
A, Á
abált szalonna | 431
	 Mi	a	disznó	tokája	megfőzve?
 abált, abárolt szalonna, abárszalonka, abárszalonna, abárt szalonna, 

abaszalonna,álla,állalja,állaszalonna,csináltszalonna,főttszalonna,
kö  vesztett, kövesztett szalonna, megabált szalonna, obárolt szalonna, 
pap rikás szalonna, pofa, szalonna, toka, tokája, tokaszalonna, tor ka sza
lon  na, torokpecsenye, torokszalonna, zabált szalonna, zálla szalonnája

abrakos tarisznya | 295
	 Mi	az,	amiben	a	lónak	a	zabot	adják?	A	ló	nyakára	kötik.
 ablakostarisznya, abrakoló, abrakolótarisznya, abrakos, abrakosacskó, 

abrakosbakó,abrakostaskó,abrakoszacskó,abrakoszsák,bakó,etető
zsák, lótarisznya, tarisznya, zabosacskó, zabostarisnya, zaboszacskó, 
za bos zsák, zabtarisznya, zacskó, zsák

ádámcsutka | 499
	 Mi	az,	ami	az	ember	torkán	itt	elöl	kiáll?
 ábámcsomó, ádámalma, ádámalmája, ádámbök, ádámbuckó, ádám

bütyök, ádámcsokány, ádámcsúcs, ádámcsúcsája, ádámcsucska, ádám
csuka, ádámcsuma, ádámcsupka, ádámcsuta, ádámcsutika, ádám csut ká ja, 
ádámcsutkó, ádámducskó, ádámfalat, ádámgége, ádámgéva, ádám gomb, 
ádámgombja, ádámgöcs, ádámgöcse, ádámgörcs, ádámguga, ádám
kocsány, ádámkörte, ádámóma, ádámspátlija, ádámtorcsa, ádám torzsa, 
ádám  tor zsája, ádámtucska, ádámtucskó, almacsokány, alma csúcs, alma
csu  ma, almacsuta, almacsutka, almatorzsa, almatusa, bök, bu borka, cso
kány, csomó, csucska, csupka, csuta, csutka, ducskó, gé ga, gégacsuta, 
gé  ga csutka, gége, gégebog, gégecsuma, gégecsuta, gége csutka, gégefej, 
gégor,gegő,gegőcsutka,gelgács,gercsa,gerga,giga,gircsa,göcs,gregor,
guga,nyeldeklő,pálinkarángató,torzsa,zádámcsutkája
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adhatjuk | 834
	 Ha	keveset	ígérek	érte,	azt	mondják:	nagyon	sajnáljuk,	ennyiért	nem…
 adhassuk, adhassunk, adhatuk, ahatjuk
adja | 831
	 A	vásárban	járunk,	tetszik	az	egyik	tehén.	Megkérdem	a	gazdától:	ezt	a	

tehenet	mennyiért…
 adi
adjátok | 832
	 [A	vásárban	járunk,	tetszik	az	egyik	tehén.]	Ha	ott	van	a	gazda	mellett	a	

felesége	meg	a	fia	is,	akkor	így	kérdezem:	ezt	a	tehenet	ti	mennyiért…
 aditok
adta | 833
	 Mesélem:	kétezerre	tartotta,	de	ezerötszázért	mégis	ide…
 adá, adta volt
ágas | 155
 ágasfa, ágócs, águcs, águs, ájstok, án

stok,ástok,cseptetőág,cseptetőgally,
hát só ágas, hátsó nyújtó, hátsó rúdág, 
hát só rúdszárny, hátsó rúdszárnya, hátsó 
szárny, hátsó szekérágas, hátulsó ágas, 
há  tulsó águs, hátulsó áj stok, hátulsó 
ánstok, hátulsó nyújtó, hátulsó rúdszár
nya, hátulsó szekér ágas, kétágúfa, kis 
ágas, kis águs, kis nyújtó, kis rúd szár nya, 
kocsiágas, ko csi szárnya, krák, nyúj    tó, 
nyújtóág, nyúj tóága, nyúj tóágas, nyúj 
tó rúdág, nyúj tórúdszárny, nyújtószár, 
nyúj tószára, nyújtószárny, nyújtószár
nya, ollós, rúdág, rúdszárnya, szárny, szár nya, szekérágas, szekérutó, utó
ágas

agy | 161
 butykó,fej,kerékagy,kerékbucskó,kerékfej,kerékfő,tőke,zagy
Lásd a kerék rajzát az agykarika szónál!
ágyás | 307
	 Mi	a	veteményeskert	barázdával	elválasztott	kisebb	részeinek	a	neve?	

Az	egyikben	uborka	van,	a	másikban	paprika.
 ágy, ágyacska, ágyalás, ágyas, ágyat, ágyka, ágylás, ágylat, ál, köz, pad, 

pétli
agykarika [keskeny] | 162
 abroncs,agypánt,belsőkarika,fejkarika,fentőkarika,fojtókarika,karika,
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kerékfejkarika,kerékfőkarika,keskenyagykarika,küllőagykarika,küllő
karika,küllőtőkarika,küllőzőtőkarika,küvőagykarika,küvőtőkarika,
küvőzőtőkarika,nagyagykarika,pászkakarika,torokkarika,tőkarika,
tőkekarika,zagykarika

kerék

agykarika [széles] | 163
 abroncs,agypánt,agyvégkarika,agyvégűkarika,bucskókarika,csapka

rika,fejkarika,fentőkarika,fojtókarika,hegykarika,karika,kerékfej
karika,kerékfőkarika,kicsiagykarika,kisagykarika,kiskarika,külső
agykarika,külsőkerékfejkarika,külsőperse,külsőpersely,külsőkarika,
laposkarika,porfogó,porfogókarika,porhajtó,porkarika,porvédő,por
védőkarika,porzó,porzókarika,sámékarika,sárhányókarika,sárkarika,
sárvédőkarika,sifkarika,sípkarika,sütykarika,szélesagykarika,szé
leskarika,szélkarika,szélsőkarika,takarókarika,tőkarika,tőkekarika,
ütközőkarika,vastagkarika,végkarika,végsőkarika

ajaka | 497
 ajak, aparája, budzája, burgója, buza, buzája, buzátá, búzátája, buzillája, 

cso ba, gamba, gambája, habarója, perem, piszka, piszléje, pitty, pittye, 
szája aparája, szája gyüre, szája pereme, szája pittye, szája préme, szája 
széle, szájpereme, szájprém, szájszél, szájszéle, szél

ajtófélfa | 204
 ajtóbélés,ajtófa,ajtófél,ajtófeles,ajtófőfa,ajtófutra,ajtókép,ajtókötés,

aj tó mellék, ajtóoszlop, ajtóragasztó, ajtóráma, ajtósas, ajtószár, aj tó szárfa, 
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ajtószemöldök,ajtótok,ajtótűgye,ajtóverő,ajtózselyéb,bélfa,cílstok,
dincstok,félfa,filstok,firstok,firstokfa,gyéstok,gyirstok,gyistok,kü
szöb,lábfa,őrfa,ragasztó,szárfa,szemöldök,tak,tilstok,tok,zselyéb

akác | 116
 ágáca, agácafa, agáci, agácifa, agacs, agacsfa, agacsi, agacsifa, ágacska, 

agács  kafa, ágámfa, agárc, agárcfa, akácfa, akácka, akáckafa, koronafa, 
ogá  ca, ogáci, száken, szálken

alfa [a járomé] | 176
 aldeszka, aligafa, alja, aljdeszka, aljfa, alsaja, alsófa, alsó fája, alsóiga, alsó 

igabőfa,alsóigafa,alsójárom,alsójáromfa,alsórésze,alsódeszka,igaalfa,
iga alja, igaaljafa, igaalsófa, iga alsó része, igaófa, igófa, já rom alja, járom
alj, járomaljfa, járomdeszka, nyakdeszka, nyakfa, ófa, po lica, zal fa

Lásd a járom	szónállévőrajzot!
alkuszik | 597
	 Ha	a	vevő	drágának	tartja	a	ló	árát,	de	mégis	meg	akarja	venni,	mit	

csinál?
 ákodik, akszik, alkud, alkudik, alkudozik, egyesülnek, egyez, egyezik, 

ók  szik, ókudik
állapotos | 484
	 Hogyan	mondják	azt	az	asszonyt,	aki	gyereket	vár?
 babás, boldog állapotban van, boldogállapotos, hasas, hordozós, hozós, 

más  állapotos, nagy hassal van, nagyhasú, nagyon van, teherben van, 
terhes, terüben van, várandó, várandóban van, várandós, várandósban 
van,várós,vastag,viselős

alsó | 700
	 Két	füzetet	egymásra	teszek.	Amelyik	alul	van,	arra	azt	mondom,	ez	az…
 arsó, ásó, asu, ósó, ósu
alszik | 790
	 Az	ember	este	nagyon	fáradt,	bebújik	az	ágyba,	és	egy	jót…
 ászik, ószik
alszom | 789
	 Azt	mondom:	ha	nagyon	fáradt	vagyok,	akkor	mélyen…
 alszok, ászok, ószok
aludjam | 792
	 Az	apa	azt	mondja	a	zajongó	gyermekeknek:	ne	kiabáljatok,	hadd…
 aludjak
aludjék | 793
	 Az	anya	este	így	szól	a	zajongó	gyermekekhez:	hagyjátok	már	apátokat,	

lefeküdt,	hadd…
 aludjon
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aludt | 791
	 Azt	mondom:	a	gyerek	az	éjjel	nagyon	nyugtalanul…
 aludt volt, aluva, aluvék, alvék
anyajegy | 521
	 Hogyan	mondják	azt	a	foltot	a	gyerek	testén,	ami	már	születésekor	is	

megvolt,	és	azután	sem	múlik	el?
 anyagyegy, anyagyel, anyai gyel, anyai jegy, anyai jel, anyajel, jegy, jel
anyarozs | 11
	 A	rozskalászból	néha	nagy,	feketés-barnás	szemek	állnak	ki.	A	patikus	

is	meg	szokta	venni.	Mi	ennek	a	neve?
 anya, anyagabona, bábafog, bábrozs, gabonaanya, gabonaanyja, jószág

anyja, rozsanna, rozsanya, rozsanyja, üszök, vadrozs
anyatárs | 477
	 Hogyan	nevezi	a	menyecske	apja	a	vejének	az	anyját?
 anyós, kruszka, kruszkáné, kruszkulyné, kuszkra, kuszkuráné, nászasz

szony, nászné, sógorasszony, szvatka, szvatkóné, szvato, szvatuasszony, 
szvatyka

anyósom | 475
	 Hogyan	mondják	a	házastárs	anyját?
 anyámasszony, anyjukom, mama, mujder, napam, napamasszony, öreg

anyám
apatárs | 476
	 Hogyan	nevezi	a	menyecske	apja	a	vejének	az	apját?
 após, kruszka, kruszki, kruszkuly, kuszkruj, kuszkura, nász, nászember, 

ná szom, nászuram, sógor, svatyko, szvatko, szvato, szvatu
apjáé | 1141
	 Két	pár	csizmát	hoz	a	gyerek,	a	kicsi	az	övé,	a	nagy	meg	az…
 apjaeje
apósom | 474
	 Hogyan	mondják	a	házastárs	apját?
 apámuram, apjukom, atyus, fóder, ipam, öregapám
aranka | 18
	 A	lóherét	meg	a	lucernát	foltokban	ki	szokta	ölni	egy	fonalszerű,	sárga	

gyom.	Mi	a	neve	ennek?
 aranyfonal,csir,drótfű,fecskecérna,fecskefonal,gyémánt,gyémántfű,

gyűrűfű,haranka,heretetű,kakukkfonal,kosz,koszfű,kukacsina,kuku
csina,kukucska,lucernakosz,madárselyem,paplan,pippan,rence,rí,
rih, rihe, rozsda, rüh, selyem
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arasz | 957
	 Ez…	(mutatással)	…mennyi?	Nem	egy	méter,	hanem	csak	egy…
 arasznyi, araszos, araszt
árpa [szembetegség] | 493
	 Hogyan	mondják	azt	a	kis	hosszúkás,	piros	duzzadást,	ami	az	ember	

