nemi 
desire; lust

gerjeszt ‖ haragra gerjeszt anger; infuriate; mad‑
den; put into fury

gerle turtle dove ‖ sirató gerle mourning dove 
∙ vadgerle European turtle dove

germán Germanic
germanista German/ Germanic scholar
germanizmus German word/ idiom; word/ usage/ 

idiom modelled on German ‖ bocs’, becsúszott 
egy germanizmus (= káromkodás) excuse my 
French

gerontofil gerontophile
gerontokrácia gerontocracy
gerontológia gerontology
gerontológiai gerontological
gerontológus gerontologist
gersli v gerstli pearl/ pearled barley
gerund v gerundium gerund
gerundos v gerundiumos gerundial; gerundive
gésa geisha (girl)
gesta medieval chronicle
gesz G flat
gesztenye 1. szelíd (sweet/ Spanish) chestnut ‖ sült 

gesztenye roast(ed) chestnut 2. vad horse chest‑
nut  
♦ kikaparja vkinek (a tûzbôl) a geszte-
nyét be smb’s cat’s paw

gesztenyeárus chestnut woman
gesztenyebarna chestnut (brown)

gesztenyefa chestnut (tree)
gesztenyepüré sweet chestnut puree with whipped 

cream
1gesztenyés fnév 1. chestnut grove 2. árus chest‑

nut (wo)man
2gesztenyés mnév hátravetve: of/ with chestnuts
gesztenyeszínű chestnut(‑coloured)
gesztikulál gesticulate; gesture
gesztor general contractor
gesztus 1. gesture; motion; movement 2. ‖ nemes 

gesztus noble gesture/ deed/ act  gesztus ≠ 
jest

gesztusértékű significant; indicative; revealing; 
symptomatic

gettó ghetto
gettósodás v gettósítás ghettoization
gettósodik v gettósít ghettoize
géz (medical/ antiseptic) gauze  géz ≠ gaze

 Vigyázz, álbarátok!
a magyar géz angolul nem gaze, hiszen a gaze 
magyarul: néz(és), bámul(ás))
(géz = gauze)

gezemice hotchpotch; am hodgepodge
gézengúz rascal; imp; ne’er‑do‑well; good‑for‑noth‑

ing
Ghána Ghana
ghánai Ghanaian
Gibraltár Gibraltar; the Rock
gibraltári Gibraltarian
giccs kitsch
giccses kitsch; kitchy ‖ giccses holmi [!] tat
gida kecske kid
gidres‑gödrös bumpy; uneven; rough; hátravetve: 

full of potholes
giga‑ egymilliárdszoros giga‑
gigabájt v gigabyte gigabyte
gigabit gigabit
gigantikus gigantic; colossal; [!] ginormous
gigantománia megalomania  gigantománia 

≠ gigantomania
gigantomániás megalomaniac  gigantomá‑

niás ≠ gigantomaniac
gigantposzter hoarding; am billboard
gigász giant
gigászi 1. gigászra jellemző gigantesque 2. óriási gigan‑

tic; colossal; gargantuan; erő herculean
gigerli coxcomb; beau; dandy; fop
gikszer 1. blunder; howler; baki blooper; fluff 2. bi‑

liárdban miscue
giliszta 1. earthworm; csalinak (angle)worm; am night 

crawler/ walker; am fish(ing)/ dew worm; am wig‑
gler 2. bélben tapeworm

gilisztahajtó t(a)eniafuge
gím hind
gimnasztika gymnastics
gimnasztyorka Russian soldier’s blouse
gimnazista grammar school student; középiskolás 

am high‑school student
gimnázium (general) secondary school; hagyomá‑

nyos latinos grammar school; középiskola am high school 
‖ elsô gimnáziumba jár be in her/ his first year 
at grammar school  gimnázium ≠ gymna‑
sium

 Vigyázz, álbarátok!
a magyar gimnázium angolul nem gymnasium, 
hiszen az angol gymnasium jelentése: tornate-
rem
(gimnázium = grammar school)
Az európai kontinentális kultúrával tisztában 
lévõ angol beszélõ persze a gymnasium hallatán 
azért fogja tudni, mirõl van szó (ha a szöveg‑
környezetbõl nem is mindig derül ki):   
He’s found a good gymnasium =   
’Jó gimit talált’? v. ’Jó tornatermet talált’?

