
VII

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: 

Csides Csaba, Gálai Éva, Galamb Zoltán, Gázsity Mila, Gollob Szabolcs, Kajtor Zsuzsánna, Kár-
páti 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, Jeremy Parrott, Prószéky Gábor, Richter Borbála, Risbjerg Anna, Rádai 
Péter, George Seel, Sellei Iván, Soproni András, Szegi Ádám, Szemere 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. Annyit biztosan meg tudunk ígérni, hogy semmit sem hagyunk olvasatlanul.

Lázár A. Péter és Varga György
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Szerzői előszó

Angol–magyar 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 elõdje elõször 2000-ben jelent meg. Frissességét, használhatóságát nemcsak nép-
szerûsége mutatta, hanem az is, hogy 2007-ben az elsõk között nyerte el a Magyar Tudományos 
Akadémia KIVÁLÓ MAGYAR SZÓTÁR díját. A kezdetektõl fogva folyamatosan figyelemmel kísér-
jük 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 mindig lassú, hiszen nem lehet néhány havonta újra tördelni, nyomtatni. Az elektro-
nikus változat ugyanakkor állandóan változik és havonta frissül, ettôl aztán mindig naprakészebb a 
nyomtatottnál.

A szótár a Lázár–Varga-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: 77 000-nél több címszót, 107 000 jelentést, 5100 címszóváltozatot, 
194 000 magyar fordítást, és 34 000 kifejezést, illetve használatot mutató példát. Többszavas igék-
bôl („phrasal verbs”) 2300-nál többet kínálunk.

A keresést kék színnel és áttekinthetô felépítéssel segítjük. Modern, általános nyelvû, a korszerû 
mûveltséghez elengedhetetlen angol 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 angol–magyar 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: kulturális ablakok a jelen angol–magyar szótárban, nyelv-
tani ablakok pedig fôként a vele párhuzamos magyar–angol szótárban. 

Mellékletek (táblázatok)
Részletesebb tanulmányozásra adnak lehetôséget a (szintén mindkét nyelvi irányban megtalálható) 
mellékletek is, például a rendhagyó igék, a fontosabb angolszász mértékegységek, a gyakori kereszt-
nevek. Ezt a célt szolgálja a brit–amerikai és amerikai–brit miniszótár melléklet 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 kiejtési átíráshoz is.

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 angol összetett szavak egybe, kötôjellel, sôt külön is írhatók, így az 
alábbi szócikkek különbözô eseteket alkotnak.

wagonload v waggonload (többféle írásmódú, egybeírt összetett szó)
wagon v waggon (többféle írásmódú szó)
wagon-lit (kötôjeles összetett szó)
wagon train (különírt összetett szó)
wagon wheel effect (különírt 3 tagú összetett szó)

A változatokat kis v választja el. A sorrend nem feltétlenül tük rözi gyakoriságukat. Amikor a válto-
zatok között a brit és amerikai angol (vagy egyéb régió) különbsége rejlik, ezt például br és am jelöli. 
A többi földrajzi rövidítést lásd a betétlapon.

A címszavak sorrendje

A címszavak szoros ábécében követik egymást, azaz a betûközöket és a kötôjeleket figyelmen kívül 
hagytuk. A wind szél szó összetételei például nincsenek szorosan egymás után: közéjük az ábécérend 
miatt egyéb szavak is kerültek:

wind generator szélerômû (…)
winding ka nyar gó (…)
winding-up 1. felhúzás (óráé) (…)
windmill farm szélerômû-park

A többszavas igék nem ebben a betûrendben helyezkednek el, hanem saját igéjük után kék háromszög 
vezeti be ôket. A wind down például nem a windbag után következik, hanem a wind igét követi:

2wind /waɪnd/ ige 1. forgat; csavar; teker (…)  
▶ wind down 1. kipiheni magát; lazít (…)  
▶ wind up /waɪnd/, wound /waʊnd/, wound 
/waʊnd/ 1. fölteker; fölhúz (…)

windbag /ˈwɪndbæg/ 1. (…) szószátyár alak (…) 

Azonos alakú, különböző szófajú címszavak

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

1beat (…) fnév 1. ütés (…)
2beat (…) ige 1. (meg)üt; (meg)ver (…)
3beat mnév kimerült; fáradt (…)

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.

Szerepel tehát minden esetben a szófaj, ha a magyarból ez nem egyértelmû:

logician fnév logikus – szemben ezzel: logical mnév logikus

Egyes értelemszerû esetekben – ha több szófaj összevonható –, így járunk el:
1,2breast-deep mnév/ hat.szó mellig (érô)
1,2booze /buːz/ fnév/ ige pia/ piál
1bereft /bɪˈreft/ ige → bereave
2,3bereft /bɪˈreft/ mnév/ hat.szó megfosztott; meg-

fosztva

A fôbb szófajok szócikkeinek sorrendje a következô:

fnév ige mnév hat.szó névmás sznév elölj.

Jelentések pontosítása

A jelentés pontosítására (a példával történô szemléltetésen kívül) zárójelet használunk, benne dôlt 
betûs szöveggel.

gamble away eljátszik (vagyont); elkártyáz
ham up túljátszik (szerepet)

Idiómák, kifejezések, szókapcsolatok

Az idiómák jelentése nem tagjaik jelentéseibôl adódik össze, így általában nem is következtethetô ki. 
Ha nem ismerjük a win hands down idiómát, akkor a win, a hand és a down jelentéseit hiába ismer-
jük, együttes értelmük nem kitalálható. A win hands down tehát idióma: jelentése játszva nyer/gyôz. 
Az ilyen idiomatikus kifejezéseket a számozott jelentések után, új sorban szerepeltetjük, így:

hand /hænd/ 1. kéz (…) 2. (…)  
♦ win hands down könnyedén/ fölényesen 
nyer, gyôz

A tipikus szókapcsolatok (kollokációk) szintén fontosak, még ha jelentésük nem is idiomatikus, pél-
dául win a silver medal. A win a victory szókapcsolat jelentése is nyilvánvaló: gyô zelmet arat. Az viszont 
nem kitalálható, hogy a win ige magyarul elnyer, szerez, arat egyaránt lehet. A tipikus szókapcsolatok 
megjelenítése a következô módon történik:

win /wɪn/ (…) ige 1. (meg)nyer (…) 2. (meg)sze-
rez ‖ win a silver medal ezüstérmet szerez 
(…) 3. elnyer; szert tesz vmire ‖ win a victory 
gyôzelmet arat

Összetéveszthető szópárok

Sok angol és magyar szó azonossága csak látszólagos: az angol ratio fônév magyarul nem ráció; az angol 
real jelzô a magyar reál tárgyak kifejezésben nem használható.

Az ilyen álbarátokra a megfelelô szócikkek vé gén fel hívjuk a figyelmet:

blame 1. hibáztat; okol (…) 2. bírál; kritizál (…) 
3. (…)  blame ≠ blamál

 Vigyázz, álbarátok!
az angol blame nem jelenti, hogy blamál, ugyanis 
a blamál angolul put smb to shame v. bring 
shame on smb
(blame = hibáztat)
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2accidental /ˌæksɪˈdentəl/ mnév 1. véletlen; aka‑
ratlan; esetleges 2. mellékes; pót‑

accidentally /ˌæksɪˈdentəlɪ/ 1. véletlenül; akarat‑
lanul 2. történetesen

accident and emergency 1. baleseti sebészet 
2. baleseti kórház/ osztály

accident‑free balesetmentes
accident insurance baleset‑biztosítás
accident prone könnyen/ gyakran balesetet szen‑

vedô
accident ward baleseti osztály/ sebészet
1acclaim /əˈkleɪm/ fnév hangos/ lelkes üdvözlés; 

(hangos) tetszés(nyilvánítás) ‖ attract/ receive/ 
garner acclaim lelkes helyeslésre talál; széles 
körben sikert arat

2acclaim /əˈkleɪm/ ige hangosan üdvözöl/ helyesel
acclamation /ˌækləˈmeɪʃən/ éljenzés; hangos tet‑

szésnyilvánítás ‖ win by acclamation szava‑
zatszámlálás nélkül látható többséggel nyer; 
nyilvánvaló többséggel nyer

acclimatization /əˌklaɪmetaɪˈzeɪʃən/ v acclima‑
tion /ˈækləmeɪʃən/ 1. hozzászoktatás; akkli‑
matizálás 2. meghonosodás; akklimatizálódás

acclimatize /əˈklaɪmətaɪz/ v acclimate /ˈækləmeɪt/ 
1. megszokik; akklimatizálódik 2. megszoktat; 
akklimatizál ‖ become/ get acclimatized meg‑
honosodik; megszokik

acclivity /əˈklɪvətɪ/ meredek emelkedô
accolade /ˈækəleɪd/ 1. lovaggá ütés 2. elismerés; 

jutalom
accommodate /əˈkɒmədeɪt/ 1. alkalmazkodik 

‖ accommodate »oneself« to smth alkalmaz‑
kodik vmihez 2. elszállásol; elhelyez ‖ the 
hostel accommodates 200 people a szállás 
200 ember befogadására alkalmas 3. ellát 
‖ accommodate smb with smth ellát vkit 
vmivel 4. befogad (pl. kérelmet)

accommodating /əˈkɒmədeɪtɪŋ/ készséges; szol‑
gálatkész

accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃən/ fnév 1. alkal‑
mazkodás 2. elhelyezés; elszállásolás 3. nem 
megszáml. szállás(hely) ‖ accommodation for 
2000 people férôhely 2000 ember számára 
4. kényelem; könnyebbség 5. szívesség 6. ren‑
dezés; elintéz(ôd)és; elsimítás ‖ come to an 
accommodation egyezségre jutnak; megálla‑
podnak; kiegyeznek

accommodation address postacím
accommodation agency lakásügynökség
accommodation centre befogadóállomás
accommodations /əˌkɒməˈdeɪʃənz/ 1. elszállá‑

solás (pl. hajón, vonaton) 2. szállás(hely); lakás
accommodation train helyi vonat; személyvo‑

nat

accompaniment /əˈkʌmpənɪmənt/ 1. kíséret 
‖ to the accompaniment of smb/ smth vki/ vmi 
kísérete mellett 2. kísérôzene; kíséret 3. kísérô‑
jelenség 4. kísérô étel/ ital; köret

accompaniment string kísérôhúr
accompanist /əˈkʌmpənɪst/ (zenei) kísérô
accompany /əˈkʌmpənɪ/ 1. elkísér 2. hangszeren 

kísér 3. vmi velejárójaként/ kísérôjelenségeként 
szolgál

accompanying document kísérôokmány
accompanying measure kapcsolódó intézke‑

dés
accomplice /əˈkʌmplɪs/ bûnrészes; cinkos; bûn‑

társ
accomplish /əˈkʌmplɪʃ/ befejez; megvalósít; tel‑

jesít; végrehajt
accomplished /əˈkʌmplɪʃt/ 1. tökéletes; kész 

‖ an accomplished fact befejezett tény 
2. mûvelt 3. kiváló ‖ an accomplished musi-
cian kiváló/ képzett zenész

accomplishment /əˈkʌmplɪʃmənt/ 1. befejezés; 
teljesítés 2. teljesítmény; eredmény 3. képes‑
ség

1accord /əˈkɔːd/ fnév 1. egyetértés; összhang ‖ with 
one accord egyhangúlag ∙ in accord with 
smth összhangban vmivel ∙ of »one’s« own 
accord önszántából 2. megegyezés; egyezség 
‖ peace accord békeegyezség; békemegállapo‑
dás  accord ≠ akkord

2accord /əˈkɔːd/ ige 1. összhangban van; (meg‑) 
egyezik (amivel: with) 2. nyújt; (meg)ad

accordance /əˈkɔːdəns/ egyetértés; (meg)egyezés 
‖ in accordance with smth összhangban vmi‑
vel; vminek megfelelôen

according as vmitôl függôen; attól függôen, 
hogy {mondat}‑e

accordingly /əˈkɔːdɪŋlɪ/ ezért; tehát; következés‑
képp; eszerint; aszerint; ennek/ annak megfele‑
lôen

according to /əˈkɔːdɪŋ tʊ/ elölj. 1. szerint; vmi‑
nek megfelelôen ‖ go according to plan terv 
szerint halad ∙ according to their needs szük‑
ségleteik/ igényeik szerint/ alapján ∙ cut your 
coat according to your cloth addig nyújtóz‑
kodj, amíg a takaród ér 2. vki (véleménye/ 
nézete) szerint ‖ according to Freud Freud 
szerint

accordion /əˈkɔːdɪən/ 1. (tangó)harmonika 
‖ piano accordion (zongorabillentyûzetû) 
tangóharmonika 2. akkordeon

accordion door harmonikaajtó
accordion wall hajtogatható válaszfal; harmo‑

nikafal
accost /əˈkɒst/ 1. megszólít 2. letámad

accelerometer /əkˌseləˈrɒmɪtə/ gyorsulásmérô
1accent /ˈæksənt/ fnév 1. hangsúly 2. ékezet; hang‑

súlyjel 3. kiejtés(mód); akcentus ‖ foreign 
accent idegenszerû kiejtés ∙ have a heavy 
accent erôs akcentusa van

accent kultinfó

A legtöbb külföldi saját anyanyelve szerinti 
akcentussal (accent), vagyis vmilyen kiejtéssel 
beszél angolul (a magyarok a Hunglisht beszé‑
lik), az angol anyanyelvûek pedig arra a vidékre 
jellemzô akcentussal beszélnek, ahonnan szár‑
maznak. Az akcentust természetesen az isko‑
lázottság, a kor, a mobilitási fok is befolyásolja. 
Akcentus nélkül senki sem beszél (→ dialect)!

2accent /ækˈsent/ ige hangsúlyoz
accented /əkˈsentɪd/ ékezetes ‖ accented char-

acter ékezetes betû/ karakter
accentuate /əkˈsentʃʊeɪt/ hangsúlyoz; kiemel
accentuation /əkˌsentʃʊˈeɪʃən/ hangsúlyozás; 

kiemelés
accept /əkˈsept/ 1. elfogad; akceptál ‖ accept the 

challenge elfogadja a kihívást; felveszi a kesz‑
tyût 2. átvesz 3. befogad (pl. kérelmet)

acceptability /əkˌseptəˈbɪlətɪ/ elfogadhatóság
acceptable /əkˈseptəbəl/ 1. elfogadható 2. szí‑

vesen látott
acceptable daily intake v ADI megengedhetô 

napi bevitel (pl. gyógyszerbôl)
acceptably /əkˈseptəblɪ/ elfogadhatóan
acceptance /əkˈseptəns/ 1. elfogadás; tudomásul 

vétel; beleegyezés ‖ meet with general accept-
ance általános helyeslésre talál 2. elfogadvány 
3. átvétel (árué)

acceptance bill v acceptance elfogadott váltó
acceptor /əkˈseptə/ váltóelfogadó
1access /ˈæksəs/ nem megszáml. fnév 1. belépés; beme‑

net ‖ access only / except for access kivéve 
célforgalom (behajtani tilos tábla kiegészítése) 
2. hozzáférhetôség; megközelíthetôség ‖ have/ 
gain access to smth hozzáfér/ hozzájut vmihez 
3. jogosultság; hozzáférés 4. jog; jogosultság 
‖ access to employment munkavállalásra való 
jogosultság

2access /ˈæksəs/ ige számítógépes információhoz/ 
adatállományhoz hozzáfér

access balcony függôfolyosó; gang
access broker politikai kapcsolatszerzô; kijáró
access charge 1. pályahasználati díj 2. hozzá‑

férési díj
access code hozzáférési kód
access control hozzáférés‑ellenôrzés; hozzáfé‑

rés‑korlátozás; belépés‑ellenôrzés

access control system beléptetôrendszer
access course elôkészítô tanfolyam; nulladik 

évfolyam
accessibility /əkˈsesəbɪlətɪ/ hozzáférhetôség; 

megközelíthetôség
accessible /əkˈsesɪbəl/ 1. hozzáférhetô; megkö‑

zelíthetô; elérhetô; nyitott 2. akadálymentesí‑
tett 3. megvesztegethetô; megközelíthetô

accession /əkˈseʃən/ 1. birtokba lépés; birtokbavé‑
tel 2. csatlakozás (pl. EU‑hoz) ‖ Act of Accession 
Csatlakozási Okmány 3. ‖ accession to office 
hivatalba lépés ∙ accession to the throne trónra 
lépés 4. gyarapodás ‖ new accessions új szer‑
zemények/ beszerzések; gyarapodási jegyzék

accession country EU‑csatlakozásra váró ország
accession negotiations csatlakozási tárgyalások 

(EU‑hoz)
accession partnership csatlakozási partnerség
Accession Treaty csatlakozási szerzôdés (pl. uni‑

óhoz)
accessorize /əkˈsesəraɪz/ feldíszít; kiegészít (r.sze‑

rint ruhát)
1accessory /əkˈsesərɪ/ fnév 1. tartozék; kellék; 

kiegészítô (felszerelés/ kellék) (pl. ruhához) 2. bûn‑
részes; bûntárs; társtettes; tettestárs ‖ acces-
sory after the fact bûnpártoló; orgazda ∙ acces-
sory before the fact felbujtó; bûnsegéd

2accessory /əkˈsesərɪ/ mnév mellékes; járulékos; 
mellék‑; pót‑

accessory cavity melléküreg
accessory shop autósbolt; autóalkatrész‑üzlet
access permission hozzáférési jog (informatiká‑

ban)
access point v AP hozzáférési pont
access privilege hozzáférési jog (informatiká‑

ban)
access provider internetszolgáltató
access right hozzáférési jog (informatikában)
access road 1. bekötôút; bekötôszakasz 2. bejáró 

(út)
access student nulladik évfolyamos diák/ hall‑

gató
access time hozzáférési idô
access violation hozzáférésijog‑sértés (informa‑

tikában)
accidence /ˈæksɪdəns/ alaktan; morfológia
accident /ˈæksɪdənt/ 1. véletlen ‖ by accident 

véletlenül ∙ more by accident than by design 
tervezetlenül; véletlenül 2. baleset; szerencsét‑
lenség ‖ have an accident balesetet szenved 
∙ accidents will happen balesetek mindig lesz‑
nek

1accidental /ˌæksɪˈdentəl/ fnév (zenei) módosító‑
jel
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▶ add to [add smth to smth] 1. hozzáad; hozzátesz 
2. hozzájön (vmihez még vmi) ‖ it adds to 
their problems növeli gondjaikat  
▶ add together [add smth together] összead  
▶ add up 1. összegszerûen kijön; stimmel 
‖ it just doesn’t add up semmi értelme sincs; 
érthetetlen 2. [add smth up] összead  
▶ add up to [add up to smth] 1. kitesz (összeget) 
2. világosan mutat ‖ what it adds up to is 
that {mondat} ez végsô soron azt jelenti, 
hogy {mondat}

added /ˈædɪd/ plusz; további
added advantage további elôny
added time hosszabbítás (labdajátékban)
added value megnövelt/ hozzáadott érték
addendum /əˈdendəm/, tbsz addenda /əˈdendə/ 

kiegészítés; pótlás
adder /ˈædə/ vipera
1addict /ˈædɪkt/ fnév rabja (káros szenvedélynek) 
‖ a drug addict kábítószeres; drogos

2addict /əˈdɪkt/ ige ‖ be/ become addicted a rabja 
lesz; függésbe kerül (aminek/ amitôl: to)

addiction /əˈdɪkʃən/ káros szenvedélynek hódo‑
lás; függôség (aminek/ amitôl: to) ‖ addiction 
to drugs kábítószer‑függôség

addictive /əˈdɪktɪv/ függôséget okozó ‖ highly 
addictive erôs függôséget okozó

add‑in program/ számítógép „tudását” növelô 
szoftver/ hardver; beépülô modul; add‑in

adding /ˈædɪŋ/ ráépítés
addition /əˈdɪʃən/ 1. hozzáadás; összeadás 2. tol‑

dás; pótlás; kiegészítés 3. toldaléképület; plusz 
szoba 4. ‖ in addition ráadásul; azonkívül 
5. ‖ in addition to smth/ smb vmin/ vkin kívül/ 
felül ∙ in addition to maths matekon kívül/ 
felül

additional /əˈdɪʃənəl/ pótlólagos; járulékos; további; 
újabb

additional agreement kiegészítô megállapodás
additional clause záradék
additionality /əˌdɪʃəˈnælɪtɪ/ addicionalitás
additionally /əˈdɪʃənəlɪ/ továbbá; azonfelül; ráadá‑

