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A, Á

² 〈~ valamire〉: törõdik 〈valamivel〉; gondja van 〈valamire〉
² [hangot]: hallat
² [összejövetelt]: tart, rendez
² [ruhadarabot 〈~ valakire〉]: felad, húz,
ráhúz, ráad; öltöztet 〈valakit〉
adat (fn) ² információ, tény, értesü-

lés, bizonyíték
abbahagy (ige) ² félbehagy, félbe-

szakít, félretesz

² leszokik 〈valamirõl〉; eláll 〈valamitõl〉
ábra (fn) ² illusztráció, kép, rajz,

grafika, diagram (szak)
² (biz): helyzet
ábrándozik (ige) ² álmodozik, me-

reng, fantáziál, képzelõdik, képzeleg, mélázik
² 〈~ valakirõl, valamirõl〉: álmodozik 〈valakirõl, valamirõl〉, fantáziál 〈valakirõl, valamirõl〉
ábrázol (ige) ² lerajzol, megrajzol |
lefest
² megjelenít, megelevenít, bemutat,
szemléltet, megrajzol, jellemez,
érzékeltet
ad (ige) ² odaad, adogat, átad, nyújt,
átnyújt, oszt, osztogat, juttat
² tesz, hozzátesz, hozzáad, vegyít
² ajándékoz, juttat, adományoz, adakozik
² átenged, biztosít
² szolgáltat; ellát 〈valamivel〉
² hagy, enged, engedélyez, kiszab
² eredményez, létrehoz | terem, megterem
² nyújt, kölcsönöz; felruház 〈valamivel〉
² kiad, kibocsát
² elõad, bemutat, játszik, eljátszik |
megjátszik, mutat, tettet
² közvetít, sugároz

ádáz (mn) ² vad, elvakult, engesztel-

hetetlen, könyörtelen
² szörnyû, pusztító, dühöngõ
addig (hsz) ² odáig
² azalatt, aközben
adó1 (fn) ² adótorony, rádióadó, té-

véadó
² csatorna, tv-csatorna
adó2 (fn) ² járulék, illeték, jövede-

lemadó, dézsma (rég)
adomány (fn) ² ajándék, felajánlás,

hozzájárulás, támogatás
² könyöradomány, alamizsna
adós (mn és fn) ² tartozó, hátralé-

kos, eladósodott, sáros (szleng)
adósság (fn) ² tartozás, kölcsön,

hátralék, kötelezettség
adott (mn) ² jelenlegi, mostani,

fennálló, meglevõ, létezõ, tényleges
² meghatározott, bizonyos, konkrét
ág (fn) ² faág, gally, hajtás, vesszõ
² leszármazás, származás, eredet
² ágazat, szak, szakág
agg I. (mn) ² elaggott, öreg, idõs, vén
² régi, avult, elavult, ásatag, õsrégi
agg II. (fn) ² aggastyán, öregember,
vénember
aggodalom (fn) ² aggódás, aggály,
félsz, szorongás, félelem, balsejtelem, majré (szleng), rinya (szleng)
aggódik (ige) ² aggodalmaskodik,
izgul, nyugtalankodik, idegeske-

² = szinonimasor bevezetése, | = jelentésárnyalatok elkülönítése
; = vonzatváltás, [ ]: = értelmi kiegészítés, 〈 〉 = vonzatok

A, Á

agy

A, Á

dik, szorong, majrézik (szleng),
rinyál (szleng)
² 〈~ valakiért, valamiért〉: félt 〈valakit, valamit〉
agy (fn) ² agyvelõ
² ész, értelem, elme, felfogóképesség, szürkeállomány
² fej, fõ (vál), kobak (biz)
² kerékagy | puskaagy, puskatus
ágy (fn) ² fekhely, fekvõhely, hálóhely | pamlag, heverõ, dívány, kanapé, priccs, kerevet (rég), nyoszolya (rég), szófa (rég) | rekamié
² meder, fenék, alj, bemélyedés
² ágyás, virágágy
agyafúrt (mn) ² ravasz, furfangos,
leleményes, góbé
ahol (hsz) ² hol (vál)
² bárhol, akárhol, valahol, akármerre,
bármerre, valamerre
ahonnan (hsz) ² amerrõl, honnan,
merrõl (vál)
² bárhonnan, valahonnan
ajándék (fn) ² ajándéktárgy, adomány, jutalom, prezent (rég), vásárfia (táj)
ajánl (ige) ² javasol, javall, indítványoz, tanácsol, proponál (id)
² [árut]: kínál, árusít
² [könyvet]: dedikál
ajtó (fn) ² bejárat, bemenet, kapu,
ajtónyílás
² [valamibe vezetõ]: út, belépés 〈valahova〉
akad (ige) ² megakad, elakad, szorul
² adódik, elõadódik, kerül, kínálkozik
akadály (fn) ² gát, torlasz, kordon,
barikád
² nehézség, korlát, bökkenõ, buktató,
bibi (biz)
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akció
akadályoz (ige) ² gátol, gáncsol,