gimnáziumi grammar school; középiskolai am high 
school ‖ gimnáziumi tanuló grammar school 
student; am high‑school student

gímszarvas red deer
gin gin
ginzeng v ginszeng ginseng
gipsz orvosi/ szoboranyag plaster (of Paris) ‖ gipszbe 

tesz put smth in a cast / in plaster  gipsz ≠ 
gypsum

gipszel plaster; put plaster on smth
gipszelés plasterwork
gipszkarton plasterboard
girbegörbe v girbegurba winding; twisting; ser‑

pentine; meandering
girhes 1. ló thin‑flanked; skinny 2. ember skinny; 

bony; scraggy; emaciated
girland garland; festoon; wreath
giró giro
gírosz gyro; doner kebab ‖ két gírosz two gyros
giroszkóp gyroscope
gisz G‑sharp
gitár guitar
gitárművész guitar artist; guitar performer
gitáros guitarist; guitar player; gitárművész guitar 

artist
gitározik play the guitar
gitt (glazier’s) putty
gittel putty
gk. [= gépkocsi] car; am automobile
G kulcs G clef; treble clef

gkv. [= gépkocsivezetô] car/ automobile driver
glabella glabella
gladiátor gladiator
gladiátorszandál gladiator sandal
gladiólusz sword lily; gladiolus; gladiola
glagolita Glagolitic ‖ glagolita írás Glagolitic 

script
glanc shine; glimmer; glitter
glancol shine
glasgow‑i Glaswegian
glasznoszty glasnost
glaukóma glaucoma
gleccser glacier
gleccserszakadék crevasse
gléda order; line ‖ glédába állít line/ draw up; 

muster
gleichschaltolás gleichschaltung
glettel putty; plaster; fill smth in
glettvas plastering trowel; finishing trowel
glicerin glycerin(e); glycerol
glikémiás index glyc(a)emic/ index; GI
globális 1. világ‑ global 2. átfogó global; overall; 

aggregate; comprehensive
globálisan 1. világméretekben globally 2. as a whole; 

by and large; in the aggregate
globális felmelegedés global warming
globális helymeghatározás global positioning 

system; GPS
globalizáció globalization
globalizáció‑ellenesség antiglobalization; an‑

ti‑globalist sentiment
glóbusz 1. globe 2. the Globe/ Earth
glória 1. szenté halo; nimbus; glory 2. dicsőség glory; 

distinction; fame
glossza 1. írásmű comment(ary); skit; squib  glosz‑

sza ≠ gloss 2. margón gloss; marginal note
glosszárium glossary
glosszáz write a comment(ary)/ skit/ squib about 

smth
glosszolália glossolalia; speaking in tongues
glottisz hangrés glottis
glukóz v glükóz glucose
gluon gluon
g‑moll G minor
gnóm gnome; goblin; dwarf
gnoszeológia epistemology  gnoszeológia ≠ 

gnoseology
gnoszticizmus gnosticism
gnosztikus gnostic
gnú gnu; wildebeest
go v gó játék go; I‑go
gobelin (Gobelin) tapestry
góc centre; seat; source ‖ az ellenállás gócai pock‑

ets of resistance
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six‑month; six months’; semiannual; biannual; 
hátravetve: lasting/ for six months

hathavonként v hathavonta every six months; 
semiannually; biannually; half‑yearly

hathavonkénti half‑yearly
hathengeres six‑cylinder
hathetes 1. időtartam six‑week; six weeks’; hátra-

vetve: lasting six weeks; hátravetve: of six weeks 
2. kor six‑week‑old; six weeks old

hatheti six‑week; six weeks’
hat hónapos 1. hat hónapig tartó six‑month; six 

months’; hátravetve: lasting six months; hátra-
vetve: for/ of six months 2. kor six‑month‑old; six 
months old

hátirat endorsement ‖ hátirattal ellát endorse
hátitáska satchel
hátizom back muscle
hátizsák backpack; rucksack; knapsack; iskolai 