sul
additive /ˈædətɪv/ adalék(anyag) ‖ free from arti-

ficial additives mesterséges adalék(anyag‑) 
mentes

additive colour mixing additív színkeverés; 
összegzô színkeverés

additive‑free adalék(anyag)mentes
addle /ˈædəl/ megrohaszt; megbuggyant
addled /ˈædəld/ 1. megzápult ‖ addled egg záp‑

tojás 2. zavarodott
addlepated /ˈædəlpeɪtɪd/ zavarodott; zavaros 

fejû; összezavart

addn. = addition
addnl. = additional
add‑on 1. hozzátett/ hozzáadott dolog 2. számí‑

tógéphez utólag hozzátett tartozék 3. prog‑
ram/ számítógép „tudását” növelô szoftver/ 
hardver; add‑on

add‑on card bôvítôkártya (informatikában)
add/ remove programs programok hozzáadása/

eltávolítása (informatikában)
1address /əˈdres/ fnév 1. cím; címzés ‖ email 

address email‑cím ∙ address for service kéz‑
besítési/ meghagyott cím 2. ‖ form of address 
megszólítás; megszólítási mód 3. elôadás; 
beszéd ‖ public address system hangosbe‑
szélô; hangosítás

2address /əˈdres/ ige 1. címez; küld (levelet) (aki‑
nek: to) 2. beszédet intéz (hallgatósághoz); üdvö‑
zöl (hallgatóságot) 3. megszólít; (vkit vminek) 
szólít 4. ‖ address »oneself« to smth hozzáfog/ 
nekikezd vmihez 5. aposztrofál 6. ‖ address 
a problem kezeli a problémát

addressability /əˌdresəˈbɪlətɪ/ címezhetôség
addressable /əˈdresəbəl/ címezhetô
address book 1. címjegyzék; címtár 2. notesz
address card lakcímkártya
address change címváltozás
addressee /ˌædrəˈsiː/ címzett
addressing scheme címzési séma; címzési tech‑

nika (informatikában)
address range címtartomány (informatikában)
address resolution címfeloldás (informatikában)
address space címtartomány (informatikában)
address translation címfordítás; címáthelyezés 

(informatikában)
adduce /əˈdjuːs/ felhoz; elôhoz (bizonyítékot, ment-

séget)
adenoidectomy /ˌædənɔɪdˈektəmɪ/ garatmandu‑

la‑eltávolítás
adenoids /ˈædənɔɪdz/ orrpolip; orrmandula
1adept /ˈædəpt/ fnév vminek a szakértôje
2adept /əˈdept/ mnév hozzáértô; ügyes ‖ be adept 

at/ in smth jártas vmiben; ért vmihez
adequacy /ˈædɪkwəsɪ/ vmi adekvát/ megfelelô 

volta
adequate /ˈædɪkwət/ kielégítô; megfelelô; adek‑

vát; tûrhetô
adequately /ˈædɪkwətlɪ/ kielégítôen; megfele‑

lôen; adekvát módon
ADF = automatic direction finder; automatic 

document feeder
adflation /ædˈfleɪʃən/ reklámidô/ reklámfelület 

árának emelkedése
ADHD = attention deficit hyperactivity disor‑

der

active duty aktív katonai szolgálat
actively /ˈæktɪvlɪ/ aktívan; cselekvôen; tevéke‑

nyen ‖ be actively involved in smth tevéke‑
nyen kiveszi a részét vmibôl

active voice cselekvô/ aktív (ige)alak
active window aktuális ablak (számítógépen)
activism /ˈæktɪvɪzəm/ aktivizmus
activist /ˈæktɪvɪst/ aktivista; mozgalmár
activity /ækˈtɪvətɪ/ tevékenység; ténykedés; akti‑

vitás
activity rate aktivitási ráta; foglalkoztatási arány; 

munkaképes lakosság aránya; aktív népesség 
aránya

actor /ˈæktə/ színész
actress /ˈæktrɪs/ színésznô
actual /ˈæktʃʊəl/ 1. valóságos; tényleges ‖ in actual 

fact valójában; ténylegesen 2. éppen esedékes/ 
releváns; szóban forgó; aktuális 3. ‖ the actual 
{fônév} maga a {fônév}  actual ≠ aktuális 
(idôszerû)

 Vigyázz, álbarátok!
az angol actual nem jelenti azt, hogy (idõsze‑
rûen) aktuális, ez az aktuális ugyanis angolul 
topical, esetleg timely
(actual = valóságos; épp mostani)

actuality /ˌæktʃʊˈælətɪ/ valóság; valódiság
actualize /ˈæktʃəlaɪz/ 1. valóra vált; megvalósít 

2. valóságosan jelenít meg
actually /ˈæktʃəlɪ/ való(já)ban; tulajdonképpen; 

igazság szerint
actuary /ˈæktʃʊərɪ/ biztosítási matematikus; aktu‑

árius
actuate /ˈæktʃʊeɪt/ 1. mozgásba/ mûködésbe hoz 

2. hatással van vkire; hajt ‖ be actuated by 
smth vmi hajtja

acuity /əˈkjuːətɪ/ 1. élesség 2. kifinomultság 
3. éleslátás

acumen /ˈækjʊmən/ gyors felfogás; éleselméjûség; 
éleslátás

acupressure /ˈækjʊpreʃə/ akupresszúra
acupuncture /ˈækjʊpʌŋktʃə/ akupunktúra
acupuncturist /ˈækjʊpʌŋktʃərɪst/ akupunktúra 

mûvelôje; akupunktúrás orvos
acute /əˈkjuːt/ 1. hegyes; éles 2. hegyesszögû 

(háromszög) 3. érzékeny; nagy érzékenységû 
4. éles elméjû 5. heveny; akut

acute accent éles ékezet
acute angle hegyesszög
acutely /əˈkjuːtlɪ/ 1. hegyesen; élesen 2. érzéke‑

nyen 3. heveny/ akut módon
acuteness /əˈkjuːtnəs/ 1. élesség; hevesség; erôs‑

ség 2. éles ész; éleselméjûség 3. érzékenység

ACV = actual cash value; air cushion vehicle
ACW = alternating continuous waves; aircraft‑

woman
acyclic graph körmentes gráf
AD = active duty; anno Domini (= in the year of 

the Lord); art director; assistant director
1ad = after date; before the day; adverb; adver‑

tisement; advertizement
2ad /æd/ hirdetés ‖ classified ad apróhirdetés 
∙ small ad apróhirdetés

ADA = American Dental Association; Americans 
for Democratic Action

adage /ˈædɪdʒ/ bölcs mondás; bölcsesség
adagio /əˈdɑːdʒɪoʊ/ adagio
Adam /ˈædəm/ (angol férfinév)  

