a [ə]
 They have bought a new car.

A

egy

 Vettek egy új autót.

 He has the ability to influence oth-

képesség
 Megvan a képessége, hogy befolyásoljon másokat.

able [ˈeɪ.bəl]
 Will she be able to cope with the
task?

 Meg tud majd birkózni a feladattal?

ability [əˈbɪl.ɪ.ti]
ers.

about1 [əˈbaʊt]

 There are about sixty students.

about 2 [əˈbaʊt]

 They are talking about animals.

képes, tud

körülbelül

 Körülbelül hatvan diák van.

-ról, -ről

 Állatokról beszélgetnek.

felett

above1 [əˈbʌv]
 The plane flies above the river.

	A repülő a folyó felett száll.

above2 [əˈbʌv]
	Raise your hands above your head.

 Emeld fel a kezed a fejed fölé!

abroad [əˈbrɔːd]

	She lives abroad.

accept [əkˈsept]

	I have just accepted an invitation to

the opening night.

access [ˈæk.ses]

 They were the only ones that had

access to the data.

accident [ˈæk.sɪ.dənt]

 He had a bad accident last Sunday.

according to [əˈkɔː.dɪŋ ˌtə]

 According to Mick, it’s a great movie.

ache [eɪk]

fölé

külföldön

 Külföldön él.

elfogad

 Éppen most fogadtam el a meghí-

vást a bemutatóra.

hozzáférés

	Egyedül nekik volt hozzáférésük az

adatokhoz.

baleset

 Súlyos balesetet szenvedett múlt

szombaton.

szerint

 Mick szerint ez egy nagyon jó film.

fájdalom

	Duncan felt an ache in the back of

	Duncan fájdalmat érzett a tarkóján.

across [əˈkrɒs]
	It’s too wide. We can’t swim across.

át, keresztül
 Túl széles. Nem tudunk átúszni.

his head.
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viselkedik

act1 [ækt]
 He acted like a child.

 Úgy viselkedett, mint egy gyerek.

act 2 [ækt]
 That is an act of probity.

	Derekas cselekedet volt.

action [ˈæk.ʃən]

 The time has come for action if

these beautiful animals are to survive.

active [ˈæk.tɪv]

 She continues to be active in politics.

activity [ækˈtɪv.ɪ.ti]

cselekedet, tett

cselekvés

	Eljött a cselekvés ideje, ha azt akar-

juk, hogy ezek a szép állatok életben
maradjanak.

aktív

 Továbbra is aktívan politizál.

tevékenység

 These environmental changes are

	Ezek a környezeti változások emberi

actor [ˈæk.tər]
	She has starred with many leading
actors.

színész
 Sok ismert színésszel szerepelt
együtt.

actress [ˈæk.trəs]

színésznő
	Angelina Jolie híres színésznő.

the result of human activity.

	Angelina Jolie is a famous actress.

actually [ˈæk.tʃu.ə.li]

 What did she actually say?

address [əˈdres]

 What is your email address?

administration [ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən]

tevékenység eredményei.

valójában, tulajdonképpen

 Mit is mondott valójában?

cím

 Mi az e-mail címed?

adminisztráció, ügyintézés

 Too much of my time is taken up by

 Túl sok időmet veszi el az adminiszt-

admit [ədˈmɪt]
	Rachel admitted that she had had a
hard time understanding the assignment.

bevall, beismer
 Rachel bevallotta, hogy nehezen
értette meg a feladatot.

administration.

a few [ə ˈfjuː]

 There were a few people there.

afraid (of) [əˈfreɪd əv]

	She is afraid of dogs.

after1 [ˈɑːf.tər]

ráció.

néhány

 Voltak ott néhányan.

fél (valamitől)

 Fél a kutyáktól.

után

	She always takes a shower after

 Mindig lezuhanyozik reggeli után.

after 2 [ˈɑːf.tər]
 After running an hour I went home.

 Miután egy órát futottam, haza-

breakfast.
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afternoon [ɑːf.təˈnuːn]
 Come over on Friday afternoon.
afterwards [ˈɑːf.tə.wədz]

 Let’s go to the concert first and eat

afterwards.

again [əˈɡen]

	Is Caroline late again?

against [əˈɡenst]

alcoholic

délután

A

	Gyere át péntek délután!

utána, később

	Először menjünk el a koncertre, és

utána együnk.

újra, megint

 Caroline megint késik?

tiltakozik, ellenez (valamit)

 My mother is against my plan for

	Az anyám ellenzi a tervem, hogy

age [eɪdʒ]
	People expect information instantly
in this age of the Internet.

kor, életkor
	Az internet korában az emberek
azonnali információt várnak.

moving out of the state.

agency [ˈeɪ.dʒən.si]

elköltözzem ebből az államból.

ügynökség, szervezet

	Some voluntary agencies help runa-

	Néhány önkéntes szervezet otthon-

ago [əˈɡəʊ]
	I was in London three years ago.

előtt, ezelőtt
 Három évvel ezelőtt voltam Londonban.

agree [əˈɡriː]

egyetért
	David és a felesége nem sok mindenben értenek egyet.

way children.

	David and his wife don’t agree on

very much.

ahead [əˈhed]
 The road ahead is very busy.
air [eər]

 The mountain air is very dry.

airport [ˈeə.pɔːt]

ról elszökött gyerekeket támogat.

elöl, tovább

	Az út előttünk nagyon forgalmas.

levegő

	A hegyi levegő nagyon száraz.

repülőtér

 The plane landed at Heathrow Air-

	A gép leszállt a Heathrow repülőté-

alarm clock [əˈlɑːm klɒk]

ébresztőóra
 Hétre állítottam be az ébresztőórát.

port.

	I set the alarm clock for seven

o’clock.

alcohol [ˈæl.kə.hɒl]

 Too much alcohol is bad for your

health.

alcoholic [ˌæl.kəˈhɒl.ɪk]
 This restaurant does not serve alcoholic drinks.
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alkohol
	A túl sok alkohol káros az egészségre.
alkoholos, szeszes

	Ebben az étteremben nem szolgál-

nak fel szeszesitalt.
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alive

A

alive [əˈlaɪv]
 We don’t know whether he’s alive
or dead.
all [ɔːl]

 All the students in the class are

Hungarian.

allergic [əˈlɜː.dʒɪk]

	I’m allergic to nuts.

allow [əˈlaʊ]

 Her father doesn’t allow her to go

out after ten p.m.

all right [ɑːl raɪt]

12

él, élő

	Nem tudjuk, él-e még vagy halott.

minden, összes

	Az osztály minden tanulója magyar.

allergiás

	Allergiás vagyok a csonthéjasokra.

enged, megenged

	Az apja nem engedi meg, hogy este

tíz után elmenjen otthonról.

rendben van, megfelelő

	Is everything all right?

 Minden rendben van?

almost [ˈɔːl.məʊst]

majdnem, csaknem
 Majdnem két óra van már.

	It’s almost two o’clock.

alone1 [əˈləʊn]

egyedül, magában

 He was alone at the party.

	Egyedül volt a buliban.

alone2 [əˈləʊn]
 You alone can write that letter.

 Csak te tudod megírni azt a levelet.

along1 [əˈlɒŋ]
	I took my friend along.

 Magammal vittem a barátom.

along2 [əˈlɒŋ]

	I walked slowly along the road.

a lot of [ə ˈlɒt əv]

	She has a lot of friends.

already [ɔːlˈred.i]

csak, kizárólag

magával

mentén, mellett

 Lassan gyalogoltam az út mentén.

sok

 Sok barátja van.

már

	She has already written her home-

 Már megírta a házi feladatát.

also [ˈɔːl.səʊ]
	I speak German, French and also
some Spanish.

 Beszélek németül, franciául és spa-

work.

is

nyolul is.

although [ɔːlˈðəʊ]
 Although her leg was broken, she
walked up the hill.

bár, habár
 Bár eltört a lába, felment a hegyre.

always [ˈɔːl.weɪz]

mindig, állandóan
 Állandóan ételekről beszélsz.

	You’re always talking about food.

a.m. [eɪˈem]

 We leave for the airport at six a.m.
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anything

nagyon jó, meglepően jó

amazing [əˈmeɪ.zɪŋ]
 The wine is really amazing, isn’t it?

	Igazán jó a bor, nem?

ambulance [ˈæm.bjʊ.ləns]
 Call an ambulance!

 Hívd a mentőket!

America [əˈmer.ɪ.kə]

mentő

Amerika

 My brother lives in America.

	A bátyám Amerikában él.

American [əˈmer.ɪ.kən]

amerikai
	Amerikai angolt beszél.

 He speaks American English.

among [əˈmʌŋ]

 The tree stands among the flowers.

an [ən]

A

között

 Virágok között áll a fa.

egy

 An apple a day keeps the doctor

	Napi egy alma a doktort távol tartja.

analysis [əˈnæl.ə.sɪs]
 Further analysis of the data is needed.

elemzés
	Az adatok további elemzése szükséges.

away.

and [ænd]

és

 Can I have an espresso and a glass

	Kérek egy presszókávét és egy po-

angry [ˈæŋ.ɡri]
	I’ve never seen her look so angry.

mérges
 Még sosem láttam ennyire mérgesnek.

of water, please?

animal [ˈæn.ɪ.məl]

 He likes all kinds of animals.

another [əˈnʌð.ər]

 Would you like another drink?

answer1 [ˈɑːn.sər]

hár vizet.

állat

 Mindenféle állatot szeret.

egy másik, még egy

	Szeretnél még egy italt?

válaszol, megválaszol

 Answer my question, please!

 Légy szíves, válaszolj a kérdésemre!

answer 2 [ˈɑːn.sər]
 Have you had an answer to your
letter?

	Kaptál választ a leveledre?

any [ˈen.i]

 Have you got any money?

anybody [ˈen.iˌbɒd.i]

	Do you know anybody in Canada?

anyone [ˈen.i.wʌn]

 Would anyone like to come along?

anything [ˈen.i.θɪŋ]

	Do you want anything to eat?
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válasz

valamennyi

 Van valamennyi pénzed?

valaki

	Ismersz valakit Kanadában?

valaki

	Szeretne valaki jönni?

valami

	Kérsz valamit enni?

2015.06.24. 15:00:30

