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ELŐSZÓ

Jobb és bal, béke és háború, szeretet és gyűlölet, angyal és ördög, óriás és törpe, őrült és
zseni... A mitológiáktól és az epheszoszi Hérakleitosztól az alkimistákon át Carl Gustav
Jungig a filozofikus spekulációk leghálásabb témái közé tartozik az ellentétes fogalmak
egymástól való távolságát, az ellentétes dolgok, tények, állapotok, események egymást
váltó természetét elemezni. Egyesítésükhöz mágikus erő szükséges, Isten hatalma, mély
meditáció révén elnyert tudatállapot. Az ellentétek tagjai maguk is ambivalensen
viselkednek: két valaminek egyszerre mutatják közelségét és távolságát. Az ellentétpárok
ugyanis általában hasonló disztribúciót (eloszlást) mutatnak, hajlamosak nagyon hasonló
környezetben felbukkanni. Így a szótévesztésnek, nyelvbotlásnak is tipikus eseteként tartják
számon, hogy valaminek az ellenkezőjét mondja ki az illető.
Ideális esetben minden szónak van egy és csak egy, többé-kevésbé jól meghatározható
jelentése. Ettől az ideális, normál esettől sokféle eltérés létezik, melyeknek főbb típusai
leegyszerűsítve a következők:
azonos jelentés
hasonló jelentés
ellentétes jelentés
különböző jelentés

különböző szóalak
teljes szinonímia
szinonímia
antonímia
normál eset

azonos szóalak
normál eset
poliszémia
enantioszémia
homonímia

A teljes (abszolút, tökéletes) szinonímia létezését általában el szokták utasítani. A
nyelvtudomány története során szakítani kellett a szinonimának jelentésbeli azonosságként
való értelmezésével, és szinonimitáson a jelentések hasonlóságát szokás érteni. Az egyszerű
(részleges, közeli) szinonímiára példa a kutya és az eb, a szintén és az is. Az
enantioszémiára példa a kölcsönöz (‘kölcsön ad; kölcsön vesz’); a homonímiára az öl, hal,
fej, áll, tér mint igék és mint főnevek (ilyenkor ige–főnév páronként külön szónak is szokás
tekinteni őket); a poliszémiára a bak és a daru mint állat- és eszköznév. Az említett nyelvi
anomáliáknak a szellemi élet legkülönbözőbb területein (költészetben, hitvilágban,
politikában, reklámban stb.) van különféle jelentőségük.
A fenti szemantikai relációk közül valószínűleg az antonímia, az ellentét fogalma a
leginkább tudatos a nyelv naiv beszélője számára, már a gyerekek is hároméves koruk körül
felismerik (Cruse 1986: 197). A naiv beszélő intuitív megérzései ellenére az ellentét
fogalma tudományosan nehezen meghatározható, amit antonimának érzünk, az elméleti
szempontból sokféle dologból állhat össze. Avagy fordítva: a hétköznapi szemléletben
egységesen ellentétnek felfogott dolgokat osztályozzák a tudományok. Arról, hogy egy

nyelvközösség számára mi minden számíthat antonimának, klasszikus Kenneth Hale
tanulmánya az ausztráliai walbiri nyelv beszélőiről (Hale 1971).
Az antonimák vizsgálatára is jellemző az, ami általában a nyelvészeti elemzés sok
változatára. Tudniillik egy szabálytalan és változékony terep feltérképezéséhez
hasonlítható, ahol az elemző szenvedélyesen ragaszkodik a geometria szabályaihoz, és a
lehető legkevesebb (de esetleg még így is nagyon sok) szabályt igyekszik alkalmazni. Így a
terep sok jellegzetessége, ideálisan a legfontosabbak viszonylag pontosan ábrázolhatók,
bizonyos részletei azonban a többé-kevésbé gondos leírás során is elsikkadnak.
Az ellentétek főbb típusainak meghatározása az antik logikusokig (Kneale & Kneale
1987) és retorikusokig vezethető vissza. Fontos cikk volt Edward Sapiré (1944) a
fokozásról, majd az 1960-as évektől számos értékes hozzájárulás készült (megalapozó volt
Lyons 1968: 460–470, értékes még Lehrer 1974, Weinreich 1980, Leech 1981: 99–106). A
tulajdonképpen máig érvényesnek tekinthető osztályozásokat az 1970-es évektől finomítják
(Geckeler 1971, Lyons 1977, Cruse 1986).
Az ellentétek alábbi csoportosítását elsősorban az angol strukturális szószemantika
eredményeire (Lyons 1977, 1995, Cruse 1986) támaszkodva végeztük el, de figyelembe
vettük még például a német (egykor NSZK) strukturalisták (Geckeler 1971, 1980, Gsell
1979, Kastovsky 1980), a szintén német (egykor NDK) ún. „kétszintű szemantika”
képviselői (Bierwisch & Lang, hrsg., 1987) és a moszkvai iskola (Apreszján 1974) nézeteit
is. Az utóbbi évtizedek magyar szakirodalmában viszonylag röviden, de többen is
foglalkoztak a kérdéskörrel (például Károly 1970: 61, 382, 386, Telegdi 1977: 43, 61, 158,
Hadrovics 1992: 112–114, 309–310, Szende 1996: 68, Kálmán & Nádasdy 1999: 70–71,
Kiefer 2000: 27–29; irodalombeli szerepét Fónagy Iván tárgyalta behatóan 1970, 1999: 36–
39).
A modern jelentéstanban figyelembe kell venni a prototípus-szemantikát is (Lyons 1995:
94–101, 116, Kiefer 2000: 92–95, 103–105). Az ezt az irányzatot megalapozó Eleanor
Rosch az 1970-es évektől több tanulmányban (magyarul például 1989) alternatív nézetet
terjesztett elő azzal a „hagyományos” nézettel szemben, mely szerint a fogalmak
megkülönböztető jegyek olyan halmazaiból állnak, melyek szükségesek és elégségesek egy
fogalom előfordulásainak meghatározására. Rosch szerint a fogalmaknak „belső
struktúrájuk” van: a fogalmak „magjelentésekből” épülnek fel, ezek a „legtisztább esetek”,
„legjobb példák”, „prototípusok”, s ezeket veszik körül csökkenő mértékben a kategória
további tagjai. Az egyes kategóriák prototipikus és periférikus tagjai között fokozatok
vannak, a kategóriák határai elmosódottak. A fogalmakat tehát Rosch szerint a legjobb
prototípusoknak tekinteni: például a „madár” fogalmát nem egy sor megkülönböztető
jeggyel (melegvérű, tojásrakó, szárnyas, tollas stb.) érdemes meghatározni, hanem úgy,
hogy tipikus példákra hivatkozunk. A madár prototípusa inkább egy vörösbegy vagy egy
veréb, mint egy sas, egy csirke, egy pingvin vagy egy strucc. A prototípus-szemantika tehát
a kategóriák – mégpedig mind egy kategórián belüli, mind a kategóriák közötti – nem
diszkrét, folyamatos jellegét hangsúlyozza; arra hívja fel a figyelmet, hogy mentális
kategóriáink csak ritkán definiálhatók egy vagy néhány szükséges és elégséges
tulajdonsággal.
A strukturalista jelentéstanban a prototípus-szemantikát megelőzve (Apreszján 1974),
illetve azzal párhuzamosan (Cruse 1986: 198) már az 1970-es évektől rámutattak, hogy az
ellentétes jelentésű szavakra vannak centrális, prototipikus példák, amiket az adatközlők
egyhangúan jónak tartanak (jó vs. rossz, nagy vs. kicsi, igaz vs. hamis, fel vs. le stb.), és
perifériális, kevésbé jónak ítélt példák (parancsol vs. engedelmeskedik, apa vs. anya, város
vs. vidék), sőt bizonyos kontextusokban például a bor vs. sör, gáz vs. villany, hangya vs.

tücsök is lehet ellentét (Cruse 1986: 198). Mindenesetre újabban (Mettinger 1994) szokás
megkülönböztetni elméletileg viszonylag könnyen kezelhető rendszeres (angolul systemic)
és enciklopédikus, illetve pragmatikai tudást feltételező nem rendszeres (non-systemic)
antonimákat, amely utóbbiak is, kisebb konszenzussal, megfelelnek a nyelvközösség tagjai
intuícióinak.
A fentebb vázolt szemantikai relációk, köztük az ellentétek típusainak meghatározásához
a strukturális szemantikában is szükség van a logikai implikáció fogalmára. A ‘p
q’ azt
jelenti, hogy ‘p implikálja q-t’, ‘p-nek következménye q’ (angolul p entails q). Az antonim
szavak szoros kapcsolata, egymásra utalása megmutatkozik abban, hogy például a János
magasabb Józsefnél mondat implikálja (magában foglalja) a József alacsonyabb Jánosnál
mondatot, és viszont; ha az egyik igaz, a másik is szükségképpen az. Az implikáció
segítségével a modern szemantikai szakirodalomban az ellentétek köréből legalább
háromféle dolgot szokás megkülönböztetni: (1) az inkompatibilitást, és ennek két esetét, (2)
a komplementaritást avagy kizáró ellentétet, és (3) a szűkebb értelemben vett antonímiát,
azaz poláris antonímiát, ami fokozható, s fokozatbeli ellentétnek is nevezhető (Lyons 1995:
128, Kiefer 2000: 27–29). A komplementaritást és a poláris antonímiát a klasszikus
logikából jól ismert komplementáris és kontrárius oppozíciókkal szokás összekapcsolni
(például Lyons 1977: 272, a logikai terminusokról Kneale & Kneale 1987: 62). Ezekre
következő típusként soroljuk be (4) a konverzívákat, amelyeket Nádasdy Ádám
megfordításoknak nevez (Kálmán & Nádasdy 1999: 70).
(1) Az inkompatibilitás implikációval és tagadással definiálható (~ a tagadás jele): f
~g és g
~f. Például a piros és a kék szók egyazon egyszínű tárgy jellemzésére
inkompatibilisek: ha valami piros, az nem kék, és ez fordítva is igaz.
(2) A komplementaritás szintén implikációval és negációval határozható meg: ~f
g és
~g f. Például ha valaki nem halott, akkor él, ha nőtlen, nem nős vagy házas. Cruse ezt
tartja az ellentétek fajtái közül a legegyszerűbbnek: két egymást kizáró dologról van szó,
nincs köztük „senki földje” (1986: 198). Az ellentét egyik tagja kizárja a másikat, azaz ha
az egyik igaz, akkor a másik biztosan hamis. Példák erre még az igaz vs. hamis, nyit vs. zár,
eltalál vs. eltéveszt (célt).
(3) A poláris antonimák, például jó vs. rossz fokozhatók, f+ (x, y) g+ (y, x). Itt is
ellentétes jelentésekről van szó, de ezek között átmenetek is léteznek, számos fokozat. A
fokozatbeli ellentétek egy skála két végpontját jelölik.
(4) A konverzívákra példa a férj vs. feleség, sőt a konverzívák háromhelyűek is lehetnek,
mint például elad (x, y, z)
megvesz (z, y, x). Itt szó sincs arról, hogy az egyik igaz volta
a másik hamis voltát jelentené; a különbség a nézőpont különbözőségében van.
Külön érdekesek a direkcionális oppozíciók, például fel vs. le, jön vs. megy, indul vs.
érkezik, sőt szív vs. fúj. Valamennyire jellemző, hogy legtipikusabb használatukkor egy P
pontra vonatkoztatott két ellentétes irány közti mozgást feltételeznek.
Bonyolultabb lehet a helyzet, ha több elem áll oppozícióban. Az égtájak, pontosabban az
égtájakat jelölő szók {észak, kelet, dél, nyugat} mindegyike ortogonálisan
(„derékszögben”) áll szemben két másikkal (például észak vs. kelet, észak vs. nyugat), és
diagonálisan („átlósan”) egy másikkal (például észak vs. dél). Az átlós oppozíciótípus
található a háromdimenziós terünket felosztó fent vs. lent, elöl vs. hátul, jobbra vs. balra
párok tagjai között, amelyek ráadásul hierarchiába is szerveződnek.
A hétköznapi szemlélet számára ugyanis maga az ember a mérték: testi felépítéséhez,
természetes földi életmódjához viszonyítja környezetét. Rendesen a föld felszínén (és nem
vízben vagy levegőben) élünk és mozgunk; ráadásul, megint csak normális esetben,

felegyenesedett testtartással és ehhez viszonyítjuk háromdimenziós terünk egyik
dimenzióját, a vertikálisat (fent vs. lent). A vertikális dimenzió irányát aszerint állapítjuk
meg, hogy (1) rendes esetben a talaj van alattunk és az ég felettünk, (2) az emberi test
vertikálisan aszimmetrikus és (3) tapasztaljuk a gravitációs erő hatásait. A föld felszíne, a
talajszint tehát a vertikális irány meghatározásakor állandó vonatkoztatási pontul szolgál. A
vertikális dimenzió újabb magyar szemantikai elemzéseknek is hálás témája, ilyen például a
kolozsvári Szilágyi N. Sándor elemzése a fent vs. lent oppozíció kiterjesztéseiről (1996),
illetve Kálmán László rövid, de frappáns jellemzése a fel igekötőről (Kálmán & Nádasdy
1999: 246–247). Az ember helyváltoztatásra való képessége teszi lehetővé, hogy a
horizontális síkon szabadon mozogjon, azaz tengelyét változtathassa. A két horizontális
dimenzió közül az egyik (jobbra vs. balra) szimmetrikus, a másik (elöl vs. hátul) nem. Az
emberi test szimmetriája meglehetősen viszonylagos, kicsit pontosabban megfogalmazva
jobbra vs. balra irányban leginkább, fent vs. lent és elöl vs. hátul irányban kevésbé
szimmetrikus. Az elöl vs. hátul dimenzió elsődleges természetes alapja az ember
érzékszerveinek és normális haladásának előre irányultsága. A jobbra vs. balra dimenzió
kijelölése eleve függ az elöl vs. hátul dimenzió meglététől, és ráadásul saját irányultságát a
jobbkezesség kevésbé természetes, inkább kulturálisan kialakított jelensége adja. A
dimenziókkal kapcsolatos, mértéket jelölő szókkal foglalkozik Manfred Bierwisch, Ewald
Lang és munkatársaik monumentális monográfiája, az NDK nyelvészetének egyik utolsó
csúcsteljesítménye (Bierwisch & Lang, hrsg., 1987, magyarul például Kiefer 2000: 68–72).
A több elemből álló halmazok szerveződése egyes esetekben rendkívül bonyolult lehet
(például állat- és növénynevek), szerencsésebb esetben (például a rokonságelnevezések
esetében, erről Lőrinczi 1980) néhány rendező elvvel jól jellemezhetők. Itt két fontos
rendeződési típust tárgyalunk, a szeriálisat és a ciklikusat. Míg a szeriálisan rendezett
halmazokban két kitüntetett, szélső elem között helyezkednek el a többiek, a ciklikusan
rendezettekben minden elem két másik, vele egyenrangú elem között helyezkedik el. A
szeriálisan rendezett halmazok közül azok, amelyeknek elemeik fokozhatóak, skálát
alkotnak (például a hőmérsékletet jelölő szók); amelyeknek elemei nem fokozhatóak, azok
rangsort képeznek (például katonai rendfokozatok, iskolai osztályzatok). A rangsorok közé
sorolhatók a számnevek is, különlegességük, hogy lexikálisan összetett kifejezések végtelen
halmaza képezhető: {egy, kettő, három, ..., tizenhét, ..., ezer, ...}. Létezik néhány skálát
finomító mechanizmus is. Például az akromatikus színnevek esetében a világosabb, mint és
a sötétebb, mint predikátumok segítségével elvileg végtelenül finomítható a {fehér, szürke,
fekete} hármas. Az eredetileg ciklust alkotó égtájak is elvileg a végtelenségig finomíthatók
az észak–észak–...–kelet típusú összetételek segítségével.
A ciklusok közé tartoznak az évszakokat, hónapokat és a hét napjait jelölő szók. Az, hogy
hagyományosan egy ciklus első és esetleg utolsó tagja kitüntetett bizonyos szempontból,
nem jelenti azt, hogy nem egyenrangú a többiekkel a ciklikusság kritériumainak
megfelelően. Mindamellett vannak az említetteknél bizonyos szempontból bonyolultabb
ciklusok is, például a napszakokat és az étkezéseket jelölő szók.
A szeriális és a ciklikus elv (esetleg más elvekkel kiegészülve) egyazon halmazon is
érvényesülhetnek. Érdekes például a kártyalapok viselkedése, ezek ugyanis az adott
játéktípustól vagy szituációtól függően alkothatnak ciklust vagy rangsort. Az utóbbi
negyedszázadban, elsősorban John Lyons munkásságának köszönhetően – igaz sok
terminológiai ingadozással – az ellentéteknek a fentebbi csoportosítása a legelfogadottabb
(például Kittay 1987: 241–244).
Az antonimákból képzett alakok (deriváltjaik) is általában antonimák, például lassú vs.
gyors és lassít vs. gyorsít, hosszú vs. rövid és hosszabbít vs. rövidít. A viszonylag ritka

ellenpéldák közé tartozik a nappali (szoba) és az éjjeli (edény), amelyek nem ellentétesek
(Hadrovics 1992: 113). Összetett szavakban is ritkán változik az ellentétek viselkedése,
például az adás vs. vétel egyértelműen konverzívák, a véradás vs. vérvétel is
tulajdonképpen konverzívák. Pontosabban több ellentétes utó- és előtagú szóösszetétel
tekinthető szinonimának is, mint az említett véradás vs. vérvétel és az elválasztójel vs.
kötőjel.
Szemantikai szempontból léteznek alapvetőbb és kevésbé alapvető antonimák, s gyakran
az utóbbiak az előbbiekre vezethetők vissza. Így az óriás vs. törpe a nagy vs. kicsi, a
kritizál vs. dicsér a jó vs. rossz, az ordít vs. suttog a hangos vs. halk oppozícióra vezethető
vissza.
A nyelvészetben Roman Jakobson munkássága óta a nyelvleírás több szintjén is alapvető
a megjelölt (angolul marked) vs. jelöletlen (angolul unmarked) oppozíció, amely egy jegy
(Merkmal, feature) jelenlétére vagy hiányára utal. Például formálisan megjelöltek a
magyarban a fosztóképzővel ellátott szavak, például boldog vs. boldogtalan. Az ilyen
ellentétek közti viszonyt Kiefer Ferenc az előfeltevésekről szólva talán nem a
legszerencsésebb műszóhasználattal kontradiktórikus viszonynak nevezte (például 1983:
109, 138). Hadrovics László több példát hozott rá, hogy a fosztóképzős származékok
távolról sem minden esetben fejeznek ki ellentétet, például csinos és csintalan, kedves és
kedvetlen; sőt a számos és számtalan közti különbség talán fokozati eltérésként is
felfogható (1992: 113).
A nem formális, hanem szemantikai megjelöltségre is számos példa akad, ilyen a macska
(kormegjelölés nélkül) vs. cica (fiatal állat) viszonya. A magyar szakirodalomban Kiefer
Ferenc mutatott rá, hogy például a magas jelöletlen, az alacsony megjelölt. Általában is a
„negatív” pólust jelölő melléknevek a megjelöltek, s erre több nyelvi bizonyíték is van.
Például a János háza hét méter magas mondat jó, de a János háza hét méter alacsony
elfogadhatatlan. A János háza éppolyan magas, mint Józsefé mondatból nem következik
semmi a szóban forgó ház „abszolút” magasságára vonatkozóan, mindkét ház lehet
alacsony is. A János háza éppolyan alacsony, mint Józsefé mondatból viszont már
következik, hogy mindkettőjük háza alacsony (Kiefer 2000: 69, 358).
A magyar (és több más nyelv) sajátsága, hogy egyazon ellentét kifejezésére két
ellentétpár van: egy kimondottan magyar és egy idegen szavakból álló, például akut vs.
krónikus és az ennek megfelelő idült vs. heveny.
Kicsi Sándor András

ÚTMUTATÓ AZ ADATBÁZISHOZ

AZ ELLENTÉTES JELENTÉSŰ SZAVAK ADATÁZISÁNAK JELLEGE
Az Ellentétes jelentésű szavak adatbázisa a magyar szókincs elemeit a szavak ellentétes
jelentése alapján rendszerezi. A magyar szótárirodalomban először a Tinta Könyvkiadó
1998-ban megjelent Magyar szókincstára közölte a szavak ellentétét, más néven
antonimáját, azonban ez a kézikönyv még nem térképezte fel teljes körűen a magyar
szókincs elemeit ellentétes jelentések szerint. A kiadó 2007-ben megjelent Értelmező
szótár+ című kiadványa ugyancsak megadja a címszavak ellentétét, de az ott közölt
ellentétek, antonimák leginkább a Magyar szókincstár anyagán alapulnak.
Az Ellentétes jelentésű szavak adatbázisa 13700 szócikkben a szócikkek élén álló
vastag betűs címszó antonimáit sorolja fel a címszó jelentései szerint sorokba rendezve. A
címszó antonimájának szókincsünknek azokat az elemeit tekintettük, melyek jelentése a
címszóéval ellentétes.
A 13700 szócikket 18750 antonimasor építi fel. Az Ellentétes jelentésű szavak
adatbázisában egy-egy címszó ellentétként átlagosan három és félszer szerepel összesen
48220 előfordulással.
Az adatbázis a mai köznyelv szavain kívül régi, régies, népi, idegen hangzású és
szaknyelvi szavakat, valamint szleng jellegű kifejezéseket is tartalmaz. Szavaknál nagyobb
frazeológiai egységek – szókapcsolatok, szólások, szóláshasonlatok – nem találhatók
benne.
Az egyszerű felhasználás és a gyors keresés érdekében az adatbázis nem alkalmaz
utalásokat.
Az adatbázis a magyar anyanyelvűek legszélesebb köre számára készült. A magyar
nyelv oktatásának is jól hasznosítható segédeszköze. Újszerűsége és gazdag tartalma révén
újabb szókészlettani és jelentéstani kutatások kiindulópontjává válhat.
HOGYAN KÉSZÜLT AZ ELLENTÉTES JELENTÉSŰ SZAVAK ADATBÁZISA?
Az anyaggyűjtés. – Az Ellentétes jelentésű szavak adatbázisa készítése antonimapárok,
antonimasorok gyűjtésével kezdődött. A gyűjtést követően számítógép és célprogramok
segítségével rendeztük el a gyűjtött szavakat, majd a nyersanyag többfordulós, aprólékos,
manuális megszerkesztésével váltak a szócikkek véglegessé.
1. Az Ellentétes jelentésű szavak adatbázisa kiindulási alapja, a munkálat magja a
Magyar szókincstár volt, először az ebben közölt ellentéteket dolgoztuk fel.
2. Második lépésként lefordítottuk három idegen nyelvű ellentétszótár, egy német
(Agricola 1977), egy angol (Fergusson 1986) és egy orosz (Novikov 1988) anyagát. Ez
hangsúlyozottan csak nyersanyagként szolgált a későbbiek során. Inspiráló volt, ötleteket
adott, de a nyelvi, kulturális különbségek miatt fenntartással kellett kezelnünk ezt a
lefordított anyagot.

3. Harmadik lépésként A magyar nyelv szóvégmutató szótára (szerk.: Papp Ferenc,
Akadémiai Kiadó, 1969) alapján különböző típusú szólistákat dolgoztunk fel.
Kiválasztottuk, hogy mely végződésű szavak, szópárok lehetnek fontosak az ellentétes
jelentés szempontjából, és ezekkel bővítettük gyűjtésünket. Pl.: -hatatlan, -ható; -s, talan/telen, -tlan/tlen; -köteles, -mentes végződésű szavak. Ennek nyomán ilyen és ehhez
hasonló antonimapárok kerültek be a szótárba: láthatatlan – látható, sós – sótlan,
vámköteles – vámmentes.
4. Végül kiegészítettük a nyersanyagot, megkerestük, hogy mely fontos szavak
maradtak ki a gyűjtésünkből, ehhez elsősorban a következő szótárakat vettük figyelembe: A
magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára (szerk.: Füredi Mihály & Kelemen József,
Akadémiai Kiadó, 1989), a Magyar értelmező kéziszótár (szerk.: Pusztai Ferenc,
Akadémiai Kiadó, 2009) és az Értelmező szótár+ (főszerk.: Eőry Vilma, Tinta
Könyvkiadó, 2007). A kiegészítés során felvett, fontos, gyakori szavaknak intuitív módon
megadtuk az ellentétét, majd az így kapott ellentétpárokat beillesztettük az adatbázisba.
A szerkesztés. – A fentiekben ismertetett négy lépésben gyűjtött ellentétes jelentésű
szópárok listáit egyesítettük. A szerkesztés során ebből a nyersanyagból alkottuk meg az
előszóban ismertetett elméleti háttér figyelembevételével Az Ellentétes jelentésű szavak
adatbázisa végső anyagát. Az adatbázisban közölt ellentétes jelentésű szavak szándékaink
szerint megfelelnek a következő három kritérium valamelyikének:
1. A szavak között a résztvevők nézőpontjából rajzolódik ki az ellentétes viszony. (Pl.:
ad – kap; nyer – veszít; orvos – beteg.)
2. Az ellentétes jelentésű szavak egymást felváltva jelennek meg, feltételezik és
kölcsönösen kizárják egymást. (Pl.: apály – dagály; nappal – éjszaka; vetés – aratás.)
3. Az egyik szó jelentése pólusszerűen áll a másikéval szemben, és a két szélső pólusú
ellentét között közbenső, nemegyszer semleges lépcsők is elhelyezkednek. (Pl.: forró –
[langyos] – hideg; ömlik – [folyik] – szivárog; sétál – [megy] – rohan.)
A fentiekből látszik, hogy viszonylag szoros ellentétfogalommal dolgoztunk. A
munkálat során töröltük a gyűjtött szópárok közül az asszociatív jellegűeket (ajtó – ablak;
tű – cérna; kalapács – szeg). Ugyancsak kihúztuk a gyűjtés során az adatbázisba került
kulturális jellegű ellentétes szópárokat (bárány – farkas; egér – oroszlán; királyfi – béka).
Olykor a szavak közötti nem ellentétes, hanem más logikai viszony alapján is bekerültek a
gyűjtésbe szópárok, ezeket töröltük. Ilyenek voltak pl. a következők: lomb – gyökér
(vminek a részei), papírpénz – érme (vminek a fajtái). Nem tartottuk meg adatbázisunkban
az azonos fölérendelt fogalom alá tartozó ellentétesnek tűnő szavakat sem (víz: ásványvíz –
csapvíz; vonat: gyors – személy; felvonó: teher – személy). Az Ellentétes jelentésű szavak
adatbázisába a legtöbb esetben nem vettük fel az ellentétes jelentésű igekötőkkel
automatikusan alkotható ellentétes jelentésű igepárokat (bejön – kijön; idefut – odafut;
felhoz – lehoz).
Előfordulhat az is, hogy a címszóval ellentétes jelentés csak körülírással fejezhető ki,
ebben az esetben nem közöljük, pl.: képtelenség – ‘lehetséges dolog’. Ugyancsak nem
tartalmazza az adatbázis azokat az eseteket, amikor az ellentétpár egyik vagy mindkét tagja
nem szótári alak, hanem bonyolult, képzett szó, pl.: alva – ébren, elhalaszthatatlan –
elhalasztható.
Egyes esetekben a címszónak több jelentése van ugyan, de csak az egyik jelentéséhez
kapcsolódik antonima, ekkor csak ezt a jelentést tüntetjük fel. Pl.:

kiégett (ige) G lelkes, lelkesedő, szenvedélyes, odaadó

A szerkesztés során több alkalommal is ún. szimmetriavizsgálatot végeztünk, melynek
során minden címszót igyekeztünk elhelyezni ellentétként is, és minden ellentétként
szereplő szót próbáltunk címszóként is kiemelni. A szimmetriavizsgálat nyomán elvégzett
munka eredményeképpen az Ellentétes jelentésű szavak adatbázisa anyaga
szimmetrikusnak mondható, mintegy 500 szó kivételével.
AZ ELLENTÉTES JELENTÉSŰ SZAVAK ADATBÁZISA FELÉPÍTÉSE
Az adatbázis betűrendbe sorolt szócikkekből áll; a szócikkek szócikkfejből és
szócikktestből épülnek fel.
A SZÓCIKKFEJ

A szócikkek élén álló szócikkfejben található a címszó és a hozzá kapcsolódó járulékos
elemek: szófajának megnevezése, szükség esetén vonzata és stílusminősítése is. Sorrendjük
a következő: címszó, vonzat, a szófaj megnevezése, stílusminősítés.
A címszók
A címszók a szövegből kiugratva helyezkednek el, kövér betűtípussal szedve. Ha a
címszónak van alakváltozata, azt vesszővel elválasztva szintén vastagon szedve közöljük.
Az e-t ö-vel váltakozva használt címszókat általában az e betűnél vettük fel. Tehát a föl
igekötős igék a fel-nél találhatók.
A homonimák. – A homonimákat, az azonos alakú – de különböző jelentéstartalmú –
címszókat arab, emelt indexszámmal különítettük el egymástól. Pl.: ég1, ég2; sebes1, sebes2.
A címszavak szófaja. – A címszó után a szófaj megjelölése vagy rövidítése következik
álló betűvel kerek zárójelben. Pl.: ajánlat (fn), békít (ige). A szófajok jegyzékét és
rövidítéseiket a „Rövidítésjegyzék” 1. pontja tartalmazza.
Az azonos eredetű, de jelentésükben és szófajukban különvált kettős, esetleg többszörös
szófajú címszókat római számmal különböztetjük meg. Pl.: alkalmazott I. (mn), alkalmazott
II. (fn); nemes I. (mn), nemes II. (fn). A címszót minden római számmal jelölt szófaj előtt
kiírtuk a könnyebb használhatóság érdekében, annak ellenére, hogy ezeket nem tekintjük
önálló lexikai egységnek.
Több esetben a két szófajú szavakat nem bontottuk szét főnévi és melléknévi jelentésre,
hanem egyetlen szócikkben soroltuk fel antonimáikat. Ekkor a címszót kettős szófaji
minősítéssel láttuk el. Pl.: csaló (mn és fn); ügyeletes (mn és fn).
A SZÓCIKKTEST, A SZÓCIKK SZERKEZETE

A szócikk a szócikkfejet követően egy vagy több antonimasorból tevődik össze.
Ezekben soroljuk fel a címszó ellentétes jelentésű szavait a címszó jelentései szerint
rendezve.
Az antonimasor
A címszó különböző jelentéseihez tartozó antonimasorok az áttekinthetőség kedvéért
mindig új bekezdésben kezdődnek (kivéve az első jelentés antonimáit, melyek

folytatólagosan következnek a címszóval azonos bekezdésben). Az egyes antonimasorokat
üres kárójel (G) vezeti be.
Az antonimasorokban található adatokat úgy rendeztük, hogy a stílusértékében
közömbös, köznyelvi antonim szó közelebb álljon a címszóhoz, mint a színezettebb stílusú,
illetve valamely nyelvi rétegbe tartozó antonima.
A stílusminősítések. – A szavak akkor kapnak minősítést, ha sajátos stílusárnyalatuk
vagy az általánostól, a megszokottól eltérő csoportnyelvi használatuk van.
A címszó minősítése a szófaj megjelölése után áll dőlten szedve.
fertő (fn) rég G ...
leteremt (ige) biz G ...

Ha a címszó valamely jelentése kap minősítést, akkor a minősítés az adott jelentéshez
tartozó antonimasor élén áll a sor elején dőlten szedve, és kettőspont követi. Ebben az
esetben tehát a kettőspont után a címszó minősítéssel ellátott jelentésének ellentétes
jelentésű szavait soroltuk fel. Pl.:
lehervad (ige) G biz: bízik, remél ...
levág (ige) G szleng: dicsér, elismer ...

Az antonima minősítése mindig utána következik dőlten szedve. Pl.:
adakozó (mn) G ... sóher biz ...
fellelkesedik (ige) G lelombozódik szleng ...

Bizalmas (biz) minősítéssel láttuk el a közvetlen társalgás nyelvében előforduló
szavakat, a gyermeknyelv szavait és a familiáris stílusban használatos szavakat is. Pl.: flott,
lazsál, mazsola, sutyorog.
Durva (durva) minősítéssel jelöltük az alantas stílusú beszélgetésben elhangzó bántó,
sértő szavakat. Pl.: bestia, bugris, meggebed, pofázik.
Az idegen (id) stílusminősítést kapták azok a szavak, amelyeket az átlagos magyar
nyelvhasználó idegennek, idegenszerűnek érez. Pl.: emigráns, emocionális, konszenzus,
mizantróp.
Pejoratív (pej) minősítéssel jelöltük a rosszallást, megvetést, helytelenítést kifejező
szavakat, szójelentéseket. Pl.: bezsebel, ocsmány, rusnya, silány.
A régies, régi (rég) minősítést kapták azok a szavak, amelyek a magyar anyanyelvűek
számára ma már kevésbé ismertek, kevesen használják őket. Pl.: béres, háziúr, lel, napkelet.
A szak, szakmai (szak) minősítésű szavak csak szűk szakmai csoportokban vagy csak
valamely tevékenységi körben, tudományágban használatosak. Pl.: abortál, aktíva,
hipertónia, prehisztorikus.
A szleng (szleng) minősítésű szavak szókincsünknek azok az elemei, amelyek csak a
kevéssé igényes nyelvhasználatban és az alvilág nyelvében, az argónyelvben, a
diáknyelvben és a legfesztelenebb társalgás nyelvében fordulnak elő. Pl.: begurul, csóró,
kipurcan, zabál.
A tájnyelvi (táj) minősítésű szavak a paraszti, vidéki élettel kapcsolatosak, függetlenül
attól, hogy a nyelvjárások többségében vagy csak egyikében (voltak) használatosak. Pl.:
étkes, felvég, fiadzik, furmányos.
Tréfás (tréf) minősítéssel láttuk el a kedélyes tréfálkozásra használatos szavakat. Pl.:
égiháború, konyhagyalázó, nyakigláb.
Választékos (vál) minősítést kaptak az emelkedettségre törekvő nyelvhasználat szavai
és a szépirodalmi alkotásokból ismert ritkább szavak. Pl.: alél, dicső, enervált, felettébb.

A használt minősítéseket a „Rövidítésjegyzék” 2. pontjában soroljuk fel.
A vonzat. – A szavaknak általában nem tüntetjük fel a mondattani kapcsolódást jelölő
vonzatát. Azonban az adott jelentés megértését, egyértelműsítését olykor elősegíti a vonzat
megadása. Ilyenkor a könnyen érthető rövidítésekkel jelölt vonzat csúcsos zárójelben áll.
Pl.:
húzódozik vmitől (ige) G lelkesedik vmiért
keresztüljut vmin (ige) Gelakad vmiben ...

Ha a vonzat csak a címszó egyik jelentésére vonatkozik, akkor az antonimasor élén áll,
és kettőspont követi. Pl.:
meghajol (ige) G vki előtt : szembeszegül vkivel ...

Gfelegyenesedik
vigyáz (ige) G vmire : elhanyagol ...

G vkire : veszélyeztet ...
Az értelmi kiegészítés. – A címszót olykor értelmi kiegészítéssel, használati körének
megnevezésével láttuk el, egyértelművé téve adott jelentését. Mintegy 1000 értelmi
kiegészítés található a szótárban. Az értelmi kiegészítés a megfelelő jelentéshez tartozó
antonimasor élén, az üres kárójel után található. Álló betűvel szedve szögletes zárójelben
áll, és kettőspont követi. Pl.:
kicsapódik (ige) G [ajtó]: bezárul ...

G [anyag]: elvegyül ...
öblös (mn) G [hang]: vékony ...

G [üveg]: hosszúkás ...
***
Végezetül köszönetet mondok Péter Mihály lektornak hasznos tanácsaiért és
észrevételeiért. Ugyancsak hálával gondolok az adatgyűjtésben és az előszerkesztésben
részt vevő munkatársaimra. Bízom benne, hogy a magyar szókincs jobb és mélyebb
megismeréséhez, illetve a magyar szavak szövevényes jelentéshálójának feltárásához
hozzájárul az Ellentétes jelentésű szavak adatbázisa.
Temesi Viola

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK
1. A szófajok rövidítése
(ige)
(fn)
(mn)
(szn)
(nm)
(hsz)
(msz)
(nu)
(ksz)
(isz)
(ign)

ige
főnév
melléknév
számnév
névmás
határozószó
módosítószó
névutó
kötőszó
indulatszó
igenév

2. Stílusminősítések
biz
tréf
vál
pej
durva
szleng
szak
táj
id
rég

bizalmas
tréfás
választékos
pejoratív
durva
szleng
szaknyelvi
tájnyelvi
idegen
régi, régies

G
...
[ ... ]

az antonimasorok előtt áll
vonzat
értelmi kiegészítés
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A, Á
abbahagy (ige)  nekifog vminek , nekilát vminek , nekiáll vminek , nekiesik vminek ,

nekifekszik vminek , nekigyürkőzik vminek , nekivág vminek , nekifut vminek ,
nekiveselkedik vminek , rákezd vmire , belefog vmibe , belekap vmibe , belekezd
vmibe , megkezd
 folytat, továbbcsinál, végigcsinál
 befejez, bevégez, elvégez, megvalósít, véghezvisz vál
 rászokik vmire rákap vmire biz
abbamarad (ige)  elkezdődik, megkezdődik, megindul, újraindul
 folytatódik, tart
 befejeződik
abnormális (mn)  normális, szokványos
 épeszű
abortál (ige) szak  kihord
 szül
abortusz (fn)  szülés
ábránd (fn)  valóság, tény, realitás
ábrándos (mn)  gyakorlatias, józan, realista
 [terv]: reális, megvalósítható
ábrándozik (ige)  cselekszik
abszolút (mn) id  viszonylagos, relatív, feltételes
 tökéletlen
 [hatalom]: korlátozott
absztinencia (fn) vál  alkoholizmus
absztinens (mn) vál  iszákos, részeges, alkoholista, korhely, borissza rég
 élvhajhász
absztrahál (ige) id  konkretizál id
absztrakt (mn)  kézzelfogható, érzékelhető, tárgyias, konkrét
 valósághű, figurális
abszurd (mn)  elképzelhető, lehetséges
acélos (mn)  erőtlen, puha, puhány pej
ácsorog (ige)  megy, halad, jár-kel
 ül, üldögél
ad (ige)  kap, elfogad, részesül
 kér, visszakér
 megfoszt vmitől
 megtagad
 vesz, visszavesz, átvesz, elvesz, fogad
 megtart, visszatart

adagol (ige)  ömleszt
adakozik (ige)  kéreget, koldul, kunyerál biz
 fukarkodik vmivel , garasoskodik
adakozó (mn)  fösvény, szűkmarkú, zsugori, fukar, kicsinyes, garasos, skót biz, sóher biz
 kapzsi, pénzéhes
 önző, irigy, szőrösszívű biz
adás (fn)  vétel
 adásszünet
adásszünet (fn)  adás, sugárzás
ádáz (mn)  békés, nyugodt
 szelíd, jólelkű
addig (hsz)  eddig
adó (fn)  vevő
adóbehajtás (fn)  adóelengedés
adóelengedés (fn)  adóbehajtás
adóelőleg (fn)  adóhátralék
adóhátralék (fn)  adóelőleg
adóköteles (mn)  adómentes
adományoz (ige)  elfogad, kap
 megtagad vmit vkitől
adómentes (mn)  adóköteles
adós (fn)  hitelező, kölcsönző
adósság (fn)  követelés, kinnlevőség, kintlévőség
 hitel
adott (mn)  tetszőleges
ágál (ige) pej  beletörődik vmibe , belenyugszik vmibe
agancsos (mn)  agancstalan, szarvatlan
agancstalan (mn)  agancsos, szarvas
agg I. (mn) vál  fiatal, ifjú
agg II. (fn) vál  fiatalember, ifjú, ifjonc, siheder, suhanc, süvölvény
aggályos (mn)  gondtalan
 nemtörődöm
aggastyán (fn)  fiatalember, ifjú, ifjonc, siheder, suhanc, süvölvény
aggaszt (ige)  megnyugtat
 megörvendeztet vkit vmivel
aggasztó (mn)  megnyugtató, szívderítő
aggat (ige) biz  leszed, leakaszt
aggkor (fn)  ifjúkor, fiatalkor, fiatalság
agglegény (fn)  nős, házasember, házas, családos, férj
aggodalmas (mn)  nyugodt, derűs, bizakodó
aggodalmaskodó (mn)  könnyelmű, nemtörődöm, gondtalan
 reménykedő, derűlátó, bizakodó
aggodalom (fn)  megkönnyebbülés, megnyugvás
 remény
 bátorság, vakmerőség, kurázsi biz
aggódás (fn)  nyugalom
 nemtörődömség
aggódik (ige)  bizakodik, reménykedik, remél

 megnyugszik
aggódó (mn)  bizakodó, reménykedő, derűlátó
 gondtalan, nemtörődöm, könnyelmű
aggság (fn) rég  gyerekkor, gyermekkor
 ifjúkor, fiatalkor, fiatalság
aggszűz (fn) pej  asszony
agilis (mn) id  lusta, passzív
agitál vkit vmire (ige)  lebeszél vkit vmiről , eltanácsol vkit vmitől, vmiről
agresszió (fn) szak  védekezés, védelem
agresszív (mn)  békés, szelíd, békeszerető, nyugodt, higgadt
 védekező, defenzív id
ágrólszakadt (mn)  gazdag, jómódú, tehetős
agyafúrt (mn)  együgyű, oktondi, mafla
agyalágyult (mn) pej  épelméjű, eszes, okos
agyonázott (mn)  csontszáraz
agyoncsépelt (mn)  eredeti, új
agyoncsigáz (ige)  felfrissít, felüdít, pihentet
agyondicsér (ige) biz  leszid, ócsárol, megszégyenít, agyonszid biz
agyondolgoztat (ige)  kímél, pihentet
agyonhallgat (ige)  kifecseg, leleplez, elárul
agyonszid (ige) biz  agyondicsér biz
agytröszt (fn) biz  hatökör durva
áhít (ige)  elutasít, idegenkedik vkitől, vmitől , viszolyog vkitől, vmitől
áhítatos (mn)  profán id, szentségtörő
ajándékoz (ige)  elvon vkitől , megvon vkitől
 kap vkitől , elfogad vkitől
 elad vkinek
 vásárol vkitől
ajánl (ige)  lebeszél vmiről , eltanácsol vmitől , eltérít vmitől
 elijeszt vmitől , figyelmeztet vmire , óv vmitől , int vmire
 megtilt vkinek
 elutasít, elvet, lemond vkiről, vmiről , visszautasít
 elfogad, átvesz
ajánlat (fn)  kereslet
 követelés, kérés
 elfogadás, átvétel
 visszautasítás, elutasítás
ajánlatkérés (fn)  ajánlattétel
ajánlatos (mn)  helytelen, káros, ártalmas
ajánlattétel (fn)  ajánlatkérés
ajánlkozik (ige)  vonakodik vmitől , ódzkodik vmitől , húzódozik

kelletlenkedik
ajánlott (mn)  tiltott
ájul (ige)  ocsúdik, eszmél
ájultság (fn)  öntudat, tudat, eszmélet
ajzószer (fn)  nyugtató, altató
akadály (fn)  segítség, támogatás

vmitől ,

akadálymentes (mn)  átjárhatatlan
 nehéz, viszontagságos
akadályoz (ige)  előmozdít, elősegít, kibontakoztat, ösztönöz, ösztökél, szorgalmaz,

támogat, közbenjár vkinek az érdekében, vminek az érdekében , kedvez vkinek,
vminek , segít vkinek vmiben , siettet, buzdít vmire
 hagy, enged
akadályozás (fn)  pártfogás, támogatás, segítség
 elősegítés
akadálytalan (mn)  korlátolt
 [út]: elzárt, lezárt
akadékoskodó (mn)  elnéző, nagyvonalú, engedékeny, előzékeny
akadémikus (mn) vál  gyakorlatias, praktikus, célszerű
akadozik (ige)  beindul
akadozó (mn)  folyékony, gördülékeny
akaraterő (fn)  akarathiány
akaraterős (mn)  akaratgyenge
akaratgyenge (mn)  akaraterős
akarathiány (fn)  akaraterő
akaratlagos (mn)  ösztönös, öntudatlan, gépies, tudattalan, spontán biz
 véletlen, szándéktalan, akaratlan
akaratlan (mn)  szándékos, tudatos, akaratlagos, tervezett
akaratlanul, akarattalanul (hat-ragos mn)  készakarva, szántszándékkal, szándékosan,
tudatosan, direkt
akaratos (mn)  engedelmes, engedékeny, szófogadó, kezes, szolgálatkész
akaratoskodik (ige)  enged, engedelmeskedik
akaratosság (fn)  engedékenység
akarattal (hat-ragos fn)  véletlenül, akaratlanul, akarattalanul
akárhány (nm)  sehány
akárhogy, akárhogyan (hsz)  sehogy, sehogyan
akárhol (hsz)  sehol
akárhonnan, akárhonnét (hsz)  sehonnan, sehonnét
akárhova (hsz)  sehova
akárki (nm) senki
akármeddig (hsz)  semeddig
akármelyik (nm)  semelyik
 mindegyik
akármennyi (nm)  semennyi
akármerre (hsz)  semerre
akármerről (hsz)  semerről
akármi (nm) semmi
akármiképp, akármiképpen (hsz)  semmiképp, semmiképpen
akármikor (hsz)  semmikor, soha
akármilyen (nm)  semmilyen
akart (mn)  véletlen, önkéntelen, szándéktalan, akaratlan
akarva-akaratlan (hsz)  tudatosan, szándékoltan, szándékosan
akaszt (ige)  leemel, levesz
akceptál (ige) vál  elutasít, elvet
akció (fn)  reakció, ellenhatás, visszahatás

akciós (mn)  [ár]: drága
akképp, akképpen (hsz)  ekképp, ekképpen
akklimatizálódik (ige) szak  elszokik vmitől , leszokik vmiről
 kipusztul, kihal, kivész
akkor (hsz)  ekkor
 most, ma, manapság, jelenleg
akkora (nm)  ekkora
akkori (mn)  mostani, mai, jelenlegi, pillanatnyi
akkurátus (mn) rég  hanyag, gondatlan, pontatlan, inakkurátus rég
ákombákom (fn)  gyöngybetű
akörül (hsz)  ekörül
aközben (hsz)  eközben
aktív (mn)  passzív, lusta, lankadt, tétlen, visszafogott, inaktív id
 nyugalmazott, nyugdíjas, obsitos rég
aktíva (fn) szak  adósság, tartozás, passzíva szak
aktivitás (fn)  passzivitás, tétlenség, semmittevés
aktivizál (ige)  leállít, megszüntet, megszakít
aktuális (mn)  elavult, idejétmúlt, időszerűtlen, tárgytalan
 időtlen, örök
akut (mn) szak  krónikus, tartós, idült szak
ál (mn)  eredeti, igazi, igaz, valódi, autentikus
alá, alája (hsz)  fölé, föléje, rá
aláaknáz (ige)  alátámaszt, megerősít
alábbhagy (ige)  erősödik, fokozódik, élénkül, nő, növekszik, növekedik, elhatalmasodik
alábbszáll (ige)  emelkedik, felszáll, felszökik
 fokozódik, erősödik, nő, növekszik, növekedik, elhatalmasodik
alábecsül (ige)  tisztel, méltányol, értékel, honorál vál
 feldicsér, magasztal, túlbecsül, túlértékel, nagyobbít
alábukik (ige)  felbukkan, feljön, felemelkedik, felkel
alacsony (mn)  magas, nyúlánk, nyurga, hórihorgas, hosszú, óriás, langaléta, nyakigláb

tréf, sudár vál, colos biz
 [összeg]: tekintélyes, kiugró, jelentős, nagy
 [ár]: borsos
 [származás]: nemesi, nemes, előkelő
alacsonyrendű (mn)  felsőrendű
aláértékel (ige)  túlbecsül, felértékel
aláhanyatlik (ige)  [Nap, Hold]: felkel, feljön, felbukkan
aláír (ige)  visszautasít
aláíratlan (mn)  aláírt, szignált
aláírt (mn)  aláíratlan, névtelen
alaki (mn)  tartalmi, lényegi
alakítható (mn)  rideg, merev
 tántoríthatatlan, hajlíthatatlan
 javíthatatlan
alakoskodás (fn)  őszinteség, nyíltság
alakoskodó (mn)  őszinte, nyílt, becsületes, egyenes, karakán
alaktalan (mn)  formás, arányos, kiformált
alakul (ige)  megreked, megakad, megtorpan

 állandósul, megszilárdul, stabilizálódik
alakulás (fn)  állandóság, változatlanság, stabilizáció
alámerül (ige)  felbukkan, előtűnik
 felkel, feljön, felemelkedik, megjelenik
 felülmarad, fennmarad
alamizsnálkodik (ige) rég  kéreget vkitől , koldul, házal, kunyerál biz
alamuszi (mn)  egyenes, nyílt, őszinte, karakán
alant (hsz) vál  fenn, fent
alantas (mn) rég  fennkölt, emelkedett, nemes, magasztos, magasröptű
 [viselkedés]: arisztokratikus, úri, királyi
alapanyag (fn)  áru, késztermék
alapfok (fn)  felsőfok
 középfok
alapfokú (mn)  felsőfokú
 középfokú, haladó
alapít (ige)  megszüntet, felszámol, bezár, likvidál, felbomlaszt
 fenntart, üzemeltet
alapítás (fn)  megszüntetés, felszámolás, likvidálás
alapos (mn)  [gyanú]: komolytalan, oktalan, alaptalan
 [munka]: hevenyészett, elnagyolt, elsietett, fésületlen, hanyag, hamar, odavetett,

pontatlan
 [ismeret]: hézagos, felszínes
 [vizsgálat]: érintőleges, felületes
alaposan (hat-ragos mn)  felületesen, felszínesen, futólag, kutyafuttában, félig-meddig,

átabotában táj
 kicsit, látszólag, tessék-lássék
 röviden, vázlatosan
alaposság (fn)  felületesség, felszínesség, hanyagság, slendriánság biz
alaptalan (mn)  megalapozott, indokolt, helytálló, jogos, alapos
alaptétel (fn)  zárótétel, konklúzió, következmény
alapvető (mn)  lényegtelen, mellékes, nélkülözhető, járulékos, másodlagos, másodrendű,

szekunder id
 látszólagos, felszínes, formális
 felsőfokú
alapvetően (hat-ragos mn)  továbbá, különben
alárendel vminek (ige)  fölérendel vminek
függetlenít vmitől
alárendelt (mn)  [szempont]: elsőrendű, elsődleges, fontos, primer id
 [ország, állam]: független, szabad, önálló, autonóm, szuverén
 [személy]: felsőbbrendű
 mellérendelt
alárendeltség (fn)  önállóság, függetlenség, autonómia
 hegemónia, vezérszerep, vezetés
alászáll (ige)  felemelkedik vmiről , felkel, felbukkan
alátámaszt (ige)  cáfol, tagad, visszautasít, kifogásol, megingat
 aláaknáz, tönkretesz, rombol
alatt (nu)  felett, fölött
alattomban (hsz)  nyíltan, egyenesen, szemből

alattomos (mn)  egyenes, őszinte, becsületes, nyílt
alattomosság (fn)  egyenesség, őszinteség, becsületesség
alattvaló (fn) rég  uralkodó, király, császár, fejedelem
 úr, nagyúr, feljebbvaló
alávaló (mn)  becsületes, nemes, tisztességes, dicső vál
 becses, értékes
alávalóság (fn)  nemesség, nagylelkűség, tisztesség
alávet (ige)  felszabadít, kienged, elbocsát
 felment vmi alól , mentesít vmitől , feloldoz vmitől
alávetett (mn)  önálló, független, szuverén, autonóm
alávetettség (fn)  vezérszerep, hegemónia
 autonómia, szuverenitás
 felsőbbrendűség, jelentőség, elsőség
alázat (fn)  fennhéjázás, önteltség, elbizakodottság,

önhittség, kérkedés, gőg,
szerénytelenség
 büszkeség, önérzet
alázatos (mn)  fölényes, beképzelt, elbizakodott, felfuvalkodott, rátarti, öntelt, önhitt,
hetyke, dölyfös, kevély, fennhéjázó, gőgös, szerénytelen
 büszke, öntudatos, önérzetes
alázatosság (fn)  fennhéjázás, gőg, dölyf
albérlő (fn)  szállásadó, háztulajdonos, háziasszony, házigazda, háziúr rég
álcáz (ige)  feltár, megmutat, leleplez
álcázatlan (mn)  rejtett, titkos, álcázott
álcázott (mn)  szembetűnő, látható, álcázatlan
áld (ige)  átkoz, elátkoz, megátkoz, ócsárol, szid, káromol
áldás (fn)  átok, baj, szerencsétlenség, hányattatás, viszontagság, kudarc, veszteség,
balsiker
 átkozódás, szitok
áldásos (mn)  eredménytelen, meddő, terméketlen
áldatlan (mn)  [körülmények]: szerencsés, rendezett
áldott (mn)  átkozott, átokvert, kárhozott vál
 nyomorult, szerencsétlen
áldozat (fn)  merénylő, elkövető, tettes
áldozatkész (mn)  önző, énközpontú, egocentrikus, egoista
áldozatkészség (fn)  önzés, egoizmus, énközpontúság
áldozatos (mn)  önző, önös, számító, egocentrikus
 [munka]: hanyag, felületes
alél (ige) vál  ocsúdik vmiből , ébred vmire , eszmél vmire
alélt (mn)  éber, életteli, fitt biz
aléltság (fn)  öntudat, eszmélet, éberség, józanság
alföld (fn)  hegyvidék, hegység, domb, dombság, dombvidék, magasföld, felföld, hátság
alföldi (mn)  hegyi, havasi
álhír (fn)  valóság, tény, realitás
 hír, újság
alig (hsz)  gyakran, sűrűn, sokszor, számtalanszor
 nagyon, igencsak, főként, különösen, jól, eléggé, egészen, fenemód, borzasztóan,
szörnyen, bőven, csőstül, javában, javarészben, jócskán, körömszakadtáig, mértéktelenül,
módfelett, túlontúl, istenigazában biz, istenigazából biz, felettébb vál

alig-alig (hsz)  igencsak
aligha (hsz)  valószínűleg, alighanem, alkalmasint, bizonyára
alighanem (hsz)  aligha, bajosan, nehezen
aljas (mn)  nemes, becsületes, tisztességes, erkölcsös
alkalmas (mn) vmire  alkalmatlan vmire , képtelen vmire , méltatlan vmire , ügyetlen

vmiben
hasznavehetetlen, használhatatlan, rossz
alkalmasint (hsz)  aligha, bajosan, nehezen
alkalmasság (fn)  képtelenség vmire , alkalmatlanság vmire , impotencia
alkalmatlan (mn)  megfelelő vmire , jó vmire , célszerű, hasznos vmire , alkalmazható

vmire , alkalmas vmire
 rátermett vmire , szakavatott, képes vmire , tehetséges vmiben
 időszerű, illő, odaillő, kellő, illendő, találó, odavaló, helyénvaló
alkalmatlanság (fn)  alkalmasság vmire , rátermettség vmire , szakértelem, képesség,

erő
alkalmaz (ige)  felmond vkinek , elbocsát, elküld, kidob, kilök, kirak, kitesz, leépít,

meneszt, kirúg biz, expediál szak
 nyugalmaz, nyugdíjaz
alkalmazás (fn)  munkanélküliség, munkátlanság, állástalanság, leépítés
 elbocsátás, felmondás, elküldés, felmentés, visszahívás
 nyugállomány
 elmélet, teória
alkalmazhatatlan (mn)  alkalmazható vmire , felhasználható vmire
alkalmazható (mn)  alkalmazhatatlan vmire , használhatatlan vmire
alkalmazkodás (fn)  hajthatatlanság, önfejűség
alkalmazkodik (ige)  makacskodik, akaratoskodik, ellenszegül, dacoskodik, önfejűsködik,

nyakaskodik, fellázad vmi ellen
alkalmazkodó (mn)  merev, dogmatikus, kemény, összeférhetetlen, keményfejű, nyakas,

konok, ellenálló, önfejű, öntörvényű, makacs, csökönyös, dacos, makrancos
alkalmazkodóképesség (fn)  merevség, keményfejűség, rugalmatlanság
alkalmazott I. (mn)  [tudomány]: elméleti, teoretikus
 szabadfoglalkozású, szabadúszó, önálló, független
 munkanélküli, elbocsátott, állástalan
alkalmazott II. (fn)  munkáltató, főnök, vezető, felettes, munkaadó, gazda, góré szleng
alkalmi (mn)  gyakori, állandó, rendszeres, stabil
 hétköznapi, mindennapos
alkalmilag (hat-ragos mn)  gyakran, gyakorta, sűrűn
 állandóan
alkalomadtán (hsz)  gyakran, gyakorta, sűrűn
 állandóan, mindig
 soha, sohanapján biz
alkalomszerű (mn)  rendszeres, ismétlődő, gyakori
 állandó, stabil
alkoholista (fn)  józan, mértékletes
 antialkoholista, bornemissza rég, absztinens vál
alkoholizmus (fn)  józanság, mértékletesség
 antialkoholizmus, absztinencia vál

alkoholmentes (mn)  alkoholos, alkoholtartalmú, szeszes
alkoholos (mn)  alkoholmentes
alkoholtartalmú (mn)  alkoholmentes
alkony, alkonyat (fn)  hajnal, pirkadat, virradat, napkelte, napkelet rég
 virágzás, felvirágzás, fénykor, hőskor
 kezdet, születés
alkonyattájt (hsz)  hajnalban, virradatkor
 napközben
alkonyodik, alkonyul (ige)  pirkad, hajnalodik, dereng, virrad,

világosodik,
kivilágosodik, pitymallik vál
alkot (ige)  megsemmisít, lerombol, rombol, eltüntet
alkotás (fn)  megsemmisítés, pusztítás, rombolás
alkotmányellenes (mn)  alkotmányos, törvényes
alkotmányos (mn)  alkotmányellenes, törvénytelen, önkényes
alkotó (mn)  pusztító, romboló
 passzív, tétlen, közömbös
 [munka]: terméketlen, mechanikus, szolgai
alkotóelem (fn)  egész, összesség
alkudozik vkivel (ige)  megállapodik vkivel vmiben , megegyezik vkivel vmiben
áll (ige)  megy, halad, mozog, elmozdul
 folyik, folytatódik, tart
 megszűnik
 összerogy, összeesik
 ül, csücsül biz
 fekszik, hever
 [épület]: összedől, összeomlik, leomlik, beomlik, omladozik
 [gép]: működik, üzemel, jár, forog
 [folyadék]: áramlik, folyik, cirkulál, kering
 [idő]: telik, szalad, fut
állami (mn)  egyházi
 magán, egyéni, privát, maszek biz
államosít (ige)  magánosít, privatizál
államosítás (fn)  magánosítás, privatizálás
állampolgár (fn)  idegen, bevándorló, hontalan
állandó (mn)  változó, változékony, átmeneti, időszakos, bizonytalan, ingatag
 ideiglenes, mulandó, pillanatnyi, múló, tiszavirág-életű, időnkénti, provizórikus id
 alkalmi, alkalomszerű, ritka, rendszertelen
állandóan (hat-ragos mn)  ritkán, néha, egyszer-másszor
 átmenetileg, időlegesen, alkalmilag
állandóság (fn)  alakulás, változás, változékonyság, módosítás
állandósít (ige)  módosít
állandósul (ige)  változik, alakul, átalakul, módosul
 elmúlik, megszűnik
állandósult (mn)  heveny, akut szak
állás (fn)  mozgás, járás, haladás, helyváltoztatás
 ülés
 fekvés
 működés

állásfoglalás (fn)  bizonytalankodás
állástalan (mn)  dolgozó, munkavállaló, alkalmazott, foglalkoztatott
álldogál (ige)  megy, halad, cselekszik
 üldögél, ücsörög
állhatatlan (mn)  állhatatos, rendíthetetlen, szilárd, gerinces
 következetes vmiben , megbízható
 hűséges vkihez, vmihez , ragaszkodó
állhatatlanság (fn)  állhatatosság, ragaszkodás, kitartás
állhatatos (mn)  hűtlen vkihez, vmihez , megbízhatatlan vmiben , ingatag, állhatatlan,

csélcsap, esküszegő
állhatatosság (fn)  állhatatlanság, hűtlenség vkihez , ingatagság, árulás
állít1 (ige)  lebont, lerombol, ledönt
állít2 (ige)  tagad, cáfol, negál id
 kételkedik vmiben , vitat, rákérdez vmire
állítás (fn)  tagadás, cáfolás, ellentmondás
 kételkedés
 bizonyítás
állítólag (hsz)  biztosan
állítólagos (mn)  biztos, valódi, valóságos, igaz, tényleges
álló (mn)  mozgó, haladó
 ülő
 vízszintes, fekvő, horizontális
állóeszköz (fn)  fogyóeszköz
állókép (fn)  film, mozgókép rég
állóképes (mn)  fáradékony, gyenge
állott (mn)  [víz]: friss, jó, üdítő
 [étel]: romlatlan
állóvíz (fn)  folyó, folyam, folyóvíz
 változás, mozgalmasság
álmatag (mn)  friss, energikus, élénk, eleven
álmatlanság (fn)  alvás, szundítás
álmodozik vkiről, vmiről (ige)  megvalósít, kivitelez
álmodozó (mn)  realista, józan, racionális
álmos (mn)  éber, nyugtalan
 fürge, mozgékony, eleven, élénk
 friss, változatos, érdekes
álmosít (ige)  felélénkít, frissít, serkent
álnok (mn)  egyenes, nyíltszívű, becsületes, őszinte
álnokság (fn)  őszinteség, egyenesség, nyíltság
alogikus (mn) id  logikus
alól (nu)  fölül
álom (fn)  valóság, realitás, tény
álomhozó (mn)  áloműző
álomszép (mn)  csúnya, ronda
áloműző (mn)  álomhozó, altató
álomvilág (fn)  realitás, valóság
alpári (mn)  magasztos, magasröptű, finom

alperes (fn) szak  panaszos, vádló, felperes (szak)
álprobléma (fn)  probléma, gond
álságos (mn)  őszinte, valódi
alsó (mn)  felső
alsóbbrendű (mn)  egyenrangú
felsőbbrendű, uralkodó
 elsőrendű
 kifejlődött, érett
alsóbbrendűség (fn)  felsőbbrendűség
alsórendű (mn)  felsőrendű
alsószer (fn) táj  felvég táj
alszeg táj (fn)  felvég táj
álszemérem (fn)  szemérem
álszent (mn)  őszinte, nyílt
álszerénység (fn)  szerénység
alszik (ige)  virraszt
alt (mn)  szoprán
általában (hsz)  különösen
általános (mn)  egyedi, egyéni, sajátságos, karakterisztikus, konkrét, speciális, specifikus
 ritka, szokatlan
 kizárólagos
általánosít (ige)  egyedít, leszűkít, specializál
általánosság (fn)  egyediség, specifikum, sajátosság
altat (ige)  ébreszt, kelt, felráz, serkent
 [tüzet]: szít, izzít, gyújt
altató (fn)  serkentőszer, izgatószer, doppingszer
altruista (mn) szak  önző, egoista, énközpontú
altruisztikus szak (mn)  egoisztikus szak
altruizmus szak (fn)  önzés, egoizmus szak, egocentrizmus szak
áltudomány (fn)  tudomány
alul (nu)  felül, fölül, fenn, fent
alulfizetett (mn)  túlfizetett
alulmarad (ige)  győz, nyer, diadalmaskodik, megbirkózik vmivel , leküzd vmit ,

felülkerekedik vmin lebír, legyűr, lehengerel, meghalad, túltesz vkin, vmin lefőz biz
alulmaradás (fn)  elsőség, győzelem, nyereség
alultáplál (ige)  túltáplál
aluszékony (mn)  éber
alvad (ige)  hígul, ritkul, oldódik
alvadt (mn)  folyékony, híg, cseppfolyós
alvás (fn)  ébrenlét, virrasztás, fennlét, álmatlanság
 félálom
alvég (fn) táj  faluszél, felvég táj
 asztalfő
alvilág (fn)  mennyország, paradicsom, menny, ég
 föld
alvilági (mn)  mennyei, égi
 rendes, tisztességes, becsületes
ama, amaz (nm)  eme, emez

amatőr (mn)  hivatásos, avatott, képzett, professzionális, professzionista, profi biz
ambiciózus (mn)  visszahúzódó
 kishitű
ambulancia (fn) szak  fekvőbeteg-ellátás
amerikázik (ige) szleng  dolgozik, gürcöl, hajt biz, melózik biz
amiatt (hsz)  emiatt
amoda (hsz) táj  emide táj
amorális (mn)  morális, erkölcsös, etikus
amott (hsz)  emitt
anakronisztikus (mn)  időszerű, modern, korszerű
analfabéta (fn)  írástudó
 kulturált, művelt, iskolázott
analizál (ige) szak  összegez, szintetizál szak
analízis (fn) id  összegezés, szintézis id
analóg (mn) id  eltérő, különböző
analógia (fn)  eltérés, különbözőség
anarchia (fn)  rend, fegyelem, nyugalom
anarchikus (mn)  rendezett, áttekinthető
anarchista (mn)  törvénytisztelő
andalít (ige)  fölizgat, felzaklat, felkavar, feldúl vál
andalog (ige) vál  siet, rohan, fut, száguld
angyal (fn)  ördög, sátán, démon, rossz, gonosz
 boszorkány, hárpia biz, házisárkány biz
angyali (mn)  gonosz, ördögi, sátáni, pokoli, démoni vál
anonim (mn)  ismert, megnevezett
 világhírű, neves, elismert
antarktikus (mn)  arktikus
Antarktisz (fn)  Arktisz, Északi-sark
antialkoholista (mn)  alkoholista, iszákos, részeges, borissza rég
antialkoholizmus (fn)  alkoholizmus
antidemokrata (fn) id  demokrata
antidemokratikus (mn) szak  demokratikus, népuralmi
antifasiszta (mn)  fasiszta, nemzetiszocialista, náci
antifasizmus (fn)  fasizmus
antik (mn)  modern, mai, új
antiklerikális (mn)  klerikális
antikvitás (fn)  újdonság
antimágneses (mn)  mágneses, magnetikus rég, delejes rég
antinikotinista (fn) szak  dohányos
antipátia (fn)  rokonszenv, vonzódás, szimpátia
antipatikus (mn)  rokonszenves, megnyerő, szimpatikus
antiszemita (fn)  filoszemita
antiszociális (mn)  szociális
antitézis (fn)  tézis, tétel
antonim (mn) szak  szinonim szak
antonima (fn) szak szinonima szak
anya (fn)  apa, atya, papa biz
 gyermek, gyerek

anyaállam (fn)  gyarmat
anyaállat (fn)  apaállat, kan, hím, bak
anyaföld (fn)  külföld, külhon, idegen
anyag (fn)  szellem, tudat, eszme, idea
 lélek, psziché
 forma
anyagi (mn)  szellemi, érzékfölötti, transzcendens id
 anyagtalan, testetlen, immateriális id
 [elismerés]: erkölcsi
anyagtalan (mn)  anyagi, testi, materiális
anyaország (fn)  gyarmat, kolónia, tartomány
anyavállalat (fn)  kirendeltség, leányvállalat
annyi (nm)  ennyi
anyós (fn)  após, ipa táj
 meny, vő
anyu (fn)  apu, apuci biz, apus biz
anyuci (fn)  apu, apus biz, apuci biz
apa (fn)  anya, mama biz, anyuka biz
 gyermek, gyerek
apaállat (fn)  anyaállat, nőstény
apad (ige)  árad, magasodik, nő, növekszik, emelkedik, dagad
 gyarapodik, meggyűlik, torlódik, megszaporodik, fiadzik táj
 fokozódik, erősödik vál
apadás (fn)  emelkedés, növekedés
 dagály, ár
apály (fn)  dagály, ár, árhullám
 fellendülés, felvirágzás
apaszt (ige)  fokoz, növel, bővít, duzzaszt, dagaszt
többszöröz, szaporít rég, sokasít rég
apátia (fn)  lelkesedés, felbuzdulás, lángolás, izgatottság, idegfeszültség, életkedv
apatikus (mn)  lelkes, izgatott, szenvedélyes, energikus
áperte (mn) rég  köntörfalazva, kertelve
ápol (ige)  elhanyagol, mellőz
 [kapcsolatot]: felbont, megszakít, megszüntet
ápolatlan (mn)  ápolt, rendes, tiszta, gondozott
ápolt I. (mn)  ápolatlan, elhanyagolt, gondozatlan
 tisztátalan, piszkos, koszos, maszatos
ápolt II. (fn)  ápoló
áporodott (mn)  friss, üdítő, tiszta, élénkítő
após (fn)  anyós, napa táj
 meny, vő
apránként (hsz)  egyszerre, együttesen
 egykettőre
apró (mn)  hatalmas, nagy, óriási, monumentális vál, kolosszális biz
 fontos, jelentős, komoly
apró-cseprő (mn)  hatalmas, nagy, óriási
 fontos, jelentős, lényeges
apródonként (hsz)  egyvégtében, állandóan, szakadatlanul, egyszerre

aprólékos (mn)  [munka]: felületes, gondatlan, összecsapott, hányaveti, slendrián biz
aprólékosan (hat-ragos mn)  hevenyében, sebtében
aprómunka (fn)  elnagyolás, felületesség, slendriánság biz
apu (fn)  anyu, anyus biz, anyuci biz
apuci (fn) biz  anyu, anyus biz, anyuci biz
apus (fn) biz  anyu, anyus biz, anyuci biz
ár (fn)  apály, apadás, süllyedés
ara (fn) rég  vőlegény
árad (ige)  apad, csökken, visszahúzódik
áradozik (ige)  vkiről, vmiről : leszól, kritizál, ócsárol
 fanyalog, sápítozik
áramlik (ige)  csöpög, szivárog, csordogál
 elakad, megakad, pang
 áll
aranykezű (mn)  kétbalkezes, ügyetlen, fakezű, béna szleng
arányos (mn)  aránytalan, szabálytalan, torz, idomtalan, formátlan, aszimmetrikus
arányosság (fn)  aránytalanság, egyenlőtlenség, aszimmetria
aránytalan (mn)  arányos, egyenletes, szabályos
aránytalanság (fn)  arányosság, szabályosság
arat (ige)  vet, ültet
aratás (fn)  vetés, ültetés
arcátlan (mn)  udvarias, tisztelettudó, előzékeny, illedelmes
 félénk, visszahúzódó, visszafogott, tartózkodó, bátortalan, szégyenlős, szende
arcátlanság (fn)  udvariasság, tisztelettudás, tisztelet, előzékenység
archaikus (mn)  mai, új
archaizmus (mn) szak  neologizmus szak
arcvonal (fn)  hátország
árcsökkenés (fn)  árdrágulás, áremelkedés, árnövekedés
árcsökkentés (fn)  árdrágítás, áremelés, árnövelés
árdrágítás (fn)  árcsökkentés, árleszállítás, leértékelés, árengedmény
árdrágulás (fn)  árcsökkenés, áresés, olcsóbbodás
áremelés (fn)  árcsökkentés, árleszállítás, leértékelés, árengedmény
áremelkedés (fn)  árcsökkenés, áresés, olcsóbbodás
árengedmény (fn)  áremelés, árdrágítás, árfelhajtás, felár
áresés (fn)  áremelkedés, drágulás, árnövekedés
árfolyamcsökkenés (fn)  árfolyam-emelkedés
árfolyam-emelkedés (fn)  árfolyamcsökkenés
árfolyamzuhanás (fn)  hossz szak
argumentum (fn) rég  ellenérv
árhullám (fn)  apály
arisztokrácia (fn)  tömeg, köznép, plebsz pej
 polgárság
arisztokrata (mn és fn)  plebejus, pór rég
 polgár
arisztokratikus (mn)  népi, pórias rég
 polgári
 egyszerű, átlagos, közönséges
arktikus (mn)  délsarki, déli-sarkvidéki, antarktikus, délszaki vál

Arktisz (fn)  Antarktisz, Déli-sark
árleszállítás (fn)  áremelés, drágítás, árfelhajtás
ármányos (mn)  nyílt, egyenes, becsületes
árnövelés (fn)  árcsökkentés
árny, árnyék (fn)  fény, világosság
árnyal (ige)  sarkít
árnyalatnyi (mn)  lényeges, nagy
árnyalt (mn)  elnagyolt
árnyas (mn)  napsütötte, napos, világos
árnyékol (ige)  felfed, megvilágít, megmutat
árnyékos (mn)  napsütötte, napos, világos
árnyoldal (fn)  előny, pozitívum, haszon
arra (hsz)  erre
arrogáns (mn)  [magatartás, modor]: udvarias, visszafogott
arról (hsz)  erről
árt (ige)  használ, segít, gyógyít
ártalmas (mn)  jótékony, hasznos, gyógyító
 ártalmatlan, veszélytelen
ártalmasság (fn)  gyógyhatás
ártalmatlan (mn)  ártalmas, veszélyes, veszedelmes, káros, gyilkos
 rosszindulatú, kegyetlen, gonosz
ártalom (fn)  haszon, előny, pozitívum
ártatlan (mn)  romlott, feslett, erkölcstelen, becstelen
 tapasztalt
 bűnös vmiben , vétkes vmiben , hibás vmiben , ludas vmiben biz
 veszélyes vkire, vmire , ártalmas vkire, vmire , káros vkire, vmire
 [megjegyzés]: csípős, epés
ártatlanság (fn)  erkölcstelenség, romlottság, becstelenség
 bűnösség, vétkesség, vétség
 ártalmasság
artikulál (ige) szak  motyog, mormog
artikulálatlan (mn) szak [beszéd]: tagolt, érthető, artikulált szak
artikulált (mn) szak  [beszéd]: tagolatlan, érthetetlen, artikulálatlan szak
ártó (mn)  [szándék]: gyógyító
áru (fn)  nyersanyag, alapanyag
árubehozatal (fn)  export, kivitel, kiszállítás
árufelesleg (fn)  áruhiány
áruhiány (fn)  árufelesleg
árukivitel (fn)  import, behozatal
árul (ige)  vesz, vásárol, beszerez
árulás (fn)  hűség vkihez, vmihez , ragaszkodás vkihez, vmihez , állhatatosság vmiben
árulkodik vkinek vmiről (ige)  hallgat vmiről , fedez, falaz vkinek szleng
áruló (mn)  hűséges vkihez , állhatatos vmiben , lojális vkihez
árus (fn)  vevő, vásárló, kuncsaft biz
árusít (ige)  vesz, vásárol, beszerez, bevásárol
árusítás (fn)  vétel, vásárlás, beszerzés, bevásárlás
árvíz (fn)  aszály, szárazság

árzuhanás (fn)  drágulás
ásatag (mn) pej  mai, korszerű, divatos
áskálódik (ige)  segít, támogat, ösztönöz
aszal (ige)  áztat
aszalt (mn)  [gyümölcs]: leves, lédús, friss
aszály (fn)  esőzés
 árvíz, özönvíz
aszályos (mn)  csapadékos, esős, csapadékgazdag
aszerint (hsz)  eszerint
aszik (ige)  kitelik, kerekedik, gömbölyödik
 [növény]: hajt
aszimmetria (fn)  szimmetria, arányosság, szabályosság
aszimmetrikus (mn)  szimmetrikus, arányos, szabályos
aszinkron (mn) id  szinkrón id
aszkéta (fn) vál  élvhajhász, hedonista
aszketikus (mn)  élvhajhászó
aszociális (mn) szak  barátságos, nyílt
aszott (mn)  üde, telt
asszony (fn)  férfi
 férj
 kisasszony, lány, kislány
 vénlány, aggszűz pej
asszonybolond (mn)  asszonykerülő vál
asszonykerülő (mn) vál  asszonybolond, nőcsábász, szoknyapecér biz
asszonyos (mn)  lányos
asztalfő (fn)  asztalvég, macskaasztal biz, alvég táj
asztalvég (fn)  asztalfő
aszténiás (mn) szak  életerős
átabotában (hsz) táj  alaposan
átad (ige)  megtart, visszatart
 átvesz, elfogad
 elfoglal
 visszakér, visszakövetel
átadás (fn)  átvétel, elfogadás
átalakít (ige)  fenntart, megtart, meghagy, konzervál, rögzít, stabilizál
átalakíthatatlan (mn)  átalakítható, változtatható
átalakítható (mn)  átalakíthatatlan, változtathatatlan
átalakul (ige)  megmarad, állandósul, stabilizálódik, rögzül
átalakulás (fn)  változatlanság, állandóság, stabilitás
átáll vhova (ige)  marad vhol
átalszik (ige)  átvirraszt
átázik (ige)  megszárad, kiszárad, megszikkad, felszárad
átázott (mn)  száraz, vízmentes
átbillen vhova (ige)  visszabillen vhova , visszafordul vhova , helyreáll
átbocsát (ige)  elszigetel, visszatart vmitől , feltartóztat
átdolgoz (ige)  meghagy, megőriz, fenntart
átdolgozás (fn)  megőrzés, megtartás
 eredeti

ateista (fn)  hívő, istenfélő, vallásos
ateizmus (fn)  istenhit, hit
átélés (fn)  kívülállás, közömbösség, közöny
átellenes (mn)  [oldal]: innenső
átenged (ige)  visszatart, visszafog, feltartóztat
 megtart, megőriz, ragaszkodik vmihez
 [vizsgán]: megbuktat, meghúz biz, elvág biz, elnyír biz, kibuktat biz
átereszt (ige)  visszatart, visszafog, feltartóztat
áteresztő (mn)  áthatolhatatlan, átjárhatatlan, sűrű, víztaszító, impermeábilis szak,

impregnált id
átfagy (ige)  átmelegszik, felenged
átfázik (ige)  felmelegszik, felmelegedik, felenged, megmelegedik
átfordít (ige)  visszafordít
átforrósít (ige)  behűt, kihűt
átforrósodik (ige)  kihűl, lehűl, megdermed
átfut vmit (ige)  végigböngész
átgondol (ige)  elhamarkodik, elkapkod
átgondolatlan (mn)  átgondolt, megalapozott, indokolt
átgondolt (mn)  átgondolatlan, meggondolatlan, elhamarkodott, elsietett, tervszerűtlen
áthág (ige)  [törvényt, előírásokat]: megtart, betart, teljesít
áthárít (ige)  elvállal
áthatolhatatlan (mn)  áthatolható, átjárható, belátható
áthatolható (mn)  áthatolhatatlan, járhatatlan
áthelyez (ige)  visszavesz, visszatesz
 visszahelyez, visszarendel
áthevít (ige)  lehűt
áthevül (ige)  kihűl, megdermed
 elcsügged, elkedvetlenedik, elhidegül vkitől
áthidal (ige)  [ellentétet]: elmélyít, kiélez
áthidalhatatlan (mn)  áthidalható, megoldható
áthidalható (mn)  áthidalhatatlan, megoldhatatlan
áthoz (ige)  otthagy
 visszavisz
áthurcolkodik vhonnan vhova (ige)  visszaköltözik vhonnan vhova , visszarakodik

vhonnan vhova , visszatelepül vhonnan vhova
áthúz (ige)  [döntést, tervet]: jóváhagy
áthűl (ige)  felmelegszik
áthűt (ige)  felmelegít
átitat (ige)  kiszárít, víztelenít, szikkaszt
átjárhatatlan (mn)  átjárható, akadálymentes
átjárható (mn)  átjárhatatlan, áthatolhatatlan, sűrű
átjön vhonnan (ige)  marad vhol
átjut vhova (ige)  bennreked vhol , bennmarad vhol , elakad vhol, vmiben
átkarol (ige)  elenged, elereszt
átkel vmin (ige)  visszafordul, megkerül vmit
átkoz (ige)  áld, dicsér, magasztal
átkozódás (fn)  dicséret, áldás, magasztalás, imádság, könyörgés

átkozott (mn)  áldott
átköt (ige)  kioldoz, kibont, kiköt
átküld vmiért (ige)  visszahív, visszahozat
átlag (fn)  kisebbség
 zseni, géniusz, tehetség, talentum rég
átlagember (fn)  zseni, géniusz, kiválóság
 csodabogár, különc
átlagos (mn)  szélsőséges, rendkívüli, kivételes, különc
 elképesztő, különleges, csodás, igéző, tüneményes
 jó
 kiemelkedő vmiben , kimagasló vmiben , utolérhetetlen

vmiben , elit, szuper biz,
nagymenő szleng
átlapoz (ige)  végigböngész
átlát vmit (ige)  félreért
átláthatatlan (mn)  átlátható, áttekinthető, világos
átlátható (mn)  átláthatatlan, áttekinthetetlen, zavaros
átlátszatlan (mn)  átlátszó, áttetsző, tiszta
átlátszó (mn)  átlátszatlan, homályos, iszapos
 megtévesztő, félreérthető, zavaros
 kiismerhetetlen, titokzatos, rejtélyes
 [kifogás]: jogos, meggyőző
átlép (ige)  marad
 [szabályt]: megtart, betart, követ
atlétatermetű (mn)  nyápic, vézna
átlyukaszt (ige)  betöm, tömít, befoltoz
átmegy (ige)  marad vhol , letelepszik vhol
 [vizsgán]: megbukik, elzúg biz, elhasal biz
átmelegedik, átmelegszik (ige)  lehűl, átfagy, átfázik
átmelegít (ige)  lehűt
átmenet (fn)  állandóság, végérvényesség
átmeneti (mn)  maradandó, végleges, végérvényes, örök
 állandó, stabil, változatlan
 tartós
átmenetileg (hsz)  véglegesen, örökre, végképp
átnedvesedik (ige)  kiszárad, megszárad, kiszikkad
átnedvesít (ige)  kiszárít, megszárít
átnyújt vkinek (ige)  elvesz vkitől
 visszavesz vkitől , megfoszt vmitől
átok (fn)  áldás, szerencsekívánat
 kegyelem, megbocsátás
 ima, imádság
átokvert (mn)  áldott, szent
átölel (ige)  eltaszít
átpártol vkihez, vhova (ige)  marad vhol , kitart vki mellett, vmi mellett , ragaszkodik
vkihez, vmihez
átruház (ige)  megtart
átsült (ige)  sületlen, nyers

 [kalács, tészta]: nyúlós, ragacsos
átszáll vhol (ige)  végigmegy vmin
átszellemült (mn)  józan
átszervez (ige)  meghagy
átszökik vhova (ige)  marad vhol , kitart vki mellett, vmi mellett , ragaszkodik

vkihez, vmihez
áttanulmányoz (ige)  átfut, belenéz vmibe , beleolvas vmibe , beletekint vmibe
áttekinthetetlen (mn)  áttekinthető, átlátható, rendezett, világos
áttekinthető (mn)  áttekinthetetlen, zavaros, kusza, homályos, zűrzavaros, szövevényes,

anarchikus, sejtelmes
áttelepít vhonnan vhova (ige)  visszatelepít vhonnan vhova , visszaköltöztet vhonnan

vhova
áttelepül vhonnan vhova (ige)  visszatelepül vhonnan vhova , visszaköltözik vhonnan

vhova , visszatér vhonnan vhova
 letelepül
áttesz vhonnan vhova (ige)  visszatesz vhonnan vhova , visszahoz vhonnan vhova ,

visszavesz vkitől, vhonnan
áttételes (mn)  közvetlen, direkt
áttételesen (hat-ragos mn)  közvetlenül, rögtön, egyenesen, direkt
áttetsző (mn)  átlátszatlan, opálos, homályos
 zagyva, zavaros
attól (hsz)  ettől
attraktív (mn) id  taszító, riasztó, ijesztő, inattraktív id
átugrik (ige)  hazajön, visszatér vhova
 [adatot]: beleszámít
 megnéz, megfigyel, tanulmányoz
átutazik (ige)  tartózkodik vhol
átutazó (mn)  helybeli, helyi, idevalósi
átütő (mn)  [győzelem, siker]: jelentéktelen
átvált (ige)  visszavált, bevált
átválthatatlan (mn)  átváltható
átváltható (mn)  átválthatatlan
átváltozik vkivé, vmivé (ige)  megmarad vkinek, vminek
átváltoztat vkivé, vmivé (ige)  megtart vkinek vminek , megőriz vkinek, vminek ,

meghagy vkinek, vminek
átvesz vkitől (ige)  átad vkinek , átnyújt vkinek
 elküld, felad
 [tisztséget]: lemond
átvészel (ige)  belehal vmibe , belerokkan vmibe , belepusztul vmibe
átvétel (fn)  visszautasítás, elutasítás
 átadás
átvirraszt (ige)  végigalszik, átalszik
átvisz (ige)  visszahoz, elhoz
átvitt (mn)  konkrét
átvizesedik (ige)  megszárad
atya (fn)  utód, leszármazott, sarj vál
 anya

auditív (mn) id  vizuális
autentikus (mn)  hamis, ál
autokrácia (fn) szak  demokrácia
automatikus (mn)  tudatos, átgondolt
autonóm (mn)  alárendelt, alávetett, függő, önállótlan
autonómia (fn)  függés, alárendeltség, alávetettség, iga
autózás (fn)  gyaloglás, séta
avantgárd (mn)  maradi, hagyományos
avas (fn)  friss, jóízű
avatatlan (mn)  avatott, beavatott, szakavatott, szakértő vmiben , műértő, profi biz
avatott (mn)  avatatlan, amatőr, járatlan vmiben , tapasztalatlan vmiben
avégett (hsz)  evégett
averzió vkivel szemben (fn) vál  vonzódás vkihez , vonzalom vki iránt , rokonszenv

vki iránt
avítt (mn)  új, divatos, menő szleng
avul (ige)  korszerűsödik
avult (mn)  új, korszerű, divatos
az (nm)  ez
azalatt (hsz)  ezalatt
azáltal (hsz)  ezáltal
azelőtt (hsz) aztán, azután
azért (hsz)  ezért
ázik (ige)  szárad, szikkad
aznap (hsz)  másnap
azonnal (hsz)  később, soká, sokára, majd, lassan, lassanként
azonnali (mn)  későbbi, jövőbeli
 ráérős, lassú
azonos (mn)  eltérő, különböző, másféle, más, más-más
 ellentétes
 változó
azonosít (ige)  megkülönböztet
azonosítás (fn)  megkülönböztetés
azonosíthatatlan (mn)  azonosítható, felismerhető
azonosítható (mn)  azonosíthatatlan, felismerhetetlen
azonosság (fn)  eltérés, különbözőség, differencia id, kontraszt vál
azonosul vkivel, vmivel (ige)  eltér vkitől, vmitől , elhatárolódik vkitől, vmitől ,

különválik vkitől
azóta (hsz)  ezóta
ázott (mn)  szikkadt
aztán, azután (hsz)  most, rögtön, rögvest, haladéktalanul, nyomban
 azelőtt
áztat (ige)  kiszárít, aszal

B
báb (fn)  nagyhatalmú, teljhatalmú vál
baba (fn)  felnőtt
babusgat (ige) biz  kínoz, üt, ver
backhand (fn) szak  [teniszben]: forehand szak
bácsi (fn) biz  ifjú, fiatalember, öcsi biz, öcskös biz
 néni biz
badar (mn)  értelmes, okos
badarság (fn)  bölcsesség, okosság, józanság
bagatell (mn) id  fontos, lényeges, jelentős
bagatellizál (ige) id  eltúloz, túlbecsül, hangsúlyoz, dramatizál
bágyadozik (ige)  felélénkül
bágyadt (mn)  friss, élénk, energikus
 erős, határozott, erőteljes
bágyaszt (ige)  frissít, élénkít, üdít
bágyasztó (mn)  üdítő, frissítő, élénkítő
bágyatag (mn) vál  élénk, erős
baj (fn)  szerencse, haszon, előny, áldás
 nyugalom, békesség
báj (fn)  esetlenség, rútság, félszegség
bajkeverő (mn)  békítő
bajnok (fn)  vesztes
bajos (mn)  könnyű, problémamentes, egyszerű
bájos (mn)  esetlen, otromba, csúnya
bajtárs (fn)  ellenség, ellenfél, rivális
bajtársias (mn)  önző, egocentrikus, bajtársiatlan
bajtársiasság (fn)  ellenségeskedés
bajtársiatlan (mn)  bajtársias, baráti
bajuszos, bajszos (mn)  bajusztalan
bajusztalan (mn)  bajuszos, bajszos
bak (fn)  nőstény, anyaállat
baka (fn) rég  tiszt, elöljáró
bakafántos (mn) rég  engedékeny, megértő
baklövés (fn)  siker, eredmény, telitalálat
baktat (ige)  vágtat, száguld, siet, rohan
bal (mn)  jobb
baleset (fn)  szerencse, siker
balga (mn) vál  okos, ravasz, eszes, bölcs
balgaság (fn)  bölcsesség, okosság, eszesség, intelligencia

baljós (mn)  szerencsés, kedvező, biztató
balkezes (mn)  jobbkezes
 ügyes, hozzáértő, aranykezű
ballag (ige)  siet, rohan, vágtat
ballagás (fn)  sietés, rohanás, futás
balmenetes (mn)  [csavar]: jobbmenetes
balog (mn) rég  jobbkezes
 ügyes, hozzáértő, aranykezű
baloldal (fn)  jobboldal
balsejtelem (fn)  bizakodás, remény, optimizmus
balsiker (fn)  siker, diadal, győzelem
balsors (fn)  jósors, jószerencse, siker, mázli biz
balszárny (fn)  jobbszárny
balszerencse (fn)  szerencse, jószerencse, mázli biz
balszerencsés (mn)  szerencsés
balul (hsz)  szerencsésen, sikeresen
bálványoz (ige)  lebecsül, lenéz, megvet
bamba (mn)  okos, eszes, jófejű
 [tekintet]: értelmes, kifejező, beszédes
bambul (ige)  odafigyel vkire, vmire
bámészkodik (ige)  odafigyel vkire, vmire
bámul (ige)  lenéz, alábecsül, megvet
bámulat (fn)  lenézés, megvetés, lebecsülés
bámulatos (mn)  silány pej, gyatra pej
bán (ige)  büszke vmire , vállal
banális (mn)  újszerű, eredeti, különleges
banalitás (fn)  eredetiség
bánat (fn)  öröm, derű, jókedv, vidámság, vígság
bánatos (mn)  jókedvű, vidám, derűs, víg, boldog
bánatpénz (fn)  jutalom
bandita (fn)  pandúr rég, csendőr rég, zsandár rég, fogdmeg rég
bandukol (ige)  siet, rohan, vágtat, söpör szleng
bánkódás (fn)  öröm, jókedv, mosoly
bánkódik (ige)  örül vminek , örvend vminek , örvendezik vminek , derül vkin, vmin
bánt (ige)  dédelget biz
 hagy, leszáll vkiről szleng
 megnyugtat, elcsitít
bántalmaz (ige)  cirógat, dédelget biz
 megvéd
bántás (fn)  védelem, óvás, kímélet
banya (fn) pej  tündér
bányarém (fn) szleng  [nő]: bombázó szleng
barát (fn)  ellenség, ellenlábas, haragos, ellenfél, vetélytárs
 barátnő
baráti (mn)  barátságtalan, rideg, elutasító
barátkozás (fn)  elzárkózás
barátkozik (ige)  ellenségeskedik, civódik, elzárkózik

barátnő (fn)  vetélytársnő
 barát
barátság (fn)  ellenségeskedés, gyűlölködés, ellentét, ellenszenv
barátságos (mn)  barátságtalan, hideg, mogorva, mord, marcona, nyers, harapós
 [viselkedés]: kimért, hűvös, tartózkodó
 [vidék]: sivár, kietlen, rideg, zord
 [bánásmód]: goromba, szigorú, kemény, rossz
 [pillantás]: haragos, megvető, öldöklő
barátságosság (fn)  barátságtalanság, ellenségesség, rosszakarat
barátságtalan (mn)  barátságos, kedves, közvetlen, szíves, szívélyes, előzékeny,

készséges, vendégszerető
 otthonos, lakályos, meghitt
 [idő]: szép, napos, meleg
barátságtalanság (fn)  barátságosság, kedvesség, szívélyesség, szelídség
barázdál (ige)  kisimít, elsimít, elegyenget
barázdált (mn)  sima, egyenletes
barbár (mn)  kulturált, kifinomult, civilizált
 humánus, emberséges, szelíd
barbarizmus (fn)  civilizáció
barbárság (fn)  civilizáció
 humanitás
bárdolatlan (mn) kifinomult, pallérozott, kulturált, nemes
bárdolatlanság (fn) finomság, műveltség, kulturáltság
bárgyú (mn) eszes, okos, jófejű
 szellemes, eredeti, frappáns rég
bárhogy, bárhogyan (hsz)  sehogy, sehogyan
bárhol (hsz)  sehol
bárhonnan, bárhonnét (hsz)  sehonnan, sehonnét
bárhova (hsz)  sehova
bárki (nm)  senki
bármelyik, bármely (nm)  semelyik
 mindegyik
bármennyi (nm)  semennyi
bármerre (hsz)  semerre
bármerről (hsz)  semerről
bármi (nm)  semmi
bármiképp, bármiképpen (hsz)  semmiképp, semmiképpen
bármikor (hsz)  semmikor, soha, sohanapján biz
bármilyen (nm)  semmilyen
bársonyos (mn)  [bőr]: durva, érdes, kérges, cserzett
 [hang]: fülsértő, rekedt, borízű
basáskodó (mn)  emberséges, igazságos
basszus (fn és mn)  tenor
bátor (mn)  gyáva, bátortalan, ijedős, ijedt, riadt, kishitű, félénk, félős, nyúlszívű, beszari

durva
 óvatos, elővigyázatos
bátorít (ige)  eltérít vmitől , elijeszt vmitől , eltántorít vmitől , ijeszt, leint, rémiszt
bátorító (mn)  [szó]: intő

bátorkodik (ige)  fél vmitől , berzenkedik vmi ellen , húzódozik vkitől, vmitől
bátorság (fn)  gyávaság, félénkség, félsz, bátortalanság
 félelem vkitől, vmitől , rettegés vkitől, vmitől , rémület
bátortalan (mn)  bátor, magabiztos, merész
 vakmerő
 dörgedelmes vál
bátya (fn)  öcs, öcskös biz
be (hsz és ik)  ki
bead vhova (ige)  kiad vhonnan
 visszakap vkitől, vhonnan
 kivesz vhonnan
 kiírat vhonnan
beágyaz (ige)  megágyaz, megvackol táj
beakaszt vhova (ige)  kiakaszt vhonnan , kiemel vhonnan , leakaszt vhonnan
bealkonyodik, bealkonyul (ige) vál  megvirrad, hajnalodik, pirkad, kivilágosodik,

pitymallik vál
beáll (ige)  kimegy vhova
 kilép vhonnan , felmond vkinek , elmegy vhonnan
 befejeződik, elmúlik
beállít (ige)  kivesz
 elállít, elcsavar, elhangol
 biz: távozik vhova , elmegy vhova
beáramlik vhonnan vhova (ige)  kiáramlik vhonnan vhova , kiárad vhonnan vhova ,

kiözönlik vhonnan vhova , kicsődül vhonnan vhova , kizúdul vhonnan vhova , kitódul
vhonnan vhova
beárnyékol (ige)  kivilágít
beárul vkinek (ige)  megvéd vkitől , takargat, falaz vkinek szleng
beavatatlan (mn)  felvilágosított
beavatott (mn)  avatatlan, kívülálló, idegen, laikus, outsider id
beázik (ige)  kiszárad, megszikkad
beáztat (ige)  megszárít, szikkaszt
bebizonyít (ige)  megcáfol, megdönt, elvet, elutasít
bebizonyosodik (ige)  megdől
bebocsát vhova (ige)  kienged vhova
 kizár vhonnan , elutasít, elkerget vhonnan , kipenderít vhonnan , kiűz vhonnan
bebogoz (ige)  kibogoz, kibont, kiold
beborít (ige)  kitakar, felfed, megmutat
beborul (ige)  kiderül, kitisztul, kivilágosodik
bebörtönöz (ige)  kienged vhonnan
bebugyolál (ige)  kibont, kigöngyöl, kicsomagol
bebújik (ige)  levet, levesz
 vhova kibújik vhonnan , kikúszik vhonnan , kijut vhonnan , kikel vhonnan
beburkol (ige)  kicsavar, kibont, feltár
beburkolódzik, beburkolózik vál (ige)  kitárulkozik
becéz (ige)  korhol, szid, szapul biz
 bánt
becipel vhova (ige)  kicipel vhova , kihord vhova , kihurcol vhova

becsal vhova (ige)  kicsal vhova
 kiutasít vhonnan , elküld vhonnan
becsap (ige)  kivág, kinyit, kitár, kicsap, kihajt
becsapódik (ige)  [ajtó]: kivágódik, kinyílik, kitárul
becsatol (ige)  kicsatol, kikapcsol
becsavar (ige)  kicsavar, kiold
 kibont, kigöngyöl, kicsomagol
becsavaroz (ige)  kicsavaroz
becsempész
vhova (ige)  kicsempész vhonnan ,

kilop vhonnan , kicsen
vhonnan kiijuttat vhonnan
becses (mn)  értéktelen, ócska, vacak, bóvli biz
 lenézett
becsíp (ige) biz  kijózanodik
becsípett (mn) biz  józan
becslés (fn)  mérés
becsmérel (ige)  dicsőít, magasztal, istenít
becsmérlés (fn)  dicséret, magasztalás, istenítés
becsmérlő (mn)  dicsérő, magasztaló, istenítő
becsomagol (ige)  kicsomagol, kigöngyöl, kitakar, kipakol, kibont
becsomóz (ige)  kicsomóz
becsorog vhonnan vhova (ige)  kifolyik vhonnan vhova , kicsurog vhonnan vhova
becstelen (mn)  becsületes, tisztességes, derék, jellemes, igaz, jó
 dicséretes, fenséges, dicső vál
 értékes, drága, becses
becstelenség (fn)  becsület, tisztesség, feddhetetlenség
becsuk (ige)  kinyit, megnyit, kitár, felnyit, [könyvet] felüt
 vhova elenged vhonnan , hazaküld vhonnan , elbocsát vhonnan
becsukódik (ige)  kinyílik, kicsapódik, kitárul, feltárul
becsúszik vhova (ige)  kimászik vhonnan , kikeveredik vhonnan
becsül1 (ige)  megmér
becsül2 (ige)  lenéz, megvet, lebecsül
becsület (fn)  becstelenség, hitszegés, gazság, gyalázat
becsületes (mn)  becstelen, aljas, hitszegő, megbízhatatlan, tisztességtelen, szélhámos,
csaló, alávaló, ármányos, galád vál, gaz vál, enyveskezű biz, kókler biz, svihák biz, simlis
szleng
 szabályellenes, sportszerűtlen, korrupt, inkorrekt
becsületesség (fn)  becstelenség, tisztességtelenség, hitványság, gazság, szélhámosság
becsülettudó (mn) rég  szélhámos, hazug
becsült (mn)  számszerű, pontos
becsvágyó (mn)  kishitű
bedagad (ige)  lelohad, leapad
bedob (ige)  kidob
bedöglik biz (ige)  működik, üzemel
 megvalósul, létrejön
bedug vhova (ige)  kihúz vhonnan , kiszed vhonnan
 kiereszt vhonnan , elenged vhonnan , elbocsát vhonnan
beemel vhova (ige)  kitesz vhonnan , kirak vhonnan

vhova (ige)  kirekeszt vhonnan , elutasít, kitilt, kizár vhonnan , kiűz
vhonnan
 kivéd, elhárít
beépít vhova (ige)  kibont vhonnan , kiszerel vhonnan , kiszed vhonnan
 kihagy, kitöröl, mellőz
 kizár vhonnan , kiközösít vhonnan
beépítetlen (mn)  beépített
beépített (mn)  beépítetlen, kopár
beér vhova (ige)  lemarad vkitől, vhonnan , hátramarad, elszakad vkitől
elkésik vhonnan
beereszt vhova (ige)  kiereszt vhonnan , kienged vhonnan
 kirekeszt vhonnan , kizár vhonnan
beéri vmivel (ige)  követelőzik
beérkezett (mn)  sikertelen, ismeretlen, névtelen
beérkezik (ige)  [versenyző]: kiindul, elindul, rajtol
 elbukik, elkallódik, elvész
 vhova kimegy vhonnan , távozik vhonnan , elmegy vhova
beesik (ige)  vhova : kimászik vhonnan , kijut vhonnan , megmenekül vhonnan
 kidagad, kidomborodik, kikerekedik
beesteledik (ige)  virrad, hajnalodik, pirkad
befagy (ige)  felolvad, felenged, megenyhül
befagyaszt (ige)  felolvaszt
 [tárgyalásokat]: újraindít, folytat
befed (ige)  kitakar, kicsomagol, leleplez
befejez (ige)  elkezd, kezd, hozzáfog, nekilát, nekiül, hozzálát
 abbahagy, beszüntet, szüneteltet
 elindít, megnyit
 újrakezd, folytat, továbbcsinál
 halogat, késleltet
befejezés (fn)  kezdet, kezdés, start biz
 folytatás
befejezetlen (mn)  befejezett, lezárt, kész
befejezett (mn)  befejezetlen, félbemaradt, félkész, töredékes, hiányos
 nyitott, eldöntetlen, függő, lezáratlan
befejeződik (ige)  elkezdődik, megkezdődik, megindul, elindul
 tart, folyik, fennáll
befeketít (ige)  tisztáz, rehabilitál
 dicsér, értékel, megbecsül, elismer, méltányol
befektet vmibe (ige)  [pénzt, tőkét]: kivon vhonnan , kivesz vhonnan
 tartalékol, félretesz
befektetés (fn)  nyereség, profit, haszon
befelé (hsz)  kifelé
befelhősödik (ige)  kiderül, kivilágosodik, kitisztul
befér vhova (ige)  kimarad vhonnan , kiszorul vhonnan , kilóg vhonnan
beférkőzik vhova (ige)  visszavonul vhonnan , visszahúzódik vhonnan
befizet (ige)  bevételez, kasszíroz, bekaszál szleng
befog (ige)  elenged, elereszt, elbocsát
beenged

 [állatot]: kifog, leszerszámoz
befogad (ige)  elutasít, elküld, elbocsát
 kitaszít, kitagad, kizár, kiközösít, kiiktat, kirekeszt, kivet, kiűz, kiüldöz, kitilt, kipenderít,

kiebrudal biz, kigolyóz biz
 elűz, száműz
befogadás (fn)  kiutasítás, elűzés, elküldés
 kizárás, kirekesztés
befogadott (mn)  kitaszított, száműzött
befoltoz (ige)  kilyukaszt, átlyukaszt, kiszakít
befolyásolhatatlan (mn)  befolyásolható, hajlítható, határozatlan
befolyásolható (mn)  befolyásolhatatlan, szilárd, hajlíthatatlan, határozott, makacs
befolyásos (mn)  jelentéktelen
befolyik (ige)  kifolyik, kiárad, kiömlik
befon (ige)  kibont, kibogoz, szétszed
befordul (ige)  kikanyarodik, kifordul, kimegy
beforr (ige)  felreped, szétnyílik, kettéválik, behasad, bereped
beforraszt (ige)  feltép, felszakít
befuccsol (ige) szleng  beindul
befullad (ige)  újraindul, folytatódik, működik
 megvalósul, létrejön, teljesül
befut (ige)  vhova : kifut vhonnan , kirohan vhonnan , kiszalad vhonnan , kijön

vhonnan , kirobog vhonnan
 biz: elkallódik, elvész, lemarad
rajtol, startol biz
befülled (ige)  kiszellőzik
befűt (ige)  kihűt
befűz (ige)  kibont, kiold, kifűz
begerjed (ige) szleng  megnyugszik, lecsillapodik, lehiggad
begombol (ige)  kigombol
begombolkozik (ige)  kigombolkozik
 biz: felenged, feloldódik
begöngyöl (ige)  kibont, kigöngyöl, kicsomagol
begörbed (ige)  felpúposodik
begörbít (ige)  kiegyenesít, kigörbít
begörbül (ige)  kiegyenesedik, kinyújtózik
begörcsöl (ige) ellazul
begubódzik, begubózik (ige)  felenged, feloldódik, kinyílik, felszabadul
begurul (ige) szleng  lehiggad, megnyugszik, lecsillapodik
begyakorlott (mn)  gyakorlatlan, új, ügyetlen
 rögtönzött, spontán biz
begyakorol (ige)  rögtönöz, improvizál
begyes (mn)  lapos, kismellű
begyógyít (ige)  megsebesít, fölsebez, megbetegít
begyógyul (ige)  [seb]: felszakad, szétreped
begyömöszöl vhova (ige)  kiszed vhonnan , kicibál vhonnan
begyöpösödik (ige)  változik, halad
begyújt (ige)  [motort]: leállít
begyullad (ige)  kialszik, kihuny, elhamvad

 megnyugszik
begyűjt (ige)  kiad, elherdál, eltékozol
 szétszór, kiszór
behajlít (ige)  kiegyenesít
behajt1 (ige)  [állatot]: kiterel vhova , kicsap vhova , kihajt vhova
 [tartozást]: elenged
 [ajtót]: kitár, kinyit
 [autóval]: kijön vhonnan , kiáll vhonnan , kikocsizik
behajt2 (ige)  kihajtogat, kihajt, széthajt
behajthatatlan (mn)  behajtható, visszaszerezhető
behajtható (mn)  behajthatatlan, visszaszerezhetetlen
behálóz (ige)  kiszabadít
behantol (ige)  kihantol, kiás
beharangoz (ige)  eltitkol, elhallgat
behasad (ige)  összeforr, beforr
behatárol (ige)  kitágít, kiszélesít
behatárolt (mn)  korlátlan
beható (mn)  felületes, sekélyes, felszínes
behatol vhova (ige)  kijön vhonnan , visszavonul vhonnan , meghátrál vhonnan ,

lepattan vhonnan szleng
beheged (ige)  kifakad, felszakad, felreped, bereped, szétreped
behegeszt (ige)  kilyukaszt
 felszakít
behelyez vhova (ige)  kivesz vhonnan , kirak vhonnan , kitesz vhonnan
behemót (mn)  apró, parányi, törpe, pöttöm, filigrán, liliputi
behív vhova (ige)  elbocsát vhonnan , kikerget vhonnan , kiküld

vhonnan ,
kiakolbólít vhonnan biz, kiebrudal vhonnan biz, kipenderít vhonnan , kituszkol
vhonnan
 leszerel, hazaküld, szabadságol
behívat vhova (ige)  elbocsát vhonnan , elkerget vhonnan , kiküld vhonnan
behívó (fn)  obsit
behízelgő (mn)  fülsértő, disszonáns szak
behódol vkinek (ige) pej  ellenáll, szembeszáll vkivel , szembeszegül vkivel , felkel
vki ellen
behord vhova (ige)  kihord vhonnan , kivisz vhonnan , kicipel vhonnan
 szétszór vhova , elvet, ültet
behorpad (ige)  kidagad, kidomborodik, kidudorodik
behorpaszt (ige)  kidudorít
 kidülleszt
behoz vhova (ige)  kivisz vhova , exportál vhova
behozatal (fn)  kivitel, kiszállítás, export
behozó (mn)  exportőr
behurcol vhova (ige)  kihurcol vhova , kivonszol vhova , kicipel vhova
behurcolkodik vhova (ige)  kiköltözik vhonnan , kihurcolkodik vhonnan , kitelepszik
vhova
behúz (ige)  kitol, kidug
 [ajtót]: kinyit, kitár

 [függönyt]: elhúz, széthúz
 [nyelvet]: kiölt
behúzódik vhova (ige)  előjön vhonnan , előmászik vhonnan
behűt (ige)  felmelegít, felhevít, átforrósít
beigazolódik (ige)  megcáfolódik
beiktat vhova (ige)  elbocsát vhonnan , elmozdít vhonnan , felmond vkinek
beilleszkedik vhova (ige)  kilóg vhonnan , elkülönül vkitől , elhúzódik vhonnan,

vkitől
 lázadozik vki ellen, vmi ellen , lázad vki ellen, vmi ellen , berzenkedik vmi ellen ,

elzárkózik vmi elől
beilleszt vhova (ige)  eltávolít vhonnan , kivesz vhonnan , kiszerel vhonnan, vmiből
beindít (ige)  kikapcsol, leállít
 befejez
beindul (ige)  befejeződik, lezárul
 [vállalkozás]: csődbe megy, befuccsol szleng
 [motor]: megáll, lefullad, kihagy, akadozik
beinvitál vhova (ige)  elküld vhonnan , elzavar vhonnan , kikerget vhonnan ,

kituszkol vhonnan
beír vhova (ige)  kitöröl vhonnan , kihúz vhonnan , kiradíroz vhonnan
beiratkozik vhova (ige)  kiiratkozik vhonnan
beismer (ige)  tagad, cáfol, negál id
 elhallgat
füllent, hazudik
mentegetődzik
beismerés (fn)  tagadás, cáfolás
 füllentés, hazugság
beiszik (ige) biz  kijózanodik
bejárat (fn)  kijárat, kijárás, kimenet
bejáratos vhova (mn)  idegen vhol
bejegyez vhova (ige)  kitöröl vhonnan , kihúz vhonnan
bejelent (ige)  elhallgat, titkol
 kijelent
bejelentetlen (mn)  bejelentett
bejelentett (mn)  bejelentetlen
 váratlan
bejelentkezik vhova (ige)  kijelentkezik vhonnan
bejön (ige)  vhova : kimegy vhonnan , távozik vhonnan , odábbáll vhonnan
 elillan, elmúlik, tovatűnik
bejövet (fn)  kimenet
bejövetel (fn)  kimenetel, kivonulás, eltávozás, exodus id
bejut vhova (ige)  kimegy vhonnan , kijut vhonnan
 kimarad vhonnan , lemorzsolódik
bejuttat vhova (ige)  kiküld vhonnan
 kicsempész vhonnan , kijuttat vhonnan
bekalkulál vmibe (ige)  kifelejt vhonnan , kihagy vhonnan
bekanyarodik vhova (ige)  kifordul vhonnan

bekap (ige) biz  kiköp
bekapcsol (ige)  szétkapcsol, kiakaszt
 [motort, gépet]: kikapcsol, leállít, megállít
bekapcsolódik (ige)  kikapcsolódik, szétnyílik, szétválik
 vmibe : kiválik vhonnan , kimarad vmiből
békaperspektíva (fn)  madártávlat
bekaszál vhonnan (ige) szleng  befizet vhova
béke (fn)  háború, harc, zavargás, zendülés, ellenségeskedés, küzdelem, forrongás
 viszály, civakodás, veszekedés
 nyugtalanság, zűrzavar, zenebona, zsivaj, ribillió, ramazúri biz, égiháború tréf
bekebelez vhova (ige)  felszabadít, függetlenít vmitől , önállósít vmitől
békebeli (mn)  háborús, hadi, katonai
békeegyezmény (fn)  hadüzenet, ultimátum
békekötés (fn)  hadüzenet, ultimátum
békéltet vkivel (ige)  összeugraszt vkivel , uszít vki ellen, vmi ellen
békepárti (mn)  militarista
beképzelt (mn)  alázatos, szerény, jámbor
bekér vhova (ige)  kiad vhonnan , visszajuttat vhova, vkinek , visszaszolgáltat

vkinek
bekerít (ige)  [ellenséget]: kicselez
bekerül vhova (ige)  kikerül vhonnan , kijut vhonnan
 kimarad vhonnan , kiszorul vhonnan
békés (mn)  háborús, hadi, háborúskodó, harci
 harcias, harcos, agresszív, kötekedő, összeférhetetlen, békétlen, nyugtalan, zaklatott,

zajos, bosszúálló, bosszús, bosszúvágyó, bőszült, felháborodott, felindult, felkavart,
garázda, haragos, harapós, marcona, veszekedős
 [tenger]: viharos
békesség (fn)  ellenségeskedés, nyugtalanság, gyűlölködés, patália, súrlódás
békeszerető (mn)  harcias, agresszív, kötekedő
békeszerződés (fn)  hadüzenet
békétlen (mn)  szelíd, jámbor, béketűrő, békés
béketűrés (fn)  türelmetlenség, intolerancia
béketűrő (mn)  türelmetlen, kötekedő, békétlen
 bosszúálló
bekiált vhova (ige)  kikiabál vhonnan , kikiált vhonnan , kiordít vhonnan
bekísér vhova (ige)  kikísér vhonnan , kivezet vhonnan , kitámogat vhonnan
békít (ige)  összeugraszt vkivel , uszít vki ellen , hergel vki ellen
békítő (mn)  felbujtó, bajkeverő
béklyó (fn)  szabadság, függetlenség, korlátlanság
bekocsizik vhova (ige)  kihajt vhonnan
bekoszol (ige) biz  megtisztít, kimos, mos
 [edényt]: elmos, elmosogat
beköltözik vhova (ige)  kiköltözik vhonnan , elköltözik vhonnan , elhurcolkodik
vhonnan , továbbáll vhonnan
beköszönt (ige) vál  elmúlik, tovatűnik
beköt (ige)  kiköt, kibont, kicsomóz, kioldoz
 [állatot]: elold, elenged, kienged

 [áramot]: kikapcsol, lezár, leállít
bekötöz (ige)  kikötöz, kibont, kipólyál
bekövetkezik (ige)  elmarad, meghiúsul
bekukkant vhova, vmibe (ige)  kinéz vhonnan , kibámul vhonnan
bekukucskál vhova (ige)  kiles vhonnan , kibámul vhonnan
beküld vhova (ige)  kiküld vhonnan , visszaküld vhonnan
békülékeny (mn)  haragtartó
bekvártélyoz vhova (ige) rég  kilakoltat vhonnan , kiköltöztet vhonnan , kitelepít

vhonnan
bél (fn)  héj, kéreg, burok
belakik (ige)  éhezik, koplal, nélkülöz
belapul (ige)  kidagad
belát (ige)  tiltakozik vmi ellen , visszautasít, elhatárolódik vmitől
 vhova, vmibe kilát vhonnan, vmiből
beláthatatlan (mn)  átlátható, áttekinthető
 kiszámítható, várható, előrelátható
belátható (mn)  végeláthatatlan, beláthatatlan
belátó (mn)  korlátolt, merev, dacos
 értetlen
belbecs (fn) vál  külalak, kivitel, külcsín vál
bele (hsz)  belőle
belead vmibe, vhova (ige)  kivesz vmiből, vhonnan
beleakad vmibe (ige)  kiakad vmiből
beleáll vmibe (ige)  [fájdalom]: kiáll vmiből , megszűnik, elmúlik
belebeszél vmibe (ige)  végighallgat, meghallgat, fülel biz
belebolondul vkibe (ige)  kiábrándul vkiből , kiszeret vkiből , csalódik vkiben
belebonyolódik vmibe (ige)  kikeveredik vmiből , kimászik vmiből biz, kikerül

vmiből
belebújik vmibe (ige)  kimászik vmiből , kibújik vmiből
belebukik vmibe (ige)  megold, megcsinál, végbevisz
belecsavar vmibe (ige)  [alkatrészt]: kicsavar vmiből , kiszerel vmiből
 [textiliából]: kigöngyöl vmiből , kibont vmiből
belecsimpaszkodik vkibe, vmibe (ige) biz  elenged, elereszt
beledob vmibe, vhova (ige)  kihúz vmiből, vhonnan
beledöf vkibe, vmibe (ige)  kihúz vkiből, vmiből , kiránt vhonnan
beledug vmibe (ige)  kivesz vhonnan , kihúz vhonnan , kiszed vhonnan
beleegyezés vmibe (fn)  helytelenítés, visszautasítás, tiltakozás vmi ellen ,

ellentmondás, kifogás vmi ellen , óvás vmi ellen , ellenvetés
beleegyezik vmibe (ige)  elutasít, visszautasít, tiltakozik vmi ellen , ellenez, kifogásol,

ellentmond, ellenvet
beleejt vmibe (ige)  kihúz vmiből, vhonnan
beleért vmibe (ige)  eltekint vmitől , mellőz, leszámít
beleesik (ige)  vmibe : kimászik vmiből, vhonnan , kikecmereg vmiből, vhonnan biz,

kijut vhonnan
 vkibe biz: kiábrándul vkiből , csalódik vkiben , kiszeret vkiből
belefárad vmibe (ige)  lelkesedik vmiért , belemelegszik vmibe , belelendül vmibe

belefeledkezik vmibe (ige)  beleun vmibe
belefér vmibe (ige)  kimarad vhonnan, vmiből
belefog vmibe (ige)  befejez, végez, abbahagy, elkészül vmivel
belefoglal vmibe (ige)  kihagy vhonnan, vmiből , kifelejt vhonnan, vmiből
belefogy vmibe (ige)  kihízik vmiből
belefojt vmibe (ige)  kihúz vhonnan, vmiből , kiment vhonnan, vmiből
belefordul vmibe (ige)  kimászik vhonnan, vmiből , kikecmereg vhonnan, vmiből biz
belegabalyodik (ige)  vmibe : kikeveredik vmiből, vhonnan , kikecmereg vmiből,

vhonnan biz, kimászik vmiből
 vkibe biz: kiábrándul vkiből , elhidegül vkitől , kiszeret vkiből
belégzés (fn)  kilégzés, kilélegzés, kifújás, exspiráció szak
belegyömöszöl vmibe (ige)  kiszed vmiből , kicibál vmiből
belehabarodik vkibe (ige) biz  kiábrándul vkiből , kiszeret vkiből elhidegül vkitől
belehal vmibe (ige)  túlél, kibír, átvészel, kihever, végigél
belehasít vmibe (ige)  [fájdalom]: kiáll vmiből
belehel (ige)  kifúj, kilélegez
belehelyez vmibe (ige)  kivesz vmiből
beleillik vmibe (ige)  kilóg vmiből , elüt vmitől , eltér vmitől
belejön vmibe (ige)  kijön vmiből , elszokik vmitől , kizökken vmiből
belekap vmibe (ige)  abbahagy, felhagy vmivel , befejez
belekapaszkodik vkibe, vmibe (ige)  elenged, elereszt
 eltaszít
belekerül vmibe (ige)  kimarad vmiből , kiszorul vmiből
belekeveredik vmibe (ige)  kimászik vmiből , kijut vmiből kikászálódik vmiből biz
belekezd vmibe (ige)  abbahagy, befejez, bevégez
belekukkant vmibe (ige) biz  elolvas, végigolvas, tanulmányoz
belelapoz vmibe (ige)  áttanulmányoz, elolvas, végigolvas
belélegez (ige)  kilélegez, kifúj, exspirál szak
belélegzés (fn)  kilélegzés, kilégzés, exspiráció szak
belelendül vmibe (ige)  belefárad vmibe
belelép vmibe (ige)  kikerül vmiből , átlép, megkerül
béleletlen (mn)  bélelt
bélelt (mn)  béleletlen
belemar vkibe (ige)  kiengesztel, megbékít
belemarkol vkibe, vmibe (ige)  elenged, elereszt
belemárt (ige)  vmibe : kivesz vmiből , kiemel vmiből
 [kardot] vkibe : kihúz vkiből , visszavon
belemászik vmibe (ige)  kimászik vmiből , kiszáll vmiből , kikecmereg biz vmiből ,

kikászálódik vmiből biz
belemegy vmibe (ige) biz  kilép vmiből , kijön vmiből , kiszáll vmiből
 ellenáll, ellenkezik, makacskodik, ellenszegül
belemelegszik vmibe (ige)  belefárad vmibe , beleun vmibe , belefásul vmibe
 lecsillapodik, megnyugszik
belemélyed vmibe (ige)  betekint vmibe
belemélyeszt vmibe (ige)  kiemel vmiből

belemerül vmibe (ige)  felbukkan, kiemelkedik, felemelkedik
 beleun vmibe , belefárad vmibe , belefásul vmibe
 végigfut, belekukkant vmibe biz
belenevel vkibe (ige)  kinevel vkiből , leszoktat vmiről
belenéz vmibe (ige)  elolvas, végigolvas, áttanulmányoz
belenyilall vmibe (ige)  [fájdalom]: kiáll vmiből , megszűnik
belenyom vmibe (ige)  kihúz vmiből , kiránt vmiből , visszavon
belenyugszik vmibe (ige)  lázad vmi ellen , ellenszegül vminek , ellenáll vminek ,

forrong, megfellebbez
belenyugvás (fn)  ellenkezés, ellenállás, ellenszegülés, méltatlankodás
beleolvad vmibe (ige)  kiválik vmiből , kirí vmiből , elüt vmitől
beleolvas vmibe (ige)  elolvas, végigolvas, áttanulmányoz
beleönt vmibe (ige)  kiönt vmiből , kiborít vmiből , kizúdít vmiből
belép vmibe (ige)  kijön vmiből , kiszáll vmiből
 kilép vmiből , kiugrik vmiből , kiválik vmiből , távozik vhonnan , felmond
belépés vmibe (fn)  kijövetel vmiből
 kiugrás vmiből , távozás vhonnan , felmondás
beleplántál (ige) vál  kitép vhonnan , kiirt vhonnan
 vkibe : leszoktat vmiről
belepottyan vmibe (ige) biz  kimászik vhonnan , kikecmereg biz vhonnan ,

kikászálódik vhonnan biz
belepusztul vmibe (ige)  túlél, kibír, átvészel, kihever
belerak vmibe (ige)  kivesz vmiből , kirámol vmiből , kiszed vmiből
belerázódik vmibe (ige)  kizökken vmiből
belerohan vmibe (ige)  kikerül, elkerül, kitér vki elől, vmi elől
belerokkan vmibe (ige)  átvészel
beles1 (ige)  kinéz, kibámul
beles2 (mn)  étvágytalan, kákabélű, finnyás pej
bélés (fn)  külső, huzat, borítás
belesimul vmibe (ige)  kiválik vmiből , elüt vmitől
belesül vmibe (ige)  elmond
belesüllyed vmibe (ige)  kikecmereg biz vmiből
beleszagol vmibe (ige) biz  elmélyed vmiben , elmerül vmiben
beleszámít vmibe (ige)  kihagy, mellőz, átugrik
 kimarad vmiből , kiesik vmiből
 leszámít
beleszédül vkibe biz (ige)  kiábrándul vkiből , kijózanodik vkiből
beleszeret vkibe (ige)  kiábrándul vkiből , csalódik vkiben , kiszeret vkiből
beleszokik vmibe (ige)  elszokik vmitől , kiesik vmiből
beleszól vmibe (ige)  végighallgat, meghallgat
beleszúr vmibe (ige)  kihúz vhonnan , kiránt vhonnan , kitép vhonnan
beletalál (ige)  eltéveszt, mellélő, mellétrafál
beletanul vmibe (ige)  elfelejt, elfeled
beletemet vmibe (ige)  kiás vmiből
beletemetkezik vmibe (ige)  elhanyagol

beletesz vmibe (ige)  kivesz vmiből , kiszed vmiből , kirak vmiből
beletol vmibe (ige)  kihúz vmiből
beletorkollik vmibe (ige)  ered vmiből
 elágazik vmitől , elválik vmitől
beletörik vmibe (ige)  ellenáll vminek , tiltakozik vmi ellen , fellázad vmi ellen
beletörődik vmibe (ige)  fellázad vmi ellen , szembeszegül vmivel , tiltakozik vmi

ellen , fellebbez vmi ellen , megfellebbez, sérelmez
beleun vmibe (ige)  belemelegszik vmibe , belefeledkezik vmibe , elmélyül vmiben
beleütközik vkibe, vmibe (ige)  kikerül, kitér vki elől, vmi elől , elkerül
belevág vmibe (ige)  [fájdalom]: megszűnik, kiáll vmiből , elmúlik
 végighallgat, meghallgat, kivár
 húz-halaszt
belevaló (mn) biz  mulya, tehetetlen, mafla
belevegyít vmibe (ige)  különválaszt vmitől , elkülönít vmitől
belevegyül vmibe (ige)  elkülönül vmitől
belevés vmibe (ige)  kitöröl vmiből
belevesz vmibe (ige)  kihagy vmiből , kizár vmiből , mellőz
belevész vmibe (ige)  túlél, kibír, átvészel, kihever
belevet vmibe (ige)  kihúz vmiből
belevon vmibe (ige)  kihagy vmiből , kizár vmiből , mellőz, kitöröl vmiből
belezavarodik vkibe (ige)  kiábrándul vkiből , csalódik vkiben , kiszeret vkiből
belföld (fn)  külföld, külhon, külország
belföldi (mn)  külföldi, idegen
 nemzetközi
bélhurut (fn)  bélrenyheség szak
belopakodik vhova (ige)  kitakarodik vhonnan biz
belopódzik, belopózik vhova (ige)  kisurran vhonnan , kioson, kiszökik, kióvakodik
belőle (hsz)  bele
bélpoklos (mn) táj  étvágytalan, kákabélű, finnyás pej
bélrenyheség (fn) szak  hasmenés, bélhurut, hasmars biz, diaré szak
belső (mn)  külső
 szélső
 nyilvános, közérdekű, publikus
belsőleg (hat-ragos fn)  külsőleg
beltartalom (fn)  máz, külszín, külső
belterjes (mn)  külterjes
belül (hsz)  kívül, kinn, kint
bemagol (ige) biz  elfelejt
bemárt (ige) biz  tisztáz, rehabilitál
bemászik vmibe (ige)  kimászik vmiből , kikecmereg biz vmiből , kijut vmiből
bemázol (ige)  kitisztít, lemos, levakar
bemegy vhova (ige)  kimegy vhonnan , kilép vhonnan , kijut vhonnan , kijön

vhonnan
bemelegít (ige)  kihűt, lehűt, hűsít
bemelegszik (ige)  kihűl, lehűl
bemélyed (ige)  kiemelkedik, kidomborodik

bemélyedés (fn)  kiemelkedés, púp, duzzanat, kidomborodás
bemenekül vhova (ige)  kifut vhonnan
bemenet (fn)  kimenet, kijárat
bemenetel (fn)  kivonulás
bemerészkedik vhova (ige)  kióvakodik vhonnan
bemocskol (ige)  kitisztít, kimos, mos
 tisztáz, rehabilitál
bemond (ige)  biz: eltitkol, fedez
bemutat (ige)  megtart, elrejt, eltitkol
béna (mn)  mozgékony, mozgásképes
 szleng: ügyes, talpraesett, karakán
benedvesít (ige)  kiszárít, megszárít
benépesedés (fn)  elnéptelenedés, kiüresedés
benépesedik (ige)  elnéptelenedik, kihal, kiüresedik
benépesít (ige)  elnéptelenít, kitelepít, kiköltöztet
benépesül (ige)  elnéptelenedik
benevez vhova (ige)  lemond vmiről , visszalép vhonnan , visszatáncol vhonnan biz
benéz (ige)  kinéz, kitekint, kibámul
benn, bent (hsz)  kinn, kint, kívül
bennfentes (fn)  kívülálló, idegen, outsider id
bennhagy vmiben (ige)  kivesz vmiből
bennmarad vhol (ige)  kimegy vhonnan , távozik vhonnan , kimenekül vhonnan ,

átjut vhova
bennpusztul vhol (ige)  kimenekül vhonnan
bennragad vhol (ige)  kimenekül vhonnan , kimászik vhonnan , kijut vhonnan
bennreked vhol (ige)  kimenekül vhonnan , kimászik vhonnan , kijut vhonnan
bennszülött (fn)  idegen, külföldi, jövevény
 telepes, gyarmatos, betelepülő
benntart vhol (ige)  kiküld vhonnan vhova
bennveszik vhol, vmiben (ige)  megúszik, megmenekül vhonnan, vmitől
benső (fn)  külső, küllem
bensőséges (mn)  rideg, távolságtartó, személytelen
bénult (mn)  mozgékony, eleven
bénultság (fn)  mozgékonyság, élénkség, elevenség
benyom (ige)  vmibe : kihúz vmiből
benyomul vhova (ige)  kiront vhonnan , kitör vhonnan , kirohan vhonnan
benyújt (ige)  visszavon, hatálytalanít, megsemmisít
benyúlik vmibe (ige)  kilóg vmiből , kiér, kihajlik
beolvad vmibe (ige)  elkülönül vmitől , kitűnik vmiből , elüt vmitől
beolvaszt vmibe (ige)  szétválaszt vmitől , elkülönít vmitől
beomlik (ige)  [építmény]: áll
beoson vhova (ige)  kilopakodik vhonnan , kioson vhonnan , kióvakodik vhonnan ,

kitakarodik vhonnan biz
beosztó (mn)  pazarló, költekező
beosztott (fn)  munkaadó, főnök, elöljáró, felettes, vezető, irányító
beöltözik vminek (ige)  kivetkőzik vmiből
beömlik vhova (ige)  kiömlik vhonnan , kiárad vhonnan kifolyik vhonnan

beönt vhova (ige)  kiönt vmiből , kiborít vmiből , kiürít
beözönlik vhova (ige)  kiözönlik vhonnan , kitódul vhonnan , kiáramlik vhonnan ,

kiárad vhonnan
bepakol vmibe (ige) biz  kicsomagol vmiből , kirakodik vmiből , kipakol vmiből
bepanaszol (ige)  menteget, védelmez, fedez
bepiál (ige) szleng kijózanodik, kitisztul
bepiszkít, bepiszkol (ige)  megtisztít, kimos, mos, kitisztít, kipucol biz, pucol biz
 elmos, elmosogat
 dicsőít, magasztal, dicsér
bepiszkolódik (ige)  kitisztul, megtisztul
bepólyál vmibe (ige)  kitakar vmiből , kicsomagol vmiből , kibont vmiből
bepöccen (ige) szleng  lecsendesedik
bepörög (ige) szleng  megnyugszik, lecsillapodik, megbékül
bepucolt (mn) biz  [fal]: vakolatlan, bepucolatlan biz
berak (ige)  vhova kivesz vhonnan , kiszed vhonnan , kitesz vhonnan , kirak

vhonnan , kirámol vhonnan , kipakol vhonnan
berakodik vmibe (ige)  kirakodik vmiből , kirámol vmiből , kipakol vmiből
berámol vmibe (ige)  kirámol vmiből , kipakol vmiből , kirak vmiből
beráncigál vmibe (ige)  kivonszol vmiből
beránt (ige)  [ajtót]: kinyit, kivág, kitár
 vmibe : kihúz vmiből
bérbeadó (fn)  bérlő, lakó
bérc (fn) vál  völgy
bércsökkentés (fn)  fizetésemelés, jövedelemnövelés, béremelés
berekeszt (ige)  elkezd, megnyit, elindít
bérel (ige)  kiad, kölcsönad
bérelt (mn)  saját
béremelés (fn)  bércsökkentés, fizetéscsökkentés, bérleszállítás
berendel vhova (ige)  elküld vhonnan , elbocsát vhonnan
berendez (ige)  leszerel, szétszed
berendezett (mn)  bútorozatlan
bereped (ige)  beforr, beheged
berepül vhova (ige)  kirepül, kiszáll
béres (fn) rég  gazda, kisbirtokos
bereteszel (ige)  kireteszel, kinyit, kirigliz
berezel (ige) biz  megnyugszik, lecsillapodik, lehiggad
bérleszállítás (fn)  béremelés
bérlő (fn)  bérbeadó, tulajdonos
bérmentes (mn)  térítésköteles, portós, díjköteles
bérmentesít (ige)  portóz
bérmentesített (mn)  díjköteles, felbélyegzett
berobog vhova (ige)  kirobog vhonnan , kiront vhonnan , kiviharzik vhonnan ,

kirohan vhonnan
berohan vhova (ige)  kirohan vhonnan , kiront vhonnan , kitör vhonnan
beront vhova (ige)  kivágtat vhonnan , kirobog vhonnan , kirohan vhonnan
berúg (ige)  kijózanodik
berukkol (ige) rég  [katona]: leszerel

berzenkedik vki ellen, vmi ellen

(ige)  elfogad, beletörődik vmibe , beleegyezik
vmibe , belenyugszik vmibe , enged vkinek, vminek
besároz (ige)  lemos, letisztít, kitisztít, kipucol biz
 dicsér, rehabilitál
besétál (ige)  kimegy
besiet vhova (ige)  kifut vhonnan
besorol (ige)  kifelejt
besoroz vhova (ige)  leszerel vhonnan , elbocsát vhonnan , elküld vhonnan , felment
vmitől , kimustrál vhonnan biz
besötétedés (fn)  pirkadat, hajnal, virradat
 kivilágosodás
besötétedik (ige)  virrad, hajnalodik, pirkad
 kiderül, kitisztul, kivilágosodik
beste (mn)  jóravaló, rendes
bestia (fn) durva  [nőre]: angyal, tündér
bestiális (mn)  emberséges, kedves, humánus, szelíd
bestoppol (ige)  kilyukaszt
besurran vhova (ige)  kioson vhonnan , kitakarodik vhonnan biz
besüllyed vmibe (ige)  kiemelkedik vmiből , kiáll vmiből
besüpped (ige)  felpúposodik
besűrűsít (ige)  felhígít, felvizez
besűrűsödik (ige)  felhígul
beszáguld vhova (ige)  kifut vhonnan , kirohan vhonnan
beszalad vhova (ige)  kiszalad vhonnan , kifut vhonnan , kiiszkol vhonnan
beszáll (ige)  vhova : kirepül vhonnan , kiszáll vhonnan
 vhova : leszáll vhonnan
 vmibe : kilép vmiből , otthagy
beszállingózik vhova (ige)  kiszállingózik vhonnan
beszállít vhova (ige)  kivisz vhonnan vhova , kifuvaroz vhonnan vhova , kiszállít
vhonnan vhova , exportál, expediál szak
beszállító (fn)  kiszállító, exportőr
beszámít vmibe (ige)  kihagy vmiből
 levon, leszámít
 kimarad vmiből
beszámíthatatlan (mn)  beszámítható, épelméjű, normális
beszámítható (mn)  beszámíthatatlan, őrült, háborodott, félbolond, bolond biz
beszámíthatóság (fn)  téboly, őrület, elmebaj
beszámol (ige)  eltitkol, elhallgat, takargat
 kikérdez
beszari (mn) durva  bátor, merész, talpraesett
beszed (ige) biz  kiad, kifizet, kioszt
beszéd (fn)  hallgatás, némaság
beszédes (mn)  hallgatag, szófukar, szótlan, csendes
 kifejezéstelen, üres, semmitmondó, kuka biz
beszél (ige)  hallgat, fülel biz
 megnémul
beszélget (ige)  hallgat, fülel biz

beszélő (mn és fn) hallgató
beszéltet (ige)  elhallgattat, letorkol
beszennyez (ige)  kitisztít, kimos, kipucol biz
 [edényt]: elmos, elmosogat
 magasztal, dicsőít, feldicsér
beszennyeződik (ige)  kitisztul
beszerel (ige)  kiszerel, kivesz, kiemel
beszerez (ige)  elad, árul, értékesít vál
beszerzés (fn)  eladás, értékesítés, árulás
beszeszel (ige) biz  kijózanodik
beszív (ige)  kilélegez, kifúj, kilehel
 kienged, kiad
 biz: kijózanodik
beszolgáltatás (fn)  kiadás, szétosztás
 rejtegetés
beszólít (ige)  kiküld, elbocsát
beszoroz (ige)  eloszt
beszorul (ige)  kiszabadul, megmenekül
 kitör, támad, kirohan
bessz (fn) szak  [tőzsdén]: hossz szak
beszúr vmibe (ige)  kihúz vmiből , kitöröl vmiből
beszúrás (fn)  törlés
beszűkít (ige)  kitágít, kibővít
beszűkül (ige)  kiszélesedik, kitágul, kiterjed
beszüntet (ige)  folytat, továbbcsinál, továbbvisz
betakar vmibe (ige)  kitakar vmiből , kibont vmiből , kicsomagol vmiből
betakarít (ige)  otthagy
 [termést, magot]: elvet
betakaródzik, betakarózik (ige)  kitakaródzik, kitakarózik
betanul (ige)  elfelejt
betapaszt (ige)  lyukaszt
betáplál (ige)  kiad, kibocsát
betársul vhova (ige)  kilép vhonnan
betart (ige)  [törvényt]: megsért, megszeg, áthág, túllép
 [határidőt]: elmulaszt
 vkinek szleng: segít, támogat, pártfogol
beteg I. (mn)  egészséges, gyógyult, ép
 normális, épelméjű
 [ötlet, gondolat]: kitűnő, nagyszerű, remek
beteg II. (fn)  doktor, orvos
 szimuláns
beteges (mn)  erős, egészséges, munkabíró, fitt biz
 [gondolkodás]: kiegyensúlyozott, ép, normális
betegeskedik (ige)  virul
betegség (fn)  egészség
beteker vmibe (ige)  kiteker vmiből , kicsavar vmiből

betekint (ige)  vhova : kinéz vhonnan , kibámul vhonnan , kipillant vhonnan , kitekint

vhonnan
 vmibe : áttanulmányoz, belemélyed vmibe
betelepedés vhova (fn)  kivándorlás vhonnan , kitelepülés vhonnan
betelepedik vhova (ige)  kiköltözik vhonnan , kivándorol vhonnan , kitelepedik

vhonnan , elhurcolkodik vhonnan
betelepít vhova (ige)  kilakoltat vhonnan , kiutasít vhonnan
 kiirt vhonnan
betelepítés (fn)  kitelepítés
betelepül vhova (ige)  kivándorol vhonnan , kitelepül vhonnan , disszidál pej
betelepülés (fn)  emigráció id
betelepült (fn)  őslakó, bennszülött
betelik (ige)  kiürül vmiből , kifogy vmiből , megüresedik
 vmivel : kíván, vágyakozik vmire, vmi után
beteljesedik, beteljesül (ige)  meghiúsul, elmarad
beteljesülés (fn)  meghiúsulás
 vágy
betemet (ige)  kiás, kimélyít, kiváj, váj
beterel vhova (ige)  kiterel vhonnan , kihajt vhonnan , kikerget vhonnan
betessékel vhova (ige)  kizavar vhonnan , kikerget vhonnan , kiutasít vhonnan ,

kiebrudal biz, kiakolbólít vhonnan biz
betesz vhova (ige)  kivesz vhonnan , kiemel vhonnan , kirak vhonnan
 [szöveget]: kihúz vhonnan , töröl vhonnan
 [ajtót]: kinyit, kitár
betilt (ige)  engedélyez, hozzájárul vmihez , megenged
 terjeszt, forgalmaz
betintázik (ige) szleng  kijózanodik
betódul vhova (ige)  kitódul vhonnan , kiözönlik vhonnan , kiárad vhonnan
betokosodik, betokozódik (ige)  kifakad, felfakad, felreped, megnyílik
betol vhova (ige)  kihúz vhonnan , kiránt vhonnan
betold vhova (ige)  kivesz vhonnan , kitöröl vhonnan , kihúz vhonnan
betoppan vhova (ige)  elmegy vhonnan , eltávozik vhonnan
betölt (ige)  kiönt, kiborít
 [hivatalt]: elhagy, lemond
betöltetlen (mn)  [állás]: betöltött, foglalt, elfoglalt
betöltött (mn)  [állás]: betöltetlen, üres, ellátatlan
betöm (ige)  kilyukaszt, lyukaszt, kifúr, átlyukaszt, kibök, váj
betör vhova (ige)  [hadsereg]: kitör vhonnan
betűr (ige)  kihúz
betűvető  írástudatlan
betűz (ige)  kihúz, kitöröl
 szétbont, szétfejt, szétszed
betyár (fn) rég  pandúr, csendőr rég, fogdmeg rég
beül vhova (ige)  kiszáll vhonnan
beültet vhova (ige)  eltávolít vhonnan , felszed vhonnan , kiszed
beüt vmibe (ige)  [szöget]: kihúz vmiből , kiszed vmiből

bevádol (ige)  megvéd
bevág (ige)  [ajtót]: kinyit, kitár
 biz [szöveget]: elfelejt
bevakolatlan (mn)  bevakolt, bepucolt biz
bevakolt (mn)  bevakolatlan, bepucolatlan biz
beválik (ige)  meghiúsul
bevall (ige)  letagad, tagad, eltitkol, elvitat, füllent, mentegetődzik
bevált (mn)  új, járatlan
bevándorlás vhova (fn)  kitelepülés vhonnan vhova , kivándorlás

vhonnan
vhova emigráció id
bevándorló (fn)  őslakos, bennszülött, állampolgár
 kivándorló, emigráns id
bevándorol vhova (ige)  kitelepül
vhonnan vhova , kivándorol vhonnan
vhova emigrál vhonnan vhova id
bevár (ige)  otthagy
bevarr vmibe (ige)  kifejt vmiből , kibont vmiből
bevégez (ige)  elkezd, kezd, hozzáfog, hozzálát, nekilát
 félbeszakít, abbahagy, szüneteltet
bevégződik (ige)  elkezdődik
 szünetel
bevehetetlen (mn)  bevehető, védhetetlen
bevehető (mn)  bevehetetlen, védhető
bevés (ige)  elfelejt
 kitöröl, kihúz, kiradíroz
bevesz (ige)  kiköp
 vmibe : kihagy vmiből , kizár vmiből , kiközösít vmiből
 [pénzt]: kiad, kifizet
 [várat, erődöt]: megvéd
bevétel (fn)  kiadás, költség
bevételezés (fn)  kiadás
bevetés (fn)  [hadseregé]: kivonás, visszavonás
bevetetlen (mn) [föld]: megművelt, bevetett
[ágy]: megágyazott
bevetett (mn)  [föld]: megműveletlen, bevetetlen
[ágy]: megágyazatlan
bevett (mn)  szokatlan, új, úttörő
bevezet vhova (ige)  kikísér vhova , kitessékel vhonnan , kivezet, kivisz vhonnan
 töröl, megszüntet, érvénytelenít, kiiktat
 befejez, lezár
bevezetés (fn)  utószó, végszó, epilógus, befejezés, lezárás, zárszó, utóirat
bevezető (fn)  utószó, végszó, epilógus
bevisz vhova (ige)  kivisz vhonnan , kicipel vhonnan , kihurcol vhonnan exportál
vhonnan
bevizez (ige)  megszárít, kiszárít, leszárít, víztelenít
bevon (ige)  kizár, mellőz
 [kardot]: kiránt, kihúz
 [zászlót, vitorlát]: felhúz

 [fizetési eszközt]: kiad, kibocsát
bevonszol vhova (ige)  kiráncigál vhonnan , kihurcol vhonnan , kivonszol vhonnan
bevonul vhova (ige)  kivonul vhonnan , kimasíroz vhonnan
 leszerel
bevonulás (fn)  kivonulás
 leszerelés
bezár (ige)  kinyit, kitár
 [szájat]: kitát
 vhova : kienged vhonnan , kiszabadít vhonnan
 megnyit, üzemeltet, működtet, elindít, elkezd, hozzálát
bezárás (fn)  nyitás, megnyitás
bezárkózás (fn)  megnyilatkozás
bezárkózik (ige)  vhova : előjön vhonnan , mutatkozik vhol
 kitárulkozik, megnyílik, oldódik, felenged
bezáródik (ige)  kinyílik
bezártság (fn)  szabadság
bezárul (ige)  megnyílik, elkezdődik
 kinyílik, kipattan, kitárul, feltárul
bezupál (ige) rég  [katona]: leszerel, kilép
bezsebel (ige) pej  kiad, szétszór, kifizet
bezsíroz (ige)  zsírtalanít
biankó (mn)  [csekk]: kitöltött
bigámia (fn)  monogámia, egynejűség
 poligámia, többnejűség
bigott (mn)  mértéktartó, mérsékelt
bilaterális (mn) id  egyoldalú, unilaterális id
 többoldalú, multilaterális id
bilincs (fn)  szabadság, korlátlanság
billent (ige)  felállít, felemel, visszaállít
bimbódzik, bimbózik (ige)  hervad, szárad, fonnyad
 halódik, megszűnik
bírál (ige)  dicsér, méltat, elismer
bírálat (fn)  dicséret, méltatás, elismerés
bírság (fn)  jutalom
birtokol (ige)  nélkülöz, hiányol
 átruház, elidegenít, elad
birtokos (fn) nincstelen, cseléd
biszexuális (mn) szak  heteroszexuális szak
 homoszexuális szak, homokos szleng
bíz, bízik vkiben, vmiben (ige)  bizalmatlankodik, kételkedik vmiben , gyanakodik

vkire, vmire , hitetlenkedik
 elcsügged, lehervad biz, letörik szleng
bizakodik (ige)  kételkedik vmiben , kétségbeesik, csügged, letörik szleng
bizakodó (mn)  borúlátó, csüggedt, kétségbeesett, reményvesztett,

vigasztalhatatlan
 [hangulat]: nyomott
 aggodalmas, aggodalmaskodó, aggódó

rezignált,

bizalmas (mn)  formális, rideg, merev, hivatalos
 közérdekű, publikus, közismert, nyilvános
bizalmatlan (mn)  hiszékeny, barátságos, naiv, bizalomteljes
bizalmatlankodik (ige)  bízik vkiben, vmiben , hisz vkinek
bizalmatlanság (fn)  bizalom, hiszékenység, naivitás
bizalom, bizodalom (fn)  kételkedés, kétség, gyanakvás, gyanakodás, kétely vál,

szkepszis id
bizalomgerjesztő (mn)  gyanús, megbízhatatlan
bizalomteljes (mn)  bizalmatlan, kétkedő
bizarr (mn)  átlagos, közönséges, szokványos
bizonyára (hsz)  esetleg, talán
bizonygat (ige)  tagad, cáfol, elutasít
bizonyít (ige)  cáfol, vitat
bizonyítás (fn)  cáfolat
bizonyíték (fn)  feltételezés, feltevés, sejtés
 cáfolat
bizonyíthatatlan (mn)  bizonyítható
bizonyítható (mn)  vitatható, cáfolható, kétes biz
 bizonyíthatatlan
bizonyított (mn)  fiktív, koholt, igazolatlan
 hipotetikus, sejtett, vélt, feltételezett
bizonykodik (ige) biz  elbizonytalanodik, meginog
bizonyos (mn)  bizonytalan, kétséges, vitatott, kétes biz
bizonyosan (hat-ragos mn)  esetleg, talán, valószínűleg, feltéve, állítólag
bizonyosság (fn)  bizonytalanság, tanácstalanság, ingadozás, kétség
 sejtelem
bizonyság (fn)  cáfolat, tagadás, kétség
 eshetőség, lehetőség
 kockázat
bizonytalan (mn)  bizonyos, biztos, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, megalapozott,

egyértelmű
 határozott, erőskezű, erélyes, eltökélt, elszánt, tántoríthatatlan, elkötelezett, szilárd,

sziklaszilárd
bizonytalankodás (fn)  elhatározás, döntés, állásfoglalás
bizonytalankodik (ige)  dönt, határoz
bizonytalanság (fn)  egyértelműség, meggyőződés
 határozottság, szilárdság, erély
 biztonság
 bizonyosság, meghatározottság
 választás, döntés
biztat (ige)  elcsüggeszt, leforráz, lehűt, leint, letorkol, lelomboz szleng
 lebeszél vmiről , eltántorít vmitől , elriaszt vmitől
biztató (mn)  csüggesztő, elszomorító, elkeserítő, kilátástalan, reménytelen, válságos
 [előjel]: baljós
biztonság (fn)  veszély, kockázat, rizikó
 bizonytalanság, létbizonytalanság
biztonságos (mn)  veszélyes, életveszélyes, kockázatos, rizikós biz
biztos (mn)  bizonytalan, kétséges, kockázatos, veszélyes

 határozatlan, ingadozó, megbízhatatlan
 [hang]: remegő
 [hírek]: kósza
biztosan (hat-ragos mn)  esetleg, talán, netalán, valószínűleg, feltéve, állítólag
blamázs (fn)  siker
blazírt (mn)  érdeklődő, figyelmes, fogékony
blikkfangos (mn) biz  érdektelen, unalmas
blöff (fn) biz  tény, valóság
bóbiskol (ige)  virraszt
bocsánat (fn)  büntetés, megrovás, ítélet
 bosszú, megtorlás
bocsánatkérés (fn)  megbocsátás
bocsánatos (mn)  [bűn]: halálos, megbocsáthatatlan, jóvátehetetlen
bódít (ige)  kijózanít, kiábrándít, eltántorít
bodorít (ige)  kiegyenesít
bodros (mn)  egyenes, sima
bódulat (fn)  éberség, józanság, tudat
bódult (mn)  józan, tiszta
boglyas (mn)  sima, rendezett
bogoz (ige)  eloldoz, kicsomóz, kiköt
 összegubancol biz
bohém (fn)  nyárspolgár
bohó (mn) vál  komoly, szigorú, kimért
bohózat (fn)  tragédia, szomorújáték rég
bók (fn)  sértés
bókol vkinek (ige)  sérteget, szemtelenkedik vkivel
boldog (mn)  boldogtalan, szerencsétlen, szomorú, bánatos, elégedetlen, levert
boldog-boldogtalan (fn)  senki
boldogít (ige)  elszomorít, bánt, megkeserít
boldogság (fn)  boldogtalanság, bánat, szenvedés, fájdalom, gyötrelem
boldogtalan (mn)  boldog, vidám, szerencsés, elégedett
boldogtalanság (fn)  boldogság, öröm, jókedv
boldogul (ige)  megbukik, elbukik
 kínlódik, nyűglődik, szenved
boldogulás (fn)  balsors, kudarc
 megpróbáltatás
bólint vmire (ige)  tiltakozik vmi ellen
bolond (mn) biz  normális, épeszű, épelméjű
 higgadt, józan
 értelmes, ésszerű
bolondos (mn)  józan, komoly, bölcs
bolondság (fn)  meggondoltság, bölcsesség, józanság
bolondul vkiért (ige) biz  utál
boltos (fn)  vásárló, vevő, kuncsaft biz
boltozat (fn)  padlózat, padozat, pádimentum rég
boltozatos (mn)  lapos, sima, egyenes
bolyhos (mn)  sima
bombázó (fn) szleng [nő]: madárijesztő pej, bányarém szleng

bomlás (fn)  rend, virágzás, fénykor
bomlaszt (ige)  egyesít, épít, fejleszt
bont (ige)  összeállít, összerak, összeszerel
 [kapcsolatot]: létesít, ápol
 [vonalat]: összekapcsol
 [szerződést]: köt
bontatlan (mn)  megbontott, kinyitott
bonyodalmas (mn)  egyszerű, könnyű, problémamentes
bonyolít (ige)  egyszerűsít, könnyít, ésszerűsít
bonyolódik (ige)  egyszerűsödik, tisztázódik, ésszerűsödik
bonyolult (mn)  egyszerű, világos, áttekinthető
borgőzös (mn) biz  józan
borissza (mn) rég  antialkoholista, absztinens vál, bornemissza rég
borítás (fn)  bélés
borízű (mn)  [alma]: édes
 [hang]: bársonyos
bornemissza (mn) rég  iszákos, alkoholista, borissza rég
borong (ige) vál  kiderül, kivilágosodik, kitisztul
 örül, mókázik, vidul táj
borongós (mn)  derült, tiszta, felhőtlen
 derűs, vidám, jókedvű
borostás (mn)  sima, szőrtelen, borotvált
borotválatlan (mn)  sima, szőrtelen, borotvált
borotvált (mn)  borostás, szúrós, borotválatlan, tüskés
borsos (mn)  [ár]: alacsony, méltányos, kedvezményes
ború (fn)  napsütés, verőfény, ragyogás
 derű, jókedv, vidámság
borul (ige)  derül, tisztul, világosodik
borúlátás (fn)  derűlátás, bizakodás, optimizmus
borúlátó (mn)  derűlátó, bizakodó, optimista
borult (mn)  [időjárás]: derült, napfényes, világos, felhőtlen
borús (mn)  derült, napfényes, felhőtlen, szép
 vidám, jókedvű, boldog
borzad vkitől (ige)  vonzódik vkihez , rokonszenvez vkivel , szimpatizál vkivel
borzalmas (mn)  csodálatos, vonzó, pompás
borzas (mn)  fésült
borzaszt (ige)  vonz
borzasztó (mn)  kellemes, mennyei, örvendetes
borzasztóan (hsz)  alig
borzol (ige)  fésül, megfésül
boszorka (fn)  tündér
 [jelzőként]: angyal, drága, aranyos
bosszankodik vmin (ige)  megbékül vmivel , lehiggad, megnyugszik
bosszant (ige)  nyugtat, csitít, csillapít
bosszantó (mn)  megnyugtató, csillapító
bosszú (fn)  megbocsátás, megbékélés
bosszúállás (fn)  megbocsátás
bosszúálló (mn)  békés, béketűrő, jámbor

bosszulatlan (mn)  megbosszult
bosszús (mn)  nyugodt, higgadt, békés
bosszúság (fn)  öröm
bosszúszomj (fn)  megbocsátás
bosszúvágy (fn)  megbocsátás
botor (mn) vál  okos, értelmes, eszes
botrányos (mn)  illedelmes, visszafogott, szolid
bóvli (fn) biz  érték, kincs
bozontos (mn)  szőrtelen
bő (mn)  szűk, szoros, feszes, passzentos biz
 kevés
 szűkös, szegényes, vékony
 elnagyolt, rövid, vázlatos, tömör
bőbeszédű (mn)  szűkszavú, szófukar, szótlan, hallgatag
összefogott, tömör, rövid, velős
bőgés (fn)  kacaj
bögyös (mn) biz  lapos
böjt (fn)  bőség, lakoma, evészet
böjtöl (ige)  fal, habzsol, zabál szleng
 eszik, táplálkozik, falatozik, lakmározik, lakomázik, kosztol biz
bőkezű (mn)  fösvény, fukar, zsugori, kapzsi
bőkezűség (fn)  fösvénység, fukarság, zsugoriság, kapzsiság
bölcs (mn)  buta, oktalan, bolondos, csacsi, csacska, balga vál, hígeszű durva
bölcsesség (fn)  balgaság, butaság, sületlenség, bolondság
bölcső (fn)  koporsó, sír
börtönőr (fn)  fegyenc, rab
bőség (fn)  ínség, nyomor, szűkösség, nélkülözés, pénzhiány, pénzzavar
bőséges (mn)  szűkös, ínséges, nyomorúságos, silány pej
 részleges, hiányos, felületes
bősz (mn) vál  szelíd, jámbor, galamblelkű
bőszít (ige) vál  megnyugtat, csitít, csillapít
bőszült (mn)  nyugodt, békés, kiegyensúlyozott
bőtermő (mn)  terméketlen, zsírtalan, sovány
bővelkedik vmiben (ige)  nyomorog, szűkölködik vmiben , nélkülöz
bőven (hat-ragos mn)  szűkösen, alig
bővérű (mn)  halvérű, hűvös, frigid
bővít vmivel (ige)  szűkít vmivel , csökkent vmivel , leépít, apaszt, korlátoz
bővítés (mn)  szűkítés, csökkentés, korlátozás
bővizű (mn)  kiszáradt, elapadt, sekély
bővül (ige)  szűkül, csökken, visszaszorul
briliáns (mn)  vacak, ócska, silány pej
brillíroz (ige)  felsül
brutális (mn)  szelíd, finom
bú (fn) vál  vidámság, vígság, derű, életöröm
búbánat (fn)  vidámság, vígság, derű, életöröm
búbánatos (mn)  boldog, örömittas
bucka (fn)  gödör, mélyedés
buckás (mn)  egyenes, sima

búcsú (fn)  üdvözlés, köszöntés
 találkozás, viszontlátás
búcsúelőadás (fn)  premier, bemutató
búcsúzás (fn)  üdvözlés, köszöntés
búcsúzik vkitől (ige)  köszönt, üdvözöl
búcsúztatás (fn)  fogadás
bugris (mn) durva  udvarias
buggyos (mn)  szoros, szűk, passzentos biz
bugyuta (mn)  okos, talpraesett, eszes
buja (mn)  szűzies, szemérmes, szégyenlős
 hideg, frigid, érzéketlen
 [növényzet]: ritka, gyér, kopár
bújik (ige)  vmibe : levesz, levet, lehúz
 vhova : előjön, mutatkozik
 vkihez : elhúzódik vkitől , viszolyog vkitől
bújtat (ige)  kiad, kiszolgáltat
bukás (fn)  eredmény, siker, győzelem, virágzás, virágkor
bukik (ige)  felkel, feljön
 nyer, győz, érvényesül
bukott (mn)  sikeres, eredményes, nyereséges
 győztes
buktat (ige)  átenged
buktató (mn)  segítség, támogatás
bumfordi (mn) biz  légies, kecses vál, sikkes biz
bundás (mn)  szőrtelen
bunkó (mn) szleng  udvarias, készséges, kulturált
burjánzik (ige)  pusztul, kihal, kivesz
burkol vmibe (ige)  kitakar vmiből , kicsomagol vmiből , kibont vmiből
burkolatlan (mn)  kövezett
burkolt (mn)  nyílt, egyenes, őszinte
burleszk (fn)  tragédia
burzsoá (fn)  munkás, proletár
burzsoázia (fn)  proletariátus, munkásosztály
bús (mn) vál  vidám, víg, derűs, jókedvű
busás (mn)  ínséges, szűkös, sovány
búsít (ige)  vidít, vigasztal, felderít, gyönyörködtet
búskomor (mn)  vidám, jókedvű, derűs
búslakodik (ige)  örvendezik, örül, vigad, ünnepel, vigasztalódik
búsul (ige)  örül, örvend, örvendezik, ujjong, mulat, vidul táj
buta (mn)  okos, eszes, nagyeszű, értelmes, bölcs, zseni
 művelt, tanult
 ésszerű, logikus, racionális
butaság (fn)  okosság, tudás, bölcsesség, eszesség, értelem, intelligencia
butít (ige)  okosít, felvilágosít
bútorozatlan (mn)  bútorozott, berendezett
bútorozott (mn)  bútorozatlan, üres
butul (ige)  okosodik, eszesedik

buzdít (ige)  lelohaszt, lehűt, elbátortalanít
buzeráns (mn és fn) durva  [férfi]: heteroszexuális szak
buzgalom (fn)  restség, lustaság, tunyaság
buzgó (mn)  rest, tunya, henyélő
buzgólkodik vmin (ige)  henyél, lustálkodik, lazsál biz
buzi (mn és fn) durva  [férfi]: heteroszexuális szak
bűbájos (mn)  csúnya, csúf, utálatos
büdös (mn)  illatos
 szagtalan
büdösít (ige)  illatosít
büdösség (fn)  illat, aroma
bűn (fn)  erény, ártatlanság, feddhetetlenség
 vezeklés
bűnbánó (mn)  konok, dacos, megátalkodott vál, keménynyakú rég
bűnbocsánat (fn)  büntetés, ítélet, penitencia id
bűnhődik (ige)  megmenekül
bűnös (mn)  ártatlan, vétlen, igaz, bűntelen
 istenfélő, jámbor
bűnösség (fn)  vétlenség, ártatlanság, feddhetetlenség
bűnöz (ige)  vezekel vmi miatt
 megbűnhődik vmiért
bűntelen (mn)  bűnös, vétkes, hibás, ludas biz
büntet (ige)  jutalmaz, díjaz, dicsér
 megkönyörül vkin
büntetés (fn)  dicséret, jutalom, kegyelem, bocsánat, megbocsátás, bűnbocsánat
büntetett (mn)  büntetlen, felmentett
büntetlen (mn)  büntetett
büntető (mn)  jutalmazó, dicsérő
bűntett (fn)  jótett, jótétemény rég
büszke (mn)  szerény, alázatos, jámbor
 elégedetlen
büszkélkedik vmivel (ige)  szerénykedik, pironkodik, szégyenkezik vmi miatt ,

sopánkodik vmin , siránkozik vmin
büszkeség (fn)  szerénység, alázat, egyszerűség
bűz (fn)  illat, aroma
bűzhödt (mn) rég  illatos
bűzlik (ige)  illatozik
bűzös (mn)  illatos

C
cáfol (ige)  megerősít, alátámaszt, bizonyít, bizonygat, megpecsétel
 tanúskodik vki mellett, vmi mellett
cáfolat (fn)  egyetértés, megerősítés, érv, bizonyíték, bizonyság, tanújel
cáfolhatatlan (mn)  kérdéses, vitatható, bizonytalan
 cáfolható
cáfolható (mn)  megcáfolhatatlan, biztos, vitathatatlan
cammog (ige)  siet, rohan, vágtat
céda (mn) durva  tisztességes, erkölcsös
céhbeli (mn)  kontár
cél (fn)  ok, indíték
 kiindulópont, kezdet, rajt, start biz
célállomás (fn)  start biz
célirányos (mn)  céltalan, haszontalan, hiábavaló, értelmetlen, felesleges
célkitűzés (fn)  ok, indíték, motiváció
céloz vmire (ige)  kimond, kifejt, elmond
célpont (fn)  kiindulópont, kiindulás, kezdet
célratörő (mn)  határozatlan, ingadozó, bizonytalan
célravezető (mn)  elhibázott, felesleges, célszerűtlen
célszalag (fn)  startvonal, rajtvonal
célszerű (mn)  alkalmatlan, célszerűtlen
célszerűség (fn)  hiábavalóság
célszerűtlen (mn)  helyes, találó, célszerű
céltalan (mn)  értelmes, hasznos, tartalmas
 eltökélt, elszánt, határozott, céltudatos
céltévesztés (fn)  találat
céltudatos (mn)  határozatlan, habozó, bizonytalan
 céltalan
célzatos (mn)  önkéntelen, akaratlan, véletlen, spontán biz
célzott (mn)  véletlen
centrális (mn) id  szélső, periferiális id
centralizáció (fn) id  decentralizáció id
centralizál (ige) id  szétbont, szétszór, decentralizál id
centrifugális (mn) szak  centripetális szak
centripetális (mn) szak  centrifugális szak
centrum (fn)  szél, szegély, perem, periféria id
 külterület, peremkerület, külváros, előváros
cenzúra (fn)  sajtószabadság
ceremónia (fn)  egyszerűség

cicoma (fn)  egyszerűség, természetesség
cifra (mn)  egyszerű, dísztelen vál
cifráz (mn)  egyszerűsít
cikcakkos (mn)  egyenes
ciki (mn) szleng  tuti biz, frankó szleng
ciklikus (mn)  folyamatos, folytonos, lineáris
cikória (fn)  babkávé
cikornyás (mn)  dísztelen, díszítetlen, egyszerű, cikornyátlan
 mesterkéletlen, természetes, áttekinthető
cikornyátlan (mn)  cikornyás, nyakatekert, bonyolult
cimbora (fn)  ellenfél
cimborál vkivel (ige)  tartózkodik vkitől , ellenáll vkinek
címezetlen (mn)  címezett
címezett (mn)  címezetlen
címszerep (fn)  epizódszerep, mellékszerep
címszereplő (fn)  mellékszereplő, epizódszereplő, statiszta
címzetes (mn)  tényleges, rendes
címzett (mn és fn)  feladó
cingár (mn)  kövér, telt, dagadt, pohos
cirádás (mn)  egyszerű, dísztelen vál
cirka (hsz) biz  pontosan, kereken
cirkulál (ige)  áll
cirkusz (fn)  csend, rend, nyugalom
cirógat (ige)  ütlegel, ver, bánt, mar, elnadrágol, püföl biz, elpáhol biz, elnáspángol rég
civakodás (fn)  egyetértés, harmónia
civakodik vkivel (ige)  összefér vkivel , kijön vkivel
civil I. (mn)  katonai, fegyveres, hadi, harci
 egyházi, klerikális
civil II. (fn)  harcos, katona
pap
civilizáció (fn)  barbarizmus
civilizálatlan (mn)  civilizált, művelt, kulturált
civilizálatlanság (fn)  civilizáltság, kulturáltság, műveltség
civilizálódik (ige)  elvadul, eldurvul, elzüllik
civilizált (mn)  civilizálatlan, primitív, természeti, vad, barbár
 kulturálatlan, műveletlen, faragatlan
civódik vkivel (ige)  kibékül vkivel , összebékül vkivel , barátkozik vkivel
colos (mn) biz  pici, alacsony, kicsi
cudar (mn) vál  kedves vkivel , szívélyes vkivel
 [időjárás]: barátságos, jó
cukkol (ige) biz  nyugtat, csitít, csillapít
cukortalan (mn)  cukros, édes
cukros (mn)  cukortalan
 fanyar, keserű
 savanyú
 sós
cukroz (ige)  savanyít

Cs
csábít (ige)  taszít, elrémiszt, riogat
csábos (mn)  undorító, taszító
csacsi (mn)  bölcs, okos
csacska (mn)  szűkszavú, hallgatag, szófukar
 bölcs, okos
csaj (fn) szleng  srác, fiú, csávó szleng
csak (hsz)  sőt, ráadásul, nemcsak
családanya (fn)  családapa
családapa (fn)  családanya
családias (mn)  barátságtalan, rideg, szertartásos
családos (mn)  egyedülálló, társtalan, családtalan, magános, facér biz
családtalan (mn)  családos, gyermekes
csalafinta (mn)  együgyű, egyszerű
 egyenes, igaz
csalárd (mn)  becsületes, őszinte, tisztességes, hű, állhatatos
 egyenes, világos, egyértelmű
csálé (mn)  egyenes, nyílegyenes
csalfa (mn)  hűséges, állhatatos, megbízható
csalhatatlan (mn)  megtéveszthető, esendő rég
 [előjel]: bizonytalan, csalóka
csaló (mn és fn)  becsületes, tisztességes, megbízható, igaz
csalódás (fn)  megbizonyosodás
 siker
csalódik vmiben (ige)  megbizonyosodik vmiről , meggyőződik vmiről
csalódott (mn)  elégedett
csalódottság (fn)  elégedettség
csalogat (ige)  elriaszt, riogat, eltaszít, elküld, elűz, elhesseget
csalóka (mn)  valódi, tényleges
csapadék (fn)  csapadékhiány, aszály, szárazság
csapadékgazdag (mn)  aszályos, csapadékszegény, száraz
csapadékhiány (mn)  esőzés, csapadék
csapadékmentes (mn)  esős, csapadékos
csapadékos (mn)  aszályos, csapadékszegény, száraz
csapadékszegény (mn)  esős, csapadékos, csapadékgazdag
csapás (fn)  szerencse, jószerencse, öröm
 [katonai]: ellencsapás
csapat (fn)  egyén, individuum
csapatosan (hat-ragos mn)  magányosan, egyedül, társtalanul

csapnivaló (mn)  kiváló, nagyszerű, kitűnő, példaszerű
csapodár (mn)  állhatatos, hűséges, hű
csapodárság (fn)  ragaszkodás, hűség, állhatatosság
csapódik (mn)  nyílik
csapong (ige)  megállapodik, lehorgonyoz
csapongó (mn)  összefogott
csapzott (mn)  rendezett, gondozott, ápolt
császár (fn)  alattvaló rég
csata (fn)  fegyverszünet
csatangol vhol (ige)  megtelepedik vhol
csatár (fn)  védőjátékos, védő
csatározik (ige)  megbékél
csatársor (fn)  védelem, védősor
csatatér (fn)  hátország
csatázik (ige)  megbékél
csatlakozás (fn)  ellenzés, ellenvélemény, tiltakozás
 elszakadás, lemaradás
csatlakozik vkihez, vmihez (ige)  kiválik vhonnan , elkülönül vmitől , elhatárolódik

vkitől, vmitől
 elágazik, szétágazik, elválik
csavaros (mn)  egyenes, nyílegyenes
 egyszerű, áttekinthető, világos
csávó (fn) szleng  lány, csaj szleng
csecsemő (fn)  felnőtt
csekély (mn)  nagy, sok, tömeges, számottevő, tetemes, bőséges
 fontos, jelentős, nyomós, mértékadó, komoly, súlyos, nagymérvű,

elementáris,
katasztrofális, kirívó, túlnyomó
csélcsap (mn)  állhatatos, hűséges, kitartó
cseléd (fn)  gazda, úr, birtokos
cselekedik, cselekszik (ige)  tétlenkedik, lustálkodik
 elodáz, habozik
cselekvés (fn)  tétlenség, semmittevés, tespedés
cselekvő (mn)  tétlen, passzív, semmittevő
cselekvőképes (mn)  cselekvőképtelen, magatehetetlen
cselekvőképesség (fn)  tehetetlenség
cselekvőképtelen (mn)  cselekvőképes
cseles (mn)  egyenes, nyílt, őszinte
cselleng vhol (ige)  siet vhova , igyekszik vhova , iparkodik vhova
csemete (fn) biz  felnőtt
csend (fn)  hang, zaj, lárma, nesz, zúgás, zsivaj, ricsaj, robaj
 cirkusz, hepaj, ribillió, zsibvásár, égiháború tréf, hajcihő biz, zsinat táj
csendes (mn)  zaklatott, békétlen, nyugtalan, hőbörgős, duhaj, szilaj, kardos rég
 zajos, lármás, hangos, fülsértő, fülsiketítő, harsogó, harsány
 bőbeszédű, beszédes, fecsegő, szószátyár, nagyszájú, nagypofájú durva
 [utca]: forgalmas
 [tenger]: habos, hullámzó, tajtékos, viharos
csendesedik (ige)  erősödik, fokozódik, növekedik
csendesít (ige)  hangosít, fokoz, erősít

lázít, felpaprikáz biz
csenevész (fn)  erős, fejlett, egészséges, szálas, deli vál
csengő (mn)  rekedtes, érdes, fakó, tompa
csepeg (ige)  dől, ömlik, zubog, zúg
csepereg (ige)  [eső]: zuhog, ömlik, szakad
csepp, csöpp (mn)  hatalmas, óriási, kolosszális biz
cseppent, csöppent (ige)  önt, zúdít, ömleszt
cseppfolyósít (mn)  megszilárdít, lefagyaszt
cseppfolyósodik (ige)  megszilárdul
cseppnyi, csöppnyi (mn)  gigászi, óriás, óriási, hatalmas, tengernyi
csepül (ige)  dicsér, magasztal, dicsőít
cserbenhagy (ige)  kiáll vki mellett
 megment
cserél (ige)  megtart, megőriz
cserfes (mn)  szófukar, csendes, kuka biz
cserzetlen (mn)  [bőr]: cserzett
cserzett (mn)  [bőr]: cserzetlen, nyers
 [arcbőr]: hamvas, bársonyos, üde
csetepaté (fn) biz  béke, rend, nyugalom
cseveg (ige) vál  hallgat, figyel vkire
csevegő (mn)  tartózkodó, hallgatag
csibe (fn) biz  tyúk
csigatempó (fn)  sietség
csihol (ige)  elolt, megszüntet, elhamvaszt
csíkos (mn)  csíkozatlan, sima
csíkozatlan (mn)  csíkos
csillagos (mn)  [éjszaka]: csillagtalan, sötét
csillagtalan (mn)  [éjszaka]: csillagos
csillapít (ige)  fokoz, súlyosbít, növel, tetéz
 dühít, ingerel, irritál, hergel, szít, lázít, fellázít, haragít, provokál
csillapíthatatlan (mn)  csillapítható
csillapítható (mn)  csillapíthatatlan
csillapító (mn)  fokozó, növelő, serkentő, élénkítő
 ingerlő, tébolyító
csillapodik (ige)  fokozódik, súlyosbodik, növekedik
 feldühödik, bepörög szleng
csillapul (ige)  élesedik, fokozódik, elfajul
csillogó (mn)  tompa, fakó, matt, fénytelen
 csapnivaló, nyomorúságos
csinált (mn)  valódi, természetes
csinos (mn)  csúnya, rendetlen, elhanyagolt, slampos
 [összeg]: csekély, elenyésző, jelentéktelen
csinosít (mn)  csúfít, éktelenít, rondít biz
 elhanyagol
csintalan (mn)  szófogadó, engedelmes, kezes
 szemérmes, szűzies
csip-csup (mn)  fontos, jelentős, lényeges, létfontosságú
csipeget (mn)  fal, habzsol, zabál szleng

csipkés (mn)  csipkétlen
csipkétlen (mn)  csipkés
csípős (mn)  [paprika]: édesnemes
[szél]: enyhe
 [megjegyzés]: jóindulatú, emberséges
csíraképes (mn)  csíramentes
csíramentes (mn)  fertőző, fertőzött
 csíraképes, termékeny
csiricsáré (mn) pej  ízléses, egyszerű, finom
csiszolatlan (mn)  csiszolt, megmunkált, kidolgozott
 [modor]: finom, kiművelt, civilizált, választékos
csiszolódik (ige) elvadul
csiszolt (mn) csiszolatlan, érdes, durva
 faragatlan, bárdolatlan, nyers
csitít (ige)  ingerel, idegesít, bosszant, mérgesít, hergel, felzaklat, felbujt, fellázít vki

ellen, vmi ellen heccel biz
csitítás (fn)  uszítás, hergelés
csitul (ige)  hangosodik, erősödik
 fokozódik, növekszik, emelkedik
 kiélesedik
csodabogár (fn)  átlagember
csodál (ige) lenéz, lebecsül, lefitymál, megvet
csodálat (fn)  lenézés, lebecsülés, megvetés
csodálatra méltó (mn)  érdektelen
csodálkozik vkin, vmin (ige)  egyetért vkivel, vmivel
csodás (mn)  átlagos, hétköznapi, középszerű
csodaszép (mn)  rút, csúf, csúnya, ronda
csomagfeladás (fn)  csomagfelvétel
csomagfelvétel (fn)  csomagfeladás
csomagol (ige)  kicsomagol, kibont, kirak vhova
csomagolás (fn)  kirakodás
 tartalom
csomagolatlan  csomagolt
csomagolt  csomagolatlan
csomó (fn)  [jelzőként]: kevés, néhány, egy-kettő
csomómentes (mn)  csomós
csomós (mn)  csomómentes
csomóz (ige)  kibont, oldoz, kiköt
csonk (fn)  egész
csonka (mn)  egészséges, épkézláb, ép
 teljes, hiánytalan, maradéktalan
csonkaság (fn)  teljesség
csonkítatlan (mn)  megcsonkított
 hibás
csontos (mn)  kövér, gömbölyű, gömbölyded, párnás
csontszáraz (mn)  csuromvizes, csuromvíz, agyonázott
csontváz (fn)  [jelzőként]: gömböc biz, dagi biz, duci biz
csoport (fn)  egyed, egyén, individuum

csoportos (mn)  egyéni, egyedi, individuális
csoportosan (hat-ragos mn)  egyenként, külön-külön, egyedül
csoportosít (ige)  szétszór, összezavar, összekever
csoportosul vhol (ige)  szétszéled vhol , szétoszlik vhol , szétszóródik vhol
csorba (mn)  ép, teljes, komplett biz
 éles, kifent, megélezett
csorbít (ige)  élesít
 kiegészít, kipótol
 növel, fokoz, kiterjeszt
csorbítatlan (mn)  hiányos, részleges, hézagos
csordogál (ige)  ömlik, özönlik, szakad, patakzik
csóró (mn) szleng  gazdag, pénzeszsák, menő szleng
csőd (fn)  siker, eredmény, győzelem
 végrehajtás
csődít (ige)  feloszlat, szétoszlat, szétkerget
csődör (fn)  kanca
csődül (ige)  szétoszlik vhol , szétszéled vhol , szétszalad vhol
csökevényes (mn)  kifejlett, tökéletes, érett
csökik (ige) táj  növekedik, növekszik
csökken (ige)  [forgalom]: nő, növekszik, élénkül, fellendül
 [teljesítmény]: erősödik, fokozódik
[vízszint]: emelkedik
 [lakosság]: szaporodik
[összeg]: nő, növekszik
 [hírnév]: öregbedik
csökkenés (fn)  növekedés, emelkedés, nagyobbodás
 gyarapodás, erősