
f fade

FFFF
f, F [ef] fınév

az angol ábécé 6. betője.

fabric [‘fEbrík] fınév
olyan  anyag,  amit  rostokból  vagy  szálakból
szınek vagy kötnek össze,  illetve valamilyen
ehhez  hasonló  eljárással;  szövet.  silk  fabric
(selyemszövet)
/L fabrica, mőhely; kézmővesség./

fabulous [‘fEbjulös] melléknév
nehezen hihetı; elbıvölı vagy nagyon szokat-
lan;  csodás, mesés.  You look fabulous! (Mesé-
sen nézel ki!)
/L fabula, mese./

face1 [feís] fınév
1. a fej eleje (ahol a szem,
az orr és a száj található) az
álltól  fel  egészen  a  hajig;
arc.  Wash your face. (Mosd
meg az arcodat!) She has a
nice  face. (Szép  arca  van.)
face to face (szemtıl szembe)
2. valakinek az arca, amikor valamilyen jelen-
tést vagy érzelmet  tükröz;  arc(kifejezés). his
happy face of the kids (a gyerekek boldog arca)
3. valaminek a fı felülete vagy oldala, vagy a
külsı része; felszín, elılap, számlap, homlok-
zat, elölnézet. the face of the earth (a föld felszí-
ne); the face of a clock (óra számlapja); the face
of a building (épület homlokzata)
/F face  < L facies, külsı, megjelenés, arc./

face2 [feís] ige
1. az arca úgy áll, hogy valami felé van fordul-
va, illetve az arcát valami felé fordítja; szembe-
fordul, szembenéz.  
2. bátran  és  merészen  néz  szembe  valaki-
vel/valamivel; szembenéz, szembeszáll, dacol.
to face the facts (szembenézni a tényekkel) 
3. egy másik anyagot tesz valaminek a felüle-
tére; burkol.

facilities [fö'sílötíz] fınév (többes számú)
szobák, épületek, berendezések vagy szolgál-
tatások,  amelyek elısegítenek vagy lehetıvé
tesznek valamilyen  tevékenységet;  eszközök,
felszerelés, berendezés, épületek. sports facilit-
ies (sportolást elısegítı helyiségek és berendezé-
sek)

/< L facilitas, könnyőség, könnyedség < facilis,
könnyő, kényelmes, alkalmas./

fact [fEkt] fınév
1. valami, ami a valóságban megtörtént, illetve
amit  a valóságban megtettek; valami, amirıl
tudjuk,  hogy igaz, vagy igaznak fogadjuk  el;
tény. It  is not my opinion, it is a fact. (Ez nem
az én véleményem, ez  egy tény.)  I'm interested
only in facts. (Engem csak a tények érdekelnek.)
2. valamely  dolog,  tárgy  vagy  körülmény,
amelyrıl  tudják, hogy létezik, illetve amelyet
megtapasztaltak; tény, létezı  dolog,  fennálló
körülmény.  It  is a fact that fire burns. (Tény,
hogy a tőz éget.)
3. az a tulajdonság, hogy valami valódi, igazi
vagy valóságos  (szemben az  elmélettel,  véle-
ménnyel,  képzelettel vagy kitalációval);  való-
ság.
— in fact/as a matter of fact   valójában, lé-
nyegében, ténylegesen;  ami azt illeti.  In fact,
it wasn’t my duty  to do. (Valójában nem az én
kötelességem volt megtenni.) As a matter of fact,
it’s not your business.  (Ami azt illeti, ez nem a
te dolgod.)
/L factum, egy megtett dolog, tett, cselekedet;
tény < facere, tenni, csinálni./

factor [‘fEktöR] fınév
1. az  a dolog, ami befolyásol  vagy okoz egy
helyzetet;  tényezı.  There’s  another  factor  to
this matter. (Van egy másik tényezı is ezzel az
üggyel kapcsolatban.) You should pay attention
to all the factors that are involved in this case.
(Figyelembe kell venned minden tényezıt, amit
ez az eset magában foglal.)  
2. számok  vagy  szimbólumok  bármelyike,
amelyeket összeszoroznak, hogy megkapják a
szorzatot (a szorzó vagy a szorzandó); tényezı.
/L factor, csináló, tevı < facere, tenni, csinálni./

factory [‘fEktörí] fınév
egy épület vagy épületcsoport, ahol (rendsze-
rint gépekkel) termékeket állítanak elı; gyár,
üzem. My father works in a factory. (Apám egy
gyárban dolgozik.)
/< L factor, csináló, készítı < facere, csinálni./

fade [feíd] ige
1. veszít a színébıl, csillogásából stb.,  illetve
ilyenné  tesz;  megfakul,  elhalványul,  elhalvá-
nyít, megfakít. Her beauty had faded. (Szépsége
megfakult.)  The sun had faded the picture. (A
nap elhalványította a képet.)
2. veszít a frissességébıl vagy az erejébıl; el-
hervad,  elfonnyad,  elhalkul,  elhal, elgyengül.
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The  flowers  have  faded. (A  virágok  elhervad-
tak.)
3. lassan eltőnik; elenyészik, elhalványul.  the
memory had faded (az emlék elhalványult)
/OF fader < fade, sápadt, halvány./

Fahrenheit ['fErönhaít] fınév
egyfajta hımérsékleti skála, amelyen 32 foknál
van a víz fagyáspontja, és 212 foknál a forrás-
pontja. Water freezes at 32 degrees Fahrenheit.
(A víz 32 Fahrenheiten megfagy.)
/< G. D. Fahrenheit (1686-1736) német fizikus
nevébıl, aki megalkotta ezt a skálát./

fail [feíl] ige
1. sikertelen valamiben, amit megpróbál; nem
sikerül  megtennie  valamit, elbukik, kudarcot
vall.  They tried but they  failed. (Megpróbálták,
de kudarcot vallottak.)
2. nem megy át (vizsgán); elbukik (valamilyen
vizsgát); megbukik. She failed the exam. (Meg-
bukott a vizsgán.)
3. nem tesz meg valamit, amit meg kellett vol-
na tennie;  elmulaszt (megtenni valamit).  She
failed to keep her promise. (Elmulasztotta meg-
tartani az ígéretét.)
/OF faillir, elbukni, elmulasztani < L fallere, el-
buktatni, megtéveszteni, rászedni./

