ÉRTELMEZÕ RÉSZ TÉMAKÖRÖK SZERINT

1. ÁLLATVILÁG

amerikai orrondi jabiru (gólyaféle madár Amerikában; Földi J.
és Vajda P.)
amerikai szaladár nandu
bájdalár csalogány
bálványkígyó anakonda
berzengõ küzdér pajzsos cankó
bikaeb bulldog (Szécsi F.)
billegény barázdabillegetõ (Kazinczy F.)
bóbitár fácán
bõgöncz bõgõmajom
bõrmadár denevér
brasiliai szarka tukán
(Apáczai Cs. J.)
büdösféreg poloska
cetló rozmár (Bugát P.)
csecsiszákos amerikai oposszum
csiröge trupiál (amerikai madár;
Chernel I.)
csörgöncz a csörgõkígyók legveszedelmesebb faja (Hanák J.)
dalabáj zenér fülemüle (Vajda P.)
disznóhal delfin (Mikes K.)
duzajkú ebfej mandrill
éger csörej tarka egérormányos
egérpinty csíz
éger zományka kék egérlevelész
éjjelibútor macska (székely szó)
érzõszarv csáp
fekete szárnyoncz maláji repülõkutya
fonalóc a trichinás húsban lévõ
fonálféreg

futoncz futrinka (Bugát P.)
gerezdes pirék nagy lucfenyõ
pajzstetû
góliátkígyó boa constrictor
gór ugrány óriási kenguru
habarnyica polip
havasi zajgár havasi csóka
héjanc rák
húros madár énekes rigó
jegyes szurkocs fehérfoltos fenyõbogár
juhteve láma
kakasleppentyû a kakas „szakálla”
kalmár-tinta-féreg tintahal
karházi nyikor nagy nyárfacincér
káripi zsiradály szuszók (délamerikai madár)
kávás tsiga kagyló (Földi J.)
kékbegyû zenér kékbegy
kelempászmadár a mókus tréfás
(tájnyelvi) elnevezése
kõfali fölleng sarlós fecske

közönséges édencz paradicsommadár
közönséges rémke havasmaki
küllöny tengeri csillag (az öt
„küllõrõl”; Hanák J.)
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lángmadár flamingó (Arany J.)
légymadár kolibri
lelkészmadár v. plébános tui (újzélandi madár)
lidércdenevér vámpír
lófiú csikó (székely szó)
lomhár szamár (Szemere P.)
lószamár öszvér
lószarvas rénszarvas (Sándor I.)
málnapásztor a medve tréfás
neve (székely szó)
mormogzsebõcz valószínûleg a
földimókus, de lehetséges,
hogy zseb-ürge
mosó talpály mosómedve
neszelõ a szarvas orra
nyakorjány zsiráf (Hanák J.)
nyarga strucc (Hanák J.)
nyargalócz iramszarvas (Földi J.)
nyírligeti eszelény nyírfalevélsodró
nyöszörgõ mimõk csuklyásmajom
orvoskígyó vipera
ostoba halászcsér noddi (tengeri
szigetek madara; Chernel I.)
õrdaru õrzésre kiállított, egy lábon álló daru; míg másik lábának karmai közt követ tart, ha
elszenderül, a követ leejti és a
zajra felébred. Több családi címerben elõforduló, éberséget
jelképezõ madár
papírskorpió a papírt szétrágó
könyvmoly (Jókai M.)
perui gyapjas egér csincsilla
(Toldy G.)
pofókmadár bukkó (dél-amerikai
madár; Földi J.)
pompály kolibri (Vajda P.)

poroszkateve dromedár
publikánmadár papagáj (erdélyi
szó)
rágony a férgek állkapcsa
repülõ betyárság a ragadozó madarak (Herman Ottó)
repülõ Dioméd albatrosz
(Földi J.)
röstnök lajhár (Dugonics A.)
sajgatóhal rája
szaladár strucc (Vajda P.)
szarmadár büdösbanka (Upupu
epops. Jellegzetes hangja „hupupu”)
szárnyasegér bõregér, denevér
százláboncz pincebogár
Szent Péter agara a medve tréfás
neve Erdélyben
szörnyeg medúza
tapintyú csáp
tengeri katona vízi lény, kard
van az oldalán, mellyel átdöfi a
hajók oldalát
tengeri kutya fóka
tengeri ló rozmár (Sándor I.)
tengeri oroszlán rozmár
tengeri sáska languszta
(Toldy G.)
tengeri szerzetes v. tengeri püspök halszerû állat, mely a part-
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hoz csalt embert a víz alá rántja és leharapja a fejét
téntaféreg tintahal, szépia
ténta fosó sépia tintahal, szépia
(Miskolczi G.)
tevekecske láma
teveõz vikunya (a lámával rokon
dél-amerikai állat)
tevepárduc zsiráf (búr elnevezés)
titkár kígyósas protonotárius
madár
tölgykéreg guboncz gubacsdarázs
törvényfa madár akasztófán tevékenykedõ holló
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ugatár kutya (Jókai M.)
ugrány kenguru (Földi J.)

vadembermajom csimpánz
virágmadár kolibri
vízi egyszarvú narvál (Jókai M.)
zöldeskék jegér jégmadár
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2. A MAGYAR...

a magyar Abraham a Santa
Clara Blaskovics András
a magyar Adelung Márton József
a magyar Ajax Kinizsi Pál
a magyar Akropolisz a budai vár
(Andersen, a meseíró)
a magyar Alkibiadész Balassi
Bálint

a magyar Amazónia Gemenc vidéke
a magyar Amphion Balassi Bálint
a magyar Anakreón Kisfaludy
Sándor
a magyar Arion Rózsavölgyi
Márk
a magyar Balzac Kemény Zsigmond
a magyar Baskircsev Mária Vészi Margit (Ady E.)
a magyar Birmingham Nagyvárad (Széchenyi I.)
a magyar Bismarck Tisza Kálmán
a magyar Boz Pákh Albert
a magyar Byron Széchenyi István (Németh L.)
a magyar Cambridge Sárospatak
a magyar Cellini Szentpéteri József

a magyar Cicero Péchy István
és Csáky István
a magyar Cid Thury György
a magyar Clavigo Döbrentei Gábor
a magyar Compostella Nagyvárad
a magyar Curtius Teleki Pál
(Bajcsy-Zsilinszky E.)
a magyar D’Artagnan Teleki
Sándor (id. Dumas)
a magyar Délosz Tihany
a magyar Démokritosz Sebestyén Gábor
a magyar Descartes Németh
László (Vekerdi L.)
a magyar Desmoulins Camille
Vasvári Pál (Pongrácz L.)
a magyar Detroit Hódmezõvásárhely, ahol a Pouli-t gyártották
a magyar Dickens Balázs Sándor (Mikszáth K.), valamint
Gárdonyi Géza (Ady E.)
a magyar Egmont Batthyány
Lajos (Szemere B.)
a magyar Escorial a budaszentlõrinci pálos monostor
a magyar eukaliptusz az akác
a magyar Faust Hatvani István
a magyar Fudzsijáma Gulács
a magyar Gandhi Magyar Ede
(Õ építette a szegedi Lófara-házat)
a magyar Gascogne az egykori
Sáros vármegye
a magyar Gibraltár Pétervárad

