
A, Á
abajgat ige vegzál R, vernyá-

kol T
abbahagy ige félbenszakaszt R, 

abbaszakít R
ábécé fn alfabétum R
ábécéskönyv fn alfabétum R
ablakos fn üvegező R, ablakcsi-

náló R
ablakpárkány fn ablakhíd R, 
könyöklő T, ablakkönyök T

ablaktábla fn ablakfiók T, ab-
lakkarika T, ablaktányér T

ábra fn figura R, forma R
ábránd fn képzemény R
ábrándos mn regényes R
ábrándozik ige andalog R
ábrázat fn arculat R, pofográ-
fia R

abroncs fn ráf T
abrosz fn asztalruha T
ács fn bárdolómester T
acsarkodik ige fenekedik R, 

agyarkodik T
ácsingózik ige állong R
ácsmunka fn szaruzat T
ácsorog ige állong R, ácsingó-

zik T, ámbolyog T, meredezik T
adagol ige porcióz T
adakozik ige alamizsnálkodik R
adakozó mn adonyi T
ádámcsutka fn ádámalma T, 

ádámfalat T, ádámkörte T, gé-
gecsutka T

ádáz mn megveszekedett T, ve-
szett R, mérges R

addig1 [addigra] hsz addiglan R, 
míglen R, akkorára T, ekkorá-
ra T

addig2 [azalatt] hsz azonköz-
ben R

adó fn dézsma R, kilenced R, ha-
rács R, porció R, sarc R

adóbehajtás fn egzekúció R
adódik ige kerülközik T, talál-

kozik R
adófizetés fn sarc R
adófizető mn és fn kontribuens R
adogat ige adogál T, adosgat T
adóköteles mn tributárius R
adoma fn élc R
adomány fn segedelem R, pre-

zent R, ófera T
adománybirtok fn benefíci-

um R
adományoz ige donációzik R
adományozás fn donáció R
adományozó fn legátor R, do-

nátor R
adó-vevő mn kufárkodó R, áru-

ló R
adózik ige kontribuál R
adu fn tromf R
afféle nm olynemű R
ág1 [gally] fn suháng T
ág2 [szakágazat] fn domínium R
ágál ige motollál T
agancs fn címer R, ágazat R
ágas-bogas mn csáklyás T, ig-

res-ágas T
ágaskodik ige gebeszkedik T, 

ácsingózik T, lábaskodik T, pi-
piskedik T

agg [idős] mn aggott R, elvé-
nült R
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a, á aggat ige csemmeszt T
agglegény fn aggfi R, ridegle-

gény R, egyedülember T, kan-
bagoly T

aggodalmaskodik ige évelő-
dik T, rémlődik T

aggodalom fn aggság T, bú-
gond R, epeség R, aggalom R

aggódik ige aggságoskodik T, 
epeszti magát R, töprenkedik R

aggódó mn aggó R
ágrólszakadt mn égaljai T, kó-

cipor T
ágy fn nyoszolya R, szófa R
agyafúrt mn fúrteszű R, agyas-

fejes T
ágyaz ige ágyal T
ágyhuzat fn ciha T, ágyhéj T
ágykabát fn hálórékli T, háló-

köntös T
ágynemű fn ágyruha T, ágybeli T
agyonüt ige agyonduvaszt T, 

megsuvaszt T
agyonver ige agyonpáhol T
agyszélhűdés fn agyhűdés  R, 
szélhűdés R

ágyú fn pattantyú R
ágyúgolyó fn golyóbis R, vaste-

ke R, ágyúteke R
ágyútalp fn ágyúfa R
ágyúz ige bombardíroz R
agyvérzés fn agyszélhűdés  R, 
agyhűdés R, szélhűdés R

ahol hsz holott R
ahova hsz hova R
ajándék fn vásárfia T, jegyru-

ha R
ajánl ige rekommendál R, pro-

ponál R
ajánlatos mn javallatos T

ajánlkozik ige kínálkodik T
ájtatos mn devótus R, apostol-
képű T

ajtó fn kapuzat T
ajtófélfa fn ajtófél T, ajtószár-

fa T, ajtómellék T
ajtónálló fn ajtóőr R, palotás R, 

ajtós R, tornácőrző R
akác fn krisztuskoronafa T, 

bagrenafa T
akad [adódik] ige kerülközik T, 

találkozik R, kapódzik T
akadály fn akadék T, aggság T
akadékoskodik ige bakafán-

toskodik R, aggatódzik R, kap-
cáskodik T, ákációskodik T

akadékoskodó mn bakafán-
tos R, akadékvető R, bojtorjá-
nos T, hapciáskodó T

akadozik ige akadozik-baka-
dozik T

akaratos mn fejes T, agyasko-
dó R, fatermészetű T

akaratoskodik ige fejeskedik T
akaratosság fn makranc R
akárki nm herkópáter T
akármilyen nm akárminemű R, 
akárminő R, bármiszerű R

akaszt ige csemmeszt T
akasztó fn fülecs R
akasztófa fn törvényfa R, halo-

ványfa T, búoszlató T
akasztófavirág fn kötnivaló T, 

kötélrevaló T, akácfáravaló T
aki nm ki R
akképp hsz olyképpen R
akkor hsz akkoron R, akkori-

dén T
akkord fn összhangzat R
akkordmunka fn szakmány T
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a, áakkori mn akkorbeli T
akkoriban hsz akkoron R, ak-

korjában T
akkorra hsz akkorára T
akkortájban hsz olyantájt T, 

akkorjában T, akkoront R
akna [tárna] fn mina R
akol fn cserény T, baromlak R, 

kutrica T, ól R
ákombákom fn macskavaka-

rás R, ákombák R, tyúkkapa-
rás R

aközben hsz azonközben R
akrobata fn légművész R
alább hsz aljabb T, alábbacska T
alábbhagy ige lecsihad T, meg-

juhádzik T
alacsony mn alátermett R, csö-

köti T, kisszerű T
aláír ige előttemez R, alákezel T
alak fn irám T
alakít ige figurál R
alakoskodik ige tündérkedik R, 

csalfáskodik R
alaktan fn formatan R
alamizsna fn kolduskenyér R, 

kenyéradomány R, baksis R
alamuszi [alattomos] mn suny-

nyogó R,  sötétbehegedülő  T, 
lapútyimatyi T

alantas [aljas] mn nemtelen R
alap fn alp R
alapfal fn fenékfal R,  kőágya-

zat R
alapismeret fn rudiment R
alapít ige fundál R, instituál R
alapítás fn fundáció R
alapító fn fundátor R
alapítvány fn fundáció R, doná-

ció R, benefícium R, legátum R

alapkő fn fenékkő R, fundamen-
tum R

alapos mn akkurátus R
alaposan1 [részletesen] hsz bel-

ter jileg R, magyarmiskásan R
alaposan2 [pontosan] hsz akku-

rátusan R
alaprajz fn fenékrajz R
alapszabály fn statútum R, ar-

tikulus R
alaptalan mn szófia R
alaptőke fn törzsvagyon R
alaptörvény fn maxima R
alapzat fn fenék R
álarc fn álca R, vendégarc R, lár-

va R, torzkép R, alak R
álarcosbál fn maszkabál T, mas-

karádé R
alárendel ige szubordinál R
alárendelt [beosztott] fn alan-

tas R
alattomban hsz szőrhúztában T
alattomos mn orv R, sötétbehe-
gedülő T, bogoshuska T

albán mn és fn arnót R
albérlő fn szobaúr R, cimmer-

herr R
album fn ábrakötet R, fénykép-

könyv R
álcáz ige kamuflál R
álcázás fn kamuflázs R
áldozat [felajánlás] fn obláció R, 

holokausztum R
áldozatkész mn szamaritánus R
áldozópap fn áldozár R
alelnök fn másodfőnök R
alezredes fn óbesterlajtinánt R
alig-alig hsz aligos-alig T, ali-

gocska T, éllel-féllel T
aligha hsz aligsem T, bajjal T
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a, á alighogy [alig] hsz aligsághogy T
alispán fn viceispán R
alj fn búzaalj T
alja [salakja] fn cankó T
aljas mn nemtelen R, infámis R, 

csuba T, cemendék T
alkalmas mn alkalmatos T, rá-

való T
alkalmasint hsz jórendin R, jó-

szerint R
alkalmatlankodik ige kaszma-

tol T, botránkodik T, csetléro-
zik T, keleficél T

alkalmaz ige szegődtet T
alkalmazott fn szolga R, bé-

res R, szegődményes R
alkat fn idomzat R
alkímia fn bűvegyészet R
alkoholista mn kortyondi T, it-

kányos T, borbogár T
alkony fn estpír R, esthajnal R, 

éjkorány R, naphajlat T, nap-
szentület T

alkonyodik ige estellik R, han-
kalodik T

alkotás [mű] fn alkotmány R
alkotmány1 [alaptörvény] fn 

charta R, konstitúció R
alkotmány2 [építmény] fn al-

kotvány R
alkotórész fn elementum R
alku fn egyezés R, tukma R, pak-

tum R
alkudozik ige paktál R, cigány-

kodik T
alkuszik ige egyeskedik T, csak-

lizik T, kocolódik T, ortályos-
kodik T

áll1 ige posztol R, silbakol R
áll2 fn állkapca T

állam [ország] fn státus R, im-
périum R

államférfi fn kormányférfi  R, 
státusférfi R, országlár R

államkincstár fn fiskus R
állampolgár fn alattvaló R
államügy fn közmegbízás R
államügyész fn közvádló R
állandóan1 [folyton] hsz fur-

tonfurt R, feszt T, mindváltig T, 
minduntig T

állandóan2 [tartósan] hsz ma-
radósan R

állandósul ige megöröködik T
állapotos mn várós T, hozós T, 

vastag T, hasas T
állás [munkaviszony] fn stal-

lum R
állásközvetítő fn cupringer R
állat fn barom R, jószág T
állatkert fn menazséria R, álla-

toskert T
állatkör fn égkör R, barkör R
állatorvos fn állatgyógyász R, 

lódoktor T, baromorvos T, 
marhadoktor T

állatsereglet fn menazséria R, 
állattárlat R

állattan fn állatisme R
állatvásár fn baromvásár R
álldogál ige állong R, támo-

lyog R, silbakol R, ácsong T
állhatatlan [megbízhatatlan] 

mn szavajátszó R
állítás fn mondomány R
állítmány fn mondat R
állkapocs fn állkapca T
álló mn függvényes R
állomány fn álladék R
állomás [megálló] fn stáció R