failure [‘feíljöR] fınév  
1. az  az  állapot  vagy tény, hogy nem sikerül
valamit megcsinálnunk; a siker hiánya valami-
nek a megtételében; kudarc. He is sad because
of his failure. (Szomorú a kudarca miatt.) The
biggest failure in my life was when they gave the
job to someone else. (Életem legnagyobb kudar-
ca az volt, amikor a munkát valaki másnak ad-
ták.)  
2. valamilyen  próbálkozás,  dolog  vagy  sze-
mély, aki vagy ami nem sikeres; akivel/amivel
semmire sem lehet menni; kudarc. This thing
is a failure. (Ez a dolog kudarc.) He is a com-
plete failure. (İ egy teljes kudarc.)
/< FAIL/

faint1 [feínt] melléknév
1. gyenge, erıtlen, bágyadt. 
2. halvány,  elmosódott, alig látható, gyenge,
alig  hallható. a  faint  light (halvány  fény);  a
faint sound (gyenge  hang);  a  faint hope (hal-
vány remény)
/OF faint, tettetett, színlelt; lomha, gyáva < fa-
indre, tettetni./

faint2 [feínt] ige
1. gyengévé  válik,  mert  kifáradt  vagy  nem

evett eleget; elgyengül, elerıtlenedik.  to faint
from hunger (elgyengülni az éhségtıl)
2. öntudatlan állapotba  kerül,  és  nem tudja,
hogy mi  történik körülötte (pl.  mert sok  vért
vesztett,  vagy mert  hirtelen megijedt); elájul,
eszméletét veszti.  An old lady fainted because
of the heat. (Egy öreg hölgy elájult  a hıség mi-
att.)
3. gyengévé válik; (el)gyengül, elhalványodik,
elhalkul.

fair1 [f5R] melléknév  
1. aki/ami mindenkit egyenlıen kezel; becste-
lenségtıl vagy igazságtalanságtól mentes; be-
csületes, tisztességes, igazságos. It is not fair!
(Ez nem igazságos!)
2. sem  nem  nagyon  jó,  sem  nem  nagyon
rossz; eléggé jó, de nem nagyon jó; tőrhetı, el-
fogadható.  I got a fair wage. (Tőrhetı  fizetést
kaptam.) This house is in fair condition. (Ez a
ház elég jó állapotban van.)
/OE fæger/

fair2 [f5R] határozószó  
igazságos és becsületes módon; becsületesen,
tisztességesen.  Please play fair. (Kérlek, játssz
becsületesen!)

fairly [‘f5Rlí] határozószó
1. becstelenségtıl  vagy  igazságtalanságtól
mentesen; becsületesen, korrektül, méltányo-
san, igazságosan.  Treat them fairly. (Bánj ve-
lük igazságosan!) We handled the situation fair-
ly. (Méltányosan kezeltük a helyzetet.)
2. nem nagyon, de nem is kicsit; a legnagyobb
részben; meglehetıs(en), elég(gé), egész(en),
elfogadhatóan.  It is a fairly good food. (Ez egy
elég jó étel.)
/FAIR + -LY

1/

fairy ['f8rí] fınév (többes száma: fairies)
(mesékben) nagyon kicsi  ember szárnyakkal,
aki tud varázsolni; tündér.
/ME  fairy,  tündérország, varázslat < OF  fae,
tündér < L Fáta, a sors istennıi < fatum, jöven-
dölés, sors, végzet < fari, beszélni, mondani./

fairy tale ['f3rí teíl] fınév
varázslatos  emberekrıl  vagy  eseményekrıl
szóló történet gyerekeknek; tündérmese.

faith [feíT] fınév  
1. az  a biztos érzés, hogy valaki vagy valami
olyan,  amilyennek gondoljuk,  és  ebben nem
kételkedünk, és nem kérünk bizonyítékot sem
rá; (erıs) hit, bizalom. I have faith in you. (Hi-
szek benned.)
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2. hit vagy bizalom (valamely istenben vagy
vallásban); hit. his faith in God (hite Istenben)
3. az a tulajdonság, amikor valaki megfelel a
belé vetett bizalomnak; hőség, lojalitás.  good
faith (jóhiszemőség); bad faith (rosszhiszemőség)
/L fides, hit, bizalom < fidere, bízni, hinni vala-
kiben vagy valamiben./

faithful [‘feíTföl] melléknév
1. aki hisz valakiben/valamiben, és kitart mel-
lette; hőséggel teli, vagy hőséget mutató; hő-
séges (+to valakihez/valamihez). He is faithful
to the king. (Hőséges a királyhoz.)
2. a tényekhez vagy az eredetihez hő; pontos,
megbízható,  hitelt érdemlı.  This is  a  faithful
copy of the original picture.  (Ez az eredeti kép
pontos mása.)
3. hőséges a társához vagy a házastársához,
azaz nem folytat szexuális viszonyt mással; hő-
séges (+to valakihez). Be faithful to your wife.
(Légy hőséges a feleségedhez!)
•ellentéte: unfaithful
/FAITH + -FUL/

fall1 [fól] (fell  [fel], fallen [‘fólön]) ige  
1. lefelé  ereszkedik a levegıben egy alacso-
nyabb helyre; esik, hullik.  A lot of snow have
fallen. (Egy csomó hó esett.)  
2. álló helyzetbıl hirtelen egy mélyebben levı
helyzetbe jut; elesik, leesik.  I do not want to
fall. (Nem  akarok  elesni.)  She  fell  into  the
ditch. (Beesett az árokba.)
3. csatában megölik; elesik.  Everybody fell in
the battle. (Mindenki elesett a csatában.)  
4. puhán leomlik,  lelóg, leér  valameddig; le-
hull.  Her long  hair  fell  to  her  shoulders. (A
hosszú haja a vállára hullt.)
5. alacsonyabbá, kevesebbé vagy gyengébbé
válik; esik.  The  prices of the houses are falling.
(A házárak esnek.)
6. elveszti a hatalmát; megbukik. Our govern-
ment will fall. (A kormányunk meg fog bukni.)  
7. (város,  hely  stb.) meghódítottá válik, azaz
az ellenség elfoglalja; elesik. Budapest fell yes-
terday. (Budapest elesett tegnap.)
8. egy bizonyos állapotba megy át; válik vala-
milyenné. fall asleep (álomba merül)
— fall apart  darabokra hullik; szétesik, szét-
hullik.
— fall for someone  szerelmes lesz valakibe;
beleesik, beleszeret valakibe. I fell for Mary a
year ago. (Egy évvel ezelıtt estem bele Mariba.) 
—  fall  in love  with someone  szerelemes
lesz valakibe; szerelembe esik valakivel; bele-

szeret, beleesik valakibe. 
— fall out with someone  összeveszik vala-
kivel.  You're always falling out with girls. (Te
mindig összeveszel lányokkal.)
— fall over  leesik a földre; felbukik, hanyatt
esik.
—  fall  to pieces  darabokra  esik;  szétesik,
széthullik.
/OE feallan/

fall2 [fól] fınév
1. egy  magasabb  helyrıl  egy  alacsonyabb
helyre  való hirtelen lejutás;  esés,  zuhanás.  I
haven’t seen her fall (Nem láttam az esését.)  
2. (rendszerint falls) szikláról (szirtrıl stb.) fo-
lyamatosan alázúduló víz; vízesés.  
3. az a távolság, amennyit valami leesik; esés.
a fall of 100 feet (100 lábnyi esés)  
4. (amerikai angolban)  az évnek az az idısza-
ka, amikor a levelek lehullanak a fákról; a nyár
utáni évszak; ısz.
5. a hatalom hirtelen elvesztése; bukás. I saw
the fall of Rome. (Láttam Róma bukását.)
6. csökkenés mennyiségben, szintben vagy ár-
ban; esés (+in valamiben).  There  was a huge
fall in prices. (Óriási esés volt az árakban.)
— have a fall  a földre esik és megsérül; el-
esik,  leesik.  He  had a  fall  and broke his leg.
(Elesett és eltörte a lábát.)

fallen ['fÓlön]
a fall  ige harmadik alakja.

false [fÓls] melléknév  
1. nem igaz vagy nem helyes; hamis.  It  is a
false statement. (Ez egy hamis állítás.) What he
said was false. (Nem volt igaz, amit mondott.)  
2. nem becsületes; hazug.  false  advertisement
(hazug reklám) 
3. nem valódi  vagy eredeti;  hamis,  ál.  false
hair (álhaj)
/< L falsus, megtévesztett; téves, hibás <  falle-
re, megtéveszteni, tévedésbe ejteni, rászedni./

fame [feím] fınév  
az az állapot, amikor valakit sok ember ismer,
vagy sokat beszélnek róla; hírnév. She earned
fame. (Hírnevet szerzett.)  He  dreamed about
fame all his life. (Egész életében hírnévrıl álmo-
dozott.)
/L fama, szóbeszéd, hír; hírnév <  fari, beszél-
ni, mondani, szólni./

familiar [fö’mílíöR] melléknév  
1. általánosan, (sokak által) ismert, látott vagy
tapasztalt;  ismerıs,  megszokott.  It  gave us a
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familiar view.  (Ez megszokott látványt nyújtott
számunkra.) This is a familiar problem. (Ez is-
merıs/megszokott probléma.)  
2. akinek teljes  tudása van valamirıl;  (+with
valamit)  jól ismerı, jártas (+with valamiben).
He is familiar with his tools. (İ nagyon jól is-
meri a szerszámait.)
3. az  alkalomhoz  képest  túlságosan  baráti;
családias, bizalmaskodó,  tolakodó.  He  talked
to me in a familiar way.  (Bizalmaskodóan be-
szélt velem.)
/L  familiaris, a házhoz  tartozó,  házi,  családi;
bizalmas, meghitt, barátságos < FAMILY./

family [‘fEmílí] fınév
1. emberek  csoportja,  akik
vérrokonságban  vagy házas-
társi kapcsolatban állnak egy-
mással (fıleg két szülıbıl és
az ı gyermekeikbıl álló cso-
port); család. This is my fami-
ly. (Ez az én családom.)
2. csak maguk a gyerekek egy családon belül;
család.  
3. rokonságban lévı  növények  vagy állatok
nagy csoportja; család.  
4. egymással  rokonságban álló  dolgok  cso-
portja; család.  a family of languages (nyelvcsa-
lád)
/L  familia, háznép,  háztartás; család, cseléd-
ség < famulus, szolga./

famine ['fEmín] fınév
olyan idıszak,  amikor nincs elegendı élelem
az emberek számára; éhínség.
/< L fames, éhség, éhínség; szükség, ínség./

famous [‘feímüs] melléknév
akit vagy amit sok ember ismer, il-
letve  akirıl/amirıl  sokat  beszél-
nek  az  emberek;  nagyon  jól  is-
mert;  híres,  nevezetes  (+for
valamirıl).  Diana was  famous.
(Diána híres volt.)
/L  famosus, híres,  nevezetes; hírhedt <  fama,
FAME./

fan1 [fEn] fınév
olyan  eszköz  vagy  gép,  amellyel  a  levegıt
mozgatni lehet, hogy hőtsük vele
magunkat, vagy hőtsünk vele egy
szobát;  legyezı,  szellızı  készü-
lék, ventillátor.
/eredetileg:  eszköz  a  gabona  ki-
rostálására, kiszelelésére < L  vannus,  vesszı-
bıl font gabonarosta vagy szórólapát./

fan2 [fEn] ige
mozgatja  valaki  felé  a  levegıt;  legyez.  She
fanned herself. (Legyezte magát.)

