
A, Á
a
 A bicikli teljesen összetörött.

the
 The bike was completely ruined.

abbahagy
 A felesége végre rábeszélte, hogy 

hagyja abba a dohányzást.

give up, stop
 His wife finally persuaded him to give 

up smoking.
ablak
 Kinézett az ablakon.

window
 She looked out of the window.

ad
 Mit adott neked a születésnapodra?

give, provide
 What did he give you for your birth-

day?
adat
 Az elemzés olyan adatokon alapult, 

amelyeket a fejlődő országokban 
gyűjtöttek.

data
 The analysis was based on data col-

lected in developing countries.

adminisztráció
 Túl sok időmet veszi el az adminiszt-

ráció.

administration
 Too much of my time is taken up by 

administration.
adó
 A filmeket sújtó adó miatt túl kevés 

filmet gyártanak.

tax
 The tax on films is causing too few 

films to be produced.
adósság
 Vissza kell fizetnem minden adósságo-

mat, mielőtt elhagyom az országot.

debt
 I need to pay off all my debts before 

I leave the country.
aggódik
 A szüleim aggódnak, hogy nem me-

gyek egyetemre.

worry
 My parents worry that I won’t go to 

college.
agy
 A tudósok egyre jobban megismerik 

az emberi agy működését.

brain
 Scientists are learning more about 

how the human brain works.
ágy
 Három ágy van a hotelszobában.

bed
 There are three beds in the hotel 

room.
ahol
 Szeretem, ha mellettem van, ahol 

szemmel tarthatom.

where
 I like to have him next to me where I 

can keep an eye on him.
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A, Á ajak
 Az ajkába harapott.

lip
 He bit his lip.

ajándék
 Ajándékot kerestem Márknak.

present
 I was searching for a present for Márk.

ajánl
 Még nem ajánlottak munkát.

offer, recommend
 They haven’t offered me the job yet.

ajtó
 Zárva van az ajtó.

door
 The door is locked.

akad
 A torkomon akadt a szó.

catch, stick, get caught
 The words got caught in my throat.

akar
 Mindig nagy családot akart.

want
 She has always wanted a large family.

akár
 Akár el is mehetsz.

might as well
 You might as well go.

aki
 Ismerek egy embert, aki az erdőben él.

who, that
 I know a man who lives in the forest.

akkor
 Akkor jöttem rá, hogy becsapott.

then
 Then I realized that she tricked me.

akta
 A szoba teli volt poros aktákkal.

file
 The room was filled with dusty files.

aktív
 A macskák éjszaka a legaktívabbak.

active
 Cats are most active at night.

alá
 Felhúzta a takarót, és bemászott alá.

under
 He pulled up the blanket and crawled 

under it.
alacsony
 Megkerültem a házat, és megmász-

tam az alacsony kerítést.

low, short
 I went around the house and climbed 

the low fence.
aláírás
 A szerződéshez mindkét fél aláírására 

szükség van.

signature
 The contract requires signature by 

both parties.
alak
 Milyen alakban jelent meg Szent Mi-

hály?

form, shape
 In what shape and form did St. Mi-

chael appear?
alakít
 A tanácsnokok egy csoportja új poli-

tikai pártot alakít.

form
 A group of Councilmen are forming a 

new political party.
alap
 Nem ilyen alapon hozom a döntéseket.

basis
 I don’t make decisions on that basis.
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A, Áalapfokú
 Csak alapfokú ismereteik vannak.

basic
 Their knowledge is very basic.

alapos
 József alapos munkát végzett.

thorough
 József did a thorough job.

alapul
 A film igaz történeten alapul.

be based on
 The movie is based on a true story.

alatt
 Nagy nyomás alatt volt.

under
 She was under great pressure.

alig
 Alig ismertük őket.

hardly
 We hardly knew them.

alj
 Nagymama a lépcső alján állt.

bottom, lower part
 Grandma was standing at the bottom 

of the stairs.
alkalom
 Alkalmam volt fél évet Olaszország-

ban eltölteni.

opportunity, chance
 I had the opportunity to spend half a 

year in Italy.
alkohol
 A túl sok alkohol káros az egészségre.

alcohol
 Too much alcohol is bad for your 

health.
alkot
 A művész 1854-ben alkotta ezt a ké-

pet.

create, compose
 The artist created this painting in 

1854.
áll
 Az ajtóban állt.

stand
 She stood in the doorway.

állam
 A Vatikán technikailag egy szuverén 

állam.

state
 The Vatican is technically a sovereign 

state.
állampolgárság
 Amerikai állampolgárságért folyamo-

dott.

citizenship
 He applied for American citizenship.

állandó
 Állandó félelemben élt.

constant
 He lived in constant fear.

állapot
 Még mindkét óra jó állapotban van.

condition
 Both clocks are still in good condition.

állat
 Mindenféle állatot szeret.

animal
 He likes all kinds of animals.

állatkert
 Az állatkertben a kíváncsi majom oda-

jött az üveghez.

zoo
 The curious monkey came to the glass 

at the zoo.
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A, Á allergia
 Az allergia sokféleképpen nyilvánul-

hat meg.

allergy
 The allergy can manifest itself in lots 

of different ways.
allergiás
 Allergiás vagyok a csonthéjasokra.

allergic
 I’m allergic to nuts.