hátráltat, megakaszt, blokkol, hendikeppel (id), obstruál (rég); betart
〈valakinek〉 (szleng)
² feltart 〈valakit〉; lábatlankodik, hátramozdít
akadékoskodik (ige) ² kötözködik,
kötekedik, gáncsoskodik, kellemetlenkedik, kicsinyeskedik, bakafántoskodik (rég)
akadémia (fn) ² tudományos társaság, tudós társaság (rég)
² fõiskola
akar (ige) ² szándékozik, szándékszik, igyekezik
² kíván, óhajt; vágyik 〈valamire〉, vágyakozik 〈valamire〉
akarat (fn) ² akarás, törekvés, szándék, igyekezet | akaraterõ
² elhatározás, célkitûzés
² követelés, kívánság
akaratos (mn) ² makrancos, dacos,
makacs, engedetlen, csökönyös,
konok, önfejû
akárcsak (ksz) ² mint, akár
akárhogy, akárhogyan (hsz) ² bárhogy, bárhogyan, bármiképpen
akárki (nm) ² akárkicsoda, bárki,
valaki, herkópáter (táj)
akármi (nm) ² bármi | akármilyen,
bármilyen
akaszt (ige) ² 〈~ valahova〉: függeszt
〈valahova〉, lógat 〈valahova〉, aggat 〈valahova〉, biggyeszt 〈valahova〉 (biz)
² 〈 ~ valamihez 〉: kapcsol 〈 valamihez 〉,
hozzákapcsol 〈valamihez〉, hozzáerõsít 〈valamihez〉, csatol 〈valamihez〉
² kivégez, felakaszt, felköt, felhúz
akció (fn) ² tevékenység, tett, cselekvés, cselekedet, ténykedés, cselekvéssorozat

(biz) bizalmas – (durva) durva, sértõ – (id) idegen – (pej) pejoratív – (rég) régi, régies
(szak) szaknyelvi – (szleng) szleng, diáknyelvi – (táj) tájnyelvi – (tréf) tréfás – (vál) választékos

aki

alaposan
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² vállalkozás, megmozdulás, mozga-

lom, eljárás, beavatkozás, bevetés,
közbelépés, kampány
² [sportban]: támadás, kezdeményezés
aki (nm) ² amelyik
akkor (hsz) ² akkoriban, aznap
akkora (nm) ² olyan
akkoriban (hsz) ² akkor, akkortájt,
akkortájban
ákombákom (fn) ² firka, irkafirka,
krikszkraksz, macskakaparás (biz)
aktív (mn) ² tevékeny, serény, buzgó,
ügybuzgó, energikus, agilis (id)
alá (hsz) ² alája, lefelé, le, alulra,
lejjebb
alacsony (mn) ² kis, kicsi, pöttöm,
törpe, babszem, görcs (pej), porbafingó (durva), seggdugasz (durva),
csökött (táj)
² csekély, sekély, jelentéktelen, elhanyagolható
² (vál): hitvány, alantas, silány, alpári
aláír (ige) ² láttamoz, ellenjegyez,
szignál, alákanyarít (biz), parafál
(szak)
² (biz): elfogad, helyesel, elismer;
beleegyezik 〈valamibe〉; egyetért 〈valamivel〉
alak (fn) ² forma, idom, alakzat,
körvonal, formátum, külsõ, kontúr
(id) | testalkat, termet, felépítés
² (biz): személy, egyén, valaki, férfi,
muki (biz), pofa (biz)
² szereplõ, hõs, figura
alakít (ige) ² formál, formáz, gyúr;
idomít 〈valamihez〉
² megjelenít, megszemélyesít, megformál, elõad, megtestesít, játszik
² szervez, alapít, létrehoz, létesít, alkot, kreál

