
A
阿  ā
阿富汗  Āfùhàn  Afganisztán
阿訇  āhōng  imám
阿拉伯语  ālābó  yǔ  arab nyelv
阿门  āmén  ámen
阿姨  āyí  nagynéni [anyai]; néni

哀  āi
哀  āi  1. szomorú, bánatos 2. gyász 

3. szánalom, könyörület
哀悼  āidào  gyász
哀号  āiháo  jajgat
哀哭  āikū  sirat
哀伤  āishāng  szomorúság; bánat
哀叹  āitàn  búsul; kesereg

挨  ái
挨  ái  szenved; elszenved; elvisel
挨饿  ái’è  éhezik; megéhezik

癌  ái
癌症  áizhèng  rák [betegség]

矮  ǎi
矮的  ǎide  alacsony

爱  ài
爱  ài  1. szeret 2. szerelem
爱尔兰  Ài’ěrlán  Írország
爱尔兰人  ài’ěrlánrén  ír [írorszá-

gi ember]
爱国的  àiguóde  hazafias
爱好  àihào  hobbi, kedvtelés

爱好美食的   àihàoměishíde  
ínyenc

爱恋  àiliàn  szerelembe esni, sze-
relmes 〈vkibe, vmibe〉

爱情  àiqíng  szerelem
爱情的  àiqíngde  szerelmes
爱情片  àiqíngpiān  romantikus 

film
爱滋病  àizībìng  AIDS

暧  ài
暧  ài  homályos; sötét
暧昧  àimèi  kétértelmű

安  ān
安  ān  csendes; békés; zavartalan
安静  ānjìng  csend
安静的  ānjìngde  csendes, csön-

des
安宁  ānníng  nyugalom
安宁的  ānníngde  nyugodt
安排  ānpái  elrendez, intézkedik, 

rendelkezik
安排事情  ānpáishìqíng  ügyet, 

dolgot elrendez, elintéz
安排 …  ānpái …  intéz
安排座位  ānpái zuòwèi  ültet, 

leültet [embert]
安全  ānquán  biztonság
安全带  ānquándài  biztonsági öv
安全门  ānquán mén  vészkijárat
安全气囊  ānquán qìnáng  légzsák
安全套  ānquántào  óvszer
安全头盔  ānquán tóukuī  védő-

sisak
安慰  ānwèi  1. megnyugtat, vi-

gasztal 2. részvét, vigasz
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安心  ānxīn  megnyugszik

安  ān
鹌  ān  fürj
鹌鹑  ānchún  fürj
鹌鹑蛋  ānchúndàn  fürjtojás

岸  àn
岸  àn  part

按  àn
按  àn  nyom, nyomogat
按喇叭  ànlǎba  dudál
按摩  ànmó  masszázs
按摩师  ànmó shī  masszőr
按钮  ànniǔ  nyomógomb
按时  ànshí  időben, megfelelő 

időben, határidő előtt
按下  ànxià  lenyom
按照  ànzhào  〈vmivel〉 egybe-

hangzóan, 〈vmi〉 alapján

案  àn
案  àn  asztal [hosszúkás] | ügy; 

eset | feljegyzés
案件  ànjiàn  eset

暗  àn
暗  àn  sötét; homályos | rejtett, 

titkos
暗杀  ànshā  merénylet
暗示  ànshì  1. céloz [puskával, 

szóval] 2. célzás [szóval]

肮  āng
肮  āng  piszok, kosz
肮脏  āngzāng  piszok

凹  āo
凹  āo  horpadás
凹处  āochù  mélyedés
凹地  āodì  mélyedés
凹入  āorù  horpadás
凹下去  āoxiàqu  behorpad

傲  ào
傲  ào  büszke, gőgös | bátor, ren-

díthetetlen
傲慢的  àomànde  gőgös, kevély; 

önhitt
傲气  àoqì  1. gőg, arrogancia 

2. kevély, önhitt

奥  ào
奥  ào  mélységes | nehezen ért-

hető
奥地利  àodìlì  1. Ausztria 2. oszt-

rák
奥林匹克运动会  àolínpǐkè yùn

dònghuì  Olimpia
奥秘  àomì  rejtély; misztérium

澳  ào
澳  ào  öböl, sziget bejárata, ka-

puja
澳大利亚  àodàlìyà  Ausztrália
澳门  Àomén  Makaó
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