állomás
 Az irodánk közel van az állomáshoz.

station
 Our office is near the station.

alma
 Vett fél kiló almát.

apple
 She bought a pound of apples.

álmodik
 Múlt éjjel azt álmodtam, pilóta vagyok.

dream
 Last night I dreamt that I was a pilot.

álmos
 Álmos volt, hát lefeküdt.

sleepy
 She felt sleepy and went to bed.

álom
 Szörnyű álmom volt múlt éjjel.

dream
 I had a terrible dream last night.

alsónadrág
 Mindig fehér alsónadrágot hord.

underpants
 He always wears white underpants.

alszik
 A díványon kellett aludnom.

sleep
 I had to sleep on the sofa.

általában
 A kisbaba általában háromszor ébred 

fel egy éjjel.

usually, generally
 The baby generally wakes up three 

times during the night.
általános
 Szeretnék általános információt kérni.

general
 I’d like some general information 

please.
alvás
 Szükségem van egy kis alvásra.

sleep
 I need to get some sleep.

ám
 Péter segítséget kért, ám nem tőlem.

yet, though
 Péter asked for help, though not from 

me.
amely
 Ez olyan gyomnövény, amely minde-

nütt megterem.

that, which
 This is a weed that would grow any-

where.
Amerika
 A bátyám Amerikában él.

America
 My brother lives in America.

amerikai
 Amerikai angolt beszél.

American
 He speaks American English.

ami
 Van még más valami is, ami nyugta-

lanít.

that, which, what
 There is another thing which bothers 

me.
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A, Áamíg
 Addig játszottunk, amíg besötéte-

dett.

until
 We played until it got dark.

amikor
 Amikor végre megjelent, holtrészeg 

volt.

when
 When he finally showed up, he was 

totally drunk.
Anglia
 Anglia Skóciától délre fekszik.

England
 England is south of Scotland.

angol
 Az angol rendőrség mindenre képes.

English
 The English police will do anything.

anya
 Anyja és apja is orvosok.

mother
 Her mother and father are both doc-

tors.
anyag
 A ruhája vékony, csipkés anyagból 

készült.

material
 Her dress was made of a thin lacy 

material.
anyanyelv
 Folyékonyan beszél angolul, de a kínai 

az anyanyelve.

native language, mother tongue
 He speaks English fluently but his 

mother tongue is Chinese.
annyi
 Nem kellene annyit dolgoznod.

so much
 You shouldn’t work so much.

apa
 Apám tanár volt.

father
 My father was a teacher.

ápol
 Ágnes egy sérült katonát ápolt.

nurse, take care of
 Ágnes took care of an injured soldier.

április
 Áprilisban van a születésnapom.

April
 My birthday is in April.

apró
 Az apró nő körülnézett.

small, tiny, little
 The small woman looked around.

aprópénz
 Zsebre tette a kezét, és megcsörgette 

az aprópénzt a zsebében.

change
 He put a hand into his pocket and 

jingled the change there.
ár
 Megkérdezte az óra árát, s én meg-

mondtam.

price
 He asked about the price of the watch 

and I told him.
áram
 A vihar közben elment az áram.

electricity
 The electricity went off during the 

storm.
arany
 Mennyi az arany ára?

gold
 What is the price of gold?
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A, Á arc
 Széles mosoly ült az arcán.

face
 He had a big smile on his face.

árnyék
 Egyszerre megpillantotta maga előtt 

saját árnyékát.

shade, shadow
 All at once, he saw his shadow in front 

of him.
áruház
 Bármit megvehetsz egy ilyen áruház-

ban.

department store
 You can buy anything in a department 

store like this.
ásványvíz
 Egy pohár ásványvizet kérek.

mineral water
 A glass of mineral water, please.

asszony
 Egy idős asszonyt múlt héten lelöktek 

a villamos hátsó peronjáról, és komo-
lyan megsérült.

woman
 An elderly woman was thrown from 

the rear platform of a street car last 
week and she got severely injured.

asztal
 Szeretnék foglalni egy asztalt ma es-

tére.

table
 I’d like to reserve a table for tonight.

át
 Kérlek, engedd át ezeket az embere-

ket!

through, across
 Let these people go through, please!

átgondol
 Gondold át, amit mondtam!

consider
 Please consider what I’ve said.

átkel
 Biztos akart lenni benne, hogy a gye-

rekek biztonságosan átkeltek az úton.

cross
 She wanted to be sure the children 

had crossed the road safely.
átmegy
 Átment a matematikavizsgáján.

pass
 She passed her math exam.

átszáll
 Londonban másik vonatra kell átszáll-

nod.

change
 You have to change trains in London.

atya
 Xavér atya megköszörülte a torkát.

father
 Father Xavér cleared his throat.

augusztus
 Mindig augusztusban megyünk nya-

ralni.

August
 We always go on holiday in August.

ausztrál
 Szereted az ausztrál bort?

Australian
 Do you like Australian wine?

Ausztrália
 Sydney a legnagyobb város Ausztrá-

liában.

Australia
 Sydney is the biggest city in Australia.


