ELŐSZÓ

Magyarországon eddig nem szenteltek elég figyelmet az angol elöljárós és
határozós igéknek. Jelenleg nem áll nagyszabású gyűjtemény a nyelvtanulók rendelkezésére. Szótárunk ezt a hiányt olyan megbízható forrásmunkaként szeretné pótolni, amely a nyelvtanulás minden szintjén eredményesen
használható.
Az angol nyelv több mint 10 000 elöljárós és határozós igével rendelkezik, de az átlagember ennek csupán egynegyedét használja. Az Angol
elöljárós és határozós igék szótára az angol anyanyelvi beszélők mindennapos szókincsén alapul. A könyv 2250 szókapcsolatot tartalmaz, amelyek
800 főige köré csoportosulnak. A szókapcsolatok jelentéseit 2900 példamondat illusztrálja.
Szótárunk fő forrása az Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Dictionary
for Learners of English (2011) volt. Ez a könyv 7000 elöljárós és határozós
igét tartalmaz, beleértve olyanokat, amelyeket még egyik fontos angol–
magyar szótár sem vett fel. Gyűjteményünk először teszi ezt az anyagot
elérhetővé a magyar nyelvtanulók számára.
A szerző 51 éve él az Egyesült Államokban. Ez a kivételes helyzet segítségére volt az angoltanuláshoz feltétlenül szükséges igei szóösszetételek
kiválasztásában. Meggyőződése, hogy a szótár anyagának ismerete elengedhetetlen bármely magas szintű angol vizsga sikeres letételéhez.
Köszönetnyilvánítás
A szerző köszönetet mond feleségének, Margaretnek, aki az angol részt
anyanyelvi szempontból lektorálta. Hálás köszönet illeti Szabó Mihályt, aki
a TINTA Könyvkiadó részéről a magyar fordításokat és példákat átnézte.
Albany, New York, 2014. szeptember 1.
Nagy György
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A phrasal verb egy főige és egy elöljáró vagy határozó (viszonyszó), vagy
mindhárom kombinációja, amely új jelentést hoz létre. Például ha a pass
(’továbbhalad, elhalad’) igét az away határozóval párosítjuk (pass away),
új jelentése ’elhuny, meghal’.
Az angolban a phrasal verb mint nyelvtani szakkifejezés 1925 óta használatos. A név valójában helytelen, mert egy ige magában nem alkothat
kifejezést. Helyesebb vagylagos nevei:
two-part verbs (kétrészes igék)
three-part verbs (háromrészes igék)
verb-preposition combinations (ige-elöljáró kombinációk)
verb-particle constructions (ige-viszonyszó szerkezetek)
multi-word verbs (többrészes igék)
Más nyelveken a phrasal verb szakkifejezés a követezőképpen ismeretes:
mehrgliedriges Verb (többrészes ige; németül)
verbe à particule (ige és viszonyszó; franciául)
verbo con preposición y adverbio (elöljárós és határozós ige; spanyolul)
verbo seguito da preposizione o avverbio (elöljárós és határozós ige;
olaszul)
фразовый глагол (elöljárós ige; oroszul)
A phrasal verb szakkifejezés ismert magyar fordításai:
elöljárós és határozós igék (prepositional and adverbial verbs)
igei szókapcsolatok (verbal collocations)
összetett igék (compound verbs)
többrészes igék (multi-word verbs)
Az igei szókapcsolatok lehetnek egyszerűek vagy képletesek. Az egyszerű
szerkezetek jelentésére a főige jelentéséből lehet következtetni, pl. to go up
annyit jelent, hogy ’felmegy’. Az idiomatikus szerkezetekben a főige jelentése alapjában megváltozik, pl. to go up in smoke azt jelenti, hogy ’füstbe
megy’. Számos igei szókapcsolatnak több jelentése is lehet, amelyekre ez
a szótár magyarázatot és példákat ad. Manapság az angol nyelv úgy alkot
új főneveket, hogy összeolvasztja az igei szókapcsolatokat. Tipikus példák
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erre: standby (’készenlét’), backup (’tartalék’), input (’ráfordítás, bemenő
információ’), onset (’kezdet’), giveaway (’reklámajándék’), layoff (’elbocsátás’), payback (’jutalom, megtorlás’), comeback (’visszatérés, csattanós
válasz’). Ezeket a nyelvi újításokat angolul phrasal noun (viszonyszavas
főnevek) néven ismerik.
AZ IGEI SZÓKAPCSOLATOK ALKOTÓELEMEI
Az angolban 79 szóval lehet igei szókapcsolatot alkotni. Ezek közül 23
elöljáró, 27 határozó, és 29 olyan, amely mind elöljáró, mind határozó szerepét betöltheti.
CSAK ELÖLJÁRÓ (23)
against, ahead of, among, as, as far as, astrode, at, beneath, beside, for,
from, in front of, into, like, of, onto, on top of, out of, toward(s), underneath,
upon, with, within
CSAK HATÁROZÓ (27)
aback, abreast, abroad, adrift, aground, ahead, aloft, apart, aside, astray,
away, back, backwards, counter, downhill, downstairs, forth, forward(s),
home, indoors, in front, on top, out, overboard, together, underground,
upstairs
ELÖLJÁRÓ VAGY HATÁROZÓ (29)
aboard, about, above, across, after, along, alongside, around, before, behind, below, between, beyond, by, down, in, inside, near, off, on, outside,
over, past, round, through, to, under, up, without
Az alábbi példák az elöljárós, a határozós és a háromrészes igei szókapcsolatokat szemléltetik:
Példák az elöljárós igei szókapcsolatokra
IGE
believe
benefit
care
come
come
learn
pick
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ELÖLJÁRÓ
in
someone
from
something
for
someone
across someone
from
somewhere
of
something
on
someone

