Wordlists: New Headway Advanced Student’s Book, Oxford University Press, 2003
A fenti nyelvkönyvsorozat korábbi szójegyzékeiben nem szereplő szavak szólistái nyelvtani összefoglaló
nélkül, helyenként módosítva (magyar jelentéssel és angol kiejtéssel)
Egészben vagy részben szabadon másolható az alábbi forrásmegjelöléssel:
Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2013.08. (Unit 1–9)
Sok szónak jó néhány jelentése van; a jellemzőbbeket próbáltam kigyűjteni főként az Országh–Magay-féle
Angol–magyar nagyszótárra és saját gyűjtésemre építve, figyelemmel az adott lecke írott szövegére.
Hasznos segítségnek találtam Kovács János és Siptár Péter „A-Z angol kiejtés” c. könyvét. A kiejtést a
nemzetközi fonetikus ábécé (International Phonetic Alphabet [IPA], ld.
http://www.antimoon.com/how/pronunc-soundsipa.htm és Wikipédia) alapján, általában a PhoTransEdit
programmal (http://www.photransedit.com/), de ellenőrzött módon írtam át, felhasználva az ingyenes
Charis SIL fontot (http://scripts.sil.org/CharisSILfont). A kiejtés – különösen pl. a rövid i/ɪ, továbbá a
hasonlóan ejtendő ə használata (e két hang gyakran szabadon választható) –, valamint az összetett szavak
és igék hangsúlyozása (ami a szövegkörnyezettől is függhet) szótáranként ingadozhat. Sok szó(tag)nak
hangsúlyos (erős) és hangsúlytalan (gyenge) alakja is van; az utóbbiban gyakran ə-t ejtünk (pl. of, and,
can, than, have, are). A szó(tag)végi r hang, mely a briteknél általában néma, a szokott módon elharapva
(„raccsolva”) kiejtendő, ha magánhangzóval kezdődő szó(tag) követi; ezt időnként „(r)” jelzi („kötő r”). A
szóvégi és magánhangzó előtti (az amerikaiaknál az összes) l hang hosszabban ejtendő („sötét l”). Az
amerikai helyesírás és kiejtés több helyen eltér az itt használt brittől, pl. a szóvégi -our helyett sokszor -ort
írnak (color), és ɑː helyett gyakran æ-t ejtenek (plant, fast, can’t...), valamint ɒ helyett ɑ(ː)-t (hot, dog...) és
əʊ helyett oʊ-t. A két rendszer közti egyéb eltéréseket „|” jelzi. Részletesebben lásd: „Az angol kiejtés
szabályai” (http://www.hivo.hu/otletek.htm#AngolKiejtes).
A szavak az alábbi szólistákhoz tartozhatnak (zárójelben a brit helyesírású, a szófajokat meg nem
különböztető listák elemszáma): Special English (1524, SE, http://learningenglish.voanews.com), General
Service List (2284, GSL, http://jbauman.com/gsl.html), Oxford 3000 (3514, többnyire a középfokú
szövegek legalább 90%-át tartalmazza; http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/oxford3000),
Academic Wordlist (2991, AWL, http://www.victoria.ac.nz/lals/resources/academicwordlist), csak British
National Corpus (5452, BNC6k, http://www.kilgarriff.co.uk/bnc-readme.html), csak Corpus of
Contemporary American English (4353, COCA5k, http://www.wordfrequency.info); csak az utóbbi kettő
(BNC6k&COCA5k), saját. Lásd még „A 6000 leggyakoribb angol szó (kiejtéssel, jelentéssel)”
(http://www.hivo.hu/otletek.htm#AngolKiejtes).
Unit 1 – Wordlist (New Headway Advanced), Hargitai Róbert (www.hivo.hu)
abhor
əbˈhɔː|æbˈhɔ(ː)r
irtózik, iszonyodik, visszaborzad, utál
Afghan (adj/n)
ˈæfɡæn
afgán
ally
ˈælaɪ
szövetséges(sé tesz), szövetkezik (with vmvel/vkvel)
Argentinian
ˌɑːdʒənˈtɪniən
argentínai
asylum
əˈsaɪləm
menedék(hely, -jog), menhely
aubergine
ˈəʊbəʒiːn
padlizsán(szín), sötétlila szín(ű)
awesome
ˈɔːsəm
bámulatot keltő, félelmetes, döbbenetes, klassz
bathrobe
ˈbɑːθrəʊb
fürdőköpeny, US hálóköntös, (férfi) házikabát
Belgium
ˈbeldʒəm
Belgium
bench
bentʃ
pad, lóca; bíróság
bonnet
ˈbɒnɪt|ˈbɒːnət
(védő)sapka, főkötő, GB motorháztető
boot
buːt
(magas szárú) cipő, GB csomagtartó [autóban]
Breton
ˈbretən
breton, bretagne-i
brim (over)
brɪm (ˈəʊvə)
szél, káva, perem, karima; kicsordul, túlárad
Brit
brɪt
biz. brit [ember] (US/India: Britisher)
Briton
ˈbrɪtn̩
angol, brit(on) [Anglia őslakója]
bundle
ˈbʌndl̩
köteg, batyu, csomag(ol); bebugyolál, összeköt(öz)
calamity
kəˈlæməti
súlyos/elemi csapás, balsors, vész, szerencsétlenség
cheap
tʃiːp
olcsó, hitvány; US fösvény, zsugori
chuckle
ˈtʃʌkl̩
kuncog(ás), magában/markába/kajánul nevet, kárörvend
clasp hands
ˌklɑːsp ˈhændz
kezet szorít/ráz; összekulcsolja kezét

closet
commissioner
competitor
complement
compliment
convert
crush
debate
diverse
double-faced
dour
egg(-)plant
equator
exasperate
exclude (from)
extraordinary
extravagant
Farsi
file
Flemish
garbage
gigantic
giggle
Glaswegian
gown
hail from
harassment
Hawaii
hypocritical
Icelandic
inadequate
inspector
intention
liquor store
maim
massacre
moderate
off-licence
omit (to do sg)
opponent
pants
parking lot
passage
Peruvian
pharmaceutic(al)
philanthropic(al)
procession
quaint
quota
ramble
refugee
restroom, bathroom
rigorous

ˈklɒzɪt
kəˈmɪʃənə
kəmˈpetɪtə
ˈkɒmplɪmənt
ˈkɒmplɪmənt|ˈkɒːmplɪment
kənˈvɜːt
krʌʃ
dɪˈbeɪt
daɪˈvɜːs|dəˈvɜː(r)s
ˌdʌbl̩ ˈfeɪst
dʊə|dʊr
ˈeɡplɑːnt
ɪˈkweɪtə
ɪɡˈza:spəreɪt|ɪɡˈzæspəreɪt
ɪkˈskluːd
ɪkˈstrɔːdn̩ri
ɪkˈstrævəɡənt
ˈfɑːsi
faɪl
ˈflemɪʃ
ˈɡɑːbɪdʒ
dʒaɪˈɡæntɪk
ˈɡɪɡl̩
ɡlæzˈwiːdʒən
ɡaʊn
ˌheɪl frɒm/frəm ˈ...
ˈhærəsmənt|həˈræsmənt
həˈwaɪiː
ˌhɪpəˈkrɪtɪkl̩
aɪsˈlændɪk
ɪnˈædɪkwət
ɪnˈspektə
ɪnˈtenʃn̩
ˈlɪkə stɔː
meɪm
ˈmæsəkə
ˈmɒdərət; ˈmɒdəreɪt
ˈɒf laɪsns
əˈmɪt
əˈpəʊnənt
pænts
ˈpɑːkɪŋ lɒt
ˈpæsɪdʒ
pəˈrʊ(:)vɪən
ˌfɑːməˈs(j)uːtɪk(l̩)
ˌfɪlənˈθrɒpɪk(l)
prəˈseʃn̩
kweɪnt
ˈkwəʊtə
ˈræmbl̩
ˌrefjʊˈdʒiː
ˈrestruːm
ˈrɪɡərəs

szobácska, fülke, kamra, (beépített) szekrény
meghatalmazott, megbízott, biztos, (ki)küldött
versenyző, induló, pályázó, versenytárs, konkurens
kiegészít(és), pótlék, pótol
dicsér(et), bók(ol)
átváltoztat, átalakít, konvertál, feldolgoz; áttér vmre
szétzúz, lesújt, megtör, összeprésel, US szerelem
(meg)vitat(ás), megtárgyal(ás), eszmecsere, vita
különböző, különféle, több(féle), eltérő, változékony
kétszínű, hamis, álnok, nem őszinte, kétkulacsos
skót: szigorú, morcos, zord, kemény; nyakas, önfejű
padlizsán
egyenlítő
elkeserít, súlyosbít, kétségbe ejt, (fel-)bosszant/dühít
kizár, kirekeszt, kiűz, eltilt
rendkívüli, kivételes, szokatlan, egyedülálló
különc(ködő), túlzó, szertelen, pazarló, tékozló
farszi [a modern perzsa nyelv]
sor/oszlop(-ban vonul/menetel)
flamand
US (házi)szemét, szenny, piszok
óriási, hatalmas, kolosszális, gigantikus, gigászi
kuncog(ás), vihog(ás), kacarászik; vicc, jópofaság
glasgow-i
köntös, köpeny, talár, (hosszú) női ruha, tóga
vhonnan (kikötőből) származik/jön/érkezik, vhova való
zaklatás, molesztálás
Hawaii
szenteskedő, álszent, képmutató, hipokrita
izlandi (ember/nyelv)
nem megfelelő, alkalmatlan, elégtelen, pontatlan
felügyelő, ellenőr
(feltett) szándék, (vég)cél, célzat
US palackozott italok boltja
megnyomorít, megcsonkít, megbénít, meghiúsít
(le)mészárol(ás), (le)öldö(klé)s, vérfürdő
mértékletes, józan, szerény, egyszerű; mérsékel, fékez
palackozott italok boltja
ki-/elhagy, kifelejt; elmulaszt/elfelejt vmt megtenni
ellenfél, ellenség, versenytárs, opponens
GB alsónadrág, US (hosszú)nadrág, pantalló
US parkoló
átkelés, átmenet, folyosó, átjáró; szakasz, részlet
perui
gyógyszer(észeti), gyógyszeremberbaráti, humánus, jótékony, filantróp
(kör)menet, felvonulás; folyamat, lefolyás, eredet
fur(cs)a (és mulatságos), különös, „érdekes”, „eredeti”
hányad, arányos rész, kvóta
bolyong, kószál; félre-/zavarosan beszél, eltér a tárgytól
menekülő, szökésben levő; (politikai) menekült
US (nyilvános) vécé
(túl) szigorú, rideg, zord, kemény, precíz, pedáns

rival
rivalry
shutter
siddur
six-pack
slam
slaughter
snigger
Spaniard
squabble
standstill
stereotyped
stitch
stump
take (sick)
thesaurus
timber
trunk
two-faced
umpteen
underneath
uptight
waffle
well
windshield/-screen
yacht
yobbish

ˈraɪvəl
ˈraɪvəlri
ˈʃʌtə
ˈsɪdʊə
ˈsɪks pæk
slæm
ˈslɔːtə
ˈsnɪɡə
ˈspænɪəd
ˈskwɒbl̩
ˈstænstɪl|ˈstændˌstɪl
ˈsterɪətaɪpt
stɪtʃ
stʌmp
teɪk ˈsɪk
θɪˈsɔːrəs
ˈtɪmbə
trʌŋk
tuː ˈfeɪst
ˌʌm(p)ˈtiːn/ˈʌmptiːn
ˌʌndəˈniːθ
ˌʌpˈtaɪt
ˈwɒfl̩
wel
ˈwɪndʃiːld
jɒt
ˈjɒbɪʃ

vetélytárs, rivális; versenyez, vetélkedik, verseng
versengés, vetélkedés, verseny
(ablak)redőny/-tábla, spaletta, zsalu
a zsidó imakönyv
hatpalackos tartó/rekesz; hat doboz/palack sör
bevág, becsap, lecsap; szl. lehúz, erősen kritizál
öldöklés, mészárlás; (le)vág, leöl, lemészárol
[kellemetlenül/malacságon] kuncog(ás), vihog(ás)
spanyol (ember)
perpatvar, civakodás, szóváltás
holtpont, megfeneklés; (teljes) leállás, szünetelés
sablonos, változatlan, egyforma, sztereotip
öltés, tűzés, szúrás, nyilallás [az oldalban, nevetéstől]
(fa)tönk; sarokba szorít, zavarba ejt/hoz (vkt)
US válik vmilyenné (beteggé=megbetegszik)
szinonima-/fogalomköri szótár, tezaurusz, kincstár
fa(anyag), épületfa, szálfa, gerenda
(fa)törzs, ormány, bőrönd, US csomagtartó/-tér [autóban]
kétarcú, kétszínű, hamis
sok, iksz, számtalan
alsó (rész), alul (lévő), alatt(a), alá, lenn, belül, alj
ideges, feszült
gofri; mellébeszél(és), duma; habozik, vacillál
forrás, kút; ömlik, bugyog, kiárad
US/GB szélvédő(üveg)
jacht, versenyvitorlás; jachtozik, vitorlázik
bárdolatlan, közönséges, durva

