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baka (fn) rég  tiszt, elöljáró
bakafántos (mn) rég  engedékeny, meg-

B

értõ
baklövés (fn)  siker, eredmény, telitalálat
baktat (ige)  vágtat, száguld, siet, rohan
bal (mn)  jobb
baleset (fn)  szerencse, siker
balga (mn) vál  okos, ravasz, eszes, bölcs
balgaság (fn)  bölcsesség, okosság, eszes-

ség, intelligencia
báb (fn)  nagyhatalmú, teljhatalmú vál
baba (fn)  felnõtt
babusgat (ige) biz  kínoz, üt, ver
backhand (fn) szak  [teniszben]: forehand

szak
bácsi (fn) biz  ifjú, fiatalember, öcsi biz,

öcskös biz
 néni biz
badar (mn)  értelmes, okos
badarság (fn)  bölcsesség, okosság, jó-

zanság
bagatell (mn) id  fontos, lényeges, jelentõs
bagatellizál (ige) id  eltúloz, túlbecsül,

hangsúlyoz, dramatizál
bágyadozik (ige)  felélénkül
bágyadt (mn)  friss, élénk, energikus
 erõs, határozott, erõteljes
bágyaszt (ige)  frissít, élénkít, üdít
bágyasztó (mn)  üdítõ, frissítõ, élénkítõ
bágyatag (mn) vál  élénk, erõs
baj (fn)  szerencse, haszon, elõny, áldás
 nyugalom, békesség
báj (fn)  esetlenség, rútság, félszegség
bajkeverõ (mn)  békítõ
bajnok (fn)  vesztes
bajos (mn)  könnyû, problémamentes, egy-

szerû
bájos (mn)  esetlen, otromba, csúnya
bajtárs (fn)  ellenség, ellenfél, rivális
bajtársias (mn)  önzõ, egocentrikus, bajtár-

siatlan
bajtársiasság (fn)  ellenségeskedés
bajtársiatlan (mn)  bajtársias, baráti
bajuszos, bajszos (mn)  bajusztalan
bajusztalan (mn)  bajuszos, bajszos
bak (fn)  nõstény, anyaállat

baljós (mn)  szerencsés, kedvezõ, biztató
balkezes (mn)  jobbkezes
 ügyes, hozzáértõ, aranykezû
ballag (ige)  siet, rohan, vágtat
ballagás (fn)  sietés, rohanás, futás
balmenetes (mn)  [csavar]: jobbmenetes
balog (mn) rég  jobbkezes
 ügyes, hozzáértõ, aranykezû
baloldal (fn)  jobboldal
balsejtelem (fn)  bizakodás, remény, opti-

mizmus
balsiker (fn)  siker, diadal, gyõzelem
balsors (fn)  jósors, jószerencse, siker,

mázli biz
balszárny (fn)  jobbszárny
balszerencse (fn)  szerencse, jószerencse,

mázli biz
balszerencsés (mn)  szerencsés
balul (hsz)  szerencsésen, sikeresen
bálványoz (ige)  lebecsül, lenéz, megvet
bamba (mn)  okos, eszes, jófejû
 [tekintet]: értelmes, kifejezõ, beszédes
bambul (ige)  odafigyel 〈vkire, vmire〉
bámészkodik (ige)  odafigyel 〈vkire,

vmire〉
bámul (ige)  lenéz, alábecsül, megvet
bámulat (fn)  lenézés, megvetés, lebecsülés
bámulatos (mn)  silány pej, gyatra pej
bán (ige)  büszke 〈vmire〉, vállal
banális (mn)  újszerû, eredeti, különleges
banalitás (fn)  eredetiség
bánat (fn)  öröm, derû, jókedv, vidámság,

vígság
bánatos (mn)  jókedvû, vidám, derûs, víg,

boldog
bánatpénz (fn)  jutalom
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bandita
bandita (fn)  pandúr rég, csendõr rég, zsan-