fan3 [fEn] fınév
valaki, aki nagyon kedvel  egy bizonyos spor-
tot, zenekart stb.; rajongó.
/<  fanatic,  megszállott,  fanatikus,  rajongó  <
L fanaticus, ihletett, rajongó, ırjöngı < fanum,
szent hely, templom./

fancy1 ['fEnsí] melléknév
nem közönséges vagy egyszerő;  különleges,
szokatlan, cifra. fancy clothes (szokatlan ruha)
/< a fantasy összefont alakja < FANTASY./

fancy2 ['fEnsí] ige
1. valaki kedvel valamit; valami tetszik/jólesik
valakinek, valami  kedvére  van valakinek. Do
you fancy apple for breakfast? (Kedvedre van az
alma reggelire?)
2. (brit angol köznyelvi)  szexuális vonzódást
érez  valaki iránt;  vonzódik  valakihez,  szerel-
mes valakibe. The girls fancied him. (A lányok
szerelmesek voltak bele.)

fantastic [fEn’tEstík] melléknév
1. nagyon jó; nagyszerő, csodálatos, fantaszti-
kus.  He is a fantastic actor. (İ csodálatos szí-
nész.)  She looks fantastic! (Fantasztikusan néz
ki!)  
2. nagyon furcsa  vagy nehezen hihetı;  hihe-
tetlen, fantasztikus. He told fantastic stories to
the children. (Fantasztikus történeteket mesélt a
gyerekeknek.)
/L  phantasticus < G phantastikos, az elmében
látható < phantazein, láthatóvá tenni./

fantasy [fEn’tEstík] fınév
1. képesség, hogy az elménkben dolgokat tu-
dunk megjeleníteni és mentális képeket létre-
hozni; képzelet, képzelıerı, fantázia.
2. a  képzelet  terméke; valami  vad vagy fan-
tasztikus; látomás, káprázat, agyszülemény.
3. történet, film stb.,  ami  tele  van  elképzelt
dolgokkal és nagyon nem valóságos.
/< L phantasia, ötlet, elképzelés < G phantasia,
egy dolog látványa < phainein, mutatkozni, fel-
tőnni./

far1 [fÁR] melléknév (középfoka:  farther ['fáR-
DöR]/further  ['fÖRDöR],  felsıfoka:  farthest
['fÁRDíst]/furthest ['fÖRDíst])
1. nagy távolságban levı; nem közeli;  távoli.
That is very far. (Az  nagyon messze van.)  We
went to a far place. (Távoli helyre mentünk.)  
2. ami messzebb van; távolabbi. the far side of
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the room (a szoba távolabbi oldala)
•ellentéte: near
/OE feor/

far2 [fÁR] határozószó  
1. (térben/idıben) nagy  távolságban  vagy
nagy távolságra; távol  vagy  távolra;  messze,
messzire. He lives very far. (Nagyon messze la-
kik.) I want to go far. (El akarok menni messzi-
re.)
2. bizonyos távolságig vagy mértékig; messze.
how far...? (milyen messze…?)
3. nagy mértékben; nagyon, sokkal, „messze”.
far better (sokkal jobb)
—  by far nagy mértékben; messze.  He is by
far the best. (İ messze a legjobb.) 
— far away  nagyon nagy távolságra valahon-
nan; távol,  messze.  The  car was so far  away
that we could not see  it. (Az  autó olyan távol
volt, hogy nem láthattuk.)
— so far  mostanáig; eddig. I haven’t seen her
so far. (Nem láttam ıt mostanáig.)
•ellentéte(az 1. jelentésében): near

fare [f5R] fınév
az a pénzmennyiség, amit fizetnünk kell, ami-
kor buszon, vonaton, repülın stb. utazunk; vi-
teldíj, menetdíj.
/eredetileg: utazás < OE faran, utazni./

farm1 [fáRm] fınév
1. földterület épületekkel, ahol állatokat nevel-
nek, vagy  terményeket  termesztenek; gazda-
ság, farm.  I want to live on a farm. (Egy far-
mon akarok élni.)
2. olyan hely, ahol bizonyos fajta növényeket
vagy  állatokat  termesztenek,  tenyésztenek;
gazdaság, farm.
/eredeti jelentése: olyan fix összeg, amit szabá-
lyos  idıközönként  fizetnek  (pl.  bérleti  díjat
azért a földért, amit megmővelnek) < OF  fer-
me < ML  firma, fix összeg < L  firmare, meg-
erısíteni, megszilárdítani, biztosítani < firmus,
szilárd, erıs, tartós./

farm2 [fáRm] ige  
állatokat nevel vagy növényeket termeszt egy
földterületen; gazdálkodik, földet mővel.

farmer [’fáRmöR] fınév
az,  akinek  farmja,  gazdasága  van,  vagy  aki
ilyet irányít;  gazdálkodó,  gazda.  He  is a far-
mer.  (İ egy  gazda.)  She  got  married with a
farmer. (Egy gazdálkodóval házasodott össze.)
/FARM + -ER/

farming ['fÁRmíN] fınév
növénytermesztési vagy állattenyésztési  mun-
ka; gazdálkodás, földmővelés.
/FARM + -ING/

farther ['fÁRDöR]
a far melléknév középfokú alakja.
/< FAR/

farthest ['fÁRDíst]
a far melléknév felsıfoka.
/< FAR/

fascinate ['fEsíneít] ige
felkelti valakinek a figyelmét, mert nagyon ér-
dekes vagy elbővölı; elbájol, elbővöl, elragad.
/eredetileg:  megbabonáz, elvarázsol  <  L  fasci-
nare, megbabonázni, szemmel megverni, meg-
igézni < fascinum, bőbáj./

fashion1 [‘fESn] fınév
1. öltözködési vagy viselkedési mód, amit egy
adott idıszakban a legszebbnek vagy legjobb-
nak gondolnak; divat. Hats are in fashion. (A
kalap divatban van./Divat a kalap.)
2. az, ahogyan valamit tesz vagy csinál valaki;
mód. 
— in a  ...  fashion  egy bizonyos módon.  He
runs in a strange fashion. (Furcsa módon fut.)
—  in fashion  jelenleg sok ember által ked-
velt; divatos.
— out of fashion  többé már nem kedvelt sok
ember által; divatjamúlt, nem divatos.
/L  factio, cselekvés, valaminek a csinálása <
facere, csinálni./

fashion2 [‘fESn] ige  
alkot, formál vagy alakít valamit.