Unit 2A – Wordlist (New Headway Advanced), Hargitai Róbert (www.hivo.hu)
(be) lost for words bi ˌlɒst fə ˈwɜːdz
nem talál szavakat [a megilletődöttségtől]
(be/feel) at ease
(bi/ˌfiːl) ət ˈiːz
nyugodt, kényelembe helyezkedett, könnyebben érzi magát
abandoned
əˈbændənd
elhagy(at)ott, magára hagyott/maradt, elárvult, lakatlan
acquire
əˈkwaɪə
(meg)szerez, megvesz, szert tesz, elsajátít, felvesz [szokást]
alliance (by marriage) əˈlaɪəns (baɪ ˈmærɪdʒ)
szövetség; házassági/sógorsági kapcsolat/rokonság
apologetically
əˌpɒləˈdʒetɪkl̩i
bocsánatkérően, mentegető(d)zve, igazolásszerűen
arrow
ˈærəʊ
nyíl(vessző); nyilaz, nyíllal jelez, repül (mint a nyíl)
at any rate
ət ˌeni ˈreɪt
mindenesetre, legalább, bármi történjék
bead
biːd
(gyöngy)szem, csepp [olvadó anyagból]
beckon
ˈbekən
vkt (jeladással) odahív/beinvitál, vknek (ból)int; csábít
beware (of sg)
bɪˈweə|bəˈwer (ɒv)
óvakodik, őrizkedik, tart(ózkodik) (vmtől), vigyázz!
bewilder
bɪˈwɪldə
meg-/összezavar, zavarba hoz; elképeszt, el-/megrémít
bloke
bləʊk
GB biz. pasi, pasas, pacák, fickó; US főnök, góré
bloom
bluːm
virág(zás), nyílás, virulás, pír, üdeség, hamvasság, zamat
cart
kɑːt
talicska, kordé, szekér; szállít, hord
cashmere
kæʃˈmɪə
kasmír(szövet)
cloak([-]room)
ˈkləʊk(ruːm)
köpeny, palást, lepel, ürügy; álcáz; (ruhatár)
combat(s)
ˈkɒmbæt(s)
küzdelem, harc, csata; tsz gyakorlóruha/-nadrág
come across
ˌkʌm əˈkrɒs / əkrɒs ˈ... átkel, rábukkan, meglát, jól kommunikál, benyomást tesz
come round
ˌkʌm ˈraʊnd
át-/eljön, véleményt változtat, enged, feléled, becsap
conceal
kənˈsiːl
elrejt, (el)titkol, titokban tart, palástol, leplez, álcáz
considerate
kənˈsɪdərət
figyelmes, előzékeny, tapintatos
contempt
kənˈtempt
megvetés, lenézés, lekicsinylés, semmibe vevés
convey
kənˈveɪ
szállít, visz, közvetít, (át)ad, közöl, tolmácsol, kifejez

cork
courteous
crafty
creak
deceased
decency
declare
delicate
devise
diary
differ
dispirited
disposition
distracted
dough
drawing room
drizzle
earnest
fan
fierce
fig
finger
flat

kɔːk
ˈkɜːtɪəs
ˈkrɑːfti
kriːk
dɪˈsiːst
ˈdiːsnsi
dɪˈkleə
ˈdelɪkət
dɪˈvaɪz
ˈdaɪəri
ˈdɪfə
dɪˈspɪrɪtɪd
ˌdɪspəˈzɪʃn̩
dɪˈstræktɪd
dəʊ
ˈdrɔːɪŋ ruːm
ˈdrɪzl̩
ˈɜːnɪst
fæn
fɪəs
fɪɡ
ˈfɪŋɡə
flæt

font
for good
frost
get back
get through
get up to (mischief)
give away
gloomy
go down with...
go in for sg
graceful
gut
hand in
haughty
heave
herd
hint
ignorance
immaterial
immoral
impenetrable
inarticulate
incidental
indiscretion
innocent
instinctive
interfere
investment
justify

fɒnt
fə ˈɡʊd
frɒst
ˌɡet ˈbæk
ˌɡet ˈθruː
ˌɡet ˈʌp tə (ˈmɪstʃɪf)
ˌɡɪv (ɪt) əˈweɪ
ˈɡluːmi
ˌɡəʊ ˈdaʊn wɪð
ˌɡəʊ ˈɪn fə
ˈɡreɪsfəl
ɡʌt
ˌhænd (ɪt) ˈɪn
ˈhɔːti
hiːv
hɜːd
hɪnt
ˈɪɡnərəns
ˌɪməˈtɪərɪəl
ɪˈmɒrəl
ɪmˈpenɪtrəbl̩
ˌɪnɑːˈtɪkjʊlət|-ˈtɪkjəlɪt
ˌɪnsɪˈdentl̩
ˌɪndɪˈskreʃn̩
ˈɪnəsn̩t
ɪnˈstɪŋktɪv
ˌɪntəˈfɪə
ɪnˈvestmənt
ˈdʒʌstɪfaɪ

parafa (dugó), dugó
udvarias, előzékeny, szíves
ravasz, fortélyos, furfangos, alattomos, körmönfont
nyikorog, csikorog, recseg, ropog, reccsen
elhunyt, néhai, elhalálozott
tisztesség-/illem(tudás), becsületesség; szemérem
ki-/bejelent, állít; bevall [vámköteles árut]; állást foglal
(ki)finom(ult), törékeny, tapintatos, kényes, remek
kigondol, kiagyal, kitervez
(határidő)napló/naptár, fel-/lejegyzés, naplójegyzet
különbözik, eltér (from vtől); más véleményen van
elcsüggedt, bátortalan, elkedvetlenített, nyomott
beállítottság, hajlam, jellem, természet
zavart, zaklatott, háborodott, őrült, (meg)tébolyodott
tészta [süteményé, kenyéré stb.]
fogadószoba, társalgó, szalon
meghint/-szór; szitál(ás), szemerkél(és), sűrű eső
komoly, megfontolt, lelkiismeretes, buzgó; előleg, zálog
ventilátor, legyező, propeller; rajongó, szurkoló, drukker
indulatos, vad, heves, szenvedélyes, ádáz, kellemetlen
füge
(hozzá)nyúl, (meg)tapint; ellop; játszik/babrál vmvel
lapos; határozott, nyílt; sekélyes, egyhangú, unalmas,
vontatott [beszélgetés], színtelen/vérszegény [stílus]
betűtípus, betűfaj, betűkészlet
végleg(esen), örökre, egyszer s mindenkorra
fagy(osság), dér, zúzmara; közöny, közömbösség
visszakap, bosszút áll, megtorol vmt, vissza(t)ér
érthetővé válik, megérteti magát/vmt vkvel, be-/továbbjut
eljut vhová, tart vhol; (rosszat) tesz, rosszalkodik
elajándékoz, ajándékba (oda)ad; elárul/elad/beárul vkt
sötét, homályos, borús, komor, (méla)bús, lehangolt
...an illness: megbetegszik; ...critics: vhogy fogadják
kedvét leli vmben, foglalkozik vele, készül/jelentkezik rá
bájos, kedves, kecses, tetszetős, elegáns, könnyed
bél, belek, zsigerek, vm veleje/tartalma/lényege; mersz
benyújt, bead, beküld
dölyfös, gőgös, fennhéjázó, rátarti
(fel)emel[ked](és), lök(és), hullám(zás), zihálás, dagadás
gulya, csorda, ménes, nyáj, köznép, tömeg; összeterel
tanács, tipp, útmutatás; értésre ad, céloz, sejtet
tudatlanság, nem ismerés, nem tudás
anyagtalan, lényegtelen, jelentéktelen, mellékes
erkölcstelen, züllött, kicsapongó, buja
áthatolhatatlan, kideríthetetlen, nem fogékony [szellemileg]

tagolatlan, artikulá(la)tlan, [dühtől] elfúló/rikácsoló
esetleges, mellék-(es); (vele)járó, együtt járó
tapintat hiánya; oktalanság, helytelen/indiszkrét viselkedés
ártatlan, naiv, nyílt(szívű), mesterkéletlen, vétlen
ösztönös, ösztönszerű
beavatkozik, közbelép, (meg)akadályoz, keresztez, zavar
befektetés, beruházás
helyesel, szentesít, igazol, indokol, véd, felment

keep away
latch
late
lean, leant/leaned,~
let alone
majority
make up
manky
mantlepiece/mantelmesmerize
metaphoric(al)
meticulous
minor
misfortune
misquote
obedient
on the pull
onset
outrageous
overbearing
pace
pat
patronizing
peer
pinch
plough
poacher
prejudiced
prolific
put down
put up
raise
rear
reassure
relation
relief
resist
resort
rumour
satisfactory
scrabble
see off
sensational
set out (to do)
settle into/in
shrewd
sling
snobbish
spark
sparkling
specimen
spew
spiral

ˌkiːp [ɪt] əˈweɪ
lætʃ
leɪt
liːn, lent/liːnd
let əˈləʊn
məˈdʒɒrəti
ˌmeɪk [ɪt] ˈʌp
ˈmæŋki
ˈmæntl̩piːs
ˈmezməraɪz
ˌmetəˈfɒrɪk(l̩)
mɪˈtɪkjʊləs
ˈmaɪnə
ˌmɪsˈfɔːtʃuːn|ˌmɪsˈfɔːrtʃən
ˌmɪsˈkwəʊt
əˈbiːdɪənt
ɒn ðə ˈpʊl
ˈɒnset
aʊtˈreɪdʒəs
ˌəʊvəˈbeərɪŋ
peɪs
pæt
ˈpætrənaɪzɪŋ|ˈpeɪtrə...
pɪə
pɪntʃ
plaʊ
ˈpəʊtʃə
ˈpredʒʊdɪst
prəˈlɪfɪk
ˌpʊt (hɪm) ˈdaʊn
ˌpʊt (ɪt) ˈʌp
reɪz
rɪə
ˌriːəˈʃʊə|ˌriːəˈʃʊr
rɪˈleɪʃn̩
rɪˈliːf
rɪˈzɪst
rɪˈzɔːt
ˈruːmə
ˌsætɪsˈfæktəri
ˈskræbl̩
ˌsiː (hɪm) ˈɒf
senˈseɪʃn̩əl
ˌset ˈaʊt (tə duː)
ˈsetl̩ ˌɪntə/ɪn
ʃruːd
slɪŋ
ˈsnɒbɪʃ
spɑːk
ˈspɑːkl̩ɪŋ
ˈspesɪmɪn/-simən|-səmən
spjuː
ˈspaɪərəl

távol tart(ja magát), távol marad
kilincs(nyelv), zárnyelv, kallantyú
egykori, volt, azelőtti, néhai, késői
(neki)támaszt/-dől, hajol, hajlik, lejt, hajlama van vmre
nem (is) szólva/beszélve arról/említve hogy, még kevésbé
(US abszolút) (szó/szavazat)többség; nagykorúság
elkészít; kitalál, kohol; alkot, áll [vmből]; összeáll(ít)
GB [rossz, ócska, piszkos] gagyi, gáz(os)
kandallópárkány, kandallóburkolat
delejez, hipnotizál; megigéz, megbabonáz (vkt)
képes, képletes, átvitt értelmű, hasonlatokban gazdag
aprólékos(kodó), aggályos(kodó), kínosan pontos, pedáns
kicsi, kis(ebb), jelentéktelen, csekély(ebb)
balszerencse, szerencsétlenség, csapás, baj
hibásan/pontatlanul idéz
engedelmes(kedő), szófogadó, kötelességtudó
kelleti magát, „kiveti a hálót”
kezdet, kezdés, támadás, roham
kínzó, szörnyű, borzalmas, felháborító, vérlázító
erőszakos, basáskodó, fennhéjázó, arrogáns [modor]
lépés, iram, tempó; iramot/tempót diktál, járkál
megsimogat, vereget, paskol
leereszkedő [modor]
egyenrangú fél, vk párja, (kor)társ; merőn néz, bámul
(be[le])csíp; szűkre fog; (el)csen, (el)csór, „lenyúl”
eke; szánt, földet művel
vadorzó, orvvadász, orvhalász
elfogult, előítéletes
szapora, termékeny, dúslakodó, bővelkedő
elnyom, lever, elfojt, megaláz, elnémít (vkt); leír, feljegyez
felemel; elszállásol, elhelyez, befogad
(fel)emel, felnevel, támaszt, előteremt, (össze)gyűjt
hátsó; nevel, (fel)emel, felépít, felállít, kitűz
megnyugtat, felbátorít, biztat, új önbizalommal tölt el
elbeszélés, elmondás; viszony, kapcsolat; rokon
enyhülés, csillapodás, megkönnyebbülés, segítség
ellenáll, ellenszegül, megáll(ja, hogy), ellenez, elutasít
segédeszköz, erőforrás, folyamodás, üdülő-/menedék(hely)

(kósza/rém-) hír, híresztelés, szóbeszéd
kielégítő, elegendő, megfelelő, megnyugtató
kapar(ás), kaparászás, irkafirka, (f)irkál, keres, kutat
kikísér vkt és elbúcsúzik tőle; elküld
érzékektől függő; feltűn(ést kelt)ő, szenzációs, világraszóló

elindul, kitesz, kitűz, kijelöl; (nekilát, hozzáfog)
hozzászokik; betelepszik, berendezkedik
éles eszű/elméjű, okos, tisztán látó, ravasz, agyafúrt
parittya; (ki)lő, (el)hajít, elvet
sznob, előkelőt majmoló
szikra, sziporka; US udvarló, gavallér; sugalmaz, elindít
szikrázó, sziporkázó; gyöngyöző, habzó, pezsgő
(minta)példány, minta(darab)
(ki)okád, (ki)hány, kiköp
spirális, csavarvonal(ban fel-/leszáll), "köröz"

stairway
sword
take in
take off
tamper with
temptation
theoretic(ally)
thwart

ˈsteəweɪ
sɔːd
ˌteɪk (hɪm) ˈɪn
ˌteɪk ˈɒf
ˈtæmpə wɪð (ɪt)
tempˈteɪʃn̩
θɪəˈretɪk(li)
θwɔːt

tinkle
top notch
tow; have in tow
tuck away
turn up
ultimately
unsteady
utmost
vigorous
ward
wear off
whilst
whisk (away)
wisp
witty
work away
work out