MAGYAR JELENTÉS
hisz valakiben
haszna van valamiből
gondoskodik valakiről
találkozik valakivel
jön valahonnan
megtud valamit
heccel valakit

2014.09.16. 10:01:38

8

BEVEZETÉS

run

into

someone

stand
take

by
after

someone
someone

váratlanul összetalálkozik valakivel
kitart valaki mellett
hasonlít valakire

Példák a határozós igei szókapcsolatokra
IGE
belong
break
call*
get
go
hand*
open*
take*
throw*
wipe*

HATÁROZÓ
together
out
back
away
away
back
up
back
overboard
out

someone

something
something
something
something
something

MAGYAR JELENTÉS
összetartozik
kitör
visszahív valakit
elmenekül
elmegy; eltávozik
visszaad valamit
kinyit / megnyit valamit
visszavesz valamit
eldob valamit
felszámol / elpusztít valamit

* = elválasztható szókapcsolat
Példák a háromrészes igei szókapcsolatokra
IGE HATÁROZÓ ELÖLJÁRÓ
boil
down
to
something
come
up
with
something
cut
back
on
something
get
do
give
give
go

around
away
in
up
through

to
with
to
on
with

something
something
someone
someone
something

look
put

forward
up

to
with

something
someone

MAGYAR JELENTÉS
egyenértékű valamivel
előjön valamivel
kevesebbet használ valamiből
sort kerít valamire
megszüntet valamit
enged valakinek
lemond valakiről
véghezvisz / végigcsinál
valamit
alig vár valamit
türelme van valakihez

Az alábbi példák a tárgyas, tárgyatlan, elválasztható és elválaszthatatlan
igei szókapcsolatokat szemléltetik. A tárgyas igék elsődleges tárgyat vonzanak; a tárgyatlan igék mindig tárgy nélkül állnak. Ha egy igei szókapcsolat elválasztható, a szótár megadja az elválasztott alakot is. Amikor az
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elválasztható igei szókapcsolatban szereplő főnevet személyes névmással
helyettesítjük, az ige elválasztódik, pl. give up something, give something
up = give it up.
Példák a tárgyatlan igei szókapcsolatokra
IGE
dash
fall
get
go
kid
lie
look
phone
show
sit

