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A,Á

A, Á
Á
á-tól z-ig [cettig] elejétõl végéig,

kivétel nélkül
ABLAK
ablak a világra (jó) lehetõség arra,

hogy magunkat (környezetün-
ket, országunkat) a külvilágnak
bemutassuk, ill. a külvilágról
tájékozódhassunk

az ablakon dobja [hajítja v. szórja]
ki a pénzt könnyelmûen, fölös-
legesen költekezik, pazarolja a
pénzt

az ablakon hányják [szórják] be a
pénzt vkinek [az ablakon ömlik
be a pénz vkinek] könnyen, gyor-
san sok pénzt keres, gazdagszik

kidob az ablakon vmit elpazarol,
elpocsékol, elfecsérel vmit

nem tesz (ki az) ablak(á)ba vmit
GÚNY. nem dicsekszik vmivel,
(szégyenében) hallgat vmirõl

ÁBRA
tudja, mi az ábra BIZ. tájékozott,

tapasztalt, ismeri a helyzetet
ÁBRÁZAT
megnyúlik vkinek az ábrázata csa-

lódottság kezd látszani vkin
ACÉL
kemény vki v. vmi, mint az acél a)

(tárgy, eszköz, izomzat) nagyon
kemény, edzett; b) VÁL. (jellem,
lélek) nagyon szilárd, hajthatat-
lan

ACHILLES
vkinek v. vminek az Achilles-sarka

VÁL. vkinek v. vminek a gyenge,
könnyen sebezhetõ pontja

ÁDÁM
Ádámnál és Évánál [Ádámon és

Éván v. Ádám-Évától] kezd vmit
messzirõl kezdve, hosszasan
mesél el vmit

Ádámról, Éváról rokonok [roko-
nok Ádámról, Éváról] távoli ro-
konságban vannak

ADÁS
veszi az adást SZLENG megért, fel-

fog, belát vmit
ADONISZ
nem egy Adonisz BIZ. csúnya, ron-

da férfi
ADU
a nagy [az utolsó] adu vkinek a

kezében van (még) (vitában,
versengésben) még nem mond-
ta ki a döntõ érvet

elõjön [elõhozakodik] az aduval
[kijátssza v. kivágja az aduját]
(vitában, versengésben) ki-
mondja a döntõ érvet

vkinek minden adu a kezében van
[minden adu ott van vkinél] (vi-
tában, versengésben) nagyon jó,
elõnyös helyzetben van

minden adut kijátszik (vitában,
versengésben) az összes használ-
ható, fontos érvet beveti

ÁG
hét ágra süt a nap NÉP. erõsen, for-

rón süt a nap
zöld ágra vergõdik (vkivel v.

vmivel) a) nehéz helyzetet sikere-
sen megold; b) vkivel megálla-
podásra jut v. vmivel eredményt
ér el
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A,Á AGÁR
fut [rohan v. szalad v. vágtat], mint

az agár nagyon gyorsan fut
sovány, mint az agár nagyon so-

vány, vékony személy
ÁG-BOG
ismeri (az ügy v. a dolog) minden

ága-bogát bonyolult, szerteága-
zó dolognak, kérdésnek minden
részletét ismeri

AGY
vkinek az agyára megy vki v. vmi a)

megháborodik vki v. vmi miatt;
b) vki v. vmi nagyon idegesít,
bosszant vkit

elborul vkinek az agya BIZ. a) dühös
lesz, indulatossá válik; b) meg-
bolondul, megõrül

eldobja az agyát SZLENG (el)ámul,
(el)csodálkozik, meglepõdik

eldurran vkinek az agya SZLENG fel-
dühödik, ideges, indulatos lesz

fûzi vkinek az agyát SZLENG a) szédít,
ámít vkit; b) megpróbál rábe-
szélni vkit vmire

pihent agy(ú ember) meglepõ,
kissé szokatlan ötletekkel, javas-
latokkal elõálló ember

tágítják vkinek az agyát tanítanak,
tovább képeznek vkit

tömi az agyát (vmivel) BIZ. a) TRÉF.
mohón eszik; b) nagy ismeret-
anyag befogadására kényszeríti
magát, sokat tanul; c) vkinek az
agyát vmivel: nagy ismeretanyag
befogadására kényszerít vkit,
sokat tanít vkinek