ˈtɪŋkl̩
ˌtɒp ˈnɒtʃ
təʊ; ˌhəv ɪn ˈtəʊ
ˌtʌk (ɪt) əˈweɪ
ˌtɜːn ˈʌp
ˈʌltɪmətli
ʌnˈstedi
ˈʌtməʊst
ˈvɪɡərəs
wɔːd
ˌweər ˈɒf
waɪlst
ˌwɪsk ([ɪt] əˈweɪ)
wɪsp
ˈwɪti
ˌwɜːk əˈweɪ
ˌwɜːk [ɪt] ˈaʊt

lépcső(ház)
kard, pallos
szállást ad; becsap; vállal; US megnéz, meglátogat
le-/kivesz, el-/levon, enged, utánoz, nekilendül, felrepül
elront, megbolygat, meghamisít, megmásít, manipulál
kísértés, csábítás
elméleti(leg)
keresztez, akadályoz, meghiúsít, kijátszik vkt,
elgáncsol, keresztülhúz?
cseng(és), csilingel(és), megcsendít, megkongat
első osztályú, szuper, csúcs, remek, US magas rangú
vontat(mány); felügyelete alatt tart, kíséretében van
bedug, betesz, berak; elrak, eldug, elrejt
betoppan, beállít, (váratlanul) megjelenik, mutatkozik vhol
végül (is), végtére, utoljára (is)
bizonytalan, ingadozó, változékony, ingatag, elvtelen
legvégső, legtávolabbi, a lehető legtöbb/legnagyobb
(élet)erős, erőteljes, élénk, nyomatékos
kórterem, (kórházi) osztály; őr(ség), őrködés, őrizet
el-/megkopik, eltűnik, elmosódik, elmúlik, csökken
(=while) míg, mialatt, ellenben, noha, bár
csap, legyint; (elhesseget, lecsap vmre); surran, eltűnik
[haj]fürt, szalmacsutak, [füst]gomoly, [szél]fuvallat
szellemes, elmés, ötletes; szarkasztikus, maróan gúnyos
állandóan dolgozik, szünet/megállás nélkül dolgozik
ki-/ledolgoz, kiszámít, megfejt, rendez, törleszt,
megvalósít, véghezvisz, elér, lelohad, alakul, edz, „gyúr”

work up
ˌwɜːk [ɪt] ˈʌp
kialakít, kidolgoz, kifejleszt, megír, felizgat, felszít; felbuzdul
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(re)llaunch
(ˌriː)ˈlɔːntʃ
(újra) (el)indít/kilő/bevezet/megalapít/kezdeményez
a means to an end ə ˌmiːnz tʊ ən ˈend
út/mód/eszköz(ök)/erőforrás(ok) egy cél eléréséhez
accumulate
əˈkjuːmjəleɪt
(fel)halmoz(ódik), összegyűjt, (össze-, fel-)gyülemlik
allowance
əˈlaʊəns
járadék, (tartás)díj, juttatás, támogatás, segély, térítés
amass
əˈmæs
(fel)halmoz, összegyűjt, összehord, összevon
arena
əˈriːnə
(átv. is) aréna, porond, küzdőtér, színtér
aware (of sg)
əˈweə
tud vmről, tudatában van, tájékozott/értesült vmről
benevolent (to sy) bəˈnevələnt/bɪˈnevələnt
jóindulatú/jóakaratú/jótékony (vkvel szemben)
body
ˈbɒdi
test(ület), szervezet, társaság, rendszer
bravo
ˌbrɑːˈvəʊ
bravó!, helyes!, nagyon jó!, éljen!, éljenzés
brisk
brɪsk
fürge, eleven, élénk; szapora/gyors [járás], tevékeny
burden
ˈbɜːdn̩
(élet)teher, nehéz sors; megrak, (meg)terhel
cash crop
ˈkæʃ krɒp
eladásra termesztett/szánt termény
categorically
ˌkætəˈɡɒrɪkl̩i
kategorikusan, határozottan, ellentmondást nem tűrően
cater
ˈkeɪtə
ellát/élelmez, gondoskodik, szórakoztat, kielégít
characteristic
ˌkærəktəˈrɪstɪk
jellegzetes; jellemző (vonás/tulajdonság), saját(os)ság
coincidence
kəʊˈɪnsɪdəns
(véletlen) egybeesés, összetalálkozás, véletlen
collocation
ˌkɒləˈkeɪʃn̩
összeállítás; (állandósult) szószerkezet/szókapcsolat
coloni(ali)zation ˌkɒlənaɪ(/kəˌləʊnɪələ)ˈzeɪʃn̩ gyarmatosítás
compassionate kəmˈpæʃənət
együtt érző, könyörületes, jószívű, szánakozó
concept
ˈkɒnsept
fogalom, US: gondolat, eszme, koncepció, elképzelés
concerned (about) kənˈsɜːnd (əˌbaʊt)
aggódó/aggódik (vm miatt) nyugtalan, érdekelt, érintett
condemn
kənˈdem
(el)ítél, kárhoztat, rosszall, helytelenít, kifogásol
congest(ed)
kənˈdʒest(ɪd)
elakad, torlódik; túlnépesedett v. sűrűn lakott [vidék]
conscientious
ˌkɒnʃɪˈenʃəs
lelkiismeretes, kötelességtudó; lelkiismereti (okokból)
consumerism
kənˈsjuːmərɪzəm
a fogyasztás ösztönzése, anyagiasság, fogyasztóvédelem
consumption
kənˈsʌmpʃn̩
fogyasztás, felhasználás, pusztulás
corporation
ˌkɔːpəˈreɪʃn̩
(részvény)társaság, vállalat, testület
creep, crept, ~ kriːp, krept, ~
(be)surran, (be)lopózik, (be)csúszik
decline (v/n)
dɪˈklaɪn
elutasít, elhárít, megtagad; hanyatlik, visszaesik, csökken
decrease (v/n)
dɪˈkriːs/ˈdiːkriːs
csökken(t)(és), fogy(ás), apad(ás)
devoid of sg
dɪˈvɔɪd əv
vmtől megfosztott/mentes, vm nélküli, híjával levő
downturn
ˈdaʊntɜːn
csökkenő irányzat/tendencia, visszaesés
drain
dreɪn
kiürít, kiürül, lecsapol; kiszipolyoz, elapaszt, elfogyaszt
echo
ˈekəʊ
visszhang(oz), megismétel, megerősít
economic(al)
ˌiːkə-/ˌekəˈnɒmɪk(l)|ˈ-nɒː(köz)gazdasági/-os, kifizetődő, nyereséges; takarékos
economics
ˌiːkəˈnɒmɪks|ˌekəˈnɒmɪks
közgazdaságtan; gazdasági helyzet/rendszer/élet, anyagiak
economy
ɪˈkɒnəmi
(köz)gazdaság(tan), gazdasági rend(szer), gazdálkodás
electronic
ˌɪlekˈtrɒnɪk
elektronikus
eliminate
ɪˈlɪmɪneɪt
kiküszöböl, kirekeszt, kizár, töröl, eltávolít; mellőz
entrepreneur
ˌɒntrəprəˈnɜː
(magán)vállalkozó
evaluate
ɪˈvæljʊeɪt
(ki)értékel, felbecsül, megbecsül [mennyiséget]
even out
ˌiːvn̩ [ɪt] ˈaʊt
helyrehoz, kiegyenlít(ődik), egyensúlyba hoz/kerül
fraudulent
ˈfrɔːdjʊlənt
csaló, csalárd, fondorlatos, tisztességtelen
freely
ˈfriːli
szabadon, önként, spontán, nyíltan, őszintén, bőségesen
genie
ˈdʒiːni
dzsinn
gimmick
ˈɡɪmɪk
ravasz fogás/trükk, cseles dolog, US dísz, sallang
go bust
ˌɡəʊ ˈbʌst
tönkremegy/lecsúszik [anyagilag], csődbe jut
good value
ˌɡʊd ˈvæljuː
jó vásár/üzlet, jó minőségű áru
grass(-)roots
ˈɡrɑːsruːts
a kisemberek/nép/tagság/(választó)polgárok; gyökerek
hamper
ˈhæmpə
akadályoz, gátol, útban van
hassle (v/n)
ˈhæsl̩
vitázik, veszekszik; zavart/kavarodást okoz; fn is

ˈhaɪfn̩
ˌɪdɪəsɪŋˈkrætɪk
ˌɪnkənˈviːnɪənt
ɪnˈkɜː
ˈɪnəveɪtɪv
ˈɪntrəst reɪt
ɪnˈtɜːmɪnəbli
ɪnˈtruːsɪv
ˈleɪtli
ˈleɡəsi
ˌlevl̩ [ɪt] ˈaʊt
ˈlɪvɪŋ weɪdʒ
ˈləʊɡəʊ
ˈmaɪndləs|-lis
ˈmɪrəkl̩
ˈmʌstə
nəˈsesətɪz/nɪˈsesɪtɪz əv laɪf
əʊˈbiːsəti
əˈblɪvɪəs
əbˈsiːn
ˌəʊvəˈhed
pəˈθetɪk(l̩i)
ˈplʌmɪt
ˈpɒlɪʃ
pəʊl
pəˈtenʃl̩
prəˈfjuːsli
prɒˈsperəti
ˈprɒspərəs
ˈpʌblɪk ˈsektə
ˈpɜːtʃəs|ˈpɜrtʃɪs
rɪˈlentləs
ˈriːteɪlə
ˈruːθləs
ˈseɪkrɪd
ˈseɪʃɪeɪt
ˈsetlmənt
sɪˈeərə
slʌmp
sɔː
ˈsɔːli
ˈsteɪlmeɪt
ˌsʌbˈkɒnʃəs
səbˈsɜːvɪənt
səbˈstænʃl̩
səbˈstænʃəli
ˈswet( )ʃɒp
ˈtæblɔɪd
ðə ˈhævs, ðə hæv/həv ˈnɒts
ˈtretʃərəs
ˈtʌmbl̩
ɜːdʒ
yearn (for/after sg) jɜːn
hyphen
idiosyncratic
inconvenient
incur
innovative
interest rate
interminably
intrusive
lately
legacy
level out
living wage
logo
mindless (of sg)
miracle
muster
necessities of life
obesity
oblivious (to/of s)
obscene
overhead
pathetic(ally)
plummet
polish
poll
potential
profusely
prosperity
prosperous
public sector
purchase
relentless
retailer
ruthless
sacred
satiate (with sg)
settlement
sierra
slump
soar
sorely
stalemate
subconscious
subservient
substantial
substantially
sweat( )shop
tabloid
the have(-not)s
treacherous
tumble
u rg e

kötőjel
egyéni, sajátos
nem megfelelő, alkalmatlan, kellemetlen, kényelmetlen
magára von/zúdít, (el)szenved, kelt, kiteszi magát vmnek

újító
kamatláb, kamat
véget nem érően, szüntelenül
tolakodó, alkalmatlankodó, hiátustöltő [hang]
az utóbbi időben, nemrég, mostanában, újabban
hagyaték, örökség, ingó hagyomány
(ki)egyenlít(ődik), egy szintre hoz/kerül
létminimum, megélhetés(t biztosító fizetés/jövedelem)
logo, márkajel, embléma, jelkép
buta; (vmvel) nem törődő, (vmről) megfeledkező
csoda(tétel), csodálatos dolog
számba vesz/-vétel, felsorakoztat, összegyűjt
életszükségletek, létszükségletek
túlsúlyosság, elhízottság
feledékeny, megfeledkező, (vre) nem gondol(ó)
szemérmetlen, illetlen, sikamlós, trágár, ocsmány
általános [költség(ek)], rezsi; felső, fenti, fej fölött(i)
szánalmas(an), megrendítő(en), szívfacsaró(an)
(egyenesen) (le)zuhan/-esik; függőón, ólom(nehezék)
(ki)fényesít, (ki)tisztít, (ki)csiszol, palléroz
szavaz(ás [eredménye]), közvélemény-kutatás
lehetséges, várható, potenciális; lehetőség, képesség
bőven, bőségesen, hosszan, terjengősen
jólét, jómód, boldogulás, fellendülés, siker
virágzó, jómódú, gazdag, jól menő, sikeres, boldog(uló)
állami szektor
vesz, vásárol; vásárlás, vétel
könyörtelen, irgalmatlan, haj(lí)thatatlan, kérlelhetetlen
kiskereskedő
könyörtelen, kegyetlen, irgalmatlan, szívtelen
szent (és sérthetetlen), (meg)szentelt
csömörig jóllakat/megtöm, eltölt, kielégít (vmvel)
rendezés/elintézés (feltételei), (f)elszámolás, kiegyenlítés

(fűrészes gerincű) hegylánc
hirtelen nagyot esik/zuhan; pangás/(vissza)esés
(fel-/magasra) száll/szökik/tör/szárnyal
súlyosan, alaposan, nagyon
holtpont, patt(helyzet), sarokba szorítottság
tudat alatti, tudattalan
vmt elősegítő, támogató, hasznos; függő, alárendelt
lényeges, tekintélyes, alapvető; kiadós, tápláló, bőséges
alaposan, kiadósan, lényegesen, alapjában véve, szilárdan

kiszipolyozó/munkásnyúzó üzem
bulvárlap, in t. form: röviden, tömören, néhány sorban
a gazdagok (/szegények)
áruló, hamis, csalóka, bizonytalan, megbízhatatlan
zuhan, (el)esik, felforgat, bukdácsol, botladozik, (be)ront
ösztönöz, sürget(és), unszol, késztetés
epedez/sóvárog/vágyódik (vm után), ég a vágytól
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(just) the once
dʒəst ðə ˈwʌns
csak egyszer, csak egy(etlen) alkalommal
admittedly
ədˈmɪtɪdli
kétségkívül, bevallottan, igaz,...
appalling
əˈpɔːlɪŋ
ijesztő, megdöbbentő, visszataszító
apparently
əˈpærəntli
úgy tűnik, látszólag; láthatóan, nyilván(valóan), kétségtelenül
ˌɑːtɪˈfɪʃl̩
mesterséges, mű(vi), ál-, utánzott, mesterkélt, hamis
artificial
ashamed
əˈʃeɪmd
szégyenkező, szégyenlős, megszégyenített/-nült
autograph
ˈɔːtəɡrɑːf
autogram; kézírás, kézirat
bestow
bɪˈstəʊ
ad(ományoz), juttat, ráruház, felruház, kioszt
big time
ˈbɪɡ taɪm
nagy siker
ˈblʌʃɪŋ
blushing
piruló/szende/szemérmes [nő], piros(ló) [virág]
brat
bræt
rosszcsont, poronty
ˈkæbəreɪ
cabaret
(kül. zenés-táncos) kabaréműsor, tarka műsor (mulatóban)
cease
siːs
abbahagy, befejez, megszüntet, (meg)szűnik; szünet
celebrity
səˈlebrəti/sɪˈlebrɪti
hírnév; híresség, híres/ismert ember, kitűnőség
tʃʌm
chum
biz. haver, cimbora, pajtás, (szoba-/lakó-/üzlet-)társ
claim
kleɪm
jog(alap), igény(el), állít(ás), jogot/igényt formál vmre
classic
ˈklæsɪk
elsőrendű, kitűnő, jellemző, tipikus, klasszikus
consistent
kənˈsɪstənt
következetes, állhatatos, egyenletes; tömör, sűrű
kənˈtestənt
contestant
versenyző, küzdő, ellenfél, vetélytárs, vitázó/peres fél
cult
kʌlt
vallásos tisztelet/gyakorlat, kultusz, istenítés, imádat, szekta
curb
kɜːb
megfékez, elfojt; fék(ezés); US: járdaszél, szegélykő
ˈdekədənt
decadent
hanyatló, (kulturálisan) visszaeső, dekadens
deem
diːm
vél, gondol, hisz, ítél, tart
delve (into sg)
delv
(ki)ás, kiváj, napfényre hoz, kutat, kutakodik (vm után)
discourse (marker) ˈdɪskɔːs (ˌmɑːkə)
beszélget(és), értekezés, előad(ás); (diskurzusjelölő)
dɪˈvaɪn
divine
isteni, felséges, mennyei, nagyszerű, remek, pompás
domesticate
dəˈmestɪkeɪt
(meg)szelídít [állatot], meghonosít, háziasít
ˈempəθaɪz
empathize
együttérez, megért
entangle
ɪnˈtæŋɡl̩
belebonyolít(-lódik), belekever(edik), összekuszál
fair game
ˌfeə ˈɡeɪm
jogos kritika tárgya,szabadon/joggal támadható/csúfolható
field day
ˈfiːld deɪ
nagy nap, sikerek napja; vk napja, vk a nap hőse
fly on the wall
ˌflaɪ ɒn ðə ˈwɔːl
titkos/észrevétlen megfigyelő
faʊl
foul
bűzös, áporodott, undorító, rémes, szörnyű, pocsék, aljas
genuine
ˈdʒenjʊɪn
őszinte, nyílt, tiszta, igaz(i), valódi, eredeti, hiteles
ghastly
ˈɡɑːstli
rettenetes, ijesztő, szörnyű, hátborzongató, irtózatos, rémes
glitter
ˈɡlɪtə
ragyog(ás), csillog(ás), villog(ás), fény, tündöklés
gruesome
ˈɡruːsəm
ijesztő, rémes, borzalmas, hátborzongató, hajmeresztő
have to do with s hæv/hæf tə duː wɪð ˈ... dolga/kapcsolata van vvel, köze van vhez, foglalkozik vvel
how come?
haʊ kʌm
hogy(an) van/lehet(séges) az (hogy)
humiliation
hju:ˌmɪlɪˈeɪʃn̩
lealázás, megalázás, sértés, lealacsonyítás
if you will
ɪf ju wɪl
volnál szíves; ha tetszik
I'll say
aɪl seɪ
biz. igen, tényleg
immortality
ˌɪmɔːˈtæləti
halhatatlanság
insatiable
ɪnˈseɪʃəbl̩
kielégít(het)etlen, telhetetlen, mohó [vágy, éhség]
instance
ˈɪnstəns
példa, eset
intact
ɪnˈtækt
sértetlen, ép, egészséges; érintetlen, szűz
interrogate
ɪnˈterəɡeɪt
(ki)kérdez, kihallgat, vallat (vkt)
ɪnˈtriːɡ
intrigue (n/v)
érdekel, kíváncsivá tesz, izgat, nyugtalanít; mesterkedik
knock down
ˌnɒk (ɪt) ˈdaʊn
ledönt, ellök, lever, szétszed, lebont, szétszerel
like a lamb to the... slaughter [ˈslɔːtə]
ellenállás nélkül, önként megy a vágóhídra (Ézsaiás 53,7)
ˌmeɪd əv ˈɒnə
maid of honour
GB: udvarhölgy, US: koszorúslány, süteményfajta

