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A, Á
abajgat (ige) ✧ háborgat, zaklat, piszkál, nyaggat, nyúz, bánt, szekál (biz), szekíroz (biz),
molesztál, macerál (biz), vegzál (rég), buzerál
(szleng) ✦ BÉKÉN HAGY
✧ (táj): óbégat, nyivákol, vernyákol (táj)
abbahagy (ige) ✧ félbehagy, félbeszakít,
félbenszakaszt (rég), abbaszakít (rég), félbeszerbe hagy (rég), félretesz, felad, felhagy
〈vmivel〉, elhagy 〈vmit〉, leáll 〈vmivel〉, megszüntet, megszakít, beszüntet, szüneteltet,
megszûnik 〈vmit tenni〉, leszokik 〈vmirõl〉, eláll 〈vmitõl〉 Sz: leteszi a lantot; szegre akasztja a cipõt; szegre akasztja a kesztyût; bemondja az unalmast (szleng); hagyja a fenébe; hagyja
a francba; bedobja a törülközõt (szleng)
✦ BEFEJEZ, VÉGIGCSINÁL, FOLYTAT
abbamarad (ige) ✧ félbemarad, félbeszakad,
megszakad, megáll, megszûnik, vége szakad,
elakad, [esõ] eláll, [zaj] elül | elhallgat, elalszik ✦ FOLYTATÓDIK
ABC-áruház (fn) ✧ ábécé (biz), szupermarket,
élelmiszerbolt, bolt, üzlet
ábécé (fn) ✧ betûrend, ábécérend, alfabétum
(rég), alfabetikus sorrend, ábécésor
✧ olvasókönyv, ábécéskönyv
✧ (biz): ABC-áruház, szupermarket, élelmiszerbolt, bolt, üzlet
ábécéskönyv (fn) ✧ ábécé, olvasókönyv, alfabétum (rég)
abesszin (mn és fn) ✧ abesszíniai, etióp, etiópiai
ablakkeret (fn) ✧ ablakráma
ablakmélyedés (fn) ✧ ablakfülke
ablakos (fn) ✧ üveges, üvegezõ (rég), ablakcsináló (rég)
ablakpárkány (fn) ✧ ablakdeszka, ablakszemöldök, ablakhíd (rég), könyöklõ (táj), ablakkönyök (táj), párkány
ablakrács (fn) ✧ ablakrostély, biztonsági rács
ablakredõny (fn) ✧ redõny, roló, ablakroló, roletta, gördülõredõny | reluxa
ablakrózsa (fn) ✧ rózsaablak, rozetta

ablaktábla (fn) ✧ ablakszem, üvegtábla, ablakfiók (táj), ablakkarika (táj), ablaktányér (táj) |
spaletta, zsalu, zsalugáter
✧ ablakszárny
abnormális, abnormis (mn) ✧ rendellenes,
természetellenes, rendhagyó, szabálytalan,
különös, szokatlan, torz, visszás, fonák, beteges, hülye (durva) ✦ NORMÁLIS , RENDES ,
SZOKVÁNYOS

abortusz (fn) ✧ vetélés, abortálás, magzatvesztés (szak), mûvi vetélés, méhkaparás, kaparás
(biz), küret (szak), magzatelhajtás, terhességmegszakítás, angyalcsinálás (rég)
ábra (fn) ✧ illusztráció, szövegkép, kép, rajz,
grafika, ábrázolás, diagram (szak), figura (rég),
forma (rég)
✧ (szleng): helyzet, szituáció, tényállás
abrak (fn) ✧ takarmány, abraktakarmány, szemestakarmány, lótakarmány, lótáp
✧ (szleng): ennivaló, táplálék, étel, élelmiszer,
eledel, eleség, élelem, elemózsia, fogás, kaja,
zaba (szleng)
ábránd (fn) ✧ ábrándkép, ábrándvilág (vál),
ábrándozás, álom, álomkép, délibáb, vágyálom, légvár, utópia, tündérkép (vál), illúzió, fantazma, fantazmagória, képzelgés,
képzelõdés, fantázia, elképzelés, képzemény
(rég) ✦ VALÓSÁG, REALITÁS
ábrándos (mn) ✧ álmodozó, merengõ, elmerengõ, álmatag, regényes (rég), méla, képzelgõ, fellegjáró ✦ FÖLDHÖZRAGADT, GYAKORLATIAS, REALISTA
✧ fellegekben járó, irreális, illuzórikus, illuzórius (vál), délibábos ✦ REÁLIS
ábrándozik (ige) ✧ álmodozik, álmokat szõ, ábrándokat szõ, ábrándokat kerget, mereng,
mélázik, a fellegekben jár, légvárakat épít,
fantáziál, képzelõdik, képzeleg, révedezik |
andalog (rég)
ábrázat (fn) ✧ arc, arculat (rég), orca, kép (biz),
fizimiska (biz), fiziognómia (vál), pofa (durva), pofázmány (szleng), cifferblatt (biz), képes fele 〈vkinek〉, pónem (szleng), pofalemez
(szleng), pofográfia (rég)
✧ (rég): ábra, kép
ábrázol (ige) ✧ lerajzol, megrajzol | fest
✧ megjelenít, megelevenít, elénk állít, elénk
tár, leír, bemutat, szemléltet, megrajzol, jellemez, érzékeltet, lefest, feltüntet 〈vmilyennek〉, kifejez, tükröz, képet ad
abroncs (fn) ✧ kerékabroncs, ráf (táj), pánt,
vasalás, gumiabroncs, gumiköpeny
abrosz (fn) ✧ asztalterítõ, asztalkendõ, terítõ,
asztalruha (táj)
✧ (táj): lepel, lepedõ, ponyva
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abszolút
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abszolút I. (mn) ✧ teljes, tökéletes, százszázalékos, hiánytalan, örök érvényû [igazság],
fenntartás nélküli [bizalom] ✦ FOGYATÉKOS,
TÖKÉLETLEN, VISZONYLAGOS
✧ korlátlan, abszolutisztikus, egyeduralmi, önkényes, önkényúri, önkényuralmi, önhatalmú, feltétlen, korlátozatlan, totális ✦ KORLÁTOZOTT

abszolút II. (hsz) ✧ (biz): teljesen, abszolúte
abszolvál (ige) ✧ végbizonyítványt szerez
✧ befejez, végrehajt, elintéz
✧ (rég): fölment, feloldoz
absztinens (fn és mn) ✧ antialkoholista, önmegtartóztató, bornemissza (rég) | józan, mértékletes ✦ ISZÁKOS, RÉSZEGES, BORISSZA (rég)
absztrakt (mn) ✧ elvont, elvonatkoztatott, elméleti, teoretikus, gondolati, spekulatív, filozofikus, akadémikus ✦ KONKRÉT, KÉZZELFOGHATÓ
✧ nonfiguratív
abszurd (mn) ✧ képtelen, lehetetlen, elképesztõ, bizarr, groteszk, fantasztikus, esztelen, értelmetlen ✦ MEGSZOKOTT, MINDENNAPI, SZOKVÁNYOS

abszurdum (fn) ✧ abszurditás, képtelenség, lehetetlenség, esztelenség, értelmetlenség, ostobaság
acél (fn) ✧ (rég): vas, kard, penge
acélos (mn) ✧ edzett, szívós, kemény inú, keménykötésû, erõs, vasgyúró ✦ ERÕTLEN ,
PUHA, PUHÁNY
✧ hajlíthatatlan, megingathatatlan, tántoríthatatlan, határozott, sziklaszilárd ✦ HATÁROZATLAN, BEFOLYÁSOLHATÓ
✧ [hang]: érces, csengõ, zengõ
acéloz (ige) ✧ edz, erõsít, megkeményít, keményít
ács (fn) ✧ építõmester, bárdolómester (táj)
acsarkodik (ige) ✧ áskálódik, ellenségeskedik,
fenekedik (rég), bosszút forral, acsarog (táj),
agyarkodik (táj), ordít
ácsingózik (ige) ✧ áhítozik, vágyik, vágyakozik, vágyódik, kíván, sóvárog, epekedik, epedezik, eped, óhajt, áhít
✧ álldogál, ácsorog, állong (rég)
ácsmunka (fn) ✧ ácsolás, ácsolat, állványzat,
gerendázat, szaruzat (táj)
ácsol (ige) ✧ épít, farag, gyárt (rég)
ácsorog (ige) ✧ álldogál, állong (rég), várakozik, ácsingózik (táj), dángubál (táj), ámbolyog
(táj), meredezik (táj) ✦ MEGY, HALAD
✧ lebzsel, tétlenkedik, helébel (rég)
ad (ige) ✧ odaad, adogat, átad, nyújt, átnyújt,
odanyújt, oszt, osztogat, juttat ✦ KAP | ELVESZ
✧ [ruhadarabot]: felad, húz 〈vmit vkire〉, ráhúz,
ráad, bújtat 〈vmibe〉, belebújtat 〈vmibe〉
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addig
✧ tesz, hozzátesz, hozzáad, vegyít, hozzávegyít
✧ odaad, ajándékoz, juttat, adományoz, adakozik, spendíroz (biz) | felajánl | elad, árul, árusít ✦ KÉR, VESZ
✧ átenged, rendelkezésre bocsát, biztosít
✧ szolgáltat 〈vmit〉, ellát 〈vmivel〉
✧ hagy, enged, engedélyez, [idõt] kiszab
✧ eredményez, létrehoz | terem, megterem
✧ nyújt, kölcsönöz, felruház 〈vmivel〉
✧ kiad, kibocsát, [hangot] hallat
✧ elõad, bemutat, játszik, eljátszik | megjátszik,
mutat, tettet
✧ [összejövetelt]: tart, rendez
✧ 〈vmire〉: törõdik 〈vmivel〉, gondja van 〈vmire〉,
gondot fordít 〈vmire〉
✧ közvetít, sugároz
adag (fn) ✧ fejadag, rész, dózis, porció | kvantum (rég), hányad
adagol (ige) ✧ feloszt, szétoszt, kimér, porcióz
(táj), kiporcióz, dozíroz (vál)
✧ berak, betesz
adakozik (ige) ✧ ad, adományoz, jótékonykodik, alamizsnálkodik (rég), spendíroz (biz),
ajándékoz, [pénzt] osztogat ✦ KÉREGET
adakozó (mn) ✧ bõkezû, gavalléros, áldozatkész, nagylelkû, alamizsnálkodó, jótékony,
jótékonykodó, adonyi (táj) ✦ FÖSVÉNY, SZÛKMARKÚ, ZSUGORI
adalék (fn) ✧ adat, hozzáadás, hozzátétel, kiegészítés, járulék
✧ adalékanyag
ádámcsutka (fn) ✧ pajzsporc (szak), nyeldeklõ, ádámalma (táj), ádámfalat (táj), ádámkörte
(táj), gégecsutka (táj) | gége
adás (fn) ✧ közvetítés, sugárzás, mûsor, mûsorsugárzás, program ✦ VÉTEL
adásvétel (fn) ✧ adás-vevés, áruforgalom, üzlet, üzletkötés, bolt, forgalom, kereskedés, kereskedelem
adat (fn) ✧ adalék, tény, értesülés, információ,
bizonyíték
adatgyûjtés (fn) ✧ összegyûjtés, vizsgálódás, tanulmányozás, kutatás, búvárkodás
adatszolgáltatás (fn) ✧ adatközlés
ádáz (mn) ✧ vad, elvakult, engesztelhetetlen,
könyörtelen, véres, bõsz (vál), bõszült, felbõszült, esküdt [ellenség], dühös, dühödt, nekidühödött, elkeseredett, gonosz, megveszekedett (táj) | indulatos, erõszakos, kegyetlen,
veszett (rég), mérges (rég) ✦ BÉKÉS, NYUGODT,
SZELÍD

✧ szörnyû, pusztító, dühöngõ, tomboló, iszonyú, iszonyatos, borzasztó
addig (hsz) ✧ odáig, eladdig (vál), addiglan
(rég), míglen (rég), addigelé (táj)

addigra
✧ azalatt, aközben, azonközben (rég)
addigra (hsz) ✧ akkorra, akkorára (táj), ekkorára (táj)
adjusztál (ige) ✧ kikészít, csínoz (szak), felszerel | átszerkeszt, átfésül, átjavít, átdolgoz
✧ (táj): üt, ver, ütlegel, püföl
adminisztráció (fn) ✧ ügyintézés, ügykezelés,
ügyvitel, adminisztrálás, igazgatás
✧ apparátus, közigazgatás, államigazgatás, kormányzat, bürokrácia (rég)
adó1 (fn) ✧ adóállomás, adóberendezés, adótorony, leadóállomás, rádióállomás, rádióadó, televízióállomás, televízióadó, tévéadó,
átjátszóállomás, adókészülék
✧ csatorna, tv-csatorna
adó2 (fn) ✧ járulék, illeték, jövedelemadó, dézsma (rég), tized (rég), kilenced (rég), harács
(rég), porció (rég), sarc (rég), esztendei jövedelem (rég)
adóállomás (fn) ✧ adó, adóberendezés, adótorony, leadóállomás, rádióadó, rádióállomás, tévéállomás, televízióállomás, televízióadó, tévéadó, átjátszóállomás, adókészülék
adóbehajtás (fn) ✧ adószedés, egzekúció (rég)
adócsõ (fn) ✧ adólámpa, elektroncsõ
adódik (ige) ✧ elõfordul, elõadódik, megesik,
akad, kerül, kerülközik (táj), találkozik (rég)
✧ [alkalom]: nyílik, kínálkozik, jön
✧ származik, következik, fakad, ered, folyik, támad | létrejön, keletkezik
adófizetés (fn) ✧ adózás, adólevonás, sarc (rég)