alaktan (fn) ² morfológia
alakul (ige) ² képzõdik, érlelõdik,

keletkezik, kovácsolódik, módosul
| szervezõdik
² változik | fejlõdik; válik 〈valamilyenné〉, lesz 〈valamilyenné〉
alamuszi (mn) ² alattomos, ravasz,
sunyi, lapító, képmutató, álnok,
fondorlatos
² (táj): mamlasz, bátortalan, félénk,
gyámoltalan, gyáva
alap (fn) ² aljzat, alapzat, talapzat,
lábazat, talpkõ, fundamentum
(szak)
² lényeg, kiindulópont, alapfeltétel,
alapeszme, veleje 〈valaminek〉, kvintesszencia (id) | indíték, ok, motiváció, rugó
² háttér, elõzmény | irányelv, szabvány, norma
² forrás, tõke, pénzalap
alapít (ige) ² létesít, létrehoz, megszervez, szervez, felállít, megteremt, gründol (biz), fundál (rég)
alapító (mn) ² létesítõ, létrehozó,
megteremtõ, adományozó, fundátor
(rég)
alapítvány (fn) ² donáció (rég), benefícium (rég)
alapos (mn) ² megalapozott, nyomós, komoly, jogos, döntõ, indokolt
² gondos, pontos, részletes, aprólékos, elmélyült, precíz
² jelentõs, gyökeres, mélyreható, teljes, radikális, átfogó
alaposan (hsz) ² részletesen, mélyrehatóan, behatóan, kimerítõen,
istenigazában
² pontosan, tökéletesen, precízen, jól,
hibátlanul

² = szinonimasor bevezetése, | = jelentésárnyalatok elkülönítése
; = vonzatváltás, [ ]: = értelmi kiegészítés, 〈 〉 = vonzatok

A, Á

alapoz

A, Á

² nagyon, rendesen, kiadósan, dere-

kasan, tisztességesen, istenigazában, keményen, cefetül
alapoz (ige) ² 〈~ valakire, valamire〉: épít
〈valakire, valamire〉; számol 〈valakivel, valamivel〉
alapul (ige) ² 〈~ valamin〉: alapszik 〈valamin〉, nyugszik 〈valamin〉; épül 〈valamire〉; gyökerezik 〈valamiben〉
alapvetõ (mn) ² fontos, lényeges,
elengedhetetlen, nélkülözhetetlen,
meghatározó, kulcsfontosságú |
égetõ, létfontosságú | fõ, elemi,
sarkalatos, kardinális (id)
² õsi, elsõdleges, elsõ, primer
² gyökeres, mélyreható, radikális
alatt (nu) ² keresztül, által, át, folyamán, közben, során
² idejében, korában
alattomos (mn) ² sunyi, rosszindulatú, fondorlatos, álnok, kétszínû,
körmönfont, rókalelkû (vál)
alávaló (mn) ² aljas, gyalázatos,
becstelen, megvetendõ, elvetemült,
bitang
² értéktelen, hitvány, silány
² [hazugság]: szemenszedett, égbekiáltó
áld (ige) ² dicsér, magasztal, dicsõít, imád; hálálkodik 〈valakinek〉
áldás (fn) ² kegyelem, kegy, malaszt
² jóváhagyás, beleegyezés, igenlés,
hozzájárulás
² haszon, elõny, nyereség
áldoz (ige) ² [szertartásban]: felajánl, bemutat
² 〈~ valamiért〉: odaad 〈valamiért〉; szentel 〈valaminek〉
² 〈~ valamire〉: költ 〈valamire〉, kiad 〈valamire〉, ráfordít 〈valamire〉, rászán 〈valamire〉, fordít 〈valamire〉

alkalmazott
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áldozat (fn) ² mise, szentmise, szer-

tartás
² mártír, vértanú
² sértett, károsult
² önmegtagadás, önfeláldozás, le-

mondás
alig (hsz) ² nemigen, kevéssé, kissé,

kismértékben, ritkán, elvétve
² nehezen, bajosan, üggyel-bajjal,

szûken
² alighogy, amint, mihelyt
alja (fn) ² feneke 〈valaminek〉
² vége, maradék, maradvány
² salakja 〈valaminek〉, utója 〈valaminek〉,

seprõ, üledék, zacc
² (pej): söpredék, csõcselék
aljas (mn) ² alávaló, gonosz, elvete-

mült, becstelen
alkalmas (mn) ² megfelelõ, felhasz-

nálható, hasznavehetõ, célszerû,
odavaló, alkalmatos (táj)
alkalmatlan (mn) ² képtelen, hasznavehetetlen, tehetetlen, ügyetlen
² idõszerûtlen, kedvezõtlen, rossz
² terhes, nyûgös, bosszantó, idegesítõ, kellemetlen
alkalmaz (ige) ² használ, felhasznál,
igénybe vesz
² foglalkoztat, szerzõdtet, fogad, felfogad
² 〈~ valamire〉: vonatkoztat 〈valamire〉,
lefordít 〈valamire〉, átvisz 〈valamire〉,
ráhúz 〈valamire〉 (biz)
² 〈~ valamire〉: átdolgoz 〈valamire〉, adaptál 〈valamire〉, átültet 〈valamire〉 | hangszerel 〈valamire〉
alkalmazott I. (mn) ² gyakorlati, tapasztalati
² felhasznált, átültetett, adaptált
alkalmazott II. (fn) ² dolgozó, munkavállaló, munkaerõ, beosztott

(biz) bizalmas – (durva) durva, sértõ – (id) idegen – (pej) pejoratív – (rég) régi, régies
(szak) szaknyelvi – (szleng) szleng, diáknyelvi – (táj) tájnyelvi – (tréf) tréfás – (vál) választékos

alkalom

állomás
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² cseléd, szolgáló, bejárónõ, szegõd-

ményes (rég)
alkalom (fn) ² lehetõség, mód, esély,
helyzet, körülmény, apropó, sansz
(biz), ziccer (biz)
² ünnep, összejövetel, szórakozás,
buli (biz)
alkony, alkonyat (fn) ² szürkület,
napnyugta, naplemente, napszállta,
sötétedés
² (vál): hanyatlás, pusztulás, vég
alkot (ige) ² létrehoz, teremt, kreál,
csinál, készít, formál, elõállít, produkál, képez | kifundál (biz)
² ír, költ, megfogalmaz | [zenemûvet]: komponál, szerez
alkotmány (fn) ² alaptörvény, alapszabály, szabályzat
áll 1 (ige) ² álldogál, ácsorog, vár,
rostokol, várakozik, szobrozik
(szleng), dekkol (szleng), posztol
(rég), silbakol (rég)
² van, található, elhelyezkedik
² pang | szünetel
² érvényes, érvényben van, hatályos
² mered, emelkedik, feláll
² 〈~ valakin, valamin〉: múlik 〈valakin, valamin〉; függ 〈valakitõl, valamitõl〉
² 〈~ valamit〉: bír, tûr, visel, elvisel, elszenved
áll2 (fn) ² állkapocs, állcsont
állam (fn) ² államszervezet, álladalom (rég)
² ország, nemzet, birodalom, impérium (rég)
állami (mn) ² kormányzati, kormány-, hivatalos, kincstári (biz)
² nemzeti, országos | hazai, belföldi,
honi, itthoni
állandó (mn) ² változatlan, maradandó, szilárd, stabil, mozdulatlan,

fix (biz), konstans (szak), statikus
(szak) | végleges, határozott
² szüntelen, folytonos, örökös, örök,
permanens (id) | kiapadhatatlan
² rendszeres, szokásos, megszokott,
rendes
állapot (fn) ² közérzet, hogylét, erõnlét, forma, kondíció, kondi (biz)
² helyzet, állás, státusz
² stádium, fok, szakasz, fázis
állapotos (mn) ² terhes, várandós,
viselõs, gravida (szak)
állás (fn) ² álláshely, alkalmazás,
munkaviszony, hivatal, munkahely, státusz, kenyérkereset, dolgozó (biz)
² õrhely, õrállás, õrség | lesállás, les
² szín, kocsiállás
² [istállóban]: boksz
álláspont (fn) ² nézet, felfogás, vélemény
² nézõpont, szempont, szemszög
állat (fn) ² jószág, barom (rég), bestia (rég)
² [emberre]: szörnyeteg, vadállat,
dúvad, barom (durva)
állhatatlan (mn) ² ingatag, ingadozó, változékony
² megbízhatatlan, szószegõ, kétkulacsos, inkonzekvens (id)
² csapodár, hûtlen, csélcsap
állít (ige) ² 〈~ valamit valahova〉: helyez
〈valamit valahova〉, tesz 〈valamit valahova〉, rak 〈valamit valahova〉
² emel, épít, létesít, alapít
² mond, kijelent, bizonygat, hangsúlyoz
² [szerkezetet]: beállít, igazít
állomás (fn) ² megálló, megállóhely, pályaudvar, vasútállomás,
stáció (rég)

² = szinonimasor bevezetése, | = jelentésárnyalatok elkülönítése
; = vonzatváltás, [ ]: = értelmi kiegészítés, 〈 〉 = vonzatok

A, Á

álmodik

A, Á

² telep, támaszpont, poszt, õrhely
álmodik (ige) ² álmot lát
² 〈~ valakirõl, valamirõl〉: álmodozik 〈valakirõl, valamirõl〉, ábrándozik 〈valakirõl,
valamirõl〉, fantáziál 〈valakirõl, valamirõl〉
álmodozó (mn) ² ábrándozó, me-

rengõ, révedezõ, képzelõdõ
álmos (mn) ² fáradt, aluszékony
² álmosító, egyhangú, monoton
álnok (mn) ² alattomos, aljas, csalárd, hamis, gonosz, kétszínû, tarkalelkû (táj)
álom (fn) ² alvás, szendergés, szundítás
² álomkép, álomlátás | látomás, vízió
(id) | vágyálom, ábránd
alsó I. (mn) ² lenti, alulsó, al- | földszinti
² alsóbbrendû, alárendelt
alsó II. (fn) ² alsónadrág, alsónemû,
alsóruha, fehérnemû, gatya (biz)
alsós (mn és fn) ² alsó tagozatos,
kisdiák, elemista (rég)
alszik (ige) ² durmol, alukál (biz),
hajcsikál (biz), szundizik (biz),
szunyál (biz), aluszik (vál), hál
(vál), nyugszik (táj)
által (nu) ² keresztül, segítségével,
útján, révén
általában (hsz) ² általánosságban,
többnyire, rendszerint, rendesen,
nagyrészt
² különben, egyébként
általános (mn) ² egyetemes, átfogó,
univerzális, generális
² elterjedt, közkeletû, ismert, szokásos, elfogadott, bevett, uralkodó
ám I. (hsz) ² bizony, igazán
ám II. (ksz) ² ámde, de, csakhogy,
azonban, bár, hanem, ámbár, ámbátor, habár, noha, jóllehet

anya
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amaz (mn) ² az, ama, ezen
amely (nm) ² mely, ami (biz) | ame-

lyik
amelyik (nm) ² melyik, amely
amerikai (mn és fn) ² amerikánus

(biz), ami (biz), amcsi (szleng), jenki (pej)
ami (nm) ² mi (vál) | amely, mely,
amelyik
amíg I. (hsz) ² ameddig, míg (vál),
míglen (rég)
amíg II. (ksz) ² miközben, mialatt,
amikor, mikor, azalatt
amikor I. (hsz) ² miközben, mialatt,
amíg, mikor (vál), mikoron (rég),
mihelyst (táj)
amikor II. (ksz) ² ha
² hiszen, hisz, elvégre, pedig, bár
amilyen (nm) ² milyen (rég), mily
(rég) | amekkora
amint I. (hsz) ² ahogy, ahogyan,
miképpen
amint II. (ksz) ² miután, ahogy, mihelyt, mihelyst (táj)
amúgy (hsz) ² úgy, egyébként, különben
analfabéta (fn) ² írástudatlan
² mûveletlen, tudatlan, tanulatlan |
tapasztalatlan
angol (mn és fn) ² angliai, angolszász, brit, szigetországi
angyal (fn) ² védangyal, õrangyal |
fõangyal, arkangyal, kerub, szeráf
| puttó
² tündér
² [megszólításként]: kedves, édes,
aranyos, drága
anya (fn) ² édesanya, anyu, anyuka,
mama, anyuci (biz), mamika (biz),
mami (biz), muter (biz), szülõanya
(vál), anyika (táj)

(biz) bizalmas – (durva) durva, sértõ – (id) idegen – (pej) pejoratív – (rég) régi, régies
(szak) szaknyelvi – (szleng) szleng, diáknyelvi – (táj) tájnyelvi – (tréf) tréfás – (vál) választékos

anyag

arat
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anyag (fn) ² szubsztancia (szak),

ár1 (fn) ² vételár, ellenérték, csere-

matéria (rég) | nyersanyag
² ruhaanyag, textil, szövet, kelme
² tárgy, tartalom, téma
² (szleng): kábítószer, drog, narkó
(biz), fû (szleng), koksz (szleng)
anyu, anyuka (fn) ² anya, édesanya,
mama, anyuci (biz), mami (biz),
muter (biz)
apa (fn) ² édesapa, papa, apu, apuka, papi (biz), atyus (biz), apuci
(biz), fater (biz)
apáca (fn) ² szerzetesnõ, nõvér, soror (rég)
apad (ige) ² süllyed
² fogy, fogyatkozik, csökken
² (vál): alábbhagy, alábbszáll, mérséklõdik
ápol (ige) ² gondoz, ellát, gyógyít,
dajkál; gondoskodik 〈valakirõl〉
² tisztán tart, rendben tart, mûvel,
karbantart
² [kapcsolatot]: fenntart, tart, erõsít
² [tervet]: dédelget, melenget
apostol (fn) ² követ, küldött, tanítvány
² hirdetõ, szószóló
április (fn) ² tavaszhó (rég), negyedhó (rég), Szent György hava (rég)
apró I. (mn) ² aprócska, csöppnyi,
kicsike, parány, pici, parányi,
cseppnyi, körömnyi, mákszemnyi,
miniatûr, kisded (rég), mikimáki
(táj)
² jelentéktelen, lényegtelen, csipcsup, elhanyagolható, mellékes,
pitiáner (biz)
apró II. (fn) ² aprópénz, váltópénz
² (biz): apróhirdetés
apu (fn) ² apuka, apa, édesapa, papa,
apuci (biz)

érték, díj, taksa (rég)
ár2 (fn) ² áradat, vízáradat, áradás,
árhullám, özönvíz, vízözön, özön,
árvíz, tengerár, sodor (rég)
arab (mn és fn) ² arabs (rég), arabus
(rég), mór (rég), szerecsen (rég),
szaracén (rég)
árad (ige) ² dagad, duzzad, emelkedik, nõ, megárad | kiárad, kiönt
² folyik, ömlik, hömpölyög, patakzik
² [érzés]: sugárzik
² [fény, illat]: áramlik, terjed
² [panasz]: dõl, ömlik
² [tömeg]: özönlik, tódul, zúdul
áram (fn) ² villanyáram, villany, villamosság, elektromosság
arany (fn) ² színarany
² aranypénz, aranyforint, aranyérem,
dukát (rég) | kincs, vagyon
² [jelzõként]: aranyszín, aranyszínû,
aranysárga | ritka, drága
arány (fn) ² arányosság, méretarány,
hányad, megoszlás, kvóta (szak),
ráta (rég)
² aránypár (szak)
² méret, nagyság, mérték, dimenzió,
mérv (vál)
² összhang, megfelelés
aranyos (mn) ² aranyozott
² aranyló, aranyszínû, aranyfényû
² bájos, kedves, kellemes, megnyerõ, rokonszenves, nyájas, barátságos, helyes, hercig (biz) | elbûvölõ,
édes, édi (biz), ennivaló (biz), ari
(szleng)
arasznyi (mn) ² kicsi, apró, rövid
arat (ige) ² betakarít, begyûjt
² [halál, járvány]: pusztít, tombol, dúl
² [sikert, diadalt]: elér, szerez

² = szinonimasor bevezetése, | = jelentésárnyalatok elkülönítése
; = vonzatváltás, [ ]: = értelmi kiegészítés, 〈 〉 = vonzatok

A, Á

arc

A, Á
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aszfaltbetyár

arc (fn) ² orca, ábrázat, fizimiska

áru (fn) ² árucikk, cikk, iparcikk, ter-

(biz), pofi (biz), pofa (durva) | arckifejezés, nézés, tekintet
² arculat, külsõ, megjelenés | imázs
arcátlan, orcátlan (mn) ² szemtelen, pimasz, szégyentelen, szemérmetlen, pofátlan
² gyalázatos, botrányos, felháborító,
vérlázító
árfolyam (fn) ² napi ár, kurzus (szak),
ázsió (rég)
argó (fn) ² tolvajnyelv | szleng, csibésznyelv, jassznyelv | diáknyelv
² [szakmai]: zsargon
árnyék (fn) ² homály, sötétség, borulat (táj)
² árny, árnyalak, szellem, kísértet,
fantom, rém, démon | látszat, árnykép, árnyékkép, tünemény (rég)
² bánat, szomorúság, levertség, melankólia
árok (fn) ² barázda, vájat, kanális,
csatorna, vályú, vízlevezetõ, sánc,
lefolyó, meder, ágy, gödör, mélyedés, bevágás, horhos (táj)
² [zenekari]: orkesztra
arrogáns (mn) ² kihívó, öntelt, fennhéjázó, felfuvalkodott, pökhendi
árt (ige) ² kárt tesz, rongál | mérgez
² 〈~ valakinek〉: sért, bánt, megkárosít;
kárára van 〈valakinek〉, sérelmet okoz
〈valakinek〉
ártalmas (mn) ² ártó, káros, kártékony, bomlasztó, pusztító
ártatlan (mn) ² tiszta, romlatlan,
makulátlan, feddhetetlen, erkölcsös, angyali | szûz, szûzi, érintetlen, szeplõtlen (rég), virgó (rég)
² bûntelen, vétlen
² ártalmatlan, veszélytelen, jóságos,
szelíd, jóhiszemû

mék, gyártmány, portéka | teheráru,
rakomány, szállítmány, fuvar
áruház (fn) ² árusítóhely, üzlethelyiség, üzletközpont, bevásárlóközpont, csarnok, hipermarket, szupermarket, diszkontüzlet, raktáráruház,
árucsarnok (rég), magazin (rég) |
ABC, ABC-áruház, ábécé (biz)
árul (ige) ² árusít, ad, elad, forgalmaz, kínál, értékesít; kereskedik
〈valamivel〉
árulkodik (ige) ² besúg, beárul, eláztat, beköp (szleng), bemószerol
(pej); megmond 〈 valakit valakinek〉;
köp (szleng)
² 〈~ valamirõl 〉: vall 〈 valamirõl〉; mutat
〈valamire〉, utal 〈valamire〉
áruló I. (mn) ² hitszegõ, köpönyegforgató, kétkulacsos, szószegõ,
hûtlen
² [jel]: árulkodó
áruló II. (fn) ² spion, spicli, besúgó,
júdás
árva (mn és fn) ² elárvult, apátlananyátlan
² társtalan, magányos, elhagyatott,
gazdátlan
² egyetlen, egy
árvíz (fn) ² ár, áradat, áradás, árhullám, özön, vízözön, víztömeg, dagály
ás (ige) ² [földet]: forgat, felás, feltúr
² váj, kotor, túr, kimélyít, kiváj, kiás,
bányászik
² [régész]: feltár, felszínre hoz
áskálódik (ige) ² áskál, intrikál, fondorkodik, vádaskodik, rágalmaz
aszfaltbetyár (fn) ² kapcabetyár, csibész, gazember

(biz) bizalmas – (durva) durva, sértõ – (id) idegen – (pej) pejoratív – (rég) régi, régies
(szak) szaknyelvi – (szleng) szleng, diáknyelvi – (táj) tájnyelvi – (tréf) tréfás – (vál) választékos

asszony

átvesz
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asszony (fn) ² hitves, feleség, nej,

pár
² nõ, nõszemély, fehércseléd (rég),
fehérnép (rég), asszonyember (táj),
asszonyszemély (táj)
át (nu) ² által, keresztül, végig, véges-végig, túlra
² révén, közvetítésével, útján
² folyamán
átad (ige) ² ad, odaad, átnyújt, átpasszol (biz)
² felavat, megnyit
² átenged, átruház
² közöl, tolmácsol, továbbmond, elmond, elbeszél
² [átadja magát 〈valaminek〉]: belemerül 〈valamibe〉, belemélyed 〈valamibe〉
² [energiát]: kisugároz
átejt (ige) ² (biz): becsap, félrevezet,
megtéveszt, megtréfál, átvág (biz),
bepaliz (biz), felültet (biz)
átír (ige) ² lemásol, átmásol, tisztáz
² átfogalmaz, átszövegez, átkölt
² áttesz, átültet, átdolgoz, adaptál
átkozott (mn) ² elátkozott, átokverte, istenverte
² [hideg]: dermesztõ, kutya, állati
átlag I. (fn) ² középérték, középarány
átlag II. (hsz) ² átlagosan, átlagban,
középértékben
átlag III. (mn) ² átlagos, közepes,
középszerû, közép-, szürke
átlátszó (mn) ² áttetszõ, fényáteresztõ
² leplezetlen, félreérthetetlen, kétségtelen, bizonyos, tagadhatatlan
átlép (ige) ² áthalad 〈 valamin〉, átmegy 〈valamin〉, keresztülmegy 〈valamin〉
² 〈~ valahova〉: átpártol 〈valahova〉, átigazol 〈valahova〉, átszerzõdik 〈valahova〉

² [életkort]: betölt, elér
² [szabályt]: áthág, megsért, megszeg
átmegy (ige) ² 〈~ valahova〉: átlép 〈valahova〉, átvonul 〈valahova〉
² 〈~ valakihez〉: meglátogat, megnéz;
átugrik 〈valakihez〉; vizitel 〈valakinél〉