♦ not know someone from Adam nem ismer 
meg vkit

adam /ˈædəm/ [!] ecstasy (drog)
adamant /ˈædəmənt/ hajthatatlan; hajlíthatatlan
Adam’s ale /ˌædəmz ˈeɪl/ víz
Adam’s apple /ˌædəmz ˈæpəl/ ádámcsutka
adapt /əˈdæpt/ 1. alkalmaz; alkalmassá tesz 
‖ adapt »oneself« to smth alkalmazkodik 
vmihez 2. átalakít; átdolgoz ‖ adapt smth for 
the stage/ screen színpadra/ filmre alkalmaz 
∙ adapt from the Russian orosz eredetibôl 
átdolgozza

adaptability /əˌdæptəˈbɪlətɪ/ 1. alkalmazhatóság; 
felhasználhatóság 2. alkalmazkodóképesség

adaptable /əˈdæptəbəl/ 1. alkalmazható; felhasz‑
nálható 2. alkalmazkodó; rugalmas

adaptation /ˌædəpˈteɪʃən/ 1. alkalmazás; hozzá‑
illesztés 2. alkalmazkodás 3. átdolgozás; adap‑
táció

adapter v adaptor /əˈdæptə/ 1. átdolgozó 2. illesz‑
tôdarab; adapter; csatlakozó 3. elosztó; T‑dugó

adaptive /əˈdæptɪv/ alkalmazkodó; adaptív
ADB = accidental death benefit
ad blitz hirdetési kampány; reklámkampány
ADC = advanced developing countries; Aid to 

Dependent Children; Air Defense Command; 
aide‑de‑camp

ad campaign hirdetési kampány; reklámkam‑
pány

ADD = attention deficit disorder
add /æd/ 1. összead; hozzáad (amihez: to) 2. hozzá‑

tesz {mondat} ‖ he added {mondat} – tette 
hozzá 3. összead  
♦ add insult to injury még rosszabbá tesz; 
tetézi a bajt; sót dörzsöl a sebbe ♦ add (a 
course) felvesz (kurzust)  
▶ add in [add smth in] hozzáír; beleszámít  
▶ add on ‖ add on a few minutes hozzáad 
pár percet (játékvezetô a mérkôzéshez)  
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monastic /məˈnæstɪk/ szerzetesi; kolostori ‖ mo-
nastic order szerzetesközösség

monasticism /məˈnæstɪsɪzəm/ monaszticizmus; 
monasztikus élet; szerzetesi/ kolostori élet

Monday /ˈmʌndeɪ/ hétfô ‖ on Monday hétfôn 
∙ (on) Monday morning hétfô reggel/ délelôtt 
∙ (on) Monday evening hétfô este ∙ on Mon-
days / every Monday hétfônként ∙ last Mon-
day múlt hétfôn ∙ next Monday jövô hétfôn 
∙ by Monday hétfôre

Mondayish /ˈmʌndeɪɪʃ/ nehezen dolgozni kezdô; 
még hétvégi hangulatban lévô

Mondayitis /ˈmʌndɪaɪtɪs/ ausz hétfôi munkaun‑
doritisz

Monday morning blues v Monday morning 
feeling hétkezdô/ munkakezdô lehangoltság; 
hétfôi munkaundoritisz

Monday morning quarterback am utólag okos‑
kodó/ kritizáló ember

1mondo /ˈmɒndoʊ/ mnév rém/ bazi nagy; óriási
2mondo /ˈmɒndoʊ/ hat.szó rém(esen); nagyon 

‖ mondo bizarro rém bizarr/ ízléstelen
Monegasque /ˌmɒnɪˈgæsk/ v Monacan /ˈmɒnəkən v 

məˈnɑːkən/ monacói
monetarism /ˈmʌnɪtərɪzəm/ monetarizmus; mo‑

netáris szemlélet
monetarist /ˈmʌnɪtərɪst/ monetarista
monetary /ˈmʌnɪtərɪ/ pénzügyi; monetáris; 

pénz‑
monetary council monetáris tanács
monetary economy pénzgazdaság
monetary policy pénzpolitika; pénzügypolitika; 

monetáris politika
Monetary Policy Committee Monetáris Tanács 

(Nagy‑Britanniában)
monetary restraint monetáris korlátozás
monetary stock pénzeszközállomány
monetary system pénzrendszer
monetary unit pénzegység
money /ˈmʌnɪ/ 1. nem megszáml. pénz; vagyon 

‖ make/ earn money pénzt keres ∙ put some 
money into smth pénzt tesz/ fektet vmibe 
∙ have »one’s« money’s worth kap valamit a 
pénzéért ∙ raise money pénzt gyûjt (vmilyen 
célra) ∙ throw »one’s« money away/ about 
szórja/ pocsékolja a pénzt ∙ have money to 
burn / be rolling in money / be made of 
money felveti a pénz; a bôre alatt is pénz van 
∙ time is money az idô pénz ∙ money talks 
a pénz beszél ∙ come into money örököl ∙ 
marry money pénzért/ vagyonért házasodik ∙ 
be in the money vagyonos ∙ your money or 
your life! pénzt vagy életet! 2. megszámlálhatóként 
‖ monies pénzösszegek  

♦ for my money ha engem kérdez(el); szerin‑
tem; ami engem illet ♦ put »one’s« money 
where »one’s« mouth is tettekkel is bizo‑
nyítja, amit gondol

money kultinfó

Az angol money szó magyarul pénzt jelent. 
Az Egyesült Királyság pénzneme a pound (ster-
ling), magyarul font (sterling). Jele £, három‑
betûs nemzetközi rövidítése GBP. Informálisan 
a pound helyett a quid szót használják, ami‑
nek többes száma is ugyanez. A font váltópénze 
a penny (röviden p /piː/), a húsz és az ötven‑
pennys érme hétszögletû. 1971‑ig egy font 20 
shillinget ért, egy shilling pedig 12 pennyt. Vi‑
gyázat! Írország (azaz az Ír Köztársaság) nem 
része az Egyesült Királyságnak, fizetôeszköze 
az euró, nem a font.  
Az Egyesült Államok fizetôeszköze a dollar 
(magyarul dollár). Jele $, nemzetközi rövidítése 
USD (pl. $70 vagy USD 70). A köznyelvben 
a tíz dollár helyett gyakran a ten bucks kife‑
jezést használják. A dollár váltópénze a cent.