ÁGY
ágyhoz köt vkit vmi vmilyen beteg-

ség meggátol vkit abban, hogy
felkeljen

ágynak dõl [esik] hirtelen meg-

betegszik és ágyban kell feküd-
nie

ágynak dönt vkit vmi vmilyen be-
tegség fekvésre kényszerít vkit

ágyra jár(ó) nincs lakása, csak
fekvõhelyet bérel vhol éjszakára

beveti az ágyat beágyaz
kivet az ágy vkit nem tud (tovább)

tétlenül feküdni
nyomja [õrzi] az ágyat betegen

fekszik
AGYAG
agyagba döngöl vkit (vitapartnerét)

végleg legyõzi, megsemmisíti
AGYBA-FÕBE
agyba-fõbe dicsér [ver] vkit túlsá-

gosan, mértéktelenül dicsér v.
ver vkit

AGYONÜT
agyon se lehet ütni vkit [kétszer

kell agyonütni vkit v. nem lehet
agyonütni sem vkit] a) nem le-
het elhallgattatni vkit, egyre
csak beszél; b) igen életerõs,
egészséges

úgy alszik, mint akit agyonütöttek
[mintha agyonütötték volna]
nagyon mélyen, kábultan alszik

ÁGYÚ
(úgy alszik, hogy) ágyú(ka)t süt-

hetnek el mellette [a füle mel-
lett] olyan mélyen alszik, hogy
nagy zajra sem ébred fel

ágyúval [ágyúkkal] lõ verébre [ve-
rebekre] túlméretezett eszkö-
zökkel akar egy egyszerû dolgot
elintézni, megoldani

be van rúgva [részeg], mint az
[egy] (öreg) ágyú tökrészeg

buta, mint az ágyú nagyon buta
süket, mint az ágyú süket, nagyot-

hall

AGÁR ÁGYÚ
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A,Ászerelmes, mint az ágyú nagyon
szerelmes

AGYVELÕ
híg vkinek az agyveleje BIZ. gyenge

szellemi képességû, korlátolt
(személy)

AGYVÍZ
felforr [felmegy] vkinek az agyvi-

ze SZLENG a) nagyon melege lesz;
b) (vkitõl v. vmitõl): hirtelen mér-
ges, dühös lesz (vkitõl v. vmitõl)

AJAK
vkinek az ajkán csügg [csüng] VÁL.

a) hosszan csókolja vkinek az
ajkát; b) áhítattal, érdeklõdéssel
hallgatja vkinek minden szavát

AJTÓ
ajtóstul ront (be) [rohan] a házba

kellõ elõkészítés, megfelelõ be-
vezetés nélkül beszél vmirõl v.
kér, tesz vmit

ajtót mutat vkinek kiutasít, kidob
vkit

(olyan kövér, hogy) alig fér be [be
se(m) fér] az ajtón nagyon elhí-
zott, feltûnõen kövér (személy)

becsukja [becsapja] az ajtót vki
elõtt [vkinek az orra elõtt] elutasít
vkit

(végleg) beteszi az ajtót vkinek v.
vminek vmi BIZ. a) vkinek: nagy
bajt, kárt okoz vkinek; b) vminek:
elront, tönkretesz, megakadá-
lyoz, lehetetlenné tesz vmit

ha kidobják [kiverik] az ajtón,
bemegy [visszajön] az ablakon
túlságosan tolakodó, szemtelen,
nem lehet tõle megszabadulni

hátsó ajtó kibúvó, kötelezettség
alóli v. kellemetlen helyzetbõl
való menekülési, visszavonulási
lehetõség

kopogtat vkinek az ajtaján VÁL. a)
kéréssel fordul vkihez, a jóindu-
latát, beavatkozását kéri; b) be-
bocsátást kér; c) a csatlakozását
szeretné bejelenteni

minden ajtó kinyílik [megnyílik]
vki elõtt a) mindenütt fogadják,
mindenhova szabadon bejár; b)
(ismertsége, kapcsolatai révén) a
legnehezebb ügyeket is el tudja
intézni

minden ajtó bezárul [zárva van]
vki elõtt mint vendéget v. kérel-
mezõt sehol sem fogadnak vkit

nyitott ajtókra talál szívesen, ba-
rátságosan fogadnak vkit, kéré-
sét készségesen teljesítik

nyitott ajtó(ka)t dönget [nyitott
ajtón dörömböl] olyan dolgot
kér v. vitat, amelyhez már hozzá-
járultak v. amely nyilvánvaló

nyitva hagy magának egy ajtót
úgy intézi a dolgot, hogy szük-
ség esetén vmely ürüggyel
visszavonulhasson, kimenekül-
hessen a bajból

zárt ajtó(k) mögött a nyilvánosság
kizárásával

zárt ajtókra talál ridegen elutasíta-
nak vkit, elzárkóznak kérése tel-
jesítése elõl

AKASZTÓFA
(az) akasztófán végzi [(az) akasztó-

fára jut v. kerül] a) bûnözõ haj-
lama miatt elõbb-utóbb a legsú-
lyosabb büntetést kapja; b)
akasztással kivégzik

AKNA
elhelyezi aknáit vki ellen alattomos

csapdát készít vkinek
AKNAMUNKA
aknamunkát folytat [végez] vki el-

AGYVELÕ AKNAMUNKA