(rég)

² 〈~ valahova〉: átpártol 〈valahova〉, átáll
〈valahova〉, átigazol 〈valahova〉, átszerzõdik 〈valahova〉
² 〈~ valamin〉: átél, megél; keresztülmegy 〈valamin〉
² levizsgázik, [vizsgát]: letesz
² [folyón]: átgázol | átúszik
átnéz (ige) ² 〈~ valamin〉: keresztülnéz 〈valamin〉, átkukucskál 〈valamin〉
² 〈~ valahova〉: átmegy 〈valahova〉, átugrik 〈valahova〉, átlép 〈valahova〉; meglá-

togat

² 〈 ~ valakin〉: keresztülnéz 〈 valakin〉;

negligál (id)
² végignéz, elolvas, átolvas, átismé-

tel | ellenõriz, megvizsgál
átok (fn) ² rontás, csapás, kárhozat
² [egyházi]: kiközösítés, kiátkozás,

anatéma (id)
átszellemült (mn) ² emelkedett,

magasröptû, fennkölt
² ábrándos, rajongó, elmerült
áttekinthetetlen (mn) ² zavaros,

bonyolult, kusza, rendezetlen, kaotikus (id)
átvág (ige) ² átmetsz, elvág, átnyiszál
² 〈~ valamin〉: átjut 〈valamin〉, keresztülmegy 〈valamin〉
² (biz): becsap, átráz (biz), átver (biz)
² [labdát]: átüt, átrúg
² [utat]: levág, lerövidít
átvesz (ige) ² kézhez vesz, megfog,
elkap | megszerez, elfogad, átvállal

² = szinonimasor bevezetése, | = jelentésárnyalatok elkülönítése
; = vonzatváltás, [ ]: = értelmi kiegészítés, 〈 〉 = vonzatok

A, Á

atya

A, Á

² 〈~ valamit valakitõl〉: elsajátít 〈 valamit
valakitõl〉, eltanul 〈valamit valakitõl〉
² megtanul, átismétel
² [modort, divatot]: felvesz, utánoz
² [szokást]: [szokásra]: rákap
atya (fn) ² apa, édesapa, apu, papa,

fater (biz)
² pap, lelkész, lelkipásztor, pásztor,

szerzetes, barát, páter
² Isten, Atyaisten, Atyaúristen, Úris-

ten, Gondviselõ
augusztus (fn) ² nyárutó (rég), Kis-

asszony hava (rég)
autó (fn) ² személygépkocsi, sze-

mélyautó, gépkocsi, kocsi, gépjármû, járgány (biz), verda (szleng)
autóbusz (fn) ² busz, kisbusz, mikrobusz, minibusz
autóvezetõ (fn) ² sofõr, gépkocsivezetõ, úrvezetõ (rég)
avat (ige) ² átad, felavat
² [textilnemût]: beavat, áztat
azaz (ksz) ² illetõleg, vagyis, tudniillik, tehát, hát, szóval | alias (id)
² mégpedig, úgymint
azelõtt (hsz) ² megelõzõen, elõzõleg, addig, elõbb
² régebben, korábban, egykor, régen,
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ázsió

valamikor, hajdan (vál), hajdanán
(rég), hajdanában (rég)
azért (hsz) ² annálfogva, amiatt,
avégett
² ilyenformán
² persze, valóban
ázik (ige) ² átázik, átnedvesedik,
vizesedik
aznap (hsz) ² ugyanaznap, akkor
azonban (ksz) ² de, hanem, mégis,
mindazonáltal, mindamellett,
csakhogy, ám, ámde
azonnal (hsz) ² mindjárt, gyorsan,
nyomban, haladéktalanul, sietve,
prompt (id), íziben (táj)
azonos (mn) ² megegyezõ, egyezõ,
egyenlõ, egybevágó, ekvivalens
(id), konform (id)
² változatlan, állandó
aztán (hsz) ² azután, utána, majd,
késõbb
² továbbá, és, meg
azután (hsz) ² aztán, utána, majd,
utóbb, késõbb
² továbbá, hasonlóképpen, dettó,
másodszor
ázsió (fn) ² (vál): érték, becs
² (rég): árfolyam

(biz) bizalmas – (durva) durva, sértõ – (id) idegen – (pej) pejoratív – (rég) régi, régies
(szak) szaknyelvi – (szleng) szleng, diáknyelvi – (táj) tájnyelvi – (tréf) tréfás – (vál) választékos