money back guarantee pénzvisszafizetési ga‑
rancia

moneybag /ˈmʌnɪbæg/ pénzeszsák
moneybags /ˈmʌnɪbægz/ pénzeszsák; dúsgazdag 

ember
money belt rejtett zsebes öv
money bill költségvetési törvény
moneybox /ˈmʌnɪbɒks/ persely
moneycard /ˈmʌnɪkɑːd/ telefonkártya
moneychanger /ˈmʌnɪtʃeɪndʒə/ pénzváltó
money consignment pénzszállítmány
money down elôleg
moneyed /ˈmʌnɪd/ gazdag; pénzes; vagyonos
money exchange pénzcsere
money‑grubber /ˈmʌnɪgrʌbə/ pénzsóvár/ pénz‑

hajhász ember
money‑grubbing pénzhajhászó; anyagias; pénz‑

sóvár
money‑intensive pénzigényes
money laundering pénzmosás
moneylender /ˈmʌnɪlendə/ pénzkölcsönzô
moneymaker /ˈmʌnɪmeɪkə/ jól jövedelmezô üz‑

let/ termék
money market 1. devizatôzsde 2. devizapiac; 

pénzpiac
money order pénzesutalvány
money spinner jól jövedelmezô üzlet/ termék
money supply forgalomban lévô pénz(mennyi‑

ség)
money wages nominálbér

mongol /ˈmɒŋgəl/ v mongolian /mɒŋˈgoʊlɪən/ v 
mongoloid /ˈmɒŋgəlɔɪd/ [!] Down‑kóros; mon‑
goloid

Mongolia /mɒŋˈgoʊlɪə/ Mongólia
Mongolian /mɒŋˈgoʊlɪən/ mongol ‖ Mongolian 

studies mongolisztika
mongolism /ˈmɒŋgəlɪzəm/ [!] Down‑kór
mongoose /ˈmɒŋguːs/ mongúz
mongrel /ˈmʌŋgrəl/ 1. korcs 2. keverék
monicker v moniker /ˈmɒnɪkə/ (bece)név; elne‑

vezés
monism /ˈmɒnɪzəm/ monizmus
1monitor /ˈmɒnɪtə/ fnév 1. monitor; képernyô 

2. meg figyelô/ jelzô / nyomon követô berende‑
zés 3. monitor (stúdióban) 4. külföldi rádió‑
adásokat figyelô szakértô 5. hetes; napos; ügye‑
letes (iskolában) 6. monitor; kis hadihajó

2monitor /ˈmɒnɪtə/ ige (nyomon) követ; (folya‑
matosan) figyel; monitoroz; monitorol; folya‑
matosan ellenôriz

monitoring /ˈmɒnɪtərɪŋ/ (nyomon) követés; (fo‑
lyamatos) megfigyelés; (folyamatos) folyama‑
tos ellenôrzés; monitorozás; monitorolás

monitoring station megfigyelôállomás
monitor screen monitor; képernyô
monk /mʌŋk/ szerzetes; barát
1monkey /mʌŋkɪ/ fnév 1. majom ‖ make a mon-

key (out) of smb majmot csinál vkibôl 2. [!] 
500 font/ dollár 3. ‖ monkey on »one’s« back 
súlyos gond/ szenvedély (r. szerint alkohol/ drog)

2monkey ige  
▶ monkey about v monkey around 1. ma‑
jomkodik; hülyéskedik 2. ‖ monkey about/ 
around with smth babrál/ vacakol vmivel

monkey bars mászóka (játszótéren)
monkey bread majomkenyér; baobab
monkey business gyanús dolog/ viselkedés
monkey nut amerikai mogyoró
monkey shine am ugratás; tréfa
monkey wrench állítható csavarkulcs; francia‑

kulcs  
♦ throw the monkey wrench into the ma-
chine beleköp a levesbe

monkey‑wrenching szabotázs (r. szerint ökoló‑
giailag veszélyes hatású gyárban)

monkish /ˈmʌŋkɪʃ/ szerzetesi
mono /ˈmɒnoʊ/ 1. mirigyláz; mononukleózis 

2. monó hang(hatás)
monochrome /ˈmɒnəkroʊm/ 1. egyszínû; mo‑

nokróm 2. szürke; egyhangú; egyszínû
monocle /ˈmɒnəkəl/ monokli
monocycle /ˈmɒnoʊsaɪkəl/ egykerekû bicikli; mo‑

nocikli; unicikli
monodrama /ˈmɒnədrɑːmə/ monodráma

monogamous /məˈnɒgəməs/ egynejû; mono‑
gám

monogamy /məˈnɒgəmɪ/ egynejûség
monogram /ˈmɒnəgræm/ monogram
monograph /ˈmɒnəgrɑːf/ monográfia
monographer /məˈnɒgrəfə/ monográfia‑szerzô
monokini /mɒnoʊˈkiːnɪ/ monokini
monolingual /ˌmɒnoʊˈlɪŋgwəl/ egynyelvû ‖ this 

is not a monolingual dictionary ez nem egy‑
nyelvû szótár

monolith /ˈmɒnəlɪθ/ monolit
monolithic /ˌmɒnəˈlɪθɪk/ monolitikus
monologize /məˈnɒlədʒaɪz/ monologizál
monologue v monolog /ˈmɒnəlɒg/ am monológ
monomania /ˌmɒnəˈmeɪnɪə/ rögeszme; mono‑

mánia
monomaniac /ˌmɒnəˈmeɪnɪæk/ rögeszmés; mo‑

nomániás
mononucleosis /ˌmɒnoʊnjuːklɪˈoʊsɪs/ mirigyláz; 

mononukleózis
mononym /ˈmɒnənɪm/ mononima; egyszavas sze‑

mélynév
monophonic /ˌmɒnoʊˈfɒnɪk/ monó; monofoni‑

kus
monophthong /ˈmɒnəfθɒŋ/ monoftongus; egy‑

szerû magánhangzó
monoplane /ˈmɒnəpleɪn/ egyfedelû repülôgép
monopod /ˈmɒnoʊpɒd/ egylábú statív/ fotóállvány; 

monopod
monopolist /məˈnɒpəlɪst/ monopolista
monopolistic /məˌnɒpəˈlɪstɪk/ monopolisztikus; 

monopolhelyzetû
monopolization /məˌnɒpəlaɪˈzeɪʃən/ monopoli‑

zálás
monopolize /məˈnɒpəlaɪz/ 1. monopolizál; ki‑

sajátít 2. ural (pl. beszélgetést)
monopoly /məˈnɒpəlɪ/ monopólium
monorail /ˈmɒnəreɪl/ egysínû vasút
monosodium glutamate /ˌmɒnoʊˌ soʊdɪəm 

ˈgluːtəmeɪt/ nátrium‑glutamát
monospaced font /ˌmɒnəspeɪst ˈfɒnt/ állandó 

betûközû betûtípus (informatikában)
monospace vehicle egyterû (autó)
monostich /ˈmɒnestɪk/ egysoros vers
monosyllabic /ˌmɒnəsɪˈlæbɪk/ 1. egy szótagú; 

egy szótagos 2. foghegyrôl odavetett ‖ mono-
syllabic replies kurta válaszok

monosyllabically /ˌmɒnəsɪˈlæbɪklɪ/ foghegyrôl 
(odavetve)

monosyllable /ˈmɒnəsɪləbəl/ egy szótagos szó
monotheism /ˈmɒnəθɪɪzəm/ egyistenhit; mono‑

teizmus
monotheist /ˈmɒnəθɪɪst/ egyistenhívô; mono‑

teista



1288tbs

T

1289

T

2teasel

Teague /ˈtaɪg v ˈtiːg/ [!] római katolikus (észak‑ír 
gúnyneve)

tea house (japán/ kínai) teaház
tea infuser v tea infuser ball teatojás
teak /tiːk/ tikfa
tea kettle teáskanna (vízforralásra)
teal /tiːl/ 1. réce 2. sötét zöldeskék
tea leaf, tbsz tea leaves 1. tealevél 2. [!] tolvaj
tealight /ˈtiːlaɪt/ teamécses
1team /tiːm/ fnév 1. csapat; csoport; team; brigád 

‖ a team of researchers kutatócsoport 2. sport‑
csapat ‖ our team is/ are winning gyôzelemre 
állunk 3. fogat ‖ a team of four white horses 
négy fehér lóból álló fogat ∙ a team of oxen 
ökrös fogat

2team ige  
▶ team up with 1. [team up with smb] vkivel ösz‑
szefog/ összeáll; vkivel társul 2. ‖ team smb up 
with smb egy csapatba tesz vkit vkivel

tea maker teatojás
team building csapatépítés
team championship csapatbajnokság
team effort együttes/ közös munka/ erôfeszítés; 

csapatmunka
team game csapatjáték
team gold csapataranyérem
team handball kézilabda ‖ play team hand‑

ball kézilabdázik
team leader csapatfônök
team‑mate csapattárs
team member csapattag
team player csapatjátékos; csapatember
team spirit csapatszellem
team sport csapatjáték; csapatsport
teamster /ˈtiːmstə/ 1. teherautó‑vezetô; kamion‑

sofôr; kamionos 2. fuvaros; szekeres
team strip mez; sportmez
tea party teázás; teaparti
tea plant teacserje
tea pocket teafilter
tea pot teáskanna (tea készítésére/ érlelésére/ kínálá‑

sára)
1tear fnév 1. /tɪə/ könny ‖ burst into tears köny‑

nyekre fakad; elsírja magát ∙ no‑one shed any 
tears for him senki nem ontott érte könnyeket 
∙ reduce smb to tears megríkat vkit ∙ tears 
of joy örömkönnyek ∙ be in tears sír ∙ in tears 
könnyek között/ közepette 2. /teə/ szakadás; 
repedés; hasadás 3. /teə/ kopás; koptatás ‖ tear 
and wear / wear and tear elhasználódás; ko‑
pás 4. /teə/ piálás; mulatás

2tear /teə/, tore /tɔː/, torn /tɔːn/ ige 1. (véletlenül/
szándékosan) (el‑/ le‑/ szét)szakít; (fel‑/ le‑/ ki‑/ el‑/ 
szét)tép; (el‑/ meg)szaggat; szétszaggat ‖ tear 

the letter into pieces darabokra tépi a levelet 
∙ they tore his new novel to shreds kímélet‑
lenül szétszedték/ megbírálták az új regényét 
∙ tear a hole in »one’s« dress kiszakítja a ru‑
háját ∙ tear the photo out of the paper kitépi 
a fényképet az újságból ∙ tear smth open vmit 
feltép ∙ the roof was torn off by the hurri‑
cane a tetôt letépte a hurrikán 2. ‖ tear smb 
from smb elszakít vkit vkitôl 3. ‖ tear »one‑
self« away from a place kelletlenül/ nehezen 
elszakad vhonnan 4. szakad; hasad ‖ this ma‑
terial tears easily ez az anyag könnyen szakad 
5. ‖ be torn between smth and smth vívódik 
vmi és vmi között 6. tép; rohan; viharzik  
♦ tear smb limb from limb elagyabugyál 
vkit ♦ tear »one’s« hair out haját tépi (ide‑
gességében) ♦ tear smb off a strip / tear a 
strip off smb lehord/ leszid/ legorombít vkit 
♦ tear smb’s heart out nagyon elszomorít / 
szomorúsággal tölt el vkit  
▶ tear down [tear smth down] lerombol  
▶ tear into [tear into smb/ smth] nekitámad/ neki‑
esik vkinek/ vminek  
▶ tear off [tear smth off] gyorsan leír/ elkészít; ösz‑
szeüt vmit  
▶ tear up [tear smth up] 1. elszakít; összetép 2. meg‑
semmisít (pl. megállapodást)

tearaway /ˈteərəweɪ/ vadóc; csirkefogó; gazem‑
ber; rosszcsont

teardrop /ˈtɪədrɒp/ könnycsepp
tear duct /ˈtɪədʌkt/ könnycsatorna
tearful /ˈtɪəfəl/ 1. könnyes; könnyezô; síró 

2. ‖ be tearful sírhatnékja van ∙ make smb 
tearful megríkat vkit

tear gas /ˈtɪəgæs/ könnygáz
tearing /ˈteərɪŋ/ ‖ be in a tearing rush/ hurry 

rettentôen siet
tear jerker /ˈtɪədʒɜːkə/ szomorú könyv/ film/ da‑

rab
tearless /ˈtɪələs/ nem könnyezô; könnytelen
tea room teázó; szalon
tea rose tearózsa
1tease /tiːz/ fnév 1. ugrató; heccelôdô; csúfoló; 

incselkedô 2. partnerét a kielégítés szándéka 
nélkül izgató/ heccelô ember

2tease /tiːz/ ige 1. csúfol; ugrat; incselkedik 2. gyö‑
tör; kínoz 3. kártol  
▶ tease out kicsomóz; kibogoz; kiegyenesít; 
kilazít

tease apart [tease smth apart] szétszed; szétkap; 
szétcincál

1teasel v teazel v teazle /ˈtiːzəl/ fnév 1. kártoló‑
gép 2. (erdei) mácsonya; bábatüske

2teasel v teazel v teazle /ˈtiːzəl/ ige kártol

tbs v tbsp = tablespoon(ful)
TCAS = Traffic Alert Airborne Collision Avoid‑

ance System
TCBM = transcontinental ballistic missile
tchr. = teacher
TCP = Transmission Control Protocol
TCP/ IP = Transmission Control Protocol / In‑

ternet Protocol
TCS = traffic control station
TD = technical drawing
T/ D = time deposit
TDA = Taking and Driving Away
TDD = telecommunications device for the deaf
TDM = Time Division Multiple Access
TDN = totally digestible nutrients
t‑dot /ˌtiː ˈdɒt/ kan Toronto
TDRS = Tracking and Data Relay Satellite
TDY = temporary duty
T & E = travel and entertainment
te /tiː/ ti (hang)
t & e = tired and emotional
tea /tiː/ 1. tea ‖ China/ Ceylon tea kínai/ ceyloni 

tea ∙ a cup of tea egy csésze tea ∙ have tea 
teázik; teát iszik ∙ two teas please két teát 
kérünk ∙ mint/ camomile tea mentatea/ kamil‑
latea ∙ green tea zöld tea ∙ beef tea erôleves 
2. tea; teázás 3. uzsonna ‖ have sandwiches 
and a cake for tea szendvicset és süteményt 
eszik uzsonnára 4. (meleg) vacsora  
♦ not for all the tea in China a világ min‑
den kincséért se ♦ tea and sympathy (gya‑
korlatban keveset érô) kedvesség/ együttérzés

tea kultinfó

„What’s for tea?” – „Hát mi lenne, nem tea?” 
Erre a kérdésre válaszolva bizony nem! Ebben 
a kérdésben a tea délutáni étkezést, uzsonnát, 
esetleg akár vacsorát is jelenthet. A helyes for‑
dítás: „Mit eszünk?” (→ lunch, → dinner).