fashionable [‘fESnöbl] melléknév  
a legutolsó divat szerinti; divatos.  Pink was a
fashionable colour last summer. (Múlt nyáron a
rózsaszín divatos szín volt.)
/FASHION + -ABLE/

fast1 [fÁst!fEst] melléknév
1. mozgásában vagy cselekvésében nagy se-
bességő; gyors. The car was too fast. (Az autó
túl gyors volt.)
2. ami nagy sebességet tesz lehetıvé; gyors.
a fast car (gyors autó)  
3. kevés idıt igénybe vevı; rövid ideig tartó;
gyors.  I do a fast  exam and I’ll go. (Megcsiná-
lok egy gyors vizsgát, és megyek.)
4. (órára  mondják)  ami  olyan  idıt  mutat,
amely a valós idınél elırébb van; ami túl gyor-
san jár;  sietı.  Your watch is two  minutes fast.
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(Az órád két percet siet.)
5. (barátról mondják)  aki kitart  mellettünk és
hőséges hozzánk; megbízható, hő, igaz. a fast
friend of mine (egy igaz barátom)
/OE fæst, szilárd, rögzített./

fast2 [fÁst!fEst] határozószó
1. nagy  sebességő  mozgással;  gyorsan.  Go
fast. (Menj gyorsan!)
2. rövid idı alatt, vagy rövid idın belül; gyor-
san. I do something fast and then we can have a
talk. (Megcsinálok gyorsan valamit, és aztán be-
szélhetünk.) Finish your job fast.  (Gyorsan fe-
jezd be a munkád!)  
3. szilárd  és  rögzített  módon;  szilárdan.  He
stood firm. (Szilárdan állt.)

fast3 [fÁst!fEst] ige
semmilyen ételt  vagy  bizonyos  ételeket nem
eszik, néha vallási okokból; böjtöl.
/OE fæstan/

fasten [‘fásn!‘fEsn] ige
1. biztonságosan és  szorosan bezár,  begom-
bol  stb. valamit a helyére úgy, hogy nem fog
kinyílni; bekapcsol, összekapcsol, rögzít,  meg-
köt.  Fasten your seat belt. (Kapcsold  be a biz-
tonsági öved!)
2. egy dolgot egy másikhoz kapcsol vagy erı-
sít; (oda)erısít, (oda)köt (+to valamihez). She
fastened the rope to a tree. (Egy fához kötötte a
kötelet.)
/< OE fæst, szilárd, rögzített + -EN./

fastener ['fÁsnöR!'fEsnöR] fınév
valami, amit arra használnak, hogy összekap-
csoljanak vagy összerögzítsenek vele  dolgo-
kat; rögzítı, kapocs, csat.
•használják fastening alakban is.
/FASTEN + -ER/

fat1 [fEt] melléknév
1. akin/amin (túl) sok  zsír vagy
háj  van;  kövér,  hájas,  zsíros. I
think  your cat is too fat.  (Szerin-
tem a macskád túl kövér.)
2. zsiradékkal teli; olajos, zsíros.
She  doesn’t  like fat food. (Nem szereti a zsíros
ételt.)
/OE fæt/

fat2 [fEt] fınév  
állatok  testében  vagy  növényi  magvakban
megtalálható olajos,  sárga vagy fehér  anyag,
amelyet például sütéshez vagy fızéshez hasz-
nálunk; zsír, zsiradék.

fatal ['feítl] melléknév
1. eredményét tekintve fontos; (sors)döntı. a
fatal day (sorsdöntı nap)
2. halállal végzıdı; halálos. fatal diseases (ha-
lálos kórok); fatal accident (halálos baleset)
3. pusztulást vagy bukást eredményezı;  vég-
zetes. fatal mistake/error (végzetes hiba)
/< L fatalis, végzetes; vészes < FATE./

fate [feít] fınév 
olyan  hatalom,  amelyrıl  azt  gondolják,  hogy
irányítja az ember életének alakulását; sors.
/< L fatum, jövendölés, sors, végzet < fari,  be-
szélni, mondani./

father [‘fáDöR] fınév  
1. férfi,  akinek van  egy  vagy több gyereke;
hímnemő szülı;  apa.  She  didn’t  know her  fa-
ther. (Nem ismerte az apját.)  
2. olyan személy, aki fontos szerepet játszott
valaminek az elkezdésénél; alapító (atya).  
3. (gyakran: Father)  pap.
/OE fæder/

father-in-law [‘fáDör ín ló] fınév  
valaki férjének vagy feleségének az apja; após.
He went to the pub every day with his father-in-
law. (Mindennap elment a kocsmába az apósá-
val.)
/FATHER + -IN-LAW/

fault [fÓlt] fınév
1. valami, amit nem jól csináltunk; valami, ami
a mi  lelkiismeretünket terheli;  hiba.  It  is  my
fault. (Ez az én hibám.)
2. olyan dolog, ami megakadályozza, hogy va-
lami  tökéletes legyen; valami,  ami rossz  egy
személyben vagy dologban; hiba.  We found a
fault  in  the  computer.  (Találtunk  egy  hibát a
számítógépben.)
—  at fault  felelıs  valami  rosszért, ami  tör-
tént; hibás. He was at fault. (İ volt a hibás.)
/< L  fallere, megtéveszteni, tévedésbe ejteni,
rászedni./

faultless ['fÓltlös] melléknév
hibák nélküli; hibátlan, hibamentes, tökéletes.
/FAULT + -LESS/

faulty ['fÓltí] melléknév
amiben van valami hiba; hibás, hiányos, töké-
letlen.
/FAULT + -Y

2/

favor [‘feívöR] fınév, ige (amerikai angol)
lásd a favour szónál.
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favorable [’feívöröbl] melléknév
(amerikai angol)  lásd a favourable  szónál.

favorite [‘feívörít] melléknév, fınév
(amerikai angol) lásd a favourite szónál.

favour1
 [‘feívöR] fınév

1. valami,  amit  valaki  más számára  ingyen
tesz  valaki; kedves  és  segítı cselekedet; szí-
vesség.  Can you do me a  favour? (Megteszel
nekem egy szívességet?)
2. az az állapot, hogy valakit kedvelnek; kegy.
He was able to win the king’s favour. (El tudta
nyerni a király kegyét.) 
— be in favour of (something)  
(valaminek) a  pártján  áll;  támogat  (valamit).
Are you in favour of this plan? (Te támogatod
ezt a tervet?)
•amerikai angolban: favor
/L  favor, jóindulat, kedvezés < favere, kedvez-
ni, elısegíteni, támogatni./

favour2
  [‘feívöR] ige

1. kedvel vagy helyesel valamit; támogat.  We
favour your plan. (Mi támogatjuk a tervedet.)  
2. jobban kedvel vagy segít; elınyben részesít,
kedvez. Fortune favoured him. (A szerencse ne-
ki kedvezett.) The judge  favours the other team.
(A bíró a másik csapatnak kedvez.)  
3. hasonlít valakire. He favours his father. (Az
apjára hasonlít.)
•amerikai angolban: favor

favourable [’feívöröbl]  melléknév  
1. ami segít és  elınyünkre  van; kedvezı.  fa-
vourable wind (kedvezı szél)  
2. ami  támogat  vagy  helyesel;  elismerı.  fa-
vourable opinion (elismerı vélemény)
•amerikai angolban: favorable
/FAVOUR + -ABLE/

favourite1 [‘feívörít] fınév
1. valaki vagy valami, akit/amit minden más-
nál jobban szeret valaki; (a) kedvenc. This col-
our is my favourite. (Ez a szín kedvencem.)
2. az, amelyikrıl azt gondolják, hogy a legva-
lószínőbb, hogy megnyer egy versenyt; favorit.
•amerikai angol: favorite
/OF favorir, jobban kedvelni < FAVOUR./

favourite2
 [‘feívörít] melléknév

akit vagy amit  minden másnál  jobban szeret
valaki; kedvenc. John is my favourite actor. (Já-
nos a kedvenc színészem.)
•amerikai angol: favorite

fear1 [fíöR] fınév  
az érzés, amit akkor érzünk, ha veszélyben va-
gyunk, vagy ha azt gondoljuk, hogy valószínő-
leg valami kellemetlen fog velünk történni; fé-
lelem  (+of valamitıl).  my  worst  fears (a
legrosszabb félelmeim);  I  want  to  live without
fear. (Félelem nélkül akarok élni.)
/OE fœr, hirtelen veszedelem, veszély./

fear2 [fíöR] ige
1. félelmet érez valamivel szemben; fél, retteg
(valakitıl/valamitıl).  Even he  fears  the  king.
(Még ı is fél a királytól.)
2. nyugtalanságot vagy aggodalmat érez; fél,
attól tart.  I fear  that I won’t win. (Félek, hogy
nem fogok nyerni.)

fearful ['fíöfl] melléknév
1. (csak fınév elıtt) félelmet okozó; rettenetes,
szörnyő,  irtózatos.  a fearful  accident (rettene-
tes baleset)
2. (hivatalos stílusban)  félelmet érzı; ijedıs,
félénk, bátortalan.  a fearful child (ijedıs gyer-
mek)
/FEAR + -FUL/

fearless ['fíölís] melléknév
félelem nélküli;  nem félı; vakmerı, bátor,  fé-
lelmet nem ismerı.
/FEAR + -LESS/

feather [‘feDöR] fınév  
egyike azoknak a könnyő, lágy
részeknek, amelyek a madarak
bırébıl nınek ki, és amelyek a
testüket  fedik;  toll,  madártoll.
This  pillow  is  full  of  feathers.
(Ez a párna tele van tollal.)
/OE fether/

feature [‘fItSöR] fınév  
1. az  emberi  arc  jellegzetességei,  vonásai;
(arc)vonás.
2. valamilyen  tipikus  vagy figyelemre méltó
tulajdonság vagy jellemzı;  jellegzetesség,  tu-
lajdonság, sajátosság.  Love is one of his main
features.  (A szeretet az  egyik fı tulajdonsága.)
The most interesting feature of this is its colour.
(Ennek a legérdekesebb jellegzetessége a színe.)
/eredeti jelentése:  egy dolognak vagy személy-
nek a formája, alakja, külseje < L factura, vala-
minek a csinálása, formálása < facere, csinálni,
tenni./

February [’februörí] fınév  
az év második hónapja; február. I was born in
February. (Februárban születtem.) It’s still cold

192



fed female

and windy in February. (Februárban még min-
dig hideg és szeles az idı.)
/L  Februarius, a tisztulás hava, február <  feb-
rua, tisztítószer,  engesztelı  szer;  engesztelı
ünnep. /

fed [fed] ige
a feed ige múlt idejő és harmadik alakja.
— fed up [§fed 'Ap] melléknév (köznyelvi)
valamibıl  olyan  sokat kapó,  hogy már meg-
utálta, megunta és  már zavarja; megcsömör-
lött, valamibe beleunt, torkig  levı.  I'm fed up
with  waiting all day.  (Torkig vagyok az egész
napos várakozással.)

fee [fI] fınév 
az a pénzmennyiség, amit kifizetünk valakinek
a munkájáért, illetve azért, hogy részt vehes-
sünk valamiben; illetmény, díj.
/ME fee, földbirtok, vagyon, hőbérbirtok, fizet-
ség./

feed [fId] (fed, fed [fed]) ige
1. ételt ad  (embernek vagy állatnak); táplál,
etet.  If  you do not want your baby to cry,  feed
him. (Ha nem akarod, hogy a gyereked sírjon,
etesd meg!)
2. valakit/valamit ellát valamivel (pl.  gépet  a
mőködéséhez  szükséges dologgal); etet, táp-
lál, ellát, adagol. You should feed these data in-
to the computer today. (Be kellene ma táplálnod
ezeket az adatokat a számítógépbe.)  
3. (fıleg állatról mondják, de vicces vagy közön-
séges beszédben emberrıl is)  eszik vagy táplál-
kozik; zabál, legel. the pigs are feeding (a disz-
nók zabálnak)
/OE fédan, táplálni < fóda, táplálék, élelem./

feel1 [fIl] (felt, felt [felt]) ige  
1. ujjakkal való tapintás útján megismer; érez.
Can you feel something in his pocket? (Érzel va-
lamit a zsebében?)
2. az érzetein vagy az elméjén keresztül tuda-
tában van valaminek; érez. Do you feel the pain
in your neck? (Érzed a fájdalmat a nyakadban?)
3. tudatában van, hogy valamilyen állapotban
van; valamilyen érzést vagy érzelmet tapasztal;
érzi  valahogyan magát.  feel fine/sick/hungry
(jól/betegnek/éhesnek érzi magát) He feels fine.
(Jól érzi magát.)
4. (melléknevet írunk utána)  valamilyen érze-
tet ad; valamilyennek érzıdik. It feels good. (Ez
jó érzés.)  The  water  feels hot.  (A víz forrónak
érzıdik.)  
5. valamilyen véleményen van; a lelkében va-
lahogy érez, vagy valahogy gondol (de nem bi-

zonyítékok vagy érvek alapján); érez. She feels
Peter  is  a  good man. (Úgy érzi,  hogy Péter  jó
ember.)
/OE félan, érezni./

feel2 [fIl] fınév  
az  az  érzet,  amit  valami  megérintése  útján
szerzünk; tapintás. I like the feel of the leather.
(Szeretem a bır tapintását.)

feeling [‘fIlíN] fınév  
1.  a  tapintás érzete,  amivel  megállapíthatjuk
például, hogy valami finom, durva, forró,  me-
leg stb.; tapintás.
2. valami, amit az érzékeinkkel érzünk; érzés.
I have a wonderful feeling. (Csodálatos érzésem
van.) 
3. az, amit valaki legbelül érez; szeretet, győ-
lölet, öröm stb.; érzelem, érzés. He can control
his feelings. (Tudja kontrollálni az érzelmeit.)  
4. az, amit gondolunk vagy érzünk valamirıl;
érzés, vélemény.  My feeling is that it is true.
(Az az érzésem, hogy ez igaz.)
— hurt someone’s feelings azt okozza, hogy
valaki megbántódjon; megsérti az érzéseit.
/FEEL + -ING/

feet [fIt]  
a foot fınév többes számú alakja.

fell [fel]
a fall ige múlt idejő alakja.

fella [‘felö] fınév (köznyelvi)  
1. ember; fickó, pasas.  I don’t know this fella.
(Ezt a pasast nem ismerem.)  
2. lány fiúbarátja; pasi, hapsi.  This is my new
fella. (İ az új pasim.)
/< FELLOW/

fellow1 [‘felou] fınév
1. (köznyelvi) ember; fickó, pasas.  I saw him
with a fellow. (Egy pasassal láttam.)
2. partner, segítı, társ.
/OE féolaga, üzleti partner./

fellow2 [‘felou] melléknév
akivel együtt végzünk valamely tevékenységet;
(valamilyen) társ.  fellow man  (embertárs);  fel-
low student (tanulótárs)

felt [felt]  
a feel ige múlt idejő és harmadik alakja.

female1 [‘fImeíl] fınév  
nınemő személy, állat vagy növény; nı,  nıs-
tény. My cat is a female. (A macskám nıstény.)
•ellentéte: male
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/L  femella, kis  nı,  nıcske <  femina,  nı; nıs-
tény./

female2 [‘fImeíl] melléknév  
1. ahhoz a nemhez tartozó, amelyik megszüli
az utódokat, illetve lerakja a tojásokat/petéket;
a  nıi  nemhez tartozó;  nıstény.  a  female dog
(nısténykutya)
2. nıkkel  vagy lányokkal kapcsolatos, illetve
az ı számukra lévı; nıi.  female clothing (nıi
ruházat)
•ellentéte: male

feminine ['femínín] melléknév
nıhöz hasonló, nıre jellemzı; nıi, nıies.
/< L femininus, nıi, nınemő < femina, nı./

fence [fens] fınév
fából  vagy fémbıl  készült vékony fal,  palánk
stb.,  ami  egy  földterületet zár  körül;  kerítés.
There was a high fence around her house. (Ma-
gas kerítés volt a háza körül.)
/a defence szó rövidítése/

ferry ['ferí] fınév (többes száma: ferries)
hajó,  amely embereket vagy árukat szállít ke-
resztül egy folyón vagy széles vízterületen; át-
kelıcsónak, átkelıhajó, komp.
/<  OE ferian,  szállítani (fıleg vízi úton)  <  fa-
ran, menni./

fetch [fetS] ige
elmegy valamiért és elhozza azt valakinek; ér-
te megy és  elhoz.  Can you fetch me my hat?
(Idehoznád a kalapom?)
/OE feccan, érte menni és elhozni./

fever [‘fIvöR] fınév  
1. a normálisnál  magasabb testhımérséklet;
hıemelkedés.
2. nem egészséges állapot, amikor valakinek a
normálisnál sokkal magasabb a testhımérsék-
lete; láz. She has a high fever. (Magas láza van.)
3. az az állapot, hogy valaki izgalomban van
valami miatt; izgatottság, izgalom, láz.
/OE féfor < L febris, láz./

few1 [fjU] melléknév
nem sok; kis számú; kevés. Few girls can cook
well. (Kevés lány tud jól fızni.)
— a few  kis számú; néhány.  a few days (né-
hány nap.)
— quite a few  elég sok.
/OE féa, féawe/

few2 [fjU] névmás  
kis számú valaki/valami; nem sok; kevés. Few
knew the truth. (Kevesen tudták az igazságot.)

fiancé [fI'Onseí] fınév
férfi, aki megígérte, hogy elvesz egy bizonyos
nıt feleségül; vılegény, jegyes.
/< OF fiance,  ígéret <  fier,  bízni, hinni valaki-
ben./

fiancée [fI'Onseí] fınév
nı, aki megígérte, hogy hozzámegy egy bizo-
nyos férfihoz; menyasszony, jegyes.
/< FIANCÉ/

fiber ['faíböR] fınév (amerikai angol)
= fibre

fibre ['faíböR] fınév (brit angol)
növényi  vagy állati eredető vékony szál;  rost,
rostszál.
/< L fibra, rost, szál./

field [fIld] fınév
1. nagy kiterjedéső földterület, amelyen nincs
sok fa; mezı.
2. olyan földterület, amelyet állatok etetésére
vagy növények termesztésére használnak; me-
zı, szántóföld.  a field of corn (kukoricamezı);
a field of wheat (búzamezı)
3. bármely nyílt terület, ahol egy bizonyos te-
vékenységet  folytatnak  (pl.  sportolást),  vagy
olyan  terület,  ahol  valamilyen  nyersanyagot
termelnek ki; mezı,  tér, terület, pálya. an oil
field (olajmezı);  a  battlefield (csatamezı);  a
sports field (sportterület/sportpálya)  
4. tudománynak  vagy  tevékenységnek  egy
ága; terület. It is a new discovery in the field of
education. (Ez egy új felfedezés az oktatás terü-
letén.)
5. az a tér, amelyben egy bizonyos erı érzé-
kelhetı; mezı, tér. force field (erıtér);  electric
field (elektromos mezı)
/OE feld/

fierce [fíöRs] melléknév
vad és  erıszakos;  kegyetlen, brutális, dühön-
gı.  a fierce  dog (erıszakos  kutya);  a  fierce
storm (dühöngı vihar)
/< L ferus, vad, vadonban élı; vad, kegyetlen./

fifteen [fíf’tIn] számnév  
tizenöt (15).
/OE fiftýne < fif, öt + tíen, tíz./

fifteenth [fíf’tInT] sorszámnév
tizenötödik (15th).

fifth [fífT] sorszámnév  
ötödik (5th).
/OE fifta < fif, öt./
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fiftieth film

fiftieth [’fíftíöT] sorszámnév  
ötvenedik (50th).

fifty [’fifti] számnév  
ötven (50).
/OE fiftig < fif, öt + tig, tíz./

fig [fíg] fınév
füge.
/< L ficus, fügefa, füge./

fight1 [faít] (fought, fought [fót]) ige  
1. megpróbálja (ököllel,  fegyverrel stb.) meg-
sebesíteni  vagy  megsemmisíteni  (az  ellenfe-
lét); verekedik (+with valaki-
vel), küzd, harcol  (+against
valaki  ellen).  Why  are  you
fighting? (Miért verekedtek?)
He fought against the enemy.
(Harcolt az ellenség ellen.)
2. hevesen szót vált; vitatko-
zik, veszekszik. They are always fighting about
everything. (İk mindig mindenen veszekednek.)
3. bármely módon küzd vagy harcol (+for va-
lamiért, +against valami ellen). She is fighting
for peace. (Harcol a békéért.)
/OE feohtan/

fight2 [faít] fınév  
1. erı használata arra, hogy felülkerekedjünk
valakin vagy valamin; harc, verekedés. She al-
ways gets into fights with boys. (Mindig vereke-
désekbe keveredik fiúkkal.)  
2. bármely  küzdelem  valamivel  szemben;
harc. the fight against income tax (a harc a jö-
vedelemadó ellen)
3. bármely dühös veszekedés vagy vitatkozás.
She started a fight. (Veszekedésbe kezdett.)

figure [‘fígöR!‘fígjöR] fınév
1. a számokat képviselı jelek egyike;  szám-
jegy.
2. egy  emberi  (fıleg  nıi)  test  alakja;  alak,
megjelenés, testalkat, termet. She  could keep
her figure. (Meg tudta tartani az alakját.)
/L figura, alak, külsı < fingere, alakítani, alkot-
ni, készíteni./

file1 [faíl] fınév  
1. olyan doboz vagy borító, amelyben papíro-
kat tartanak sorrendben;  iratgyőjtı,  irattartó,
mappa, akta. Do you have an extra file for my
papers? (Van egy tartalék mappád a papírjaim-
nak?) I put those papers in the red file. (A piros
iratgyőjtıbe tettem azokat a papírokat.)  
2. kartonlapok,  levelek vagy más csoportosí-
tott papírok, amelyeket rendezett módon tárol-

nak; akta.  
3. összetartozó  információk  egy  egysége  a
számítógép memóriájában vagy valamely adat-
tároló lemezen; fájl.  What is the  name of that
file? (Mi a neve annak a fájlnak?)
/F file < L filum, szál, fonál. (Eredetileg az ira-
tokat egy madzagra vagy drótra főzték fel.)/

file2 [faíl] ige
papírokat  (kartonokat,  leveleket  stb.)  rende-
zett  módon  iratgyőjtıbe  tesz;  iktat.  Can you
file it? (Tudja ezeket iktatni?) She filed all the
papers yesterday.  (Tegnap iktatta az összes pa-
pírt.)

file3 [faíl] fınév
fém szerszám, a felületén éles kiemelkedések-
kel vagy fogakkal, amelyet felületek simává té-
telére használnak; reszelı.
/OE féol/

file4 [faíl] ige
reszelıvel simává tesz valamit; reszel.

fill [fíl] ige
1. annyit rak bele, amennyit csak lehet; meg-
tölt.  I filled my glass with water. (Megtöltöttem
vízzel a poharam.)
2. tele megy (valamivel); megtöltıdik, megte-
lik  (+with valamivel).  The  bucket  filled  with
water. (A vödör megtelt vízzel.)
— fill in  odatesz valamit, ami szükséges ah-
hoz, hogy valami teljes legyen; kitölt (pl. őrla-
pot). Please fill it in. (Kérem, töltse ezt ki!)
— fill out  beírja a hiányzó információkat az
üres helyekre (pl.  nyomtatványban); kitölt.  to
fill out a form (kitölteni egy nyomtatványt) 
— fill up  teljesen telerak, vagy teljesen tele-
töltıdik; megtölt, feltölt,  megtelik, feltöltıdik.
We need to fill up the gas tank. (Tele kell tölte-
nünk a benzintankot.) The bucket filled up with
water. (A vödör megtelt vízzel.)
/OE fyllan < ful, tele./

filling ['fílíng] fınév
valami, amit valami másnak a tömésére/betö-
mésére használnak; tömés.
/FILL + -ING/

film [fílm] fınév  
1. (fıleg brit angolban) felvett mozgókép, amit
a moziban vagy a tévében szoktak  levetíteni;
film. Have you seen this film? (Láttad már ezt a
filmet?)
2. fénykép felvételére szolgáló,
vékony mőanyag szalag, amely
az  egyik  oldalán  fényérzékeny
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