HATÁROZÓ
(VISZONYSZÓ)
off
out
up
away
around
around
out!
in
up
down

MAGYAR JELENTÉS
eliramodik
kiesik; feloszlik
felkel; feláll
elmegy
bolondozik; viccel
szerteszét hever
vigyázz!
betelefonál
megjelenik; elmegy valahova
leül

Példák a tárgyas igei szókapcsolatokra
IGE	ELÖLJÁRÓ /
	HATÁROZÓ
infringe
on
let someone off
look*
over
make*
up
push*
around
scoop*
up
set*
off
slam
into
throw light
on
tick*
off

MAGYAR JELENTÉS
something
the hook
something
one’s mind
someone
something
something
something
something
someone

megszeg / megsért valamit
mentesít valakit valami alól
átnéz / ellenőriz valamit
rászánja magát valamire
erőszakoskodik valakivel
fölnyalábol valamit
mozgásba hoz / elsüt valamit
belecsapódik valamibe
fényt vet valamire
bosszant / feldühít valakit

* = elválasztható szókapcsolat
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Példák az elválasztott és nem elválasztott igei szókapcsolatokra
NEM
ELVÁLASZTOTT
ELVÁLASZTOTT
blow up a bridge
blow the bridge up
blow it up
call off the meeting call the meeting off
call it off
fill up the tank
fill the tank up
fill it up
find out the truth
find the truth out
find it out
give away one’s
give one’s money away
money
give it away
hand in something hand something in
hand it in
look over something look something over
look it over
put on a coat
put a coat on
put it on
make up a story
make a story up
make it up
turn down a request turn a request down
turn it down

MAGYAR JELENTÉS
felrobbantja a hidat
lefújja / lemondja a gyűlést
feltölti a benzintankot
megtudja az igazságot
elosztogatja a pénzét
lead / bead valamit
átnéz valamit
kabátot vesz fel
kitalál egy történetet
elutasít egy kérést

HASZNOS TUDNIVALÓK A SZÓTÁR HASZNÁLATÁHOZ
A szótárban található határozós és elöljárós igék 800 főige köré csoportosulnak ábécésorrendben.
Ha egy igei szókapcsolatnak több jelentése is van, ezeket megszámozzuk, és a számok szerint példákkal illusztráljuk.
Elválasztható szókapcsolatok esetén mindkét variációt megadjuk.
Rendhagyó igék esetén a múlt időt és a befejezett alakot is megadjuk, pl.
GO, WENT, GONE.
A szlengkifejezéseket külön jelöljük. A többi stiláris szintet a magyar
fordítások tükrözik.
A szótár az amerikai angol beszédstílusát és helyesírását követi. Ha egy
kifejezés főként Angliában ismeretes, azt „British” megjegyzéssel látjuk el.
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FOREWORD

The importance of phrasal verbs has been underestimated in Hungary.
Proof of this is the fact that there are no substantial phrasal verb collections available to students. The current book is designed to eliminate this
deficiency by providing the learners of English at all levels with a reliable
resource.
The English language has more than 10000 phrasal verbs, but the average person uses only about one fourth of these. The Dictionary of English
Phrasal Verbs is based on the vocabulary of the average native speaker.
The book contains 2250 phrasal verbs created from 800 main verbs. 2900
example-sentences illustrate the various meanings of the verbs.
The main source of our collection is the Oxford Dictionary of Phrasal
Verbs. Dictionary for Learners of English, (2011). This book contains 7000
phrasal verbs, including a large number of relatively new verbal phrases not
found in any major English-Hungarian dictionary. Our collection makes
this new material accessible to Hungarian students for the first time.
The author has lived in the United States for 51 years. He is in a unique
position to select the material essential for current and effective communication. He is convinced that the knowledge of phrasal verbs presented
in this dictionary is absolutely necessary to pass any high-level English
examination.
Acknowledgements
The author would like to thank his wife Margaret for editing the English
part of the dictionary. He is grateful to Mihály Szabó of TINTA Publishing
House for correcting the Hungarian translations and examples.
Albany, New York, September 1, 2014
George L. Nagy
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INTRODUCTION