satchel; kis méretű daypack
hátizsákba csomagol backpack
hátizsákos turista backpacker
hatjegyű six‑digit
hatkerekű six‑wheel(ed)
hátlap 1. érméé, lapé reverse; subordinate side ‖ lásd 

a hátlapon/ hátlapot see over(leaf) 2. könyvé, 
mobiltelefoné back cover 3. leengedhető hátsó lap jármű-
vön tailboard; tailgate

hatlapfejű csavar hexagonal/ hex head bolt
hatlapú anyacsavar hexagonal nut
hatlovas six‑horse
hatlövetű six‑shooter
hatnapi six days’; hátravetve: of/ lasting six days
hatnegyedes ütem six‑four time
hatnyolcados ütem six‑eight time
ható acting; effective; hátravetve: having an effect 
‖ vmire ható hátravetve: having an influence 
on smth; hátravetve: affecting smth ∙ gyorsan 
ható rapid‑acting; rapidly acting

hatóanyag agent; active ingredient ‖ természe-
tes hatóanyag natural ingredient

hatod a sixth (part)
hatodév sixth year ‖ hatodéven in the sixth year
hatodéves sixth‑year
hatodéves hallgató sixth‑year student
hatodik sixth; 6th; 6th ‖ hatodikba jár go to 

the sixth form; be a sixth‑form/ sixth‑grade stu‑
dent ∙ VI. Lajos Louis the Sixth; Louis VI 
∙ a hatodik hónapban van she’s in her/ the 
sixth month ∙ a hatodik oldalon on page 6; 
on the sixth page

hatodika (the) sixth; (the) 6th; (the) 6th ‖ már-
cius hatodika the sixth of March; March the 
sixth; am March sixth ∙ hatodikán on the 
sixth

hatodikai hátravetve: of the sixth ‖ március hato-
dikai hátravetve: of the sixth of March; hátravetve: 
of March the sixth; am hátravetve: of March sixth

1hatodikos fnév tanuló sixth‑form pupil/ student; 
sixth‑grader

2hatodikos mnév 1. tanuló sixth‑year; sixth‑form; 
sixth‑grade 2. pl. könyv sixth‑year; hátravetve: for/ 
of the sixth year/ form/ grade

hatodíziglen to the sixth generation
hatodmagával with five other people
hatodrész a sixth (part)
hatodszor (for) the sixth time (around)
hatodszorra v hatodjára for the sixth time
hatóerő (active) force; agency; efficiency; efficacy
‑ható/ ‑hető ‑able ‖ iható/ ehetô drinkable/ eat‑

able
hatóképesség efficacy; efficiency
hatókör scope
hatol ‖ vminek a mélyére hatol get to the bot‑

tom of smth
hátoldal 1. érméé, lapé reverse; subordinate side 
‖ l. a hátoldalt see overleaf ∙ a hátoldalt is 
ki kell tölteni complete both sides 2. hanglemezé 
flip side; B‑side

hatoldalas six‑page
hatórai 1. időtartam six‑hour; six hours’; hátravetve: 

lasting/ for/ of six hours 2. időpont ‖ a hatórai 
vonat the six‑o’clock train

hatóránként every six hours
hatórás six‑hour; six hours’; hátravetve: lasting/ 

for/ of six hours ‖ hatórás állása van work six 
hours a day

hátország hinterland
1hatos fnév 1. szám (the number/ figure) six 2. jármű 

the (number) six 3. zenei sextet(te)
2hatos mnév 1. hat részből/ darabból álló sixfold; six‑piece 

2. hat irányú six‑way 3. hatos számú hátravetve: number 
six ‖ hatos kijárat gate (number) six

hatóság authority ‖ felsôbb hatóság higher au‑
thority ∙ a hatóság tölti ki for office use

hatósági official; hátravetve: of the authorities
hatósági állatorvos official veterinarian
hatósági bizonyítvány official certificate
hatósági közeg officer of the law; public serv‑

ant
hatóságilag officially
hatóságilag engedélyezett licensed
hatosával in sixes; in groups of six; six by six; six 

at a time
hatosban the six of us/ you/ them
hatos csomagolás v hatos kiszerelés six‑pack; 

sixer
hatósugár (effective) range; rádióadóé footprint; 