ˌmeɪk wʌnz ˈmɑːk
menˈtæləti
ˈmaɪnd ju
ˌmɪsˈdiːd
ˈneɪm drɒpɪŋ
ˈnjuːzwɜːði
ˈɒkjʊpaɪ
ˈəʊɡl̩
əʊ wel
ˌɒmnɪˈprezns
ˌpæk (ɪt) ˈɪn
ˈpærəfreɪz
ˌpæθəˈlɒdʒɪkl̩
ˈpɪərɪəd
ˌpɜːspəˈreɪʃn̩
ˈpremieə
prɪˈzjuːməbli
ˈprɒpəti
prəˈpɔːʃn̩
pəˈs(j)uːt
ˈreləvənt
ˈrelɪʃ
ˌreprɪˈzent
ˈretrəspekt
ˈrevərəns
ˌsækrɪˈfɪʃl̩
ˈskruːtənaɪz
sitcom
ˈsɪtkɒm
ˈsɔːdɪd
sordid
spite
spaɪt
stalker
ˈstɔːkə
ˌstɒp ət ˈnʌθɪŋ
stop at nothing
subject (n/v)
ˈsʌbdʒɪkt/-ekt/səbˈdʒekt
səˈvaɪvə
survivor
tame
teɪm
ˈtiːdɪəs
tedious
ˈtenə
tenner
think nothing of it θɪŋk ˈnʌθɪŋ əv ɪt
undignified
ʌnˈdɪɡnɪfaɪd
unflattering
ʌnˈflætərɪŋ
urgent
ˈɜːdʒənt
ˈvɑːnɪʃ
varnish
vicious
ˈvɪʃəs
volunteer
ˌvɒlənˈtɪə
voyeurism
vwɑːˈjɜːrɪzm/vɔɪˈɜːrɪzəm
wel, wel
well, well
willingly
ˈwɪlɪŋli
write-off
ˈraɪtɒf
make one's mark
mentality
mind you
misdeed
name dropping
newsworthy
occupy
ogle (v/n)
oh well
omnipresence
pack in
paraphrase (n/v)
pathological
period
perspiration
premiere
presumably
property
proportion
pursuit
relevant
relish
represent
retrospect
reverence
sacrificial
scrutinize

kézjegyét odateszi, nevet szerez magának, maradandót alkot

lelki alkat/beállítottság, gondolkodásmód, észjárás
jegyezd meg, figyelj (arra); jelzem, megjegyzem
rossz tett, helytelen cselekedet, bűn, vétség, gonosztett
ismert nevekkel való dobálózás
említésre méltó, újságban való közlésre alkalmas
megszáll, elfoglal, foglalkoztat, betölt, lakik
fixíroz, szemez, szerelmesen/vágyakozva/mohón bámul
nem (olyan nagy) baj, sebaj, kár
mindenütt jelenvalóság
abbahagy, felad
(magyarázó) körülírás, parafrázis, bővített változat/átírás
kóros, beteges, patológiás, patologikus
(idő)tartam, (idő)szak, kor(szak); US: pont [írásjel], (tan)óra
izzadás, veríték(ezés), gürcölés, strapa, robot(olás)
bemutató (előadás), premier
feltételezhetően, gyaníthatóan, alighanem, valószínűleg
sajátság, tulajdon(ság/-jog), ingatlan, birtok, vagyon(tárgy)
(méret)arány, mérték, rész, hányad
űzés, hajszolás, törekvés, tevékenység, elfoglaltság
(tárgyhoz) tartozó, fontos, találó, idevágó, vonatkozó, időszerű

(nagyon) szeret/élvez vmt, élvezettel kóstolgat, ízesít
ábrázol, bemutat, jelent, képvisel, jelöl
visszapillant(ás), visszatekint(és)
tisztel(et), becsül(et), hódol(at)
áldozati
kutat, fürkész, kémlel, alaposan/tüzetesen megvizsgál
tévékomédia (situation comedy)
szennyes, mocskos, bűzös, aljas, hitvány, gonosz, rút
rosszakarat, rosszindulat, kicsinyes gyűlölet/bosszú
fanatikus rajongó, cserkésző v. lesvadász, orvhalász
nincsenek gátlásai, semmi vissza nem tarthatja
(tan)tárgy, téma; alany, alattvaló; leigáz, alávet, kitesz vnek
túlélő, életben maradó/maradt
szelíd(ített)/házi [állat], engedelmes, félénk, bátortalan
unalmas, fárasztó
biz. tízes, tízfontos/tízdolláros (bankjegy)
ne zavarjon, ne figyelj oda rá
nem (tiszteletre) méltó, méltóságon aluli, nevetséges
nem hízelgő; kedvezőtlen [idő(járás)]
sürgős; (erőteljesen) sürgető, unszoló, nyomatékos
lakk, (fény)máz
romlott, erkölcstelen, bűnös, gonosz, rossz(indulatú), dühös

önkéntes; önként jelentkezik/(fel)ajánl(kozik)
kukkolás(ra való hajlam), vojőrizmus
nocsak(-nocsak)!, mit/kit látnak szemeim!, na-na!, stb.
készségesen, szívesen, szolgálatkészen; önkéntesen
roncs; leírás, érvénytelenítés (írás útján)
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alleyway, alley-way ˈæliweɪ
US köz, sikátor, utcácska
armistice
ˈɑːmɪstɪs
fegyverszünet
arranged marriage əˌreɪndʒd ˈmærɪdʒ
megrendezett házasság [szülők által kijelölt partnerrel]
ask out
ˌɑːsk (hər) ˈaʊt
kihívat, randevúra hív, randit kér vktől
at gunpoint
ət ˈɡʌnpɔɪnt
(lő)fegyverrel (kényszerítve)
bashful
ˈbæʃfl̩
szemérmes, szégyenlős, félénk, bátortalan
bind, bound, bound baɪnd, baʊnd, baʊnd
(össze-/meg-/le-/be)köt(öz), kötelez
bleed
bliːd
vérzik, vért veszít
blow away
ˌbləʊ (ɪt) əˈweɪ
elvisz, hazavág, kinyír, szl. lenyűgöz, kifektet, „kész van”
brag
bræɡ
henceg(és), hetvenkedik, kérkedik, dicsekvés
bud
bʌd
bimbó(zik), rügy(ezik), sarjadzik, kihajt, US: pajtás
bumpy
ˈbʌmpi
göröngyös, hepehupás, egyenetlen, döcögős
catapult
ˈkætəpʌlt
katapult(ál), kilövi magát; parittya, csúzli, hajítógép
chariot
ˈtʃærɪət
(dísz)hintó, (ókori kétkerekű) (harci) szekér
clay
kleɪ
(fazekas)agyag
cleave, cleaved/cleft kliːv, kliːvd/kleft
hasogat, hasít, szel, széttör; ragaszkodik, hű marad
come through
ˌkʌm ˈθruː
sikert ér el, (without a scratch) sértetlenül kerül ki vmből
commitment
kəˈmɪtmənt
(el)kötelezettség(vállalás), állásfoglalás, elkövetés
couch potato
ˈkaʊtʃ pəˌteɪtəʊ
állandóan tévét néző, lustálkodó v. keveset mozgó ember
course (of life)
kɔːs (əv laɪf)
folyás, folyamat, menet, (élet)pálya, fogás [étkezésnél]
depart
dɪˈpɑːt
elmegy, távozik, elutazik, (el)indul; meghal
dim
dɪm
elhalványul, (meg)fakul; homályos, halvány, sápadt
doorstep
ˈdɔːstep
küszöb, lépcső [kapu előtt]
dumbstruck
ˈdʌmstrʌk
elképedt, (meg)döbbent, nem talál szavakat
ebb
eb
apály, mélypont; apad, hanyatlik, fogy, visszaesik
embarrass
ɪmˈbærəs
zavarba v. kínos/kellemetlen helyzetbe hoz, (meg)zavar
emphasis, emphases ˈemfəsɪs, ˈemfəsiːz
nyomaték(ok), (értelmi/érzelmi) hangsúly(ok)
emphatic
ɪmˈfætɪk
hangsúlyos, nyomatékos, félreérthetetlen, határozott
entrance
ɪnˈtrɑːns
meg-/elbűvöl, elbájol, megigéz, extázisba/transzba hoz
eternal
ɪˈtɜːnl̩
örök(ös), örökké tartó/-való, állandó, szüntelen, szakadatlan
evict
ɪˈvɪkt
kilakoltat, kitesz, kidob, kirak (az utcára); kisemmiz
familiarity
fəˌmɪlɪˈærəti
megszokottság, jártasság, meghittség, bizalmasság/-kodás
fate
feɪt
sors, végzet
florist
ˈflɒrɪst
virágárus, virágkereskedő, virágkertész, virágszakértő
fond
fɒnd
gyöngéd, kedves, édes drága, kedvenc, dédelgetett
fury
ˈfjʊəri
düh(öngés), őrjöngés, szenvedély, tombolás
gesticulate
dʒeˈstɪkjʊleɪt
gesztikulál, taglejtéssel jelez/kifejez
gratitude
ˈɡrætɪtjuːd
hála
gut
ɡʌt
bél, tsz. zsigerek; vm veleje/lényege; szl. mersz, kurázsi
haphazard
hæpˈhæzəd
rendszertelen(ül), ötletszerű(en), véletlen
haste
heɪst
sietség, kapkodás
hath
hæθ
a „have” ige régies E/3 alakja (ma „has”)
heap
hiːp
rakás, halom, kupac; csomó; ócska tragacs; fel-/elhalmoz
hectic
ˈhektɪk
lázas, ideges, nyugtalan, izgatott, zaklatott, mozgalmas
hideous
ˈhɪdɪəs
undok, ocsmány, förtelmes, rettenetes, kibírhatatlan
hitch; get hitched hɪtʃ; ˌɡet ˈhɪtʃt
ránt, húz, odaerősít/-kapcsol; horogra akad, megházasodik
in the flesh
ɪn ðə ˈfleʃ
személyesen, teljes életnagyságban, a valóságban
indignation
ˌɪndɪɡˈneɪʃn̩
felháborodás, ingerültség, méltatlankodás
intent (on sth)
ɪnˈtent
szándék, célzat; elszánt, (vmre törekvő v. vmnek él)
jelly
ˈdʒeli
kocsonya, zselé; US dzsem
kiln
kɪln
égetőkemence, szárító(kemence), aszaló
knock sg on the head ˌnɒk... ɒn ðə ˈhed
véget vet vmnek, meghiúsít [tervet]

