G
GAMBLE

gamble away something; gamble something away   eljátszik / elkár-

tyáz valamit
Derek gambled away his fortune.  Derek elkártyázta a vagyonát.
gamble on something (happening)   alapoz valamire; arra számít, hogy
valami történni fog
The burglars gambled on nobody being home.  A betörők arra számítottak, hogy senki nem lesz otthon.

g

GANG
gang up on someone   szövetkezik / összeesküszik / összefog valaki ellen
Jack thinks that everybody has ganged up on him.  Jack azt hiszi, hogy

mindenki összeesküdött ellene.
GATHER
gather around someone or something   valaki v. valami köré gyűlik
The family gathered around the dinner table.  A család az ebédlőasztal

köré gyűlt.

gather in something; gather something in   begyűjt / betakarít valamit

The farmers are gathering in the crops.  A gazdák begyűjtik a termést.
GAZE

gaze at someone or something   hosszasan bámul valakit v. valamit

We gazed at the waterfall in amazement.  Csodálattal bámultuk a vízesést.
GEAR
gear up for something; gear up to do something   készül,

felkészül
valamire; nekikészül valaminek; készül valamit tenni
The country is gearing up for war.  Az ország háborúra készül.

GET, got, got
get across something to someone; get something across to some-

one   megmagyaráz valamit valakinek; megértet valamit valakivel
You don’t have enough money. Try to get this across to your wife!  Nincs
elég pénzetek. Próbáld ezt megértetni a feleségeddel!
get after someone (to do something)   nógat / nyaggat valakit [hogy
csináljon valamit)
Get after your mother to see a doctor!  Nógasd anyádat, hogy menjen
el az orvoshoz.
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get ahead   boldogul; viszi valamire; előbbre jut

g

You need a college degree if you want to get ahead.  Egyetemi diplomára
van szükséged, ha boldogulni akarsz.
get ahead of someone or something    túltesz valakin; lehagy / megelőz
/ túlszárnyal valakit v. valamit; elébe vág valakinek v. valaminek
If you study with me, you will get ahead of the class.  Ha velem tanulsz,
meg fogod előzni az osztályt.
get along on something   megél / el tudja tartani magát valamiből
I cannot get along on my small pension.  Kis nyugdíjamból nem tudok
megélni.
get along (with someone)   1. jól kijön / jóban van valakivel; 2. jól megy
a sora; boldogul
1. How are you getting along with your co-workers?  Hogy jössz ki
a munkatársaiddal?
2. How are you getting along?  Hogy megy a sorod?
get along without someone or something   boldogul; megvan valaki
v. valami nélkül
I simply can’t get along without you.  Nélküled egyszerűen nem tudok
boldogulni.
get around   1. tapasztalt / tájékozott; megvannak a forrásai; 2. elterjed
a híre; közismertté válik
1. I know everything. I get around.  Mindent tudok. Megvannak a forrásaim.
2. I know everything. The word got around.  Mindent tudok. Elterjedt
a dolog híre.
get around something   megkerül / kijátszik valamit
How can one get around paying the fine?  Hogy lehet elkerülni a bírság
kifizetését?
get around to something   időt tud szakítani valamire; sort tud keríteni
valamire
I’ll give you a hand as soon as I get around to it.  Segíteni fogok, mihelyt
sort tudok keríteni rá.
get at something   1. mondani akar valamit; ki akar lyukadni valahova;
2. megtud / felfedez / kiderít valamit
1. I don’t know what you are getting at.  Nem tudom, mit akarsz ezzel
mondani.
2. It would be nice to get at the truth.  Jó lenne kideríteni az igazságot.
get away   szabadul, elszabadul; elszökik; elmenekül
Don’t let the prisoners get away!  Ne engedd, hogy elszökjenek a foglyok!
get away from something   1. megszabadul valamitől; mellőz / hagy valamit; 2. figyelmen kívül hagy valamit
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1. Let’s get away from this subject!  Mellőzzük ezt a témát!
2. There is no getting away from this problem.  Ezt a problémát nem
lehet figyelmen kívül hagyni.
get away with something   büntetlenül megúszik valamit; szerencsésen
megússza a dolgot
How can you get away with being late every day?  Hogy úszod meg azt,
hogy nap nap után elkésel?
get back at someone   visszaadja / visszafizeti valakinek a kölcsönt;
visszavág valakinek; bosszút áll valakin
Even if Eric insulted you, you don’t have to get back at him.  Ha Eric
meg is sértett, nem kell bosszút állnod rajta.
get back from something   visszatér valahonnan
When did you get back from vacation?  Mikor tértél vissza a vakációról?
get back something; get something back   visszaszerez / visszakap
valamit
You will never get that money back.  Azt a pénzt soha nem kapod vissza.
get back to someone (on something)   visszatér a dologra; visszahív
valakit [telefonon]
I am not sure what happened. Let me get back to you on that!  Nem
tudom, mi történt. Erre hadd térjek később vissza!
get back to something   visszatér valahova v. valamihez
I’d better get back to work.  Jobb lesz, ha visszamegyek dolgozni.
get behind someone or something   támogat valakit v. valamit; kiáll
valaki v. valami mellett; valaki v. valami mögé áll
Everybody got behind the new leader.  Mindenki támogatta az új vezetőt.
get behind with / in something   lemarad / elmarad valamivel v. valamiben
I am getting behind with / in my work.  Kezdek lemaradni a munkámban.
get by (on something)   kijön / megél valamiből
Can you get by on one salary?  Meg tudtok élni egy fizetésből?
get down from something   leszáll / lejön / lemászik valamiről
I had to get down from the ladder to pick up the saw.  Le kellett másznom
a létráról, hogy fölvegyem a fűrészt.
get down (something)   lejön valahonnan
How did you get down the hill so fast?  Hogyan jöttél le olyan gyorsan
a hegyről?
get down to something   nekilát valaminek; rátér valamire
Let’s get down to the most important question!  Térjünk rá a legfontosabb kérdésre!
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