repülőgépé range

-ható NYELVINFÓ

-ható/-hetô és -hatatlan/-hetetlen képzôk megfele‑
lôi

•		A	-ható/-hetô párosnak tárgyas igék esetén leg‑
többször a termékeny angol képzô, az ‑able felel 
meg. A	jelzôi	-ható/-hetô	majdnem	mindig	for‑
dítható a következôképpen is:

iható → drinkable
kezelhetô → manageable
letölthetô → downloadable

Ezek	tagadó	alakját	legtöbbször	az	-un képzô‑
vel	alkotjuk:

ihatatlan → undrinkable
kezelhetetlen → unmanageable

Vigyázat!	A	-ható/-hetô	angol	megfelelôjét	sok‑
szor nem az ‑able, hanem az ‑ible képzôvel 
alkotjuk:

audible hallható
intelligible érthetô
convertible átalakítható/átváltható
defensible védhetô.

•	az	állítmányi	-hatót viszont sokszor nem az 
-able képzô	segítségével	fordítjuk:

valami jól/nehezen …-ható →
something is easy/hard + to + ige

A betegség nem könnyen kezelhetô. →
The illness is not easy to treat

Az	olvasható, hallható, látható típusú szavak több‑
féleképpen	fordíthatók	angolra:–	teljes	értékû	
fordításuk, például:

az olvasható (kézírás) → legible (handwriting)
hallható → audible
látható → visible

– ún. „üres” használatuk, például: 

a falon olvasható betûk.

Ennek a magyar olvashatónak egyszavas angol 
megfelelôje	nincs;	a	legible melléknévvel soha 
nem	fordítható!	A	helyes	angol	fordítás:

the letters (that you can read) on the 
wall.

hatosztályos six‑class; six‑grade ‖ hatosztályos 
iskola six‑year general school

hatótávolság range; reach; radius (of action)

hatökör dolt; ass; clot; [!] dimwit
hatpárti six‑party
hatperces six‑minute; six minutes’; hátravetve: of/ 

lasting six minutes
hatputtonyos tokaji bor six‑star; six‑butt
hátra 1. irány back; backward(s) ‖ hátra arc! about 

turn!; am about face! ∙ hátra! (orvos, mikor kiüt) 
clear! 2. elmaradt dolog hátravetve: left; behind ‖ hátra 
van vmivel be behind (amivel: in/ with) ∙ nem 
sok van neki hátra haven’t got too much left 
∙ nincs más hátra, mint… there’s nothing 
left but to … ∙ egy/ kettô megvan/ kész/ letudva, 
egy/ kettô még hátra van one/ two, etc. down; 
one/ two to go

hátraad pass/ send smth backwards
hátraarc ‖ hátraarcot csinál about‑turn; make 

an about‑turn; am about‑face; am make an 
about‑face

hátrább further/ farther back; more in the back‑
ground ‖ hátrább áll stand in the back; step 
back  
♦ hátrább az agarakkal not so fast

hátrabilincsel handcuff smb at the back
hátrabillen tilt backwards
hátra bukfenc backward(s) roll
hátrabukik fall backwards
hátradob throw/hurl/ fling/sling smth back
hátradől sit/lean back; recline
hátraesik fall on »one’s« back
hátrafelé back(wards)
„hátrafelé nyíl” billentyű backspace
hátrafésül comb smth back
hátrafésült haj swept‑back/ brushed‑back hair
hátrafordít turn smb/ smth back
hátrafordul 1. testtel turn (a)round 2. fejjel look 

back
hátrahagy 1. otthagy leave smb/ smth behind 2. örök-

séget leave/bequeath smth to smb
hátrahajlik bend/lean back
hátrahanyatlik fall backwards
hátrahőköl	recoil;	jerk/	spring back
hátrahúz draw/pull smth back
hátrahúzódik draw back; withdraw; retreat
hátrahúzós játékautó pullback
hátraigazít ‖ hátraigazítja az órát set/put 

the clock back
hátrakiált shout/ call back
hátraköt tie smth back
hátraküld send smb back
hátrál 1. ember back away/ off; draw back; 

withdraw 2. sereg retreat; retire 3. jármű reverse; 
back; go into reverse 4. pl. bokszoló step back 
5. tömeg withdraw; recede 6. víz recede; ebb; 
subside