tea bag teafilter
tea ball teatojás
tea basket elemózsiás kosár
tea biscuit teasütemény
tea boy kifutófiú; küldönc
tea bread püspökkenyér(féle)
tea break tízórai szünet; uzsonnaszünet (munka‑

helyen)
tea caddy teásdoboz; teatartó
tea cake vajjal fogyasztott (mazsolás) teasüte‑

mény
tea candle teamécses
teacart /ˈtiːkɑːt/ zsúrkocsi
1teach /tiːtʃ/ [!] fnév tanár

2teach /tiːtʃ/, taught /tɔːt/, taught /tɔːt/ ige tanít; 
oktat ‖ teach Chinese at a university kínait 
tanít egy egyetemen ∙ teach them Chinese 
kínaiul/ kínaira tanítja ôket; kínait tanít nekik 
∙ teach smb (how) to paint in watercolour 
megtanít vkit vízfestékkel festeni  
♦ teach smb a lesson (jól) megleckéztet vkit 
♦ teach »one’s« grandmother to suck 
eggs többet akar tudni a csirke, mint a tyúk 
♦ you can’t teach an old dog new tricks 
öreg muzsikusnak nem lehet már új nótát 
tanítani ♦ I’ll teach you to be rude to 
me! majd én adok neked udvariatlan lenni 
velem!  
▶ teach down alacsonyabb szinthez alkalmaz‑
kodva tanít

teachable /ˈtiːtʃəbəl/ (könnyen) tanítható; tanu‑
lékony

teacher /ˈtiːtʃə/ 1. tanító(nô); tanár(nô); oktató; 
pedagógus 2. mester; tanár

teacher education tanítóképzés
teacher’s aid v teacher’s aide pedagógus‑asz‑

szisztens
teacher’s college am v teachers college ausz 

tanárképzô/ tanítóképzô fôiskola
teacher’s pet a tanár kedvence
teacher trainee 1. tanárjelölt 2. tanár szakos
teacher training tanárképzés
teacher training college tanárképzô/ tanító‑

képzô fôiskola
tea chest fa teásdoboz
teach‑in /ˈtiːtʃɪn/ meghívott elôadások / viták 

(aktuális témáról)
teaching /ˈtiːtʃɪŋ/ 1. tanítás; tanári pálya; oktató‑

munka ‖ go into teaching pedagógusi pályára 
lép 2. tanítás; tan ‖ Christian teaching(s) 
a keresztény tanítás(ok)

teaching aid oktatási segédeszköz
teaching assistant demonstrátor; gyakornok
teaching hospital (egyetemi) klinika; oktató‑

kórház
teaching material tananyag; oktatási anyag
teaching practice tanítási gyakorlat
teaching staff nevelôtestület; tanári kar
tea clipper teaszállító vitorláshajó
tea cloth 1. törlôruha; konyharuha 2. kis asztal‑

terítô; abrosz
tea cosy teababa (melegítô „sapka” teakannán)
tea cup teáscsésze  

♦ storm in a tea cup vihar egy pohár vízben
teacupful /ˈtiːkʌpfʊl/ teáscsészényi
tea egg teatojás
tea garden 1. kávéház kerthelyisége 2. teaültet‑

vény
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Ez a brit angol szó ezzel a magyar 
 jelentéssel

amerikai angolban  
CSAK ÍGY

amerikai angolban 
így IS lehet

full stop pont (írásjel) period
fun fair vurstli carnival
garden kert (ház körül) yard
gear lever/stick sebességváltó gear shift
goose pimples/flesh libabôr goose bumps
ground floor földszint first floor
haberdashery rövidáru notions
hair grip hajcsat bobby pin
handbag nôi (kézi)táska purse
hire (ki)bérel; kikölcsönöz rent
hire purchase részletvásárlás installment plan
hoarding (óriás)plakát billboard
holiday nyaralás vacation
ice lolly nyalóka popsicle v Popsicle
icing sugar (finom) porcukor confectioner’s sugar
jug kancsó pitcher
ladder szaladó szemek 

(harisnyán)
run

lawyer ügyvéd attorney
lay-by autópálya-pihenô pull-off
let out kiad (szobát) rent (out)
level crossing szintbeli keresztezôdés grade crossing
lift lift elevator
lorry teherautó; kamion truck
luggage csomag baggage
mackintosh esôkabát raincoat
maize kukorica corn
metro metró subway
mileometer kilométeróra odometer
mince darált (marha)hús ground beef
mobile (phone) mobil(telefon) cell(ular) phone
motor car gépkocsi automobile
motorway (autó)sztráda expressway v freeway
mud flap sárvédô/sárfogó gumi 

(autón)
mudguard

mudguard sárvédô; sárhányó 
(biciklin)

fender

muesli müzli granola
nappy pelenka diaper
neighbourhood környék; kerület hood
newsagent újságos; újságárus newsdealer

Ez a brit angol szó ezzel a magyar 
 jelentéssel

amerikai angolban  
CSAK ÍGY

amerikai angolban 
így IS lehet

chemist v chemist’s gyógyszertár pharmacy v drugstore

chest of drawers komód; sublót; fiókos 
szekrény

dresser v bureau  

chips hasábburgonya French fries
cinema 1. mozi 2. filmipar movies
city centre belváros downtown
cloakroom ruhatár checkroom
cloakroom (nyilvános) mosdó restroom
clothespeg ruhacsipesz clothespin
corn gabona grain crop v cereal
cotton wool vatta cotton
courgette cukkini zucchini
court shoes (vászon) papucscipô pumps
crisp rósejbni; 

burgonyaszirom
(potato) chip

current account folyószámla check account
dialling tone tárcsahang dial tone
dinner jacket szmoking(kabát) tuxedo
dinner suit szmoking tuxedo
draughts dámajáték checkers
drawing pin rajzszög thumbtack
dresser konyhakredenc chest of drawers
driving licence jogosítvány driver’s license
dual carriageway osztott pályás út(test) divided highway
dummy cumi pacifier
dustbin szemetes; kuka garbage can v trash 

can/bin
earth föld(elés) ground
engaged foglalt (jelzés telefonban) busy
engaged tone foglalt jelzés busy signal
estate (car) kombi (gépkocsi) station wagon
estate agent ingatlanügynök real estate agent 

v realtor
fair vurstli carnival
film (mozi)film movie
first floor elsô emelet second floor
flat lakás apartment
flex zsinór; kábel; vezeték cord
flyover felüljáró overpass
football futball soccer
form osztály (iskolai) grade