WHAT IS A PHRASAL VERB?
A phrasal verb is the combination of a verb with a preposition or an adverb
(particle) or both to create a new meaning. For example, if we combine
the verb “to pass” (to go through) with the adverb (particle) away, it will
mean: “to die.”
The term phrasal verb has been in common use since 1925. It is a misnomer, since a verb by itself cannot constitute a phrase. There are other
alternative terms that might be more appropriate, such as:
two-part verbs
three-part verbs
verb-preposition combinations
verb-particle constructions
multi-word verbs
In foreign languages, a phrasal verb is known as:
mehrgliedriges Verb (German)
verbe à particule (French)
verbo con preposición y adverbio (Spanish)
verbo seguito da preposizione o avverbio (Italian)
фразовый глагол (Russian)
Alternative terms for phrasal verbs in Hungarian are:
elöljárós és határozós igék (prepositional and adverbial verbs)
igei szókapcsolatok (verbal collocations)
összetett igék (compound verbs)
többrészes igék (multi-word verbs)
Phrasal verbs can be non-idiomatic or idiomatic. The meaning of non-idiomatic constructions can be easily derived from the main verb, i.e. to go up
(felmegy). The meaning of idiomatic constructions sharply deviates from
the main verb, i.e. to go up in smoke (füstbe megy).
Some phrasal verbs can have a number of meanings which are listed and
exemplified in this dictionary. Many phrasal verbs have become nominalized which means that new nouns have been created from them. Typical
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examples are: standby, backup, input, onset, giveaway, layoff, payback,
comeback. These are also known as phrasal nouns.
COMPONENTS OF PHRASAL VERBS
There are 79 words that can be combined with verbs to create phrasal
verbs. These 79 words contain 23 prepositions, 27 adverbs (particles), and
29 words which can be used in the role of either adverbs (particles) or
prepositions:
ONLY PREPOSITION (23)
against, ahead of, among, as, as far as, astrode, at, beneath, beside, for,
from, in front of, into, like, of, onto, on top of, out of, toward(s), underneath,
upon, with, within
ONLY ADVERB (27)
aback, abreast, abroad, adrift, aground, ahead, aloft, apart, aside, astray,
away, back, backwards, counter, downhill, downstairs, forth, forward(s),
home, indoors, in front, on top, out, overboard, together, underground,
upstairs
ADVERB (PARTICLE) OR PREPOSITION (29)
aboard, about, above, across, after, along, alongside, around, before, behind, below, between, beyond, by, down, in, inside, near, off, on, outside,
over, past, round, through, to, under, up, without
The examples below illustrate the typical forms of prepositional, adverbial,
and three-part combination phrasal verbs.
Examples of Prepositional Verbs
VERB
believe
benefit
care
come
come
learn
pick
run
stand
take
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in
someone
from
something
for
someone
across someone
from
somewhere
of
something
on
someone
into
someone
by
someone
after
someone

HUNGARIAN TRANSLATION
hisz valakiben
haszna van valamiből
gondoskodik valakiről
találkozik valakivel
jön valahonnan
megtud valamit
heccel valakit
váratlanul összetalálkozik valakivel
kitart valaki mellett
hasonlít valakire
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Examples of Adverbial (Particle) Verbs
VERB
belong
break
call*
get
go
hand*
open*
take*
throw*
wipe*

