I. RÉSZ

A MAGYAR FOKOZÓ ÉRTELMÛ SZÓKAPCSOLATOK
A KULCSSZÓK SZERINT RENDEZVE

TEIL I.
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A, Á
AGGÁLY fn Befürchtung f, Besorgnis f

‘vminek helyességében, igazságában, igaz
voltában, bekövetkezésében való aggódó
bizonytalanság’
✦ alapos, állandó, borzasztó, erõs, gyötrõ,
iszonyú vál, jogos, kétségbeejtõ, kínzó, komoly, leküzdhetetlen, mardosó, megalapozott, megcáfolhatatlan, nyomasztó, rettenetes biz, szörnyû biz
AGGÁLYOS mn bedenklich

‘túlzottan v. feleslegesen aggodalmaskodó’
✦ a végletekig, borzalmasan biz, borzasztó(an), elég(gé), felettébb/fölöttébb vál, hihetetlenül, igazán, igen vál, irtó biz, irtózatosan/irtóztatóan biz, iszonyatosan vál,
iszonyúan vál, különösen, meglehetõsen,
minden szempontból, módfelett/módfölött
vál, nagyon, rém biz, rémesen biz, rendkívül vál, rendkívüli módon, rettenetesen/
rettentõ(en) biz, roppant(ul) vál, roppant
mód(on), szerfelett/szerfölött vál, szörnyen/szörnyû biz, túlontúl, túl(ságosan),
túlzottan
AGGODALOM fn Besorgnis f

‘vmely kellemetlen dologtól, eseménytõl,
bajtól való félelem, emésztõ gond vkinek
a sorsa miatt’
✦ csillapíthatatlan, emésztõ vál, erõs, érzékelhetõ, észrevehetõ, feltûnõ, fokozott, gyötrõ, igazi, jogos, komoly, leküzdhetetlen,
mardosó, mélységes vál, õszinte, szokatlan, szörnyû biz, szûnni nem akaró, túlzott
✧ félelem, gond, szorongás
AGGÓDIK i sich (be)ängstigen, sorgen h.

‘(veszélyes helyzetben vmely általa el nem
hárítható bajnak, kellemetlenségnek a bekövetkezése miatt) félelmet, szorongást,
aggodalmat érez’
✦ átkozottul, állatian/állatira durva, baromian durva, betegesen, borzalmasan biz,

borzasztóan, csillapíthatatlanul, elég(gé),
elmondhatatlanul, erõsen, eszméletlen
módon biz, felettébb/fölöttébb vál, feltûnõen, fenemódon biz, fokozott mértékben, halálian szleng, hallatlanul, igazán,
igen, igencsak biz, irtózatosan biz, iszonyatosan vál, iszonyúan vál, kegyetlenül,
kifejezetten, kimondhatatlanul, komolyan,
meglehetõsen, módfelett/módfölött vál,
nagymértékben, nagyon, oltárian szleng,
õrületesen biz, õszintén, piszkosul szleng,
pokolian, rémesen biz, rendkívüli mértékben/módon, rettenetesen/rettentõen biz,
roppantul vál, roppant mód(on), szembetûnõen vál, szerfelett/szerfölött vál, szokatlanul, szörnyen biz, túlontúl, túlságosan, túlzottan, ugyancsak, veszettül biz
✧ emésztõdik
AGGÓDÓ mn bekümmert, besorgt

‘aggodalmat érzõ’
✦ baromian durva, borzalmasan biz, borzasztóan, elég(gé), elmondhatatlanul, eszméletlen módon, felettébb/fölöttébb vál,
feltûnõen, fenemód(on) biz, fokozott mértékben, halálian szleng, hallatlanul, hihetetlenül, igazán, igen vál, igencsak biz,
irtóra biz, irtózatosan/irtóztatóan, iszonyatosan vál, iszonyúan vál, kimondhatatlanul, komolyan, marhára durva, meglehetõsen, meglepõen, mélységesen vál, módfelett/módfölött vál, nagyon, oltárian
szleng, piszkosul szleng, rémesen biz,
rendkívüli mértékben/módon, rettenetesen/rettentõen biz, roppantul vál, roppant
mód(on), szembetûnõen vál, szerfelett/
szerfölött vál, szokatlanul, szörnyen biz,
túlságosan, túlzottan, ugyancsak
AJÁNL i empfehlen h.

‘(vmely dolgot) használatra, igénybevételre, alkalmazásra javasol’
✦ egyértelmûen, felettébb/fölöttébb vál, határozottan, igencsak biz, kifejezetten, kimondottan, komolyan, maradéktalanul,
melegen, messzemenõen, minden szempontból, módfelett/módfölött vál, nagyon,
nyomatékosan vál, teljes mértékben
AKADÁLY fn Barriere f, Hemmnis n, Hindernis n

‘az a személy (körülmény, állapot, helyzet),
aki, (amely) vminek a véghezvitelét v. teljesítését, kibontakozását, fejlõdését gátolja’
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ALAP

A, Á

✦ alapvetõ, áthidalhatatlan, elháríthatatlan,
fõ, hatalmas, igazi, jelentõs kiküszöbölhetetlen, komoly, legyõzhetetlen, leküzdhetetlen, nagy, nyilvánvaló, óriási, roppant
vál, soha nem tapasztalt, szörnyû biz, valódi
ALAP fn Basis f, Grundlage f

‘vminek létét, fennállását v. végbemenését
biztosító, ill. meghatározó tényezõ’
✦ biztos, erõs, jó, kifogástalan, kitünõ, kiváló, komoly, megbízható, megingathatatlan,
pompás, remek, széles, szilárd, tökéletes
ALÁRENDELI MAGÁT i sich unterordnen h.,
sich unterwerfen h.

‘akaratát, törekvését, érdekét önként v.
kényszerbõl más személy v. más törekvés,
érdek kedvéért annak javára háttérbe szorít’
✦ abszolút mértékben, a végletekig, egészen,
egyértelmûen, felettébb/fölöttébb vál, feltétel nélkül, igencsak biz, maradéktalanul,
maximálisan id, meglehetõsen, messzemenõen, minden szempontból, minden tekintetben, módfelett/módfölött vál, nagymértékben, nagyon, rendkívüli mértékben/módon, rettenetesen/rettentõen biz, százszázalékosan, szembeötlõen, szembeszökõen,
szembetûnõen vál, szerfelett/szerfölött vál,
szokatlanul, szörnyen biz, teljesen, teljes
mértékben, teljességgel, totálisan id, tökéletesen, túlontúl, túlságosan, túlzottan
ALÁRENDELT mn untergeordnet, untergestellt

‘olyan, aki, ami másnak intézkedési joga
alá tartozik’
✦ abszolút id, abszolút mértékben, a végletekig, borzalmasan biz, borzasztóan, egészen, egyértelmûen, eléggé, elképesztõen
biz, elviselhetetlenül, erõsen, felettébb/fölöttébb vál, felháborítóan, feltûnõen, fenemód biz, határozottan, hihetetlenül, igazán, igen, igencsak biz, ijesztõen, irtózatosan biz, iszonyatosan vál, iszonyúan vál,
kétségbeejtõen, kimondhatatlanul, kimondottan, maximálisan id, megdöbbentõen
biz, meghökkentõen, meglehetõsen, meglepõen, minden szempontból, minden tekintetben, módfelett/módfölött vál, nagyon, nyomasztóan, rémesen biz, rendkívül vál, rendkívüli mértékben/módon,
rettenetesen/rettentõ(en) biz, roppantul
vál, százszázalékosan, szembetûnõen vál,

ALÁZATOS

szerfelett/szerfölött vál, szokatlanul, szörnyen biz, teljesen, teljes mértékben, teljességgel, tökéletesen, túlontúl, túl(ságosan),
túlzottan, ugyancsak
ALÁRENDELTSÉG fn Unterordnung f, Unterwerfung f

‘az a viszony, amelyben másnak a hatalmától, intézkedési jogától függ vki’
✦ abszolút vál, állandó, általános, borzalmas
biz, borzasztó, egyértelmû, elviselhetetlen,
érzékelhetõ, feltétlen, feltûnõ, kibírhatatlan, maximális id, megdöbbentõ biz, meghökkentõ, nagyfokú, nyilvánvaló, nyomasztó, példátlan vál, rémes biz, rettenetes biz, soha nem tapasztalt, súlyos, százszázalékos, szédületes biz, széleskörû,
szembötlõ, szembeszökõ, szembetûnõ vál,
szigorú, szokatlan, szolgai, szörnyû biz,
teljes körû, totális id, tökéletes, túlzott, tûrhetetlen, valódi, vitathatatlan
ALÁZAT fn Demut f, Ergebenheit f

‘az a magatartás, viselkedés, amellyel vki
elismeri saját függõségét, alárendeltségét,
másnak a fensõbbségét’
✦ buzgó, egyértelmû, erõs, feltétel nélküli,
feltétlen vál, feltûnõ, felülmúlhatatlan, forró, gyermeki, határtalan, hihetetlen, igazi,
leküzdhetetlen, leplezetlen, maximális id,
megdöbbentõ biz, mély, mélységes vál,
mérhetetlen, nyilvánvaló, õszinte, példátlan vál, rajongó, rendíthetetlen, soha nem
tapasztalt, szent, szokatlan, túlzott, valódi,
végtelen
✧ hódolat
ALÁZATOS mn ergeben

‘olyan (személy), akire jellemzõ az alázat;
alázatot kifejezõ, alázatra valló (magatartás, megnyilatkozás)’
✦ abszolút id, abszolút mértékben, állati(an/
ra) durva, átlagon felül, a végletekig,
borzasztó(an), elképesztõen biz, felettébb/
fölöttébb vál, fenemód biz, haláli(an)
szleng, hallatlanul, hihetetlenül, igazán,
igen vál, igencsak biz, irtó biz, irtózatosan/
irtóztatóan biz, kimondhatatlanul, kimondottan, kínosan, maximálisan id, megdöbbentõen biz, meglehetõsen, meglepõen,
mélységesen, módfelett/módfölött vál, nagyon, rém biz, rémesen biz, rendkívül vál,
rendkívüli mértékben, rettenetesen/retten-
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ÁLDOZAT

tõen biz, roppant(ul) vál, roppant mód(on),
szerfelett/szerfölött vál, szokatlanul, szolgai
módon, szörnyen biz, teljes mértékben, tökéletesen, túl(ságosan), túlzottan, ugyancsak, végtelenül
✧ megalázkodó, meghunyászkodó, szolgalelkû
✠ a maga árnyékának is köszön
ÁLDOZAT fn Opfer n

1. ‘megfeszített munka, átlagon felüli kötelességteljesítés, anyagi hozzájárulás vmely
nagy ügy, sokakat érintõ mozgalom, vállalkozás céljaira’
✦ csodálatra méltó, elképesztõ, emberfeletti, fantasztikus, felejthetetlen, felülmúlhatatlan, hallatlan, hatalmas, hihetetlen, irtózatos biz, iszonyatos vál, iszonyú vál, jelentõs vál, komoly, megdöbbentõ biz,
megrendítõ, nagy, nem mindennapi, nyilvánvaló, óriási, õrületes biz, páratlan vál,
párját ritkító, példátlan vál, rettenetes biz,
roppant vál, súlyos, szokatlan, szörnyû biz
2. ‘az a személy, aki vmely szerencsétlenségnek, sorscsapásnak, emberi gyengeségnek
v. gonoszságnak terhét, nehézségét és
súlyos következményét akaratán kívül,
olykor méltatlanul is kénytelen elviselni’
✦ igazi, tökéletes, valódi, vitathatatlan
ALKOHOLISTA fn Alkoholiker m, Trinker m

‘olyan (személy), akinek kóros szenvedélye szeszesitalok mértéktelen és rendszeres fogyasztása’
✦ gyógyíthatatlan, idült, krónikus id, megrögzött, notórius, súlyos, százszázalékos
ALKOTÁS fn Werk n

‘az alkotó munka eredménye’
✦ bámulatos, csodálatos, csodálatra méltó,
elbûvölõ vál, elképesztõ biz, elsõ osztályú,
elsõrangú/elsõrendû, fantasztikus, felülmúlhatatlan, fenséges, figyelemre méltó,
gigantikus id, grandiózus id, hatalmas, imponáló id, kiemelkedõ, kifogástalan, kitûnõ, kiváló, kivételes, komoly, maradandó,
megdöbbentõ biz, nagyszabású, nagyszerû,
nem hétköznapi, nem mindennapi, óriási,
páratlan vál, párját ritkító, ragyogó, remek,
rendkívüli vál, roppant vál, szédületes biz,
szenzációs id, tökéletes, varázslatos vál, világhírû, világra szóló, zseniális id
✧ mûremek, remekmû

ÁLMOS
ÁLLHATATOS mn standhaft

‘olyan (személy), aki elveihez, elhatározásához következetesen ragaszkodik; vki
mellett nehézségek ellenére is hûségesen
kitartó’
✦ a végletekig, bámulatosan, csodálatosan,
elképesztõen biz, felettébb/fölöttébb vál,
felülmúlhatatlanul, hallatlanul, hihetetlenül, igazán, igen, igencsak biz, imponálóan id, megdöbbentõen biz, meglepõen,
módfelett/módfölött vál, nagyon, példamutatóan, rendíthetetlenül, rendkívül vál,
rendkívüli mértékben/módon, ritka,
roppant(ul) vál, roppant mód, szerfelett/
szerfölött vál, szokatlanul, tántoríthatatlanul, túlontúl. túl(ságosan), túlzottan,
ugyancsak, végtelenül
✧ hajthatatlan, megingathatatlan, rendíthetetlen, rendületlen
ÁLLHATATOSSÁG fn Standhaftigkeit f

‘az állhatatos mn-vel kifejezett tulajdonság’
✦ abszolút id, átlagon felüli, bámulatos, csodálatos, csodálatra méltó, csodás, elképesztõ biz, feltûnõ, felülmúlhatatlan, figyelemre méltó, hihetetlen, hõsies, igazi, imponáló id, kitartó, megdöbbentõ biz, meglepõ, nagyszerû, nem mindennapi, óriási,
példamutató, példás, példátlan vál, rendkívüli vál, ritka, roppant vál, soha nem tapasztalt, szokatlan
✧ hajthatatlanság, megingathatatlanság, rendíthetetlenség
ÁLMATLAN mn schlaflos

1. ‘olyan (személy), aki nem tud (el)aludni;
2. Ilyen személyre jellemzõ (cselekvés, magatartás) ‘
✦ nagyon, rendkívül, szokatlanul
ÁLMATLANSÁG fn Schlaflosigkeit f

‘az álmatlan mn-vel kifejezett kóros v.
rendellenes állapot’
✦ borzalmas biz, borzasztó, erõs, irtózatos
biz, iszonyatos vál, iszonyú vál, gyötrõ, kegyetlen, kínzó, krónikus, leküzdhetetlen,
nagyfokú, pokoli, rémes biz, rettenetes
biz, súlyos, szörnyû biz, szûnni nem akaró
ÁLMOS mn schläfrig

‘olyan (személy v. ritkán állat), aki v. amely
alvás után vágyódik, v. elalvás küszöbén
van; ilyen személyre v. állatra jellemzõ’

Ungarische Wortgruppen nach den Grundwörtern

A, Á

II. RÉSZ
A NÉMET FOKOZÓ ÉRTELMÛ SZÓKAPCSOLATOK
A KULCSSZÓK SZERINT RENDEZVE

TEIL II.
DEUTSCHE WORTGRUPPEN NACH DEN GRUNDWÖRTERN

A

te A., eine kühle A., eine rigorose A., eine
scharfe A., eine schroffe A., eine unmissverständliche A., eine völlige A.
ABMAGERN vi lefogy

‘mager werden’
✦ bis auf die Knochen, bis zum Skelett,
entsetzlich umg, erschreckend, furchtbar
umg, fürchterlich umg, sehr, sichtlich
ABNEHMEN vi (a, o) csökken

ABENTEUER n -s kaland

‘mit einem außergewöhnlichen, erregenden Geschehen verbundene gefahrvolle
Situation, die man mit Wagemut zu bestehen hat’
✦ ein aufregendes A., ein außerordentliches A.,
ein besonderes A., ein einmaliges A., ein gefährliches A., ein großes A., ein A.
ohnegleichen, ein seltsames A., ein unbeschreibliches A., ein ungeheures A., ein ungemeines A., ein ungewöhnliches A., ein unvergessliches A., ein unwahrscheinliches A.
ABENTEURER m -s kalandor

‘an Gewicht verlieren, etw. wird geringer’
✦ fortwährend, immer mehr, merklich, rasch,
schnell, sehr, zusehends
ABNEIGUNG f -, Pl. ellenszenv

‘deutlich bewusste Empfindung, j-n. od.
etw. nicht zu mögen’
✦ eine auffallende A., eine auffällige A., eine
ausgesprochene A. umg, eine besondere
A., eine furchtbare A. umg, eine große A.,
eine heftige A., eine instinktive A., eine
krankhafte A., eine lebhafte A., eine
schreckliche A. umg, eine starke A., eine
tiefe A., eine unbeschreibliche A., eine unüberwindliche A.

‘Mensch, der auf Abenteuer ausgeht’
✦ durch und durch ein A. umg, ein eingefleischter A., ein großer A., ein gefährlicher
A., ein skrupelloser A., ein unbeschreiblicher
A., ein verwegener A., vom Scheitel bis zur
Sohle ein A., von Kopf bis Fuß ein A.

ABRÜSTUNG f -, -en leszerelés

ABERGLAUBE m -ns babona

‘die Mitteilung, dass etw. abgelehnt ist’
✦ eine endgültige A., eine entschiedene A.,
eine glatte A. umg, eine scharfe A., eine
unmissverständliche A.

‘der Glaube an Dinge, die Glück bringen
od. schaden’
✦ ein blinder A., ein böser A., ein dummer A.,
ein fanatischer A., ein fester A., ein finsterer
A., ein starker A., ein unerschütterlicher A.,
ein wilder A.
ABLEHNEN vt elutasít, visszautasít

‘etw. nicht annehmen, weil man es nicht
will od. kann’
✦ brüsk, endgültig, entschieden, entschlossen, glatt, glattweg umg, leidenschaftlich,
mit (aller) Bestimmtheit, mit (aller) Entschiedenheit, mit Nachdruck, prinzipiell,
rigoros, rundweg umg, grundsätzlich, kategorisch, scharf, schlankweg umg,
schroff, von vornherein

‘das Abrüsten’
✦ eine allgemeine A., eine allseitige A., eine
umfassende A., eine vollständige A., eine
weltweite A.
ABSAGE f -, -n visszautasítás

ABSCHWÄCHEN vt gyengít

‘etw. mildern, schwächer machen’
✦ bedeutend, beträchtlich, erheblich, in jeder Hinsicht, in vielem, in vieler Hinsicht,
merklich, sehr, spürbar, wesentlich
ABWECHSLUNG f ohne Pl. változatosság

‘das Abwechseln’
✦ außergewöhnliche A., außerordentliche
A., bemerkenswerte A., große A., regelmäßige A.
ABWECHSLUNGSREICH változatos

‘reich an Abwechslung; nicht eintönig’
✦ außergewöhnlich, äußerst, ganz, sehr, zu

ABLEHNUNG f -, -en visszautasítás

ABWEICHEN vi (i, i) különbözik

‘Absage’
✦ eine brüske A., eine eindeutige A., eine
eisige A., eine entschiedene A., eine glat-

‘e-e bestimmte Richtung verlassen’
✦ bedeutend, beträchtlich, in vieler Hinsicht,
sehr, stark, völlig, wesentlich

Deutsche Wortgruppen nach den Grundwörtern
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ABWEICHUNG

A

ABWEICHUNG f -, -en különbség

‘anders als j-d/etw.’
✦ eine auffallende A., eine auffällige A., eine
bedeutende A., eine beträchtliche A., eine
erhebliche A., eine große A., eine starke A.

168

ALKOHOLIKER

✧ gleich
❀ ~ wie aus dem Gesicht geschnitten
ÄHNLICHKEIT f -, en hasonlóság

‘das Abweisen’
✦ eine glatte A. umg, eine grobe A., eine
kalte A., eine kränkende A., eine schroffe A.

‘ähnliches Aussehen, ähnlicher Zug’
✦ eine auffallende Ä., eine auffällige Ä.,
außerordentliche Ä., eine bestürzende
Ä., eine entsetzliche Ä. umg, eine frappante Ä., eine frappierende Ä., eine große Ä., eine starke Ä., eine täuschende Ä.,
eine teuflische Ä., eine unverkennbare
Ä., eine verblüffende Ä., eine verflixte Ä.
umg;
✧ Gleichheit f

ACHTEN tisztel

AKKURAT rendes

1. vi; aufpassen
✦ besonders, peinlich, sehr, streng, unbedingt
2. vt; Achtung vor jmdm. oder etw. haben
✦ besonders, hoch, sehr, ungemein

‘äußerst sorgfältig, ordentlich’
✦ außergewöhnlich, außerordentlich, äußerst, besonders, betont, erstaunlich,
höchst, peinlich, sehr, ziemlich

ACHTUNG f - ohne Pl. tisztelet

AKTIV aktív

‘Respekt, Wertschätzung’
✦ allgemeine A., allseitige A., eine besondere A., die A. des ganzen Volkes, gebührende A., große A., hohe A., ungewöhnliche
A., weltweite A.

‘tätig’
✦ außerordentlich, äußerst, besonders,
höchst, sehr, überaus, ungemein, ungewöhnlich, ziemlich
♣ hoch~

AGGRESSION f -, -en agresszió

AKTIVITÄT f -, -en aktivitás

‘rechtswidriger militärischer Angriff auf ein
fremdes Staatsgebiet’
✦ eine beispiellose A., eine bewaffnete A.,
eine dreiste A., eine furchtbare A., eine
grausame A., eine heimtückische A., eine
plötzliche A., eine präzedenzlose A., eine
räuberische A., eine schreckliche A., eine
tückische A., eine wütende A.

‘aktives Verhalten’
✦ eine außergewöhnliche A., eine außerordentliche A., eine besondere A., eine erstaunliche A., eine ungeheure A., eine
ungemeine A., eine ungewöhnliche A.,
eine unwahrscheinliche A.

ABWEISEN vt (ie, ie) elutasít

‘j-n/etw. heftig, entschieden ablehnen’
✦ barsch, glatt umg, grob
ABWEISUNG f -, -en elutasítás

AGITATION f -, -en agitáció

‘aggressive Tätigkeit zur Beeinflussung
anderer, vor allem in politischer Hinsicht’
✦ eine breite A., eine fortwährende A., eine
leidenschaftliche A., eine unermüdliche A.
✧ die Propaganda
ÄHNELN vi hasonlít

‘zwei Personen/Dinge sind ähnlich od.
sehen ähnlich aus’
✦ auffallend, sehr
✧ gleichen
ÄHNLICH hasonló

‘in bestimmten Merkmalen übereinstimmend’
✦ absolut, auffallend, entsetzlich umg, ganz,
sehr, täuschend, verflixt umg, verflucht
salopp, zum Verwechseln

AKZENT m akcentus, hangsúly

‘Betonung (einer Silbe, eines Wortes, eines Satzes)’
✦ auffälliger A., bemerkbarer A., starker A.
ALIBI n -s, -s alibi

‘(Nachweis der) Abwesenheit vom Tatort
zur Tatzeit’
✦ ein ausgezeichnetes A., ein einwandfreies A., ein gutes A., ein hieb- und stichfestes A., ein hundertprozentiges A., ein lückenloses A., ein perfektes A., ein
sicheres A., ein tadelloses A., ein überzeugendes A., ein unbestreitbares A., ein
unbestrittenes A., ein unleugbares A.
ALKOHOLIKER m alkoholista

‘j-d, der regelmäßig große Mengen Alkohol trinkt’
✦ ein chronischer A., ein eingefleischter A.,
ein notorischer A., ein unheilbarer A.
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ALLEIN
ALLEIN (einsam) egyedülálló

‘ohne andere Personen’
✦ ganz, sehr, unvorstellbar
♣ Mutterseelen ~ umg
ALT öreg, régi

1. ’schon seit vielen Jahren lebend od. vorhanden’
2. ’seit ziemlich langer Zeit vorhanden, vor
ziemlich langer Zeit entstanden u. seither
bewahrt’
✦ recht, sehr, ziemlich, zu
✧ greis, greishaft
♣ jahrhunderte~, jahrtausende~, stein~, ur~
❀ ~ wie die Berge, ~ wie die Welt, ~ wie
Methusalem
✠ in hohem/gesegnetem/biblischem Alter
ALT WERDEN öregedik/öregszik
S.: ALT
ALTERN vi öregedik/öregszik

‘älter werden’
✦ auffallend, auffällig, beträchtlich, bis zur
Unkenntlichkeit, erschreckend, furchtbar
umg, mächtig umg, merklich, schrecklich
umg, sehr, stark, zusehends
ANALPHABET m analfabéta (szin. írástudatlan)

‘jmd., der nicht lesen u. schreiben gelernt
hat’
✦ ein absoluter A., ein hundertprozentiger
A., ein völliger A.
ANALYSE f -, -n elemzés

‘Untersuchung, bei der etw. zergliedert, ein
Ganzes in seine Bestandteile zerlegt wird’
✦ eine allseitige A., eine allumfassende A.,
eine aufmerksame A., eine ausführliche A.,
eine detaillierte A., eine eingehende A.,
eine ernste A., eine genaue A., eine gründliche A., eine objektive A., eine sorgfältige
A., eine strenge A., eine tiefe A., eine tiefgreifende A., eine umfangreiche A., eine
umständliche A., eine vielseitige A.
ANALYSIEREN vt elemez

‘auf einzelne Merkmale hin untersuchen’
✦ allseitig, allumfassend geh, ausführlich,
detailliert, eingehend, ernst, fachlich,
genau, gründlich, objektiv, sorgfältig,
streng, tiefgreifend, umfangreich, vielseitig, von allen Seiten
ANARCHIE f -, -i
 en anarchia

‘Zustand der Herrschaftslosigkeit, Gesetzlosigkeit’

ANGREIFEN

✦ eine absolute A., eine offene A., eine schrankenlose A., eine unbändige A., eine unbeschränkte A., eine völlige A., eine wilde A.
ÄNDERN, SICH megváltozik

‘j-d/etw. nimmt e-e andere Eigenschaft
od. Form, ein anderes Verhalten an’
✦ auf einmal, beständig, entscheidend,
gänzlich, gewaltig umg, grundlegend,
gründlich, mit einem Schlag, plötzlich,
radikal, rasch, sehr, vieles, völlig, vollkommen, von Grund auf (aus)
✧ wenden, sich
ÄNDERUNG f -, -en változás

‘das Andern, das in–andere–Form-Bringen’
✦ eine auffallende Ä., eine beträchtliche Ä.,
eine durchgreifende Ä., eine entscheidende Ä., eine erhebliche Ä., eine große Ä.,
eine gründliche Ä., eine radikale Ä., eine
tiefgreifende Ä., eine völlige Ä., eine
wesentliche Ä.
✧ Wendung
ANERKENNUNG f -, -en elismerés

‘lobende Würdigung, Hochschätzung’
✦ allgemeine A., die A. des ganzen Volkes,
eine große A., eine hohe A., eine internationale A., eine ungewöhnliche A., eine
verdiente A., eine volle A.
ANFALL m támadás

‘plötzliches Auftreten u. Wiederabklingen
krampfartiger Symptone einer psychischen od. physischen Krankheit’
✦ heftiger A., ein rascher A., ein schwerer A.,
ständiger A.
ANGENEHM kellemes

‘so, daß etw. ein erfreuliches, positives
Gefühl hervorruft’
✦ außerordentlich, äußerst, besonders,
furchtbar umg, höchst, in hohem Grade,
recht, schrecklich umg, sehr, über alle
Maßen, verdammt salopp, verteufelt
salopp, wirklich, ziemlich
✧ gemütlich, reizend
ANGREIFEN vt (i, i) támad

1. ‘überfallen’
✦ auf breiter Front, heimtückisch, hinterrücks, in allen Richtungen, jählings,
meuchlings, plötzlich, unvermutet, von
allen Seiten
2. ‘j-s Standpunkt bestreiten, j-n zu widerlegen versuchen’
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III. RÉSZ
A MAGYAR FOKOZÓ ÉRTELMÛ SZÓKAPCSOLATOK
A FOKOZÓ LEXÉMÁK SZERINT RENDEZVE

TEIL III.
UNGARISCHE WORTGRUPPEN NACH INTESIFIKATOREN

A, Á
ABNORMÁLIS(AN)

csökken, csökkenés, elmaradott, fáradtság,
féltékeny, feszültség, gyávaság, gyengeség,
gyors, gyorsaság, gyorsul, hideg, hideg, hiú,
hiúság, hízik, ijedt, ijedtség, infláció, izzad,
karcsú, kemény, keménység, kevés, kimerültség, kis, köhög, könnyû, kövér, lefogy, makacs, meghízik, meleg, merész, merészség,
nagy, naiv, nehéz, óvatosság, reszketés, rövid,
(le/meg)rövidít, sápadt, sok, száraz, szárazság,
szigorú, szigorúság, teher, tempo, terhelés,
vékony, világos, zavaros, zûrzavaros
ABSZOLÚT(E)

alárendelt, alárendeltség, alázatos, állhatatosság, analfabéta, átalakít, azonos, baráti, barátságos, bátor, becsületes, becsületesség, béke,
bizalmatlan, bizalmatlanság, bizonyíték, bizonyosság, biztonság, biztos, boldogság, bölcs,
bölcsesség, buta, csábító, csend, csendes,
csõd, csúnya, éber, éberség, egészséges, egoista, egoizmus, egyedülálló, egyedüllét, egyenes, egyenlõség, egyetért, egyetértés, egyszerû, együttmûködés, elégedett, elégedetlen,
éles, elfogadhatatlan, elfoglalt, elkeseredik, elkeserít, ellenállás, elmarad, elmaradott, elmaradottság, elõnytelen, eltûnik, elutasít, engedelmes, engedelmesség, érdekel, érdekes,
erkölcstelen, erõszakos, értékes, értelmetlen,
fáradtság, fehér, fegyelem, fekete, feledékeny,
feledékenység, felelõs, felelõsség, felelõtlen,
felelõtlenség, fiatal, figyelmes, figyelmesség,
forró, friss, független, függetlenség, gondtalan, gyámoltalan, gyáva, gyávaság, gyengéd,
gyors, hasonlóság, hasznos, haszontalan,
hatalom, határozottság, hiány, hibás, hideg,
hideg, hiú, hõsiesség, hülye, hülyeség, hûség,
idegen, igaz, igazság, igazságos, igazságtalan,
irigy, javulás, jellem, jó, jogos, karcsú, káros,
kegyetlen, kellemes, kemény, keménység, keményszívûség, kényelmes, kevés, kiábrán-

dultság, kifogástalan, kimerül, kimerült, kimerültség, kis, komoly, koncentráció, korlátozás,
könnyebbség, könnyû, kövér, közönséges,
közömbös, közömbösség, közönséges, különbözik, különbözõ, különbség, lágy, lehetetlen, logikátlan, logikus, lusta, magány,
magányos, makacs, megbízhatatlan, megért,
megígér, megsemmisül, megsemmisülés,
megtilt, meleg, merész, merészség, meztelen,
nagy, naiv, naivság, nehéz, népszerû, népszerûség, nevetséges, nyílt, nyíltság, nyugalom,
nyugodt, okos, optimista, optimista, optimizmus, ostoba, óvatos, óvatosság, önuralom,
önzetlen, õsz, õszinte, összhang, pesszimista,
pesszimista, pihenés, piros, produktiv, pusztulás, régi, rejtélyes, rekord, reménytelen, reménytelenség, rend, rendetlen, rendetlenség,
részeg, rossz, rövid, sikeres, sok, sötét, sötétség, süket, szabad, szabadság, szabály,
(el)szárad, száraz, szárazság, szegény, szegénység, szemtelen, szerény, szerénység, szigorú, szigorúság, szilárd, szórakozott, szorgalmas, tagadás, takarékos, talány, talányos,
tapasztalt, tapintatlan, tehetetlen, tehetség,
tehetséges, teljesíthetetlen, terhelés, téved,
tévedés, tilos, tiltás, tiszta, tisztaság, tisztelet,
titkos, tudás, tudatlan, tudatlanság, tudományos, türelmes, udvarias, új, vak, váratlan, védelem, vékony, vereség, veszélyes, veszélytelen, visszautasítás, világos, vörös, zavaros,
zûrzavaros
ABSZOLÚT MÉRTÉKBEN

alárendeli, alárendelt, alázatos, átalakít, azonos, baráti, barátságos, bátor, becsületes, betart, bizalmatlan, bizonyít, bûnös, csábító, csalódik, csökken, egészséges, egoista,
egyedülálló, egyetért, egyszerû, együttmûködik, elégedett, elégedetlen, éles, elfogadhatatlan, elfoglalt, elkeseredik, elkeserít, ellentmond, elmarad, elmaradott, elõnytelen,
eltûnik, elutasít, engedelmes, engedelmeskedik, érdekel, érdekelt, érdekes, erõszakos,
értékel, értékes, fekete, feledékeny, felelõs, figyelmes, friss, független, gondoskodik, gyáva,
haladó, hasonlít, hasznos, helyes, hibás, hisz,
hiú, hû, hülye, idegen, igaz, igazságos, igazságtalan, irigy, ismer, ismert, jó, jogos, karcsú,
káros, karrierista, kegyetlen, kemény, kiábrándul, kimerül, komoly, korlátoz, könnyû, közönséges, közömbös, közönséges, különbö-
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ÁDÁZ(UL)

A, Á

ÁLLANDÓ(AN)

zik, különbözõ, lágy, logikátlan, logikus, lusta, magányos, megaláz, megalázkodik, megbarátkozik, megbosszul, megerõsít, megért,
megfeszít, meggyógyul, megsemmisít, megsemmisül, megterhel, megtilt, megvalósít,
megváltoztat, megvet, meztelen, nagy, naiv,
népszerû, nevetséges, nyer, nyílt, optimista,
óvatos, örül, õsz, õszinte, pesszimista, piros,
rejtélyes, részeg, rossz, (le/meg)rövidít, sikeres, sok, sötét, süket, szabad, (el)szárad, száraz, szétver, szigorú, szórakozott, szorgalmas,
szükséges, tagad, takarékos, talányos, tapasztalt, tehetséges, teljesíthetetlen, téved, tilos,
tiszta, tisztel, titkos, tökéletesít, tudatlan, tudományos, türelmes, udvarias, új, vak,
(meg)változik, váratlan, vékony, visszautasít,
világos, zavaros, zûrzavaros

gyanú, igény, információ, ismer, ismertség,
javulás, (el)kényeztet, kikérdez, kimerül, kínzás, kritikus, lefogy, magyarázat, megaláz,
megalázkodik, megbarátkozik, megbeszél,
megbeszélés, megbosszul, megbüntet, megcsal, megerõsít, megért, megfázik, megfeszít,
megfigyel, megfigyelés, meghízik, megijeszt,
meglepetés, megmagyaráz, megráz, megrongál, megsemmisít, megterhel, megváltoztat,
õszinte, pihenés, pusztulás, reform, rombolás,
(le/meg)rövidít, (meg)sebez, (el)szárad, tanács, tanulmányoz, tapasztalat, téved, tévedés,
tökéletesít, tökéletesítés, tudás, (el)túloz, vád,
válasz, válaszol, változás, (meg)változik, vereség, vizsgálat, (meg)vizsgál, zavarba jön

ÁDÁZ(UL)

ALAPVETÕ(EN)

csata, düh, ellenállás, ellenség, ellentét, fanatizmus, féltékenység, gyorsaság, gyûlöl, gyûlölet, háború, harag, harc, harcol, hideg, hideg, hóvihar, irigység, kegyetlenség, keres,
követel, küzd, küzdelem, megtámad, sietség/
sietés, szatíra, szél, szenvedély, szid, tempo,
tûz, ütközet, védekezik, véd(elmez), verekedik, verekedés, verseny, veszekedik/veszekszik, vihar, vita

A GYERMEKEI ÉLETÉRE

akadály, antagonizmus, átalakít, átalakítás,
azonos, bizonyíték, biztonság, csökken,
csökkent, egoista, egyetért, együttmûködés,
ellentét, ellentmondás, érdek, érdekeltség,
érték, értelem, feladat, gond, gyáva, hagyomány, hasonlóság, hasznos, hiba, hibás, idegen, igaz, igazság, igazságtalan, igény, információ, irigy, ismertség, javulás, jogos, káros,
kérdés, kétség, kívánság, kötelesség, különbözik, különbözõ, különbség, logikátlan,
logikus, lusta, megvalósít, megváltoztat, panasz, reform, sikeres, szabály, szerep, támogatás, tanács, tény, téved, tévedés, tökéletesít, változás, (meg)változik

esküszik

ALÁVALÓ(AN)

A KÖBÖN

becsap, bûn, bûncselekmény, bûnözõ, csalás,
gazember, gonosztevõ, gyilkosság, hazudik,
hazug, hazugság, igazságtalanság, jogtalanság, szemtelen

AFRIKAI

hõség
AGYBA-FÕBE

csókol, dicsér

hülyeség, ostobaság
AKTÍV(AN)

dohányos, dohányzik, dolgozó, együttmûködés, együttmûködik, ellenállás, harc, harcol,
megtámad, segít, segítség, sportoló, szerep,
szórakozás, támogat, támogatás, tanul, védekezik

ALAPTALAN

rágalom

ÁLDOTT

jó
ALJAS(UL)

köhögés, megbetegedés

becsap, bûncselekmény, bûnözõ, csalás, elhagy, gazember, gonosztevõ, gyilkosság,
hazudik, hazug, hazugság, megcsal, rágalom

ALAPOS(AN)

ALJAS MÓDON

aggály, átalakít, átalakítás, átázik, becsap,
betart, bírál, bírálat, bizonyít, (meg)büntet,
büntetés, csalódik, csökken, csökkenés, csökkent, elfárad, elhagy, ellenõriz, ellenõrzés,
elmarad, elõkészület(ek), elront, érdekelt, feledékenység, felvilágosítás, gondoskodás,

becsap

AKUT

ÁLLANDÓ(AN)

aggály, alárendeltség, bosszúság, büntetés,
csökkenés, dicsekedik/dicsekszik, dicsekedés/dicsekvés, éberség, együttmûködés, elégedettség, érték, étvágytalanság, fájdalom,
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ÁLLATI(AN/RA)

fáradtság, feladat, feszültség, figyelmesség,
hanyatlás, harc, hiány, infláció, javít, javul,
javulás, kapcsolat, kétség, kiábrándultság,
kimerültség, kín, kínzás, kívánság, köhögés,
krízis, küzdelem, lelkesedés, megfigyelés,
munkanélküliség, nyögés, nyugtalanság,
panasz, propaganda, reszketés, segítség, siet,
sietség/sietés, sikertelenség, szárazság, szél,
szemrehányás, szenvedés, szomjúság, szövetséges, támogatás, tiltakozás, tökéletesít, tökéletesítés, válság, változás, változatosság, veszély, vita, zokogás
ÁLLATI(AN/RA)

aggódik, alázatos, álmos, átázik, barátságos,
bátor, becsap, betart, beteg, bírál, bizalmatlan,
bosszant, bosszúság, botrány, buta, bûnös,
(meg)büntet, büntetés, bûz, csábít, csábító,
csalódik, csinos, csodálkozik, csökken, csökkenés, csökkent, csúnya, dicsekedik/dicsekszik, dolgozik, dohányzik, drága, durva, durvaság, dühít, dühös, egyszerû, éhes,
elégedett, éles, elfárad, elfoglalt, elkeseredik,
elkeserít, elmaradott, elpirul, elront, érdekel,
érdekelt, érdekes, erõ, erõs, erõszakos, értékes, esik, fájdalom, fanatikus, fáradt, fáradtság, fázik, fegyelem, fejlõdik, fél, felelõtlen,
féltékeny, figyelmes, forró, fukar, fülledt, fut,
gazdagság, goromba, gyáva, gyávaság, gyors,
gyorsaság, gyorsít, gyorsul, gyûlöl, haragos,
haragszik, harc, harcol, hasonlít, hasonlóság,
hasznos, hibás, hideg, hideg, hiú, hízik,
hosszú, hõség, hülye, hülyeség, ideges, igazságtalan, igazságtalanság, ijedt, ijedtség, infláció, ingerel, irigy, irigyel, iszik, izzad, javít,
javul, javulás, jó, karcsú, káros, karrierista,
kegyetlen, kegyetlenkedik, kegyetlenség,
kellemes, kemény, kényelmes, kényelmetlen,
keres, keserû, kétségbeesett, kétségbeesik,
kevés, kimerül, kimerült, kínoz, kín, kínoz,
kínzás, kis, kíván, kíváncsi, kockázat, komoly,
köd, köhög, könnyû, kövér, közönséges,
közönséges, különbözik, különbözõ, küzd,
küzdelem, lágy, lassú, lefogy, logikátlan, logikus, lusta, makacs, megaláz, megalázkodik,
megbüntet, megerõsít, megfázik, megfeszít,
meghízik, megijed, megijeszt, megráz, megrongál, megsért, megtámad, megterhel, meleg, mély, mélység, merész, merészség, mérges, mohó, mohóság, nagy, nagyít,
nagyravágyó, naiv, naivság, nehéz, népszerû,

ÁLTALÁNOSAN

népszrûség, nevet, nevetséges, nõ, nyereség,
nyomor, nyög, nyugodt, nyugtalan, nyugtalanít, okos, optimista, ordít, ostoba, óvatos,
önérzetes, öreg, öregedik/öregszik, örül,
õszinte, pesszimista, piszkos, ravasz, ráz, régi,
rejtélyes, rend, rendetlen, rendetlenség, részeg, reszket, rombolás, rossz, rövid, (le/
meg)rövidít, sajnál, sápadt, (meg)sebez, siet,
sikeres, sok, sötét, sötétség, (el)szárad, száraz,
szárazság, szegény, szegénység, szél, szemtelen, szégyenkezik, szenved, szenvedély, szenvedés, szép, szerencse, szerencsés, szeret,
szétver, szid, szigorú, szigorúság, szomjas,
szomjazik, szomjúság, szórakozott, szorgalmas, szorgalom, szükséges, takarékos, takarékoskodik, talányos, tanul, tapintatlan, teher,
tehetség, tehetséges, tempo, tetszik, tud,
(el)túloz, türelmes, türelmetlen, un, unalmas,
ügyes, változás, változatos, (meg)változik, váratlan, védekezik, vékony, verekedik, verekedés, vereség, verseny, veszekedik/veszekszik,
veszélyes, vihar, világos, vonz, vörös, zaj,
zajong, zajos, zavar, zavarba jön, zavaros,
zûrzavaros
ÁLLHATATOSAN

dolgozik
ÁLTALÁNOS(AN)

alárendeltség, béke, bizalmatlanság, csodálkozás, csökkenés, csökkent, dicséret, egyetértés, elégedettség, elégedetlenség, elismerés,
elkeseredés, ellenállás, ellenõrzés, elmaradottság, érdek, étvágytalanság, fáradtság,
fejleszt, fejlõdés, feledékenység, felemelkedés, felvilágosítás, gyász, hanyatlás, harc,
hiány, igény, ijedtség, infláció, ismert, ismertség, javít, javul, javulás, jogtalanság, kiábrándultság, kimerült, kimerültség, kívánság,
korrupció, lelkesedés, leszerelés, magyarázat,
megfigyelés, meghatalmazás, megvetés,
munkanélküliség, népszrûség, ováció, panasz, pánik, pesszimizmus, pusztulás, reform, reménytelenség, rokonszenv, rombolás, siker, szabály, szegénység, tanács,
tapasztalat, tiltás, tisztelet, tökéletesítés, tudatlanság, válság, változás, (meg)változik, várakozás, verekedés, vizsgálat, zavar, zavaros,
zûrzavar, zûrzavaros
ÁLTALÁNOSAN ELISMERT

érték, igazság, író, orvosság, szakember, szolgálat, vadász, vezetõ
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send, Unwissenheit, unzuverlässig, verantwortlich, verantwortungslos, Verantwortungslosigkeit, Vergessenheit, Vergeßlichkeit, Verneinung, vertrocknen, Verwirrung, verworren,
wahr, Wahrheit, weise, wissenschaftlich
ABSTOßEND

Hartherzigkeit, häßlich
AFFENARTIG

Geschwindigkeit
ÄGYPTISCH
ABGEFEIMT

Finsternis

Schurke

AKTIV

ABGEKLÄRT

Weisheit

arbeiten, betätigen, Widerstand, zusammenarbeiten

ABGÖTTISCH

AKTUELL

lieben

Problem

ABGRUNDTIEF

AKUT

Haß, hassen, verachten, Verachtung, Weisheit

Frage, Gefahr, Krankheit, leiden

ABGRÜNDIG

ALLES

Geheimnis, gemein, Humor, Wut

ABSCHRECKEND

besprechen, durcheinanderbringen, glauben,
loben, negieren, prüfen, riskieren, siegen,
verderben, vergessen, verneinen, vernichten,
verstehen, verwechseln, wissen

blaß, häßlich, mager, Strafe

ALLER/ALLE/ALLES MÖGLICHE(N)

ABSOLUT

Anstrengung, wissen

ähnlich, Analphabet, Anarchie, Autorität,
Bankrott, blind, blöd, Blödsinn, chaotisch, disziplinlos, dunkel, ehrlich, Einhelligkeit, einwandfrei, Erschöpfung, erschöpft, falsch, Fest,
frei, Freiheit, fremd, frisch, geheim, genau, Genauigkeit, gerade, gerecht, Geschmacklosigkeit, gesund, Gewalt, gleichgültig, Gleichgültigkeit, Gleichheit, glücklich, Harmonie, Herzlosigkeit, hilflos, hoffnungslos, Hoffnungslosigkeit, Ignoranz, karrieristisch, klar,
negierung, neu, notwendig, Notwendigkeit,
nutzlos, offen, pünktlich, Pünktlichkeit, rätselhaft, rechtlos, Rechtlosigkeit, rechtmäßig, rein,
richtig, rückständig, ruhe, ruhig, schamlos,
selbstlos, sicher, Sicherheit, sinnlos, Sinnlosigkeit, sorglos, Sorglosigkeit, still, Stille, taub,
Trockenheit, Übereinstimmung, unabhängig,
Unabhängigkeit, unannehmbar, unbekümmert, unbequem, undiszipliniert, Undiszipliniertheit, unerfüllbar, unerklärbar, unerwartet,
ungefährlich, Ungefährlichkeit, ungehorsam,
ungehorsam, ungerecht, unlogisch, unmöglich, unmoralisch, unrecht, unrechtmäßig, unsinnig, unsympathisch, untergeordnet, Unterordnung, Unterwerfung, unvorteilhaft, unwis-

ALLGEMEIN

ABSCHEULICH

bitter, Gestank

Abrüstung, Achtung, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Autorität, Bedürfnis, Befriedigung, bekannt, Bekanntheit, beliebt, Beliebtheit, Betrübnis, Echo, Erleichterung, Ermüdung, gefallen, Gleichheit, Heiterkeit, Krise,
nutzen, Reform, Regel, Schwäche, Spott, Trockenheit, Überraschung, Umgestaltung, Unruhe, Unwissenheit, Verachtung, Verehrung,
Verurteilung, Verwirrung, Widerspruch
ALLGEMEIN ANERKANNT

Autorität
ALLGEMEINVERSTÄNDLICH

Erklärung
ALLSEITIG

Abrüstung, Achtung, Analyse, analysieren,
besprechen, Besprechung, erörtern, Vervollkommnung
ALLUMFASSEND

Analyse, analysieren,
ALLZU

erfahren, groß, lang, leicht, schnell, schwer,
süß, unbekümmert
ALLZU SEHR

verwöhnen

A német fokozó értelmû szókapcsoalatok a fokozó lexémák szerint rendezve
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ALT
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AUF HERZ UND NIEREN

ALT

ÄRGST

Abweisung, Egoist, Entschlossenheit, Entsetzen, Fachmann, Feind, Freund, Freundschaft,
Gleichgültigkeit, Hass, Hohn, Leiden, Meister,
Problem, Säufer, Tradition, Traum, Treue,
Trinker, Weisheit

Feind

AM BESTEN

ÄTZEND

gefallen

Spott

AM GANZEN KÖRPER

AUF BIEGEN ODER BRECHEN

zittern

Kampf

AM GANZEN LEIB

AUFBRAUSEND

zittern

Temperament

AN ALLEM

AUF BREITER FRONT

kritisieren, sparen

angreifen

AN ALLEN ECKEN UND ENDEN

AUF DAS ENERGISCHSTE

sparen

protestieren

AN ALLEN GLIEDERN

AUF DAS ENGSTE

zittern

befreundet

ANDAUERND

AUF DEN TOD

Aufdringlichkeit, Beifall, Fieber, krank (sein),
Krise, regnen

beleidigen, erkranken, hassen, krank (sein),

ANERKANNT

genau

Autorität, Gelehrte, Regel

AUFDRINGLICH

ANGEBOREN

Lob

Schüchternheit, Widerwille,

AUF EHRE UND GEWISSEN

ANGELERNT

schwören

Arbeiter

AUF EINMAL

ANGEMESSEN

ändern

Unterstützung

AUF EIN MINDESTMAß

ANGESEHEN

verkürzen

Gelehrte

AUF EIN MINIMUM

ANGESPANNT
Aufmerksamkeit
ANGESTAMMT

verkürzen

ASTRONOMISCH

Geschwindigkeit
ATEMLOS

Hast, rennen, Spannung, Stille,

AUF DIE MINUTE/SEKUNDE

AUFFALLEND

ANSCHAULICH

Abneigung, Abweichung, ähneln, ähnlich,
Aehnlichkeit, altern, Aenderung, aufmerksam, blöd, Gegensatz, Hartherzigkeit,
hübsch, Ignoranz, Kontrast, langsam, Mangel, mangelhaft, Schlichtheit, schön,
schweigsam, schweigsamkeit, Unordnung,
Unterschied, verändern, Veränderung, Verbesserung, Verkürzung, verringern, Vervollkommnung, viel

Beispiel

AUFFÄLLIG

ANSTRENGEND
ANTAGONISTISCH

Abneigung, Abweichung, Aehnlichkeit, Akzent, altern, Mangel, mangelhaft, Unterschied, Widerspruch

Gegensatz

AUF GRAUSAME ART

ARG

rächen

Enttäschung, sich freuen, frieren, jung, Qual,
Schreck, schwitzen, Verlegenheit, warm

AUF HERZ UND NIEREN

Hass
ANGESTRENGT

Arbeit, arbeiten, Aufmerksamkeit, Bemühung, suchen, Vorbereitung
ANHALTEND

Applaus, Begeisterung, Beifall, Dürre, Frost,
Kälte, Krise, Regen, regnen

Arbeit, Bemühung, Dienst, Tätigkeit,

prüfen
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AUF IMMER

AUßERGEWÖHNLICH

AUF IMMER

AUS ALLEN POREN

befreunden, befreundet

schwitzen

AUF LEBEN UND TOD

AUSDAUERND

Kampf, kämpfen

Arbeiter, Fleiß

AUFMERKSAM

AUS DEM EFFEFF

Analyse, beobachten, Beobachtung, suchen

kennen, verstehen

AUFOPFERND

AUSDRÜCKLICH

Arbeit, kümmern, Liebe
AUFRECHT

Befehl, bestätigen, verbieten, Verbot,
Wunsch, wünschen

Patriot

AUSDRUCKSVOLL

AUFREGEND

schweigen

Abenteuer

AUSFÜHRLICH

AUFREIBEND

Analyse, analysieren, Antwort, antworten,
Beantwortung, besprechen, Besprechung,
Erklärung, erörtern

Arbeit, Tätigkeit
AUFRICHTIG

bedauern, bedauern, Begeisterung, beglückwünschen, Beileid, bereuen, Dank, Dankbarkeit, danken, freuen, Freund, Glückwunsch,
Lob, Mitleid, Trauer, Wunsch, wünschen,
Zuneigung

AUSGEDEHNT

AUFRÜHRERISCH

Gedanke

Dummheit, Feigling, Feind, Gauner, Lüge,
Schurke

AUFRÜTTELND

AUSGEPRÄGT

Anklage

Charakter, Ehrgefühl

AUFS ÄUßERSTE

AUSGESPROCHEN

bekümmert, reizen, verteidigen
AUFS BLUT

Abneigung, Bankrott, Egoist, freundlich, Pessimist, Pessimismus, Unlust

ärgern, martern, quälen, reizen

AUSGESUCHT

AUF SCHRITT UND TRITT

Höflichkeit

beobachten, verfolgen

AUSGEZEICHNET

AUFS ENGSTE
AUFS ENTSCHIEDENSTE

Alibi, Antwort, antworten, Appetit, Arbeit,
Baß, Disziplin, entwickeln, Erholung, gefallen,
Kritik, Lehrer, Leiter, lernen, Rat, Sportler,

zurückweisen

AUSGIEBIG

AUFS HAAR

essen, regnen, schlafen

genau, gleichen

AUS HERZENSGRUND

AUFS HERZLICHSTE

hassen

bedanken,, gratulieren

AUSNEHMEND

AUFS NEUE

freundlich, Sorgfalt

staunen, umgestalten

AUSREICHEND

AUFS STRENGSTE

Auswahl, Unterstützung, Verdienst

verbieten

AUSSCHLAGGEBEND

AUFSTEIGEND

Bedeutung, Besserung

Aerger

AUSSCHWEIFEND

AUFS WORT

Phantasie

gehorchen

AUS TIEFEM/TIEFSTEM HERZEN

AUF TEUFEL KOMM RAUS

lieben, schluchzen

arbeiten

AUßERGEWÖHNLICH

AUF VIELERLEI ART

Abwechslung, abwechslungsreich, akkurat,
Aktivität, anmutig, aufopfernd, bedeutend,

befreundet, befreundet

nützlich

Feuer, Vorbereitung
AUSGELASSEN

Freude, Humor, lachen
AUSGEMACHT
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