ˌlændskeɪp ˈɡɑːdnə
tájkertész
liːs
(haszon)bérlet (vö. lízing)
lɒt, ðə lɒt
az egész népség/társaság
meɪn
sörény, biz. hosszú haj, lobonc
ˌmed(ɪ)ˈiːvl̩|ˌmiːdˈiːvl̩
középkori, középkorra vonatkozó, biz. elmaradott
ˈmɒdəsti
szerénység, erényesség, erkölcsösség, tartózkodás [nőé]
ɒn əˈkaʊnt əv...
vm miatt/következtében
pæl
biz. pajtás, haver, cimbora, koma
pɜːtʃ
kakasülő, magas pont; gubbaszt, (le)csücsül, (fel)ül, leszáll
praɪˈɒrɪti|praɪˈɔːrəti
elsőbbség(i jog), prioritás, fontosnak tartott dolog
prəˈkleɪm
kinyilatkoztat, kihirdet, (nyilvánosan) kijelent, kikiált
ˈprɒvɜːb
közmondás, szólás(mondás)
pʊt... aʊt əv...
megszabadít vkt vmtől
ˈrændəm
véletlen, találomra/vaktában történő, rendszertelen
rɪˈkɔːl
(vissza)emlékezik/-tet (vmre), felidéz, visszavon
rɪˈpent
(meg)bán, sajnál, bűnbánatot érez/tart, megtér
rɪˈtriːv
elhoz, visszanyer, visszakeres, megment, helyrehoz
rə(ʊ)ˈmæns
regényes/romantikus történet/kaland/dolog, románc, idill
ˈsɑːkæzəm
maró gúny, csípős/bántó él/megjegyzés, szarkazmus
skɔːld
(le-/ki-)forráz, (fel)forral
skɑː
forradás, heg(edés), sebhely(et hagy), beheged, begyógyul
skɔːn
megvet, lenéz, elutasít, kigúnyol
feet) ˈskræmbl̩
összekever, nehezen/négykézláb mászik, (feltápászkodik)
shrink, shrank, shrunk ʃrɪŋk, ʃræŋk, ʃrʌŋk
húzód(oz)ik, visszariad, meghátrál, összemegy, apad, fogy
sonnet
ˈsɒnɪt
szonett; szonettet ír v. címez vknek
soul mate
ˈsəʊl meɪt
lelki társ
spouse
spaʊs/spaʊz
házastárs, házasfél, hitves
spur
spɜː
sarkantyú(z[ás]), sarkall(ás), ösztönöz, űz, hajt
stroke
strəʊk
ütés, csapás, erőfeszítés, simítás, roham
stunning
ˈstʌnɪŋ
elképesztő, megdöbbentő, meglepő, pompás, klassz
summit
ˈsʌmɪt
(hegy)csúcs, tetőpont, tetőfok, csúcspont, maximum
tear off
ˌteər [ɪt] ˈɒf
letép, leszakít; biz. elsiet, elrohan, elszáguld
temperate
ˈtempərət
mértékletes/-tartó, meggondolt, józan, higgadt, mérsékelt
thorough
ˈθʌrə|ˈθɜroʊ
alapos, mély, részletes, lelkiismeretes, teljes, tökéletes
thou (art)/thee/thy ðaʊ (ɑːt, ə[r]t)/ðiː/ðaɪ te (vagy)/téged/tiéd (régies E/2 alakok [ált. tegező])
tie the knot
taɪ ðə nɒt
összead, összeesket [pap házasulandókat]
tranquil
ˈtræŋkwɪl
nyugodt, békés, csöndes, zavartalan
untrimmed
ʌnˈtrɪmd
rendben nem tartott, nyesetlen; díszítetlen
wellies
ˈwelɪz
biz. (magas szárú) gumicsizma
wither
ˈwɪðə
megszárad, elszárad/-ít, elhervad, elsorvad
ye
jiː
ti (régies T/2 névmás)
familiarity breeds contempt – a bizalmaskodás/meghittség tiszteletlenséget/lenézést szül
cold hands, warm heart – a zárkózott külső meleg szívet rejthet
all's fair in love and war – szerelemben és háborúban mindent szabad
the course of true love never did run smooth – az igaz szerelem szenvedéssel jár
hell hath no fury like a woman scorned – a pokol nem tombol úgy, mint a megvetett/elutasított nő
the way to a man's heart is through his stomach – a férfi szívéhez a gyomrán/hasán át vezet az út
marry in haste, repent in leisure – gyors házasság, tartós bánat
better to have loved and lost than never to have loved at all – jobb az elveszített, mint a meg sem tapasztalt
szeretet/szerelem
love is blind – a szerelem vak/elvakít
a little of what you fancy does you good – jót tesz v. nem árt némi csemege/élvezet
absence makes the heart grow fonder – a távollét/hiány fokozza a vágyat v. szítja a szeretet lángját
all the world loves a lover – mindenki örül a szerelmeseknek
landscape gardener
lease
lot, the lot
mane
medieval
modesty
on account of sth
pal
perch
priority
proclaim
proverb
put sb out of sth
random
recall
repent
retrieve
romance
sarcasm
scald
scar
scorn
scramble (to one’s...
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acute
əˈkjuːt
heveny, hirtelen fellépő, akut; éles, heves, égető, válságos
advance
ədˈvɑːns|ədˈvæns
halad(ás), (előre)lép(és); emel(és); előleg, foglaló, kölcsön
affiliation
əˌfɪliˈeɪʃn̩
belépés, csatlakozás, hovatartozás [felekezethez, párthoz]
after-hours
ˌɑːftə ˈaʊəz
munkaidő/zárás utáni (idő/órák), túlóra
alert
əˈlɜːt
éber, óvatos; riadó(készültség); riaszt, figyelmeztet
allege
əˈledʒ
állít, felhoz, ismertet [példát, érvet], idéz
allocate
ˈæləkeɪt
kiutal, kioszt, juttat, engedélyez, tartalékol, kijelöl, megállapít
attribute (n/v)
ˈætrɪbjuːt/əˈtrɪbjuːt
sajátosság, jellemző, tulajdonság; tulajdonít, betud, okol
axe
æks
fejsze; szl. kirúg, lapátra tesz, leépít, elbocsát
backlash, back-lash ˈbæklæʃ
következmény, visszahatás, visszavágás
backup, back up
ˈbækʌp, ˌbæk [ɪt] ˈʌp
(biztonsági) másolat(ot készít), segít, támogat; tolat
bias
ˈbaɪəs
elfogultság, előítélet, részrehajlás, egyoldalúság; hajlam
bid, bade, bidden* bɪd, beɪd/bæd, ˈbɪdn̩
*/bid, bid ajánl, (rá)ígér, biz. erőfeszítés, kísérlet
binge
bɪndʒ
tivornya, dőzsölés; bulizik, mulatozik, kirúg a hámból
blaze
bleɪz
láng(ok), fény, ragyog(ás), tündöklés, szikrázik
bleak
bliːk
kietlen, sivár, zord, barátságtalan, sötét [kilátások]
bless (sb)
bles
áld; a drága!
bogus
ˈbəʊɡəs
ál-, hamis, utánzott, színlelt, tettetett
booze
buːz
szl. [szeszes ital] pia, tütü; ivászat
breach
briːtʃ
megszeg(és), megsért(és), szószegés, rés(t üt vmn)
break even
breɪk ˈiːvn̩
nullszaldót csinál, megkeresi a kiadásait, egyenesbe jön
bribe
braɪb
megveszteget, lepénzel, megken, édesget, csalogat (vkt)
broadsheet
ˈbrɔːdʃiːt
(nagyméretű) napilap [nem pletykalap]
brow, high~/low~ braʊ
szemöldök, homlok, biz. intelligenciaszint
build up
ˌbɪld (ɪt) ˈʌp
megerősít, helyreállít, szert tesz, felhalmoz, reklámot csinál vnek
bullion
ˈbʊlɪən
rúd-/veretlen arany/ezüst, arany-/ezüstpénz
cannabis
ˈkænəbɪs
kender, hasis, marihuána
celeb
səˈleb/sɪˈleb
US: szl. híresség, celeb
cheek
tʃiːk
arc(átlanság), szemtelenség, pimaszság, merészség
circulation
ˌsɜːkjʊˈleɪʃn̩
(vér)keringés, forgalom, forgás, példányszám
clue
kluː
vezérfonal, nyom(ravezető jel), [rejtély] nyitja/kulcsa
cocaine
kəʊˈkeɪn/ˈkəʊkeɪn
kokain
communal
kəˈmjuːnl̩/ˈkɒmjʊnl̩
közösségi, közületi, köz-, kommunális
con
kɒn
ellenérv; beugrat, rászed, átejt
concern
kənˈsɜːn
aggodalom, törődés, ügy, vonatkozás/-ik vmre, érint vmit
concise
kənˈsaɪs
tömör, velős [stílus, beszéd]; időben szűkre szabott
constable
ˈkʌnstəbl̩|ˈkɒ(ː)stəbl̩
GB: (köz)rendőr; US: rendőrségi tisztviselő/békebíró
constrain
kənˈstreɪn
kényszerít, erőltet, megszorít, korlátoz,(össze)szorít, elnyom
cop
kɒp
szl. zsaru, hekus, rendőr
coverage
ˈkʌvərɪdʒ
tudósítás, (rendszeres) hírközlés, beszámoló, híradás
crack
kræk
repedés, rés; gyenge minőségű, szintetikus kokain, krekk
cripple
ˈkrɪpl̩
nyomorék, béna, rokkant, sánta; megbénít, tönkretesz
custody
ˈkʌstədi
felügyelet, őrizet(be vétel), (meg)őrzés, (előzetes) letartóztatás
detox, detoxication ˈdiːtɒks, diˌtɑksɪˈkeɪʃən méregtelenítés, méreg eltávolítása, kijózanítás
discipline
ˈdɪsɪplɪn/ˈdɪsəplɪn
fegyelem/-mez, büntet(és), fenyít(és), nevel; diszciplína
discredit
dɪsˈkredɪt
kétségbe von, megfoszt hitelétől v. jó hírétől, lejárat
dispose
dɪˈspəʊz
el-/berendez, elrendel, megszabadul (of vtől), eldob
disrepute
ˌdɪsrɪˈpjuːt
rossz hír(név), gyalázat, szégyen, csúfság
drag
dræɡ
húz; kolonc, teher, nyűg, unalmas/fárasztó/bosszantó vm
dump
dʌmp
kirak(odik), kiborít, lerak; ott-/elhagy, szakít vkvel, dob, ejt
embezzle
ɪmˈbezl̩
(el)sikkaszt
emerge
ɪˈmɜːdʒ
felbukkan, megjelenik, kilép, kiemelkedik, jelentkezik

ɪˈfemərəl
ɪˈveɪʒn̩
ɪkˈspel
feə
fæt tʃɑːns|tʃæns ju hæv
ˌɡəʊ ɒf ðə ˈreɪlz
ˈɡɑːdɪən
ˈhændfʊl
ˈhærəʊ (ˈhæri)
hɔːl
ˈhævək
hed
ˈherəld
ˈherəʊɪn (ˈherəʊɪn)
ˈhəʊld ʌp
ˈhʌbi
ɪˈlɪsɪt
ɪmˈpɑːʃl̩
ˌɪnkənˈspɪkjʊəs
ɪnˈsaɪdə
ɪnˈstrʌktɪv
ɪnˈvɒlv
dʒɔɪnt
ˈlændlɔːd
ˈleɪaʊt, ˈleɪ aʊt
laɪf ˈseɪvɪŋz
lɒdʒ
ˈlʊkaʊt
ˈmeɪnɪæk
ˌmærɪˈ(h)wɑːnə
ˈmɑːstəmaɪnd
ˈmiːzli
ˈmɜːdʒə
ˈmɪsɪz, ˈmɪsɪz
ˈnjuːspiːk
ˈnaɪs wʌn
ˌnɪp (ɪn ðə ˈbʌd)
naʊ ju ə ˈtɔːkɪŋ
nʌm
ˌəʊ eɪ ˈpiː
əbˈteɪn
ˌɒfˈbiːt
ˈɒfʃuːt
ɔːˈdiːl
ˈɔːɡən
ˈɔːdʒi
ˈaʊtkʌm
aʊtˈduː
ˈaʊtfɪt
ˈaʊtlet
ˈaʊtlʊk
pæk
paparazzo, paparazzi ˌpæpəˈrætsəʊ, -tsɪ(ː)
ephemeral
evasion
expel
fare
fat chance you have
go off the rails
guardian (n/adj)
handful
harrow (→harry)
haul
havoc
head
herald
heroin (cf heroine)
hold-up
hubby
illicit
impartial
inconspicuous
insider
instructive
involve
joint
landlord
layout, lay-out
life savings
lodge
lookout, look-out
maniac
marijuana/-huana
mastermind
measly
merger
missus, missis
newspeak
nice one!
nip (in the bud)
now you are talking
numb
OAP
obtain
offbeat, off-beat
offshoot, off-shoot
ordeal
organ
orgy
outcome
outdo
outfit
outlet
outlook
pack

nem tartós, múló, röpke, tűnő, átmeneti
ki-/megkerülés, kitérés, kijátszás; kibúvó, kifogás, ürügy
eltávolít, ki-/elűz/-kerget, kizár, kicsap, kirúg, kiutasít
menetdíj, koszt; boldogul, sikerül, halad, jól megy a sora
arra ugyan várhatsz, attól felkopik az állad
kisiklik (az élete)
gyám(olító), oltalmazó, őr(i)ző, gondnok, felügyelő
egy marok(nyi); nehezen kezelhető [személy], nehéz feladat
borona; feldúl, kifoszt, kínoz, gyötör, zaklat, nyugtalanít
húz(ás), von(tat)(ás), szállít(ás), fogás [halászé]
pusztítás, dúlás, rombolás; fosztogatás
fej, irányító, fő(nök), igazgató
(elő)hírnök, herold, kikiált(ó), előre jelez
heroin (vö. hősnő)
forgalmi akadály, torlódás; US: fegyveres rablótámadás
biz. férj(ecske)
tiltott, tilos, meg nem engedett, jogellenes, jogtalan
pártatlan, nem részrehajló, tárgyilagos
nem feltűnő, nehezen/alig észrevehető/látható, jelentéktelen
beavatott, bennfentes
tanulságos, tanító
magában foglal, vele jár [következmény], belekever(edik)
közös, egyesített; illesztés, csatlakozás, szl. marihuánás cigi
földbirtokos, házigazda, háziúr; kocsmáros, fogadós
terv(rajz), elrendezés, vázlat, szerkezet
(életen át) megtakarított pénz, (összes) megtakarítás
elszállásol, megszáll; házikó, (alkalmi/központi) épület
(meg)figyelés, őrködés, őrség, felügyelet, őrhely
dühöngő (őrült), őrjöngő, mániás, biz. vmi bolondja
marihuána, vadkender
nagy szellem/gondolkozó, kitűnő koponya, lángész
biz. vacak, nyamvadt, piszlicsáré
egybeolvadás, összeolvadás, egyesülés, fúzió [vállalatoké]
biz. asszony(om), feleség, nej; háziasszony, ház úrnője
propaganda, őszintétlen politikai szövegelés; újbeszél (nyelv)

szép volt!, ez az!, ez igen!
(be)csíp, levág, nyes; szúr, ég [seb], (csírájában elfojt)
ez már beszéd, végre egy jó ötlet
elkábít, eltompít, érzéketlen(né)/fásult(tá) (tesz), megbénít
röv. old age pensioner, (öregségi) nyugdíjas
(meg)szerez, elnyer, elér, (meg)kap, hozzájut (vmhez)
mellékes, másodlagos, szokatlan, félreeső [hely]
(törzs)hajtás, sarj(adás), ágazat; következmény, velejáró
megpróbáltatás
(érzék)szerv; orgona
orgia, (vad) tobzódás, dorbézolás, tivornya
(vég)eredmény, kimenetel, következmény, gyümölcs
felülmúl, lepipál, lefőz, túltesz (vkn)
(fel)szerelés, készlet, (előírásos/intézeti) ruházat, formaruha
üzlet, fiók; ki-/le-/elvezetés, kifolyó, lefolyó, kijárat
kilátás, látvány remény, perspektíva, szemlélet(mód)
csomag(ol); falka, raj, csapat, tömeg, sereg, banda, csomó
lesifotós(ok)

