A, Á
abnormális (idegen)

agg (választékos)

aggályos, aggályoskodó
1. Túlzottan aggodalmaskodó, je-

lentéktelen dolgokban is a baj lehetőségét látó; aggódó. ² gondtalan
2. Tökéletességre törekvő, hibázni
nem tudó; perfekcionista. ² nemtörődöm

Másoktól eltérő magatartású, furcsának bélyegzett. ² épeszű, normális (idegen)

aggastyán

Aki gyakran álmodozik, ábrándokban él, megvalósíthatatlan tervekkel
foglalkozik; álmai, fantáziái sokszor torzítják környezete közvetlen
érzékelését; álmodozó. ² gyakorlatias, józan, realista (idegen)
absztinens (idegen)
1. Élvezeteket kerülő; önmegtartóztató. ² élvhajhász, kicsapongó,
hedonista (idegen)
2. Aki tartózkodik a szeszes ital élvezetétől; antialkoholista. ² iszákos, részeges, alkoholista (idegen)

agglegény

ábrándos, ábrándozó

adakozó

Aki szívesen adományoz pénzt v.
más értéket, tárgyat jótékony v. közösségi célra. ² fösvény, zsugori
ádáz (régies)
Ellenséges, rosszindulatú, kegyetlen, ártó szándékú. ² szelíd, jólelkű
adomás (régies)
Aki kedveli a tréfákat, sok adomát
ismer, és gyakran beszéli el ezeket
a mulatságos, képzelt v. valós, rövid, csattanós történeteket.
adrenalinlovag (bizalmas)
Aki szívesen teszi kockára az életét;
kalandor. ² nyúlfi (népies, gúnyos)
affekta, affektált (idegen)
Nem természetesen viselkedő, pózoló, kényeskedve szenvelgő.
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Nagyon idős. ² fiatal, ifjú

Nagyon öreg és tiszteletet ébresztő férfi; matuzsálem. ² siheder,
suhanc (bizalmas), ifjonc (tréfás)
Idősebb férfi, aki soha nem nősült
meg. ² nős, házas

aggodalmas, aggodalmaskodó

Aki túlzottan fél valami baj bekövetkezésétől, s ezt ki is nyilvánítja.
² reménykedő, derűlátó

aggódó

Valami rossz bekövetkezésétől
szorongó. ² bizakodó, derűlátó |
gondtalan, nemtörődöm
aggszűz (gúnyos)
Vénlány, vénkisasszony, öreglány.
agilis (idegen)
1. Aktív, lendületes, tevékeny.
² lust a, tunya, passzív (idegen)
2. Vállalkozó szellemű, élelmes,
életrevaló. ² életképtelen, mulya
agresszív (idegen)
Aki olyan támadó magatartást tanúsít, amely a megtámadott fizikai
v. lelki sérülését, esetleg tulajdonának elpusztítását célozza; erőszakos. ² békés, szelíd, nyugodt |
védekező, defenzív (idegen)
ágrólszakadt
1. Elhagyatott, szegény, nyomo-

rult. ² gazdag, jómódú, tehetős

2. Elhanyagolt külsejű, piszkos,

rongyos ruházatú, gondozatlan.

² ápolt, gondozott
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agyafúrt

A, Á

agyafúrt

Ravasz, furfangos, találékony, csa
varos gondolkodású. ² együgyű,
oktondi (kedveskedő), mafla (bi
zalmas)

agyalágyult

Gyenge szellemi képességű, bolond, hibbant. ² épelméjű, eszes,
okos
agytröszt (szleng)
Bonyolult gondolkodási műveletek
elvégzésére képes; okos. ² tökfej
(bizalmas, gúnyos), vízeszű (ritka,
gúnyos), tulok (durva)
áhítatos

Imádságba, meditációba, mély érzelmekbe merült. ² álszent

ájtatos
1. A vallási buzgólkodást kedvelő;

áhítatos, vallásos. ² hitetlen, istentagadó
2. (gúnyos): Szenteskedő, képmutató. ² őszinte, nyílt, egyenes
akadékoskodó, (régies): akadékos
Aki kicsinyes dolgok miatt másokkal vitába száll, kötekszik, tudálékosságával hátráltatja valaminek a
menetét; gáncsoskodó, okoskodó.
² engedékeny, elnéző, nagyvonalú
akaraterős

Aki akaratát erélyesen, céltudatosan érvényesíti; terveit, elképzeléseit küzdelem árán is valóra váltja.
² akaratgyenge

akaratgyenge

Akaratának érvényesítésében bizonytalan, könnyen befolyásolható. ² akaraterős

akaratos

Aki mereven ragaszkodik saját elképzeléséhez; akit nehéz elhatározásától eltéríteni; makacs, eltökélt.
² engedelmes, szolgálatkész | döntésképtelen, akarattalan (régies)
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alakoskodó
akarattalan (régies)

Tétova, határozatképtelen, más
döntésére számító. ² határozott,
céltudatos

akarnok

Aki nagy igyekezettel, eszközökben nem válogatva akar érvényesülni; törtető, könyöklő.

akasztófáravaló
1. Rossz, elvetemült. ² becsületes,

jóravaló

2. (tréfás): Haszontalan, semmire-

kellő. ² valamirevaló

akasztófavirág (régies)

Elvetemült, gonosz ember; gazfickó, gazember.

akcióképes

Bizonyos cselekedet végrehajtására alkalmasnak ígérkező; tettre
kész. ² alkalmatlan
akkurátus (idegen)
1. Körülményesen gondos, a pontosságot másoktól is megkövetelő;
pedáns. ² hanyag, gondatlan
2. Aprólékos, szőrszálhasogató.
² felületes, nagyvonalú
aktív (idegen)
1. Aki inkább cselekszik, minthogy habozzon; tevékeny. ² tétlen,
lusta, passzív (idegen)
2. Valamely szervezet, közösség
munkájában tevékeny szerepet
vállaló. ² inaktív (idegen)
alacsony

Az átlagosnál kisebb termetű; apró. ² magas, nyúlánk, nyurga

alakítható

Akire hatni lehet, aki könnyen nevelhető, fejleszthető. ² tántoríthatatlan, hajlíthatatlan | javíthatatlan

alakoskodó

Kétszínű, képmutató, magát gyakran megjátszó. ² őszinte, nyílt,
egyenes
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alamizsnás
alamizsnás (régies)

Aki más jóindulatát megalázkodó
könyörgéssel akarja megnyerni.

alamuszi
1. Alattomos, ravasz, sunyi. ² ka-

rakán, őszinte, egyenes
2. (népies): Aluszékony természetű, tehetetlen, tutyimutyi. ² életrevaló, talpraesett

alapos
1. Aki feladatait gondosan, ponto-

15

alkotó

munkáját felajánló, anyagi v. egyéb
természetű áldozatok vállalására
kész; odaadó. ² önző, énközpontú,
egoista (idegen)

áldozatos

→Áldozatkész.

alélt (régies)
1. Aki betegségtől, fáradtságtól v.

kimerültségtől elájult v. elaludt.

² éber

alárendelt

2. Bágyadt, kókadt, lankadt. ² életteli, friss
alfa-hím (bizalmas)
Az a férfi, aki igen népszerű a nőknél, és természeténél fogva vezető
típus.

alattomos

Gátlástalan, rossz szándékú, másnak ártó. ² becsületes, tisztességes, erkölcsös

san, lelkiismeretesen végzi; precíz.
² pontatlan, gondatlan
2. Széles körű, megbízható tudással
rendelkező. ² felületes, korlátolt

Aki másnak a hatalmától, intézkedési jogától függ; függő. ² független, önálló

Titkon, rejtett rossz szándékkal
cselekvő; rosszindulatú, sunyi.
² egyenes, őszinte, nyílt
alávaló (régies)
Gonosz, aljas, becstelen. ² becsületes, tisztességes
alázatos

Aki elismeri saját függő, alárendelt, ill. más fölérendelt szerepét,
ennélfogva készséges, tiszteletadó
magatartást tanúsít. ² fölényes,
beképzelt
albínó (idegen)
Festékhiány miatt fehéres bőrű,
szőrzetű, ill. piros szemű ember.
áldott
1. Szeretetet, tiszteletet érdemlő,

magasztalt. ² megvetett

2. (ritka): Javakkal elhalmozott,

bőségben élő, szerencsés. ² nyomorult, szerencsétlen

áldozatkész

Valakiért, valamely ügyért v. közösségért saját érdekeit feláldozó,
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aljas

alkalmas

Akit valaminek az elvégzésével
meg lehet bízni, valamely feladat
végrehajtására képes; hozzáértő.
² alkalmatlan

alkalmatlan

Aki nem képes valaminek az elvégzésére; hasznavehetetlen. ² rátermett, tehetséges

alkalmazkodó

Aki könnyen igazodik más emberekhez és a környezete által felállított követelményekhez; rugalmas,
simulékony. ² összeférhetetlen,
merev, önfejű
alkoholista (idegen)
Aki az italozás rabja; iszákos, részeges. ² józan, absztinens (idegen), antialkoholista (idegen)
alkotó

Aki szellemi v. fizikai erőfeszítéssel, munkával új művek létrehozásán munkálkodik. ² terméketlen,
passzív (idegen)
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