ADVERB
together
out
back
away
away
back
up
back
overboard
out

someone

something
something
something
something
something

HUNGARIAN TRANSLATION
összetartozik
kitör
visszahív valakit
elmenekül
elmegy; eltávozik
visszaad valamit
kinyit / megnyit valamit
visszavesz valamit
eldob valamit
felszámol / elpusztít valamit

* = separable phrasal verbs
Examples for Verb − Adverb (Particle) − Preposition Combinations
VERB
boil
come
cut
get
do
give
give
go
look
put

ADVERB
down
up
back
around
away
in
up
through
forward
up

PREPOSITION
to something
with something
on something
to something
with something
to someone
on someone
with something
to something
with someone

HUNGARIAN TRANSLATION
egyenértékű valamivel
előjön valamivel
kevesebbet használ valamiből
sort kerít valamire
megszüntet valamit
enged valakinek
lemond valakiről
véghezvisz / végigcsinál valamit
alig vár valamit
türelme van valakihez

The examples below illustrate intransitive, transitive, separable, and inseparable phrasal verbs. Transitive verbs may attract a direct object, while
intransitive verbs may not. This dictionary indicates separable phrasal verbs
by showing their separated forms. When a noun used in a separable phrasal
verb is replaced by a pronoun, the phrasal verb is always separated, i.e. give
up something, give something up = give it up.
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Examples of Intransitive Phrasal Verbs
VERB
dash
fall
get
go
kid
lie
look
phone
show
sit

ADVERB (PARTICLE)
off
out
up
away
around
around
out!
in
up
down

HUNGARIAN TRANSLATION
eliramodik
kiesik; feloszlik
felkel; feláll
elmegy
bolondozik; viccel
szerteszét hever
vigyázz!
betelefonál
megjelenik; elmegy valahova
leül

Examples of Transitive Phrasal Verbs
VERB
infringe
let someone
look*
make*
push*
scoop*
set*
slam
throw light
tick*

PREPOSITION /
ADVERB
on
something
off
the hook
over
something
up
one’s mind
around someone
up
something
off
something
into
something
on
something
off
someone

HUNGARIAN
TRANSLATION
megszeg / megsért valamit
mentesít valakit valami alól
átnéz / ellenőriz valamit
rászánja magát valamire
erőszakoskodik valakivel
fölnyalábol valamit
mozgásba hoz / elsüt valamit
belecsapódik valamibe
fényt vet valamire
bosszant / feldühít valakit

* = separable phrasal verbs
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Examples of Separated and Unseparated Variants of Phrasal Verbs
UNSEPARATED

SEPARATED

blow up a bridge

blow the bridge up
blow it up
call off the meeting
call the meeting off
call it off
fill up the tank
fill the tank up
fill it up
find out the truth
find the truth out
find it out
give away one’s money give one’s money away
give it away
hand in something
hand something in
hand it in
look over something look something over
look it over
put on a coat
put a coat on
put it on
make up a story
make a story up
make it up
turn down a request
turn a request down
turn it down

HUNGARIAN
TRANSLATION
felrobbantja a hidat
lefújja / lemondja
a gyűlést
feltölti a benzintankot
megtudja az igazságot
elosztogatja a pénzét
lead / bead valamit
átnéz valamit
kabátot vesz fel
kitalál egy történetet
elutasít egy kérést

HELPFUL INFORMATION FOR THE USER
In this dictionary, the phrasal verbs are grouped around 800 key verbs,
listed in alphabetical order.
If a phrasal verb has several meanings, these are numbered and exemplified in both English and Hungarian.
If a phrasal verb is separable, both of its variants are indicated.
Irregular head verbs are listed with their past and perfective forms, i.e.
GO, WENT, GONE.
Slang expressions are explicitly marked. The other stylistic levels are
reflected in the Hungarian translations.
The dictionary follows the spelling and speech conventions of American
English. If a phrasal verb is used mainly in England, it is marked “British.”
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