pætʃ
ˈpeɪtrən
ˈpɒləsi
pɒt
ˈpremɪsɪz
preɪ
prəʊb
prəˈvɪnʃl̩
ræg
reɪd
ˈredʒɪstə
rɪˈzɪdjʊəl/-dʒʊəl
rɪˈzɒlv
ˈrɪdns, ə ɡʊd ˈrɪdns
ˈraɪət
ˈsɑːmpl̩
ˈsævɪdʒ
skləˈrəʊsɪs
ˈsiːnɪə
(ɪt) sɜːvz ju raɪt
ˈsetbæk
ˈsetʌp
ˈʃeɪkəp, ˈʃeɪk ʌp
ˈʃəʊdaʊn
ˈskɜːmɪʃ
ˈskaɪlaɪt
ˈslɪp ʌp
səʊ wɒt?
spel
spɪt, spæt, spæt
streɪ
ˈsʌtlti
səˈkʌm
swuːp
brush) tɑː
tell sb where to get off tel... weə tə ˌɡet ˈɒf
tough
tʌf
transplant
ˈtrænsplɑːnt
turn down
ˌtɜːn (ɪt/hɪm) ˈdaʊn
twist
twɪst
underage
ˌʌndərˈeɪdʒ
understatement
ˌʌndəˈsteɪtmənt/ˈʌndəurine
ˈjʊ(ə)rɪn
verbal
ˈvɜːbl̩
warder
ˈwɔːdə
wed
wed
wordy
ˈwɜːdi
write-off
ˈraɪtɒf
xenophobic
ˌzenəˈfəʊbik
youngster
ˈjʌŋstə
patch
patron
policy
pot
premises
prey
probe
provincial
rag
raid
register
residual
resolve
riddance, a good...
riot
sample
savage
sclerosis
senior
serves you right, it
setback, set-back
setup, set-up
shakeup, shake-up
showdown
skirmish
skylight
slip-up
so what?
spell
spit, spat, spat*
stray
subtlety
succumb
swoop (v/n)
tar (with the same

folt, tapasz, kis föld(darab), parcella; (meg)foltoz
védnök, pártfogó, pártoló, patrónus
politika, (irány)elv(ek), cél(kitűzés), álláspont, eljárás(mód)
fazék, edény, korsó, bögre; szl. marihuána, „fű”
helyiség, épület, ház (telekkel), intézmény (területe), helyszín
zsákmány(ol[ás]), préda, áldozat
(meg)vizsgál(ás), nyomoz(ás), kutat(ás), fürkész(és)
tartományi, vidéki(es), helyi (jellegű), tájjellegű, maradi
rongy, cafat, foszlány; szennylap, szennyirat
rajtaütés, hirtelen/váratlan támadás, megrohanás, razzia
stiláris réteg, [adott szituációhoz kapcsolódó nyelvhasználat]
üledék, csapadék, visszamaradt anyag, maradék, különbség
elhatároz(ás), eldönt(és), eloszlat, felold, megold
csakhogy megszabadultunk (tőle), olcsón megúsztuk
lázad(ás), zendülés, felkelés, forrong(ás); zajong(ás)
minta; mintát vesz, kóstol(gat), megízlel
vad, barbár, kegyetlen, kíméletlen, durva, ádáz, dühös
(el)meszesedés, keményedés, szklerózis
(leg)idősebb, leg(f)első, rangidős, felső tagozatos, végzős
úgy kell(ett)!, megérdem(e)l(t)ed!, jól megkaptad!
visszaesés, csökkenés, hanyatlás, balszerencse, kudarc
el-/berendezés,összeállítás,terv, rendszer, szervezet,felépítés
átalakítás, átszervezés, racionalizálás
végső harc/párbaj/erőpróba, erők összemérése, leszámolás
csatározás, csetepaté(zik), összetűz(és)
mennyezetvilágítás, tetőablak, padlásablak
biz. baklövés, melléfogás, váratlan akadály/baj, kudarc
hát aztán?, na és (aztán)?, és akkor mi van?
(le-/ki)betűz, jelent, hoz, maga után von, (helyesen) ír(ják)
*/spit, spit köp(köd)
(el)kóbor(ol[t]), eltéved(t), (el)tévelyeg, letér, eltér
finomság, elmésség, finom megkülönböztetés, bonyolultság
enged, nem tud ellenállni, megadja magát (vmnek)
(f)elragad, lecsap vmre, hirtelen megrohan, rajtaüt vmn
kátrány, szurok, aszfalt; (egyformává tesz)
biz. (alaposan) megmondja a magáét vknek, kioszt, leszúr
kemény, nehéz; kellemetlen, pech!
átültet(és), áttelepít, átköltöztet
kikosaraz, visszautasít, elutasít, lehalkít
váratlan fordulat/fejlemény, (ki)csavar(ás), elferdít(és)
kiskorú
szépítő körülírás, tények enyhítése, eufemizmus
vizelet, húgy
szóbeli, szó-, szó szerinti, igei, ige-; beszédes, közlékeny
börtönőr, fogházőr, őr
meg-/összeházasít/-odik, egyesít, párosít [dolgokat]
bőbeszédű; szóbeli, szavakba foglalt
biz. [teljesen összetört/használhatatlan tárgy/jármű] roncs
idegengyűlölő
biz. gyerkőc, ifjonc, siheder, kamasz, serdülő, ifjú
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as and when – amikor (csak), bármikor, valahányszor
by and large – nagyjából, egészében véve, mindent összevéve, nagyrészt, általában (véve)
chop and change (about sg) – forog mint a szélkakas, ingatag, véleményét gyakran változtatgatja; ad és
vesz, csereberél
far and wide – mindenütt, szerte/széles e világon, a világ minden táján, széltében-hosszában, közel s távol
first and foremost – mindenekelőtt, legelsősorban
give and take – kölcsönös engedményeket tesz, kompromisszumo(ka)t köt, addsza-nesze alapon cselekszik
hit and miss, hit or miss – találomra/vaktában tett/történő; lesz, ami/ahogy lesz; akármi is történjék
ins and outs – vm csínja-bínja, [ismeri minden] zegét-zugát
live and learn – közm a jó pap holtig tanul, tanulj tinó, ökör lesz belőled, majd meglátjuk, majd elválik
loud and clear – félre nem érthető módon, félreérthetetlenül, tisztán és világosan, nyilvánvalóan,
kétségtelenül, könnyen felismerhető módon, félreismerhetetlenül
now and again – hébe-hóba, időnként, egyszer-másszor
part and parcel of sg – lényeges/szerves alkotórésze vmnek
pick and choose – [aprólékos gonddal] kiválogat, válogat(ós), finnyás(kodik)
rant and rave about sb/sth – egekig magasztal vkt/vmt, bőbeszédűen szid/panaszol
touch and go – az utolsó percben!, éppen jókor!, egy hajszálon/pillanatokon [múlt], épp hogy...
wait and see – várjon/várjunk csak, várja/várjuk ki a végét, majd meglátja/meglátjuk/elválik, csak türelem
wheel and deal, wheeling and dealing – kéz kezet mos alapon alkudozik/tárgyal, seftel, alkudozik,
ügyeskedik
dismay
fulfilling
indecent
rant
rave

dɪsˈmeɪ
fʊlˈfɪlɪŋ
ɪnˈdiːsnt
rænt
reɪv

megdöbbent, megijeszt, megrémít; elcsüggeszt, felkavar
kielégítő, beteljesülést nyújtó
illetlen, erkölcstelen, szemérmetlen, trágár
szónokiasan/összevissza beszél, üresen/zavarosan fecseg
őrjöng, tombol; rajong(va beszél), ömleng, extázisban van
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astound
əˈstaʊnd
(igen) meglep, meghökkent, megdöbbent, elképeszt
at once
ət ˈwʌns
azonnal, rögtön, tüstént, egyszersmind, egyszerre
be in the wrong
ˌbi ɪn ðə ˈrɒŋ
nincs igaza, téved
beak
biːk
csőr [madáré, teknősbékáé]
busybody
ˈbɪzɪbɒdi
tolakodó/okvetetlenkedő/fontoskodó/kotnyeles személy
cast, cast, cast (off) ˌkɑːst ([ɪt] ˈɒf)
(le)dob/vet, hajít; (elvet, elutasít); szereposztás, szereplők
chase
tʃeɪs
üldöz, hajszol, űz, hajt, kerget, hajkurász, futkos (vm után)
chin
tʃɪn
áll(a vknek)
cliché
ˈkliːʃeɪ
közhely, elkoptatott szólam, sablon, klisé
cling, clung, clung kl̩ɪŋ, klʌŋ, klʌŋ
bele-/megkapaszkodik, ragaszkodik, (hozzá)simul/tapad
clutch
klʌtʃ
megragad, megmarkol, (meg)fog, megszorít; kuplung
cradle
ˈkreɪdl̩
bölcső; (el)ringat, átfogva tart
craftsman
ˈkrɑːftsmən
kézműves, iparos, szakértő(je)/mester(e/művésze vmnek)
curl
kɜːl
göndörít, hullámosít, csavar, teker; (göndör) (haj)fürt, tincs
dart away
ˌdɑːt əˈweɪ
elrohan, elszáguld (mint a nyíl), elillan
deliver
dɪˈlɪvə
kézbesít, megszabadít, átad, kiszolgáltat, szül(ést levezet)
delivery room
dɪˈlɪvəri ˌruːm
szülőszoba
dilly-dally
ˈdɪlɪ dæli
biz. piszmog, gatyázik, ellötyögi az idejét; vacakol, habozik
dismissal
dɪsˈmɪsl̩
elbocsátás, elküldés, eltávolítás, felmondás, kidobás
do justice to...
ˌduː ˈdʒʌstɪs tuː/tə...
eleget tesz v. igazságot szolgáltat vnek, jól tesz/mutat vmt
draw sb in
ˌdrɔː (hɪm) ˈɪn
szl. [becsap] csőbe húz, bepaliz (vkt); átv. rabul ejt
eel
iːl
angolna
ego
ˈiːɡəʊ/ˈeɡəʊ
én, ego
firearm
ˈfaɪərɑːm
lőfegyver
give oneself airs ˌɡɪv wʌnself ˈeəz
felvág, nagyképűsködik, megjátssza/kelleti magát, affektál
huddle
ˈhʌdl̩
összezsúfol(ódik)/-halmoz/-hord/-dobál/-bújik/-húzódik
hungover, hung-over hʌŋˈəʊvə
biz. másnapos
incessant
ɪnˈsesnt
szüntelen, állandó, szakadatlan, folytonos, örökös
intertwine
ˌɪntəˈtwaɪn
bele-/egybe-/össze-/egymásba fon(ódik), összesodor
jam
dʒæm
présel, szorít, megakaszt eltorlaszol, (zsúfolásig) megtölt
jaw
dʒɔː
állkapocs
keep on at sb
ˌkiːp ˈɒn ət...
állandóan zaklat/háborgat, nem hagy nyugton/békén vkt
laddie
ˈlædi
skót biz. legény, fiú(cska), fickó, lurkó; fiacskám
limb
lɪm
(vég)tag, láb, comb
linguistic
lɪŋˈɡwɪstɪk
nyelv(észet)i, nyelvtudományi, nyelvlock
lɒk
(be-/le-/el-)zár; lakat, hajfürt, hajtincs
malnutrition
ˌmæln(j)uːˈtrɪʃn̩
alultápláltság, hiányos (v. nem megfelelő) táplálkozás
misery guts, a
ə ˈmɪzəri ɡʌts
biz. savanyújóska
motivate
ˈməʊtɪveɪt
indít(tat), motivál, (meg)indokol, késztet, okoz, előidéz
nimble
ˈnɪmbl̩
fürge, mozgékony, élénk, gyors (felfogású), hajlékony
obligation
ˌɒblɪˈɡeɪʃn̩
(le)kötelezettség, kötelesség, lekötelezés, tartozás
oblige
əˈblaɪdʒ
(le)kötelez, kényszerít, szívességet/szívességből tesz
ointment
ˈɔɪntmənt
(gyógy)kenőcs, balzsam, krém
overweight
ˌəʊvəˈweɪt
túlsúly(os); túlterhel (with vmvel), (túl)hangsúlyoz
paddle
ˈpædl̩
evező; (kényelmesen/lassan) evez; tocsog, pancsol, totyog
paddle one's own canoe ˌpædl̩ wʌnz əʊn kəˈnuː saját erejéből boldogul, csak magára támaszkodik
pawn
pɔːn
elzálogosít, zálogba tesz/ad; átv. zálog
pedant
ˈpednt
tudálékos/okoskodó/fontoskodó/vaskalapos ember, betűrágó
persist (in sg)
pəˈsɪst
állhatatosan kitart/megmarad vm mellett, nem tágít/enged
predicament
prɪˈdɪkəmənt
nehéz/kellemetlen/kínos helyzet, baj, kellemetlenség
prohibit
prəˈhɪbɪt
(meg)tilt; meggátol, akadályoz, lehetetlenné tesz; nem enged
proofread, proof read ˈpruːfriːd, ˈpruːf riːd
korrigál, korrektúrát olvas/végez, korrektúrázik

ˈkwɪksɪlvə
higany; élénk/mozgékony ember
ˈrænsæk
átkutat, feltúr, tűvé tesz; kifoszt, kirabol, feldúl
rɪˈzaɪn wʌnself tə...
beletörődik, hozzászokik, (kelletlenül) rászánja magát
rɪˈstreɪn
visszatart, korlátoz, megfékez, fogva tart, elfojt
seɪdʒ
bölcs (ember), megfontolt, józan ítéletű, nagyokos
ˈsel baɪ ˌdeɪt
szavatossági határidő
sens
jelentés, (ön)tudat, érzés, érez, érzék(el), ész, értelem
sneak, -ed (/snuck, ~) sniːk, sniːkt (/snʌk)
elcsen, elcsór, elemel; settenkedik, sompolyog, oson
snowbound
ˈsnəʊbaʊnd
behavazott, hó által eltorlaszolt, hóakadályos [út]
somersault
ˈsʌməsɔːlt
bukfenc, felbukás, felfordulás, (előre)szaltó
sprightly
ˈspraɪtli
fürge, eleven, élénk, mozgékony, vidám
stare/look into space ˌsteə/lʊk ɪntə ˈspeɪs
elréved (miközben másutt jár az esze)
steer (clear of sth) stɪə (klɪər əv...)
kormányoz, irányít, igazgat, vezet; ([nagy ívben] elkerül)
suet
ˈsuːɪt
(marha-/juh-/birka-)faggyú (a vese tájáról)
supple
ˈsʌpl̩
hajlékony, hajlítható, rugalmas, ruganyos, elasztikus
trim
trɪm
elrendez, tataroz, levág, megtisztít; rendes, takaros
trudge
trʌdʒ
vánszorog, nehezen jár, cammog, kutyagol
tyrannize
ˈtɪrənaɪz
kegyetlenül v. zsarnoki módon elnyom (vkt), ural
veer
vɪə
(irányt) (meg)változtat, megfordul [szél, hajó], megváltozik
very
ˈveri
igazi, tényleges, valóságos; maga, éppen, pontosan
weep, wept, wept wiːp, wept, wept
sír, könnyezik, (át)szivárog [víz], csöpög
widow/widower ˈwɪdəʊ/ˈwɪdəʊə
özvegy(asszony)/özvegyember
willpower
ˈwɪlpaʊə
akaraterő
wind
wɪnd
szellőztet, kifullaszt, megpihentet, büfiztet [babát]
wintry, wintery
ˈwɪntri, ˈwɪnt(ə)ri
téli(es), zimankós, fagyos, barátságtalan(ul hideg)
take the bull by the horns – egyenesen szembeszáll a veszéllyel, merészen nekivág (vmnek), bátran
megküzd nagy nehézségekkel
a bird in the hand is worth two in the bush – jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok
at the end of the day – végül (is), végső soron, mindent összevetve, ami a legfontosabb
avoid/shun sth like the plague [əˌvɔɪd/ʃʌn... laɪk ðə ˈpleɪɡ] – kerüli, mint a pestist
quicksilver
ransack
resign oneself to...
restrain
sage
sell-by date
sense
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adapt
əˈdæpt
alkalmaz(kodik), átalakít, fel-/átdolgoz
airbrush
ˈeəbrʌʃ
festékszóró(val fest), retus(álás)(t végez)
alter
ˈɔːltə
(meg)változtat, átalakít, módosít; hamisít, megmásít
angle
ˈæŋɡl̩
(szem)szög, irány, beállít(ás); horgászik
apiece
əˈpiːs
egyenként, fejenként, darabonként, darabja
arty
ˈɑːti
mesterkélt, művész(ies)kedő, hatásvadászó, giccses
asparagus
əˈspærəɡəs
spárga (növény)
atmospheric(al)
ˌætməsˈferɪk(l̩)
légköri, atmoszferikus; hangulatfelidéző
be tied up
bi taɪd ˈʌp
elfoglalt, el van foglalva, más dolga/programja van
biodata
ˈbɑɪədeɪtə
életrajzi adatok
bite off more than one
ˌbaɪt ɒf ˌmɔː ðən wʌn
(túl) nagy fába vágja a fejszéjét; nagyobb a
can chew
kən ˈtʃuː
szeme, mint a szája
blessed
blest (v), ˈblesɪd (adj)
áldott, szent(elt); örömteli, örvendetes, szerencsés
blossom
ˈblɒs(ə)m
virág(zik), kivirul, fejlődik, fellendül
bolt
bəʊlt
(anyás)csavar, nyílvessző, villámcsapás
brunt
brʌnt
vm neheze/oroszlánrésze
bumpkin
ˈbʌmpkɪn
falusi fajankó, nehézkes/hiszékeny/esetlen ember
by no means
baɪ ˈnəʊ miːnz
semmi esetre sem, a világért sem
cartoon
kɑːˈtuːn
karikatúra/gúnyrajz(sorozat), képregény, rajzfilm
catnap, nap
ˈkætnæp, næp
szunyókál(ás), szundít(ás)
circa
ˈsɜːkə
cirka, körülbelül
collage
ˈkɒlɑːʒ|kəˈlɑːʒ
kollázs [festmény textil- és papírdarabokkal]
come about
ˌkʌm əˈbaʊt
megtörténik, bekövetkezik
come full circle
ˌkʌm fʊl ˈsɜːkl̩
befutja pályáját, teljes kört ír le
committee
kəˈmɪti
bizottság, választmány, testület, gondnok
commodity
kəˈmɒdɪti
áru(cikk); hasznos dolog/tárgy
confront
kənˈfrʌnt
szemben áll, szembesül/-sít, szembenéz/-száll
confrontation
ˌkɒnfrʌnˈteɪʃn̩|ˌkɒːnfrən- szembesítés/-sülés/-szállás, konfrontáció
craft
krɑːft
ravaszkodik, mesterkedik, ügyesen (meg)alkot
crossroads; reach a cr.
ˈkrɒsrəʊdz; ˌriːtʃ ə ˈkr... útkereszteződés; válaszúthoz érkezik
dapple
ˈdæpl̩
foltos(sá tesz), tarkít, pettyez; tarka (folt)
dawn (on sb)
ˈdɔːn ɒn...
dereng(eni kezd) (vknek vm), rádöbben, rájön vmre
diagnose
ˈdaɪəɡnəʊz
[kórt] megállapít/meghatároz, diagnosztizál
dirt-poor
ˌdɜːt ˈpʊə
US nagyon szegény, csóró
disbelief
ˌdɪsbɪˈliːf
hinni nem tudás vmben; hitetlenség
dissuade
dɪˈsweɪd
lebeszél (vkt vmről), eltántorít (vkt vmtől)
distributor
dɪˈstrɪbjuːtə
el-/ki-/szétosztó, képviselet, közvetítő kereskedő
dump
dʌmp
szeméttelep, US szleng szemétdomb, lepratelep
dye[ing]
daɪ[ɪŋ]
fest(és) [kül. áztatással ruháé, hajé], festék, szín
economy
ɪˈkɒnəmi
(köz)gazdaság(tan), takarékoskodás (make economies)
escalator
ˈeskəleɪtə
mozgólépcső
evolve
ɪˈvɒlv
kibontakozik, kialakul, (ki)fejlődik, keletkezik
feature-length
ˈfiːtʃə(leŋθ)
US játékfilm v. nagy film (hosszúságú)
fit of rage
ˌfɪt əv ˈreɪdʒ
dühkitörés, dühroham
floods of tears
ˌflʌdz əv ˈtɪəz
a könnyek özöne/áradata/árja, könnyzápor
follow in one's footsteps ˌfɒləʊ ɪn wʌnz ˈfʊtsteps vki nyomdokaiban halad/jár, nyomdokába lép
forge
fɔːdʒ
kovácsol; kitalál, kohol, hamisít
fragile
ˈfrædʒaɪl|ˈfrædʒl̩
törékeny, gyenge (egészségű), beteges, mulandó
fuss (n/v)
fʌs
hűhó, fontoskodás, felhajtás; zaj, zsivaj, lárma
gangland
ˈɡæŋlænd
US a gengszterek működési területe, alvilág
get cold feet
ɡet ˌkəʊld ˈfiːt
megijed, inába száll a bátorsága; fél, „szurkol”
get round
ɡet ˈraʊnd...
megold [problémát], biz. levesz vkt a lábáról

glow (with sth)
go round in circles
great strides, make...
grip

ɡləʊ
ɡəʊ ˌraʊnd ɪn ˈsɜːkl̩z
ˌmeɪk ɡreɪt ˈstraɪdz
ɡrɪp

izzik, parázslik, ragyog, sugárzik, ég (vmtől)
egy helyben jár, erőfeszítései ellenére nem halad előre

nagyokat lép, átv. nagy léptekkel halad előre
fog(ás), megragad(ás), nagy hatás(sal van)
haven't got the foggiest idea hævnt ɡɒt ðə ˌfɒɡɪəst aɪˈdɪə halvány sejtelme sincs róla
hence
hens
ezentúl, ezután; innen, ezért, ebből (eredően)
hiccup
ˈhɪkʌp
csuklás; biz. pillanatnyi fennakadás/hiba; csuklik
hitman
ˈhɪtmən
bérgyilkos
hypothetic(al)
ˌhaɪpəˈθetɪk(l̩)
felt(ételez)ett, vélelmezett, hipotetikus
idealize/-ise
aɪˈdɪəlaɪz
eszményít, idealizál
idyllic
ɪˈdɪlɪk|aɪˈdɪlɪk
idilli(kus)
if it hadn't been for sth ɪf ɪt ˌhædnt biːn fə '...
vm nélkül
imagery
ˈɪmɪdʒəri
képek, ábrázolás(ok), (jel)képes beszéd, szókép(ek)
immense
ɪˈmens
óriási, mérhetetlen, roppant (nagy), sok, rengeteg
in a flash
ɪn ə ˈflæʃ
egy pillanat/szempillantás alatt, azon nyomban
in deep water, be...
bi ɪn ˌdiːp ˈwɔːtə
(nyakig van a) bajban, nehéz helyzetben (van)
in the sun
ɪn ðə ˈsʌn
a nap alatt, a világon
indecisive
ˌɪndɪˈsaɪsɪv
határozatlan, döntésképtelen, habozó, ingadozó
inform
ɪnˈfɔːm
tájékoztat, értesít, tudósít; feljelent/bevádol (on vkt)
intensifier
ɪnˈtensɪfaɪə
nyomatékosító szó
irrepressible
ˌɪrɪˈpresəbl̩
elfojthatatlan, elnyomhatatlan
it's a home from home ɪts ə həʊm frəm həʊm olyan mint otthon, második otthon [szálloda stb.]
junction
ˈdʒʌŋkʃn̩
egyesülés, (össze)kapcsolás, (út)csatlakozás, csomópont
keep one's head above water ˌkiːp wʌnz ˌhed əbʌv ˈwɔːtə nehezen, de tartja magát; valahogy kijön a jövedelméből

lasagne
lug
mafia
mains
metaphor
monetarism
nod off
nominate
nostalgic
numeral
nut
on the run, be/go...
optician
optometry
out of the blue (sky)
overnight
oversee every nut and bolt
overshadow
overwork (v/n)
pattern
perdition
plot
point the finger at sb
pop in(to) sth
porthole
predestine
pull one's socks up
put one's foot in it
quilt

ləˈzænjə
lʌɡ
ˈmæfɪə
meɪnz
ˈmetəfə
ˈmʌnɪtərɪzəm
ˌnɒd ˈɒf
ˈnɒmɪneɪt
nɒˈstældʒɪk
ˈnjuːmərəl
nʌt
bi/ɡəʊ ɒn ðə ˈrʌn
ɒpˈtɪʃn̩
ɒpˈtɒmətri
aʊt əv ðə bluː (skaɪ)
ˌəʊvəˈnaɪt

hússal/sajttal töltött tésztás étel
rángat, vonszol, hurcol, cipel, cipekedik
bűnszövetkezet, maffia
(elektromos/villamos) hálózat/fővezeték
szókép, metafora, hasonlat
monetarizmus [közgazdaságtani elmélet]
elbólint, elbóbiskol, elszundít
jelöl, javasol, ajánl, (ki-/el-/meg)nevez
érzelgősen sóvárgó/vágyódó, nosztalgikus
szám(jegy), számnév, szám szerinti, számanyacsavar; dió, mogyoró, makk
(el)menekül
látszerész, optikus
optometria, látásmeghatározás, szemvizsgálat
váratlanul, hirtelen, derült égből
(egy) éjszakai; máról holnapra, hirtelen
ˌəʊvəˈsiː ˌevri nʌt ənd ˈbəʊlt minden részletre (fel)ügyel
ˌəʊvəˈʃædəʊ
beárnyékol, elnyom, elhomályosít, háttérbe szorít
ˌəʊvəˈwɜːk/ˈəʊvəwɜːk
agyonhajszol(ja magát); túl(hajtott )munka
ˈpætn̩
minta, séma, motívum, rend(szer); mintáz(at)
pəˈdɪʃn̩
(vég)romlás/pusztulás; kárhozat, elkárhozás
plɒt
parcella, telek; titkos terv, összeesküvés; cselekmény
ˌpɔɪnt ðə ˈfɪŋɡər ət...
hibáztat, okol, (igazságtalanul) vádol
pɒp ɪn(tə) ...
biz. beugrik/bekukkant egy helyre [ötletszerűen]
ˈpɔːthəʊl
(kerek) hajóablak, lőrés [hajón]
ˌpriːˈdestɪn
eleve elrendel, predesztinál
ˌpʊl wʌnz ˈsɒks ʌp
felkészül vmre, felköti a gatyáját
ˌpʊt wʌnz ˈfʊt ɪn ɪt
szamárságot/butaságot/ostobaságot csinál/mond
kwɪlt
ágytakaró, paplan

rambling
ˈræmbl̩ɪŋ
kószáló; összefüggéstelen, zavaros, értelmetlen [beszéd]
reinforce
ˌriːɪnˈfɔːs
megerősít, emel, növel, alátámaszt
revolting
rɪˈvəʊltɪŋ
felháborító, undorító, visszataszító; felkelő, lázadó
ridge
rɪdʒ
(tető)gerinc, (hegy)hát, hegygerinc, hegylánc
rock
rɒk
szikla, kő(zet); (r)ing(at), hintáztat, leng(et), reng(et)
route
ruːt
út-/irány(vonal); útiterv
screen door
skriːn ˈdɔː
szúnyoghálós ajtó
sculpt
skʌlpt
(ki)farag(ott), formáz(ott)
Seine
seɪn
Szajna
self-made
ˌself ˈmeɪd
a maga erejéből lett [valaki]
serene (→serenity)
səˈriːn (səˈrenəti)
derű(s), derült(ség), nyugodt, higgadt(ság)
shell
ʃel
héj(azat), burok, látszat, külsőség; lehámoz, fejt
shift
ʃɪft
ki-/elmozdít, eltol, cserél, vált; váltás, műszak, turnus
slat
slæt
léc, zsindely, keskeny fémlap/fémlemez
slave away (at sg)
sleɪv əˈweɪ (ət...)
robotol (vmn), agyondolgozza magát (vmvel)
smuggle
ˈsmʌɡl̩
csempész(ik), zugkereskedelmet folytat
snowed under, be
bi ˌsnəʊd ˈʌndə
ki sem látszik a munkából, el van havazva
stern
stɜːn
komoly, szigorú, zord, rideg, merev; hajófar, tat
still life(s)
ˌstɪl ˈlaɪf(z)
csendélet
strew, strewed/strewn, ~ struː, struːd/struːn
(be-/meg)hint, (meg)szór, terjeszt
subscribe
səbˈskraɪb
aláír, jegyez [összeget, részvényt], előfizet (to/for vmre)
suspend
səˈspend
felfüggeszt, félbeszakít, elhalaszt
suspense
səˈspens
bizonytalanság, kétség, izgatott várakozás, felfüggesztés
take one's breath away ˌteɪk wʌnz ˈbreθ əˌweɪ
elállítja lélegzetét, meglep/elképeszt vkt
take to
ˌteɪk tə ˈ...
vmre rászokik, (meg)kedvel vt; vmhez folyamodik
talkie
ˈtɔːki
US biz. hangosfilm
technique
tekˈniːk
technika, eljárás, módszer, képesség, készség
TGV
teʒeˈve
fr. train à grande vitesse, expresszvonat
that's all there is to it
ðæts ɔːl ðeə ɪz tu ɪt
ez az egész (amit [erről] mondani lehet)
thread
θred
cérna, fonál, szál (átv. is); (fel-/be)fűz [gyöngyöt]
tight
taɪt
tömör, szoros, vízálló, rendes, helyes, feszes, éles
tighten one's belt
ˌtaɪtn̩ wʌnz ˈbelt
szűkösen él, szorosabbra húzza a nadrágszíjat/az övét
torment
tɔːˈment
(meg)kínoz, gyötör, zaklat
traipse
treɪps
bolyong, kószál, járkál; vánszorog, cammog, kutyagol
tuberculosis
tju:ˌbɜːkjʊˈləʊsɪs
gümőkór, tüdővész, tuberkulózis, tbc
ugh
ɜː/ʊ(ə)h/ʌɡ
(p)fuj!, piha!, ó!, au, brr, juj!
union
ˈjuːnɪən/ˈjuːnjən
egyesítés, egyesülés, szövetség, szakszervezet
upbringing
ˈʌpbrɪŋɪŋ
(fel)nevelés, neveltetés
vein
veɪn
(vissz-/vivő)ér, véredény, véna, tehetség; erez
velvet
ˈvelvət
bársony(os[an puha]), gyengéd
volitional
vəˈlɪʃnəl|vəʊˈlɪʃnəl
akarati, akaratlagos
walk out on sb
ˌwɔːk ˈaʊt ɒn (hɪm)
elhagy/otthagy vkt [pl. házastársat]
waste of space, a...
ə ˌweɪst əv ˈspeɪs
teljesen értéktelen/haszontalan (dolog/személy)
yank (v/n)
jæŋk
US (meg)ránt, tép, rángat; GB gyorsan mozog/beszél
you bet!
ju ˈbet
biztos lehet benne!, de még mennyire!, naná!
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get sth off one's chest – kipakol vmvel (ami a szívét nyomja); ami a szívén, az a száján; nem tesz lakatot a szájára
give sb the cold shoulder – kurtán/hidegen bánik v. félvállról beszél vkvel, le-/hűvösen kezel vkt, faképnél hagy
pain in the neck – púp a háton, kellemetlenség, nyűg, bosszúság
play by ear – hallás után játszik [hangszeren]; rögtönöz, improvizál (átv. is)
pull one's leg – ugrat/húz/heccel vkt, rossz tréfát csinál/űz vkvel, év(el)ődik/heccelődik vkvel
put a brave face on it – jó képet vág a dologhoz
put one's finger on it – rámutat/rávilágít/rátapint vmre v. vm lényegére/gyökerére/okára

tease

tiːz

kínoz, bosszant, kötekedik, ugrat
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(un)impede(d)
(ˌʌn)ɪmˈpiːd(ɪd)
akadályoz/-talan, korlátozatlan; (meg)gátol, hátráltat
account for
əˈkaʊnt fə(r)
számot ad vmről, megmagyaráz, érthetővé tesz, indokol
aerial
ˈeəriəl
antenna (GB), felső vezeték; légi, repülési, éteri, légies
antenna
ænˈtenə
antenna; csáp, tapintó, tapogató, szarv [csigáé]
anticipate, -ation ænˈtɪsɪpeɪt, ænˌtɪsɪˈpeɪʃn̩ előre lát/érez/jelez, megérez, számít vmre, megelőz, siettet
apart
əˈpɑːt
félre; szét, ketté, külön(álló); távol [egymástól]
ark
ɑːk
bárka, dereglye; a szövetség ládája, szövetségláda
ash
æʃ
kőris(fa); hamu; salak
await
əˈweɪt
vár(akozik), kivár, készen áll (vm)
beseech,besought/-ed bɪˈsiːtʃ, bɪˈsɔːt/bɪˈsiːtʃt, ~ könyörög, esdekel, esedezik
blot out
ˌblɒt (ɪt) ˈaʊt
kitöröl, elfeledtet, kiirt, elrejt, eltakar [láthatárt]
bough
baʊ
faág, gally
bow
bəʊ
ív (alakú), íj, vonó, masni, csokor [szalagé, nyakkendőé]
bow
baʊ
meghajol(ás), fejbólintás, bocsánatkérés; hajó orra/eleje
buoy
bɔɪ
bója, mentőöv; fenntart, felszínen tart
campus
ˈkæmpəs
US egyetem/főiskola (-i élet v. épületei és területe)
carol
ˈkærəl
(öröm-/vidám) ének(eket énekel/dalol)
chronologic(al)
ˌkrɒnəˈlɒdʒɪk(l̩)
időrendi, kronológiai, kronologikus
circular
ˈsɜːkjʊlə
kör alakú, kör-(levél), tájékoztató, prospektus
cliff
klɪf
szikla, szirt, kőszál, parti sziklafal/szirtfal
coil
kɔɪl
tekercs(el), köteg, tekereg
compatriot
kəmˈpætrɪət
honfitárs(nő)
condenser
kənˈdensə
kondenzátor; sűrítő; gyűjtőlencse, gyűjtőtükör
contemptible(s); old kənˈtemptəbl̩(z); əʊld ~ megvetendő, hitvány, aljas, vacak; britek az 1. vil.h.-ban
contribute, -tion (fn) kənˈtrɪbjuːt, ˌkɒntrɪˈbjuːʃn̩ hozzájárul/-ad/-szól, adakozik, elősegít, közreműködik, ír
cordial
ˈkɔːdɪəl
szívből jövő, szívélyes, őszinte, meleg, barátságos
corny
ˈkɔːni
banális, elcsépelt, szakállas [(fa)vicc]
crude
kruːd
nyers, éretlen, befejezetlen, durva, faragatlan, kezdetleges
curvature
ˈkɜːvətʃə
görbület, görbülés
deadline
ˈdedlaɪn
határidő, lapzárta, határvonal
decidedly
dɪˈsaɪdɪdli
határozottan, elszántan, kétségkívül, kifejezetten
deck
dek
fedélzet, peron; [kártya]csomag, pakli
defect
ˈdiːfekt (n), dɪˈfekt (v) hiány(osság), hiba; megszökik, elpártol, elhagy disszidál
demolish
dɪˈmɒlɪʃ
lerombol, leront, ledönt, leszerel, szétszed, tönkretesz, elpusztít
dense
dens
sűrű, vastag, tömött; buta, ostoba, együgyű, sötét
deploy
dɪˈploɪ
felvonultat, felfejlődik/-tet, csatarendbe áll(ít), bevet [érvet]
disposal
dɪˈspəʊzl̩
elrendezés, eldobás, elintézés, rendelkezés
draught
drɑːft
húzás, vonszolás, fogat, korty, huzat, léghuzam
drill
drɪl
(át-/ki)fúr, fúró; kiképez, gyakorlat(oztat)
epoch
ˈiːpɒk|ˈepək
(fontos) kor(szak)
erupt, eruption
ɪˈrʌpt, ɪˈrʌpʃn̩
kitör(és), kirobban(ás), kinő/kinövés
exult, exultation
ɪɡˈzʌlt, ˌeɡzʌlˈteɪʃn̩
ujjong(ás), örvend(ez)(és), diadalt ül (over s), diadalmámor
feel up to, don't
dəʊnt fiːl ˈʌp tə
úgy érzi, nem képes rá v. nincs hozzá ereje, nincs egészen jól
flame
fleɪm
láng(ol[ás]); ragyog(ás), lobog(ás), kitör(és)
fort
fɔːt
erőd(ítmény)
furthermost
ˈfɜːðəməʊst
legtávolabbi, legmesszebb fekvő
gerund
ˈdʒerənd
gerund(ium) [főnevesített ige], inges alak
go down (in history) ˌɡəʊ ˈdaʊn (ɪn ˈhɪstr̩i)
foly(tatód)ik, tart, feljegyzik; fennmarad, tovább él
goodies
ˈɡʊdɪz
biz. finomságok, cukorka, nyalánkság, édesség
grounded
ˈɡraʊndɪd
megalapozott, alapos; szobafogságra ítélt

ɡrʌdʒ
ˈɡʌnpaʊdə
eə; ɪnˈherɪtəns
ˈheləvə
ˈhɒməɡrɑːf
ˈhɒmənɪm
ˈhɒməfəʊn
ɪˈl(j)uːmɪneɪt
ˈɪnfənt
ɪtʃ
ˈdʒetɪsn̩
ˈkɑːki|ˈkæki
ˈlaɪfbəʊt
lɒst
ˈluːnə
maɪn
mɒb
ˈmɒnəpleɪn
ˌnærəʊ ɪˈskeɪp
nɪˈɡəʊʃɪeɪt
officer; commanding ˈɒfɪsə; kəˈmɑːndɪŋ ~
ornate
ɔːˈneɪt
overtake
ˌəʊvəˈteɪk
overwhelm
ˌəʊvəˈwelm
peculiar
pɪˈkjuːlɪə
peel
piːl
perpendicular
ˌpɜːpənˈdɪkjʊlə
pine
paɪn
private
ˈpraɪvət/-ɪt
proceed
prəˈsiːd
profile
ˈprəʊfaɪl
protagonist
prəˈtæɡənɪst
Prussian
ˈprʌʃn̩
pungent
ˈpʌndʒənt
rash
ræʃ
rattle
ˈrætl̩
recede
rɪˈsiːd
receiver
rɪˈsiːvə
regiment
ˈredʒɪmənt
relieve
rɪˈliːv
repercussion
ˌriːpəˈkʌʃn̩
revolution
ˌrevəˈluːʃn̩
scene
siːn
scrap
skræp
shriek
ʃriːk
slant
slɑːnt
slide, slid, slid
slaɪd, slɪd, slɪd
snowdrift
ˈsnəʊdrɪft
species
ˈspiːʃiːz
steerage
ˈstɪərɪdʒ
strand
strænd
suck
sʌk
sue
sjuː|suː
grudge
gunpowder
heir; inheritance
helluva
homograph
homonym
homophone
illuminate
infant
itch
jettison
khaki
lifeboat
lost
lunar
mine
mob
monoplane
narrow escape
negotiate

neheztelés, ellenszenv, harag, rosszindulat; irigység
lőpor, puskapor
örökös; örökség
(hell of a...) pokoli, szörnyű
homográf (azonos írású, de eltérő eredetű/hangzású szó)
homonima (azonos alakú, de eltérő jelentésű szó)
homofón (azonos hangzású, de eltérő írású/jelentésű szó)
meg-/kivilágít, fénybe borít, meg-/felvilágosít, tisztáz
csecsemő, kisbaba, kisgyermek, kiskorú; kezdő, újonc
viszket(és), rüh(össég), ótvar, vágyik/-ódás, vakar
megszabadul(ás) (vmtől), lemondás (vmről), elvet(és)
khaki(színű/szövet), tábori barna
mentőcsónak
elvesz([í]t)ett, kárba veszett, hiábavaló, eltévedt, elkárhozott

hold-; félhold/sarló alakú
akna, bánya, (vas)érc; bányászik
népség, csőcselék, tömeg, sokaság; megrohan, odacsődül
egyfedelű (repülőgép)
hajszálon múló v. nehezen sikerült kockázatos menekülés
elintéz, megbeszél, (meg-/le)tárgyal; köt, alkuszik (vmre)
(köz)tiszt(viselő), rendőr, hadtest/csapattest parancsnoka
túl-/gazdagon díszített, barokkos; választékos, finomkodó
(utol-/el)ér, (meg)előz, sújt, legyőz, elfog [félelem]
eláraszt, elborít, megsemmisít, lever, legyőz, lesújt, erőt vesz

különleges, különös, saját([ság]os), jellegzetes, furcsa
(meg/-le)hámoz, (le)hámlik, leválik, lepereg; héj
merőleges, függőleges, (nagyon) meredek, egyenes(en álló)
fenyő(fa) (fája), emésztődik, eped, sóvárog, vágyakozik
diszkrét, bizalmas, magán(yos), félreeső, eldugott; közlegény

(tovább)halad/megy, folytat(ódik), eljár [hivatalosan]
profil; rövid életrajz/méltatás, életrajzi vázlat
(fő)szereplő, főhős; szószóló, élharcos, előharcos, bajnok
porosz (ember)
átható, orrfacsaró, csípős, metsző, égető, maró, élénk [stílus]
(bőr)kiütés; elterjedés; meggondolatlan, elhamarkodott
csörget, zörög, recseg(tet), ropog(tat); meglep, zavarba hoz
hátrál, visszavonul/-esik/-húzódik/-lép, csökken, elhalványul

átvevő, címzett; telefonkagyló, (telefon)hallgató
ezred, tömeg
könnyít, enyhít, megszabadít, felment, (fel)vált [őrséget]
visszaverődés;(utó-/ki)hatás,(kellemetlen/káros)következmény
forradalom; forgás, fordulat, szabályos ismétlődés, váltakozás

szín(hely), jelenet, kép, látvány, kör(nyezet)
(föld)darab(ka), szelet, hulladék; bunyó, bokszmeccs, csetepaté

sikolt(ás), rikolt(ás), visít(ás), sikít(ás), kiált(ás), üvölt(és)
megdönt, dől(t), lejt(ő[ssé tesz]), ferde, elferdít, meghamisít
csúsztat; (meg-/el)csúszik, siklik; csúszkál
hótorlasz, hófúvás
(tsz. species) faj(ta), féle(ség)
kormányszerkezet; fedélköz, harmadik osztály [hajón]
part(ra vet[ődik]), megfeneklik, bajba jut, lemarad; szál, vonás

(ki-/be-/fel-/magába) szív, elnyel (vmt), szopik, szopogat
(be)perel, perbe fog, pereskedik; (kérve) kér

supreme
s(j)u(ː)ˈpriːm
legf(els)ő(bb), legfontosabb, páratlan, végső, döntő; utolsó
surreal
səˈri(ː)əl
szürreális, szürrealista; különös, bizarr, furcsa
swarm
swɔːm
raj(zik), eláraszt, özönlik, hemzseg, nyüzsög
tan
tæn
lebarnul(t)/-ít, cser(kéreg/szín[ű]), sárgás-/vörösesbarna [szín]
threat
θret
fenyegetés, (fenyegető) veszedelem/veszély
throughout
θruːˈaʊt
szerte, az egész (vmiben); egészen, mindenütt, mindvégig
tickle
ˈtɪkl̩
(meg)csiklandoz, bizserget, tetszik, örömet szerez, mulattat
tickled to death, be bi ˌtɪkl̩d tə ˈdeθ
halálra neveti magát; nagyon elégedett/örül
to and fro
ˌtu(ː) ən(d) ˈfrəʊ
ide-oda, le s fel, fel és alá
transatlantic
ˌtrænzətˈlæntɪk
tengeren-/Atlanti-óceánon túli v. azt átszelő, óceánjáró
traverse
trəˈvɜːs(v/ad),ˈtrævɜːs(n) keresztez, áthalad, átkel, átlós (vonal)(-[b]an), keresztül
truce
truːs
fegyverszünet; átv. tűzszünet
upright
ˈʌpraɪt
egyenes, becsületes, igazságos; függőleges
vale
veɪl
völgy; kis vályú/csatorna [vízelvezetéshez]
valve
vælv
szelep, elektroncső, (rádió)cső
veil
veɪl
(gyász-/menyasszonyi) fátyol, lepel, függöny
wail
weɪl
(meg)sirat, fájlal, kesereg, jajgat, nyöszörög, sikolt, visít
whirl
wɜːl
(fel)kavar(og), magával ragad, megforgat, megperdít
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