adófizetõ (mn és fn) ✧ adózó, adókötelezett,
adóköteles, adóviselõ, adóalany, tributárius
(rég), kontribuens (rég)
adogat (ige) ✧ ad, kézrõl kézre ad, adogál (táj),
adosgat (táj) | passzolgat, tologat
✧ szervál (szak)
adóhátralék (fn) ✧ adótartozás, restancia (biz)
adóköteles (mn) ✧ adó alá esõ, adókötelezett,
tributárius (rég)
adoma (fn) ✧ anekdota, vicc, élc (rég), történet
adomány (fn) ✧ ajándék, felajánlás, hozzájárulás, támogatás, dotáció, segedelem (rég), könyöradomány, alamizsna, obulus, prezent
(rég), ófera (táj)
✧ adománybirtok
adománybirtok (fn) ✧ donáció, adomány, benefícium (rég), hûbérbirtok, javadalom
adományoz (ige) ✧ ad, ajándékoz, juttat, adakozik, spendíroz (biz), donációzik (rég), kiutal
✧ ráruház, átruház
adományozás (fn) ✧ adomány, ajándék, ajándékozás, donáció (rég)
adományozó (fn) ✧ ajándékozó, adakozó,
legator (rég), donátor (rég)
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ágál
adoptál (ige) ✧ örökbe fogad, magához vesz,
nevére vesz, nevére írat, örökbõl tart (táj)
adós (mn és fn) ✧ tartozó, hátralékos, eladósodott, sáros (szleng), lógó (szleng)
adósság (fn) ✧ tartozás, kölcsön, hátralék, kötelezettség, hiány, sár (szleng)
adótorony (fn) ✧ adó, adóállomás, leadóállomás, átjátszóállomás | televízióadó, tévéadó,
televízióállomás | rádióadó, rádióállomás
adott (mn) ✧ jelenlegi, szóban forgó, illetõ,
mostani, fennálló, meglevõ, létezõ, tényleges
✧ meghatározott, bizonyos, konkrét
adottság (fn) ✧ körülmény, helyzet, viszonyok,
lehetõségek, feltételek
✧ tehetség, alaptermészet, rátermettség, képesség, hajlam, érzék, fogékonyság, beállítottság,
hajlandóság, alkat
adó-vevõ I. (mn) ✧ kereskedõ, kufárkodó (rég),
áruló (rég)
adó-vevõ II. (fn) ✧ rádió, televízió, antenna,
adó-vevõ állomás, átjátszóállomás
adózás (fn) ✧ adófizetés, adórendszer
adózik (ige) ✧ adót fizet, kontribuál (rég) | hódol 〈vminek〉
✧ 〈vmiért〉: bûnhõdik, lakol, megfizet
adu (fn) ✧ ütõkártya, tromf (rég)
✧ (biz): nagyágyú (szleng), visszavágás, döntõ érv
afelé (hsz) ✧ arra, oda, amarra, abba az irányba ✦ AFELÕL, ONNAN
afelõl (hsz) ✧ arról, aziránt, attól, amiatt, azért
| onnan, amonnan, abból az irányból ✦ ETTÕL, EZÉRT | INNEN
affektál (ige) ✧ szenveleg, kényeskedik, finomkodik, finnyáskodik, ceremóniázik, kéreti
magát, negédeskedik (rég)
✧ színlel, tettet, pózol, megjátssza magát, negélyez (rég)
afféle (nm) ✧ olyanféle, olyasféle, olyasmi,
olynemû (rég) ✦ EFFÉLE
affér (fn) ✧ összeütközés, nézeteltérés, összetûzés
✧ (rég): lovagias ügy, párbaj, becsületbeli ügy
✧ (rég): viszony, liezon, kaland
aforizma (fn) ✧ szállóige, aranyköpés (biz), bölcsesség, kádencia (rég)
ág (fn) ✧ faág, gally, hajtás, vesszõ, venyige, ágbog, suháng (táj)
✧ leszármazás, származás, eredet
✧ szál, vonulat [cselekményé]
✧ ágazat, szak, szakág, domínium (rég) | szárny
ágál (ige) ✧ gesztikulál, hadonászik, motollál
(táj) | szónokol, handabandázik, hetvenkedik,
nagyzol, pofázik (durva), szájhõsködik, hangoskodik, fontoskodik, felvág
✧ vitatkozik, tiltakozik, szájaskodik, kapálódzik
〈vmi ellen〉
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