szemhéján	keletkezik?
 árpaszem, korsó
arra | 746
	 Valaki	az	utat	kérdezi,	magyarázom	neki,	de	látom,	hogy	rossz	irányba	

indul.	Azt	mondom:	ne	erre	menjen,	hanem…
 ára, óra
áspa | 579
 ásop, áspafa, áspáló, áspálófa, áspér, áspó, áspoló, áspolófa, kéziáspa, 

kézi motolla, motolla, motollafa, mutella

áthozza | 891
	 Vettem	búzát,	de	nem	tudok	érte	menni;	nem	baj,	a	szomszéd,	akitől	

vettem,	vállára	dobja,	és	hozzánk…
 áthozi
avas | 437
	 Milyen	az	a	szalonna,	amelyik	nyáron	már	megsárgult?
 avasos, ovosos
az oldal alsó fája | 145
 alfa,alja,aljfa,áll,álla,alsóálla,alsóbérfacső,alsóbirfacső,alsóbűr

facső,alsóderékcső,alsóderékrúd,alsófája,alsófele,alsókocsiderék,
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alsólajtorjaág,alsólajtorjaáll,alsólétrarúd,alsóoldalcső,alsóoldal
dorong, alsó oldalfa, alsó oldal fele, alsó rajtojaáll, alsó rész, alsó része, 
alsóáll,alsóbérfa,alsócső,alsódorong,alsófa,alsógerenda,alsóoldal,
alsórúd,alsószuluj,azoldalalsófája,bélfa,bérfa,bérfaina,bérfacső,
bérfaín,bérfarúd,bérfaszár,birfacső,bűrfacső,derékcső,derékrúd,do
rong,karfa,kocsioldalalsófája,lajtorjaáll,lajtorjacső,lajtorjafa,lajtor
jarúd,lajtrarúd,létracső,létrarúd,oldal,oldalalja,oldalfele,oldalszár
nya,oldalalj,oldalalsócső,oldalcső,oldaldorong,oldalfa,oldalfadorong,
oldalrúd,rajtijafa,rajtojaáll,rajtojacső,rétajaálla,szekérdorong

Lásd a szekéroldal	rajzát az oldal szónál!
az oldal felső fája | 144
 áll,álla,azoldalfelsőfája,bélfa,bérfa,bérfaina,bérfacső,bérfaín,

bérfarúd,bérfaszár,birfacső,birfaszár,bűrfacső,derékfelsőfája,derék
cső,derékrúd,dorong,felfa,felsőálla,felsőbérfacső,felsőbirfacső,
felsőbűrfacső,felsőderékcső,felsőderékrúd,felsőfája,felsőfele,felső
kocsiderék,felsőlajtorjaáll,felsőlétrarúd,felsőoldalcső,felsőoldal
dorong,felsőoldalfa,felsőrajtojaáll,felsőrajtorjaáll,felsőrésze,fel
sőáll,felsőbérfa,felsőcső,felsődorong,felsőfa,felsőgerenda,felsőol
dal,felsőrúd,felsőszuluj,föle,karfa,kocsioldlalfelsőfája,lajtorjaáll,
lajtorjacső, lajtorjafa, lajtorjarúd, lajtrarúd, létracső, létrarúd,oldal,
oldalfele,oldalszárnya,oldal teteje,oldalcső,oldaldorong,oldalfa,
oldalfadorong,oldalfelsőcső,oldalfelsőfa,oldalrúd,oldaltető,rajtijafa,
rajtojaáll,rajtojacső,rétajaálla,szekérdorong,teteje

Lásd a szekéroldal	rajzát az oldal szónál!
azok | 731
	 Két	csapat	liba	legel	a	mezőn.	Kérdem:	melyikek	a	magáé?	Rámutat	a	

távolabb	levőkre,	s	azt	mondja…
 ajok
azt | 730
 aztat, aztatat