B

dár rég, fogdmeg rég
bandukol (ige)  siet, rohan, vágtat, söpör
szleng
bánkódás (fn)  öröm, jókedv, mosoly
bánkódik (ige)  örül 〈vminek〉, örvend 〈vminek〉, örvendezik 〈vminek〉, derül 〈vkin,
vmin〉
bánt (ige)  dédelget biz
 hagy, leszáll 〈vkirõl〉 szleng
 megnyugtat, elcsitít
bántalmaz (ige)  cirógat, dédelget biz
 megvéd
bántás (fn)  védelem, óvás, kímélet
banya (fn) pej  tündér
bányarém (fn) szleng  [nõ]: bombázó
szleng
barát (fn)  ellenség, ellenlábas, haragos,
ellenfél, vetélytárs
 barátnõ
baráti (mn)  barátságtalan, rideg, elutasító
barátkozás (fn)  elzárkózás
barátkozik (ige)  ellenségeskedik, civódik,
elzárkózik
barátnõ (fn)  vetélytársnõ
 barát
barátság (fn)  ellenségeskedés, gyûlölködés, ellentét, ellenszenv
barátságos (mn)  barátságtalan, hideg,
mogorva, mord, marcona, nyers, harapós
 [viselkedés]: kimért, hûvös, tartózkodó
 [vidék]: sivár, kietlen, rideg, zord
 [bánásmód]: goromba, szigorú, kemény,
rossz
 [pillantás]: haragos, megvetõ, öldöklõ
barátságosság (fn)  barátságtalanság, ellenségesség, rosszakarat
barátságtalan (mn)  barátságos, kedves,
közvetlen, szíves, szívélyes, elõzékeny,
készséges, vendégszeretõ
 otthonos, lakályos, meghitt
 [idõ]: szép, napos, meleg
barátságtalanság (fn)  barátságosság, kedvesség, szívélyesség, szelídség
barázdál (ige)  kisimít, elsimít, elegyenget
barázdált (mn)  sima, egyenletes
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bátorság
barbár (mn)  kulturált, kifinomult, civilizált
 humánus, emberséges, szelíd
barbarizmus (fn)  civilizáció
barbárság (fn)  civilizáció
 humanitás
bárdolatlan (mn) kifinomult, pallérozott,

kulturált, nemes
bárdolatlanság (fn) finomság, mûveltség,

kulturáltság
bárgyú (mn) eszes, okos, jófejû
 szellemes, eredeti, frappáns rég
bárhogy, bárhogyan (hsz) sehogy, sehogyan
bárhol (hsz)  sehol
bárhonnan, bárhonnét (hsz)  sehonnan,

sehonnét
bárhova (hsz)  sehova
bárki (nm)  senki
bármelyik, bármely (nm)  semelyik
 mindegyik
bármennyi (nm)  semennyi
bármerre (hsz)  semerre
bármerrõl (hsz)  semerrõl
bármi (nm)  semmi
bármiképp, bármiképpen (hsz)  semmi-

képp, semmiképpen
bármikor (hsz)  semmikor, soha, sohanap-

ján biz
bármilyen (nm)  semmilyen
bársonyos (mn)  [bõr]: durva, érdes, kér-

ges, cserzett
 [hang]: fülsértõ, rekedt, borízû
basáskodó (mn)  emberséges, igazságos
basszus (fn és mn)  tenor
bátor (mn)  gyáva, bátortalan, ijedõs, ijedt,

riadt, kishitû, félénk, félõs, nyúlszívû, beszari durva
 óvatos, elõvigyázatos
bátorít (ige)  eltérít 〈vmitõl〉, elijeszt 〈vmitõl〉, eltántorít 〈vmitõl〉, ijeszt, leint, rémiszt
bátorító (mn)  [szó]: intõ
bátorkodik (ige)  fél 〈vmitõl〉, berzenkedik
〈vmi ellen〉, húzódozik 〈vkitõl, vmitõl〉
bátorság (fn)  gyávaság, félénkség, félsz,
bátortalanság
 félelem 〈vkitõl, vmitõl〉, rettegés 〈vkitõl,
vmitõl〉, rémület

bátortalan
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becstelen

bátortalan (mn)  bátor, magabiztos, merész
 vakmerõ
 dörgedelmes vál
bátya (fn)  öcs, öcskös biz
be (hsz és ik)  ki
bead 〈vhova〉 (ige)  kiad 〈vhonnan〉
 visszakap 〈vkitõl, vhonnan〉
 kivesz 〈vhonnan〉
 kiírat 〈vhonnan〉
beágyaz (ige)  megágyaz, megvackol táj
beakaszt 〈vhova〉 (ige)  kiakaszt 〈vhonnan〉,

bebugyolál (ige)  kibont, kigöngyöl, kicso-

bealkonyodik, bealkonyul (ige) vál  meg-

becsal 〈vhova〉 (ige)  kicsal 〈vhova〉
 kiutasít 〈vhonnan〉, elküld 〈vhonnan〉
becsap (ige)  kivág, kinyit, kitár, kicsap,

kiemel 〈vhonnan〉, leakaszt 〈vhonnan〉

virrad, hajnalodik, pirkad, kivilágosodik,
pitymallik vál
beáll (ige)  kimegy 〈vhova〉
 kilép 〈vhonnan〉, felmond 〈vkinek〉, elmegy
〈vhonnan〉
 befejezõdik, elmúlik
beállít (ige)  kivesz
 elállít, elcsavar, elhangol
 biz: távozik 〈vhova〉, elmegy 〈vhova〉
beáramlik 〈vhonnan vhova〉 (ige)  kiáramlik 〈vhonnan vhova〉, kiárad 〈vhonnan
vhova〉, kiözönlik 〈vhonnan vhova〉, kicsõdül 〈vhonnan vhova〉, kizúdul 〈vhonnan
vhova〉, kitódul 〈vhonnan vhova〉
beárnyékol (ige)  kivilágít
beárul 〈vkinek〉 (ige)  megvéd 〈vkitõl〉, takargat, falaz 〈vkinek〉 szleng
beavatatlan (mn)  felvilágosított
beavatott (mn)  avatatlan, kívülálló, idegen,
laikus, outsider id
beázik (ige)  kiszárad, megszikkad
beáztat (ige)  megszárít, szikkaszt
bebizonyít (ige)  megcáfol, megdönt, elvet,
elutasít
bebizonyosodik (ige)  megdõl
bebocsát 〈vhova〉 (ige)  kienged 〈vhova〉
 kizár 〈vhonnan〉, elutasít, elkerget 〈vhonnan〉, kipenderít 〈vhonnan〉, kiûz 〈vhonnan〉
bebogoz (ige)  kibogoz, kibont, kiold
beborít (ige)  kitakar, felfed, megmutat
beborul (ige)  kiderül, kitisztul, kivilágosodik
bebörtönöz (ige)  kienged 〈vhonnan〉

magol
bebújik (ige)  levet, levesz
 〈vhova〉: kibújik 〈vhonnan〉, kikúszik 〈vhon-

nan〉, kijut 〈vhonnan〉, kikel 〈vhonnan〉

beburkol (ige)  kicsavar, kibont, feltár
beburkolódzik, beburkolózik vál (ige)  ki-

tárulkozik
becéz (ige)  korhol, szid, szapul biz
 bánt
becipel 〈vhova〉 (ige)  kicipel 〈vhova〉, ki-

hord 〈vhova〉, kihurcol 〈vhova〉

kihajt
becsapódik (ige)  [ajtó]: kivágódik, kinyí-

lik, kitárul
becsatol (ige)  kicsatol, kikapcsol
becsavar (ige)  kicsavar, kiold
 kibont, kigöngyöl, kicsomagol
becsavaroz (ige)  kicsavaroz
becsempész 〈vhova〉 (ige)  kicsempész

〈vhonnan〉, kilop 〈vhonnan〉, kicsen 〈vhonnan〉, kiijuttat 〈vhonnan〉
becses (mn)  értéktelen, ócska, vacak, bóvli biz
 lenézett
becsíp (ige) biz  kijózanodik
becsípett (mn) biz  józan
becslés (fn)  mérés
becsmérel (ige)  dicsõít, magasztal, istenít
becsmérlés (fn)  dicséret, magasztalás, istenítés
becsmérlõ (mn)  dicsérõ, magasztaló, istenítõ
becsomagol (ige)  kicsomagol, kigöngyöl,
kitakar, kipakol, kibont
becsomóz (ige)  kicsomóz
becsorog 〈vhonnan vhova〉 (ige)  kifolyik
〈vhonnan vhova〉, kicsurog 〈vhonnan
vhova〉
becstelen (mn)  becsületes, tisztességes,
derék, jellemes, igaz, jó
 dicséretes, fenséges, dicsõ vál
 értékes, drága, becses
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becstelenség
becstelenség (fn)  becsület, tisztesség,

B

feddhetetlenség
becsuk (ige)  kinyit, megnyit, kitár, felnyit,
[könyvet] felüt
 〈vhova〉: elenged 〈vhonnan〉, hazaküld
〈vhonnan〉, elbocsát 〈vhonnan〉
becsukódik (ige)  kinyílik, kicsapódik, kitárul, feltárul
becsúszik 〈vhova〉 (ige)  kimászik 〈vhonnan〉, kikeveredik 〈vhonnan〉
becsül1 (ige)  megmér
becsül2 (ige)  lenéz, megvet, lebecsül
becsület (fn)  becstelenség, hitszegés, gazság, gyalázat
becsületes (mn)  becstelen, aljas, hitszegõ,
megbízhatatlan, tisztességtelen, szélhámos,
csaló, alávaló, ármányos, galád vál, gaz vál,
enyveskezû biz, kókler biz, svihák biz, simlis szleng
 szabályellenes, sportszerûtlen, korrupt, inkorrekt
becsületesség (fn)  becstelenség, tisztességtelenség, hitványság, gazság, szélhámosság
becsülettudó (mn) rég  szélhámos, hazug
becsült (mn)  számszerû, pontos
becsvágyó (mn)  kishitû
bedagad (ige)  lelohad, leapad
bedob (ige)  kidob
bedöglik biz (ige)  mûködik, üzemel
 megvalósul, létrejön
bedug 〈vhova〉 (ige)  kihúz 〈vhonnan〉, kiszed 〈vhonnan〉
 kiereszt 〈vhonnan〉, elenged 〈vhonnan〉, elbocsát 〈vhonnan〉
beemel 〈vhova〉 (ige)  kitesz 〈vhonnan〉, kirak 〈vhonnan〉
beenged 〈vhova〉 (ige)  kirekeszt 〈vhonnan〉, elutasít, kitilt, kizár 〈vhonnan〉, kiûz
〈vhonnan〉
 kivéd, elhárít
beépít 〈vhova〉 (ige)  kibont 〈vhonnan〉, kiszerel 〈vhonnan〉, kiszed 〈vhonnan〉
 kihagy, kitöröl, mellõz
 kizár 〈vhonnan〉, kiközösít 〈vhonnan〉
beépítetlen (mn)  beépített
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befektetés
beépített (mn)  beépítetlen, kopár
beér 〈vhova〉 (ige)  lemarad 〈vkitõl, vhon-

nan〉, hátramarad, elszakad 〈vkitõl〉

elkésik 〈vhonnan〉
beereszt 〈vhova〉 (ige)  kiereszt 〈vhonnan〉,

kienged 〈vhonnan〉

 kirekeszt 〈vhonnan〉, kizár 〈vhonnan〉
beéri 〈vmivel〉 (ige)  követelõzik
beérkezett (mn)  sikertelen, ismeretlen,

névtelen
beérkezik (ige)  [versenyzõ]: kiindul, elin-

dul, rajtol
 elbukik, elkallódik, elvész
〈vhova〉: kimegy 〈vhonnan〉, távozik 〈vhon-

nan〉, elmegy 〈vhova〉

beesik (ige)  〈vhova〉: kimászik 〈vhonnan〉,

kijut 〈vhonnan〉, megmenekül 〈vhonnan〉

 kidagad, kidomborodik, kikerekedik
beesteledik (ige)  virrad, hajnalodik, pir-

kad
befagy (ige)  felolvad, felenged, megenyhül
befagyaszt (ige)  felolvaszt
 [tárgyalásokat]: újraindít, folytat
befed (ige)  kitakar, kicsomagol, leleplez
befejez (ige)  elkezd, kezd, hozzáfog, neki-

lát, nekiül, hozzálát
 abbahagy, beszüntet, szüneteltet
 elindít, megnyit
 újrakezd, folytat, továbbcsinál
 halogat, késleltet
befejezés (fn)  kezdet, kezdés, start biz
 folytatás
befejezetlen (mn)  befejezett, lezárt, kész
befejezett (mn)  befejezetlen, félbemaradt,

félkész, töredékes, hiányos
 nyitott, eldöntetlen, függõ, lezáratlan
befejezõdik (ige)  elkezdõdik, megkezdõ-

dik, megindul, elindul
 tart, folyik, fennáll
befeketít (ige)  tisztáz, rehabilitál
 dicsér, értékel, megbecsül, elismer, méltá-

nyol

befektet 〈vmibe〉 (ige)  [pénzt, tõkét]: kivon

〈vhonnan〉, kivesz 〈vhonnan〉

 tartalékol, félretesz
befektetés (fn)  nyereség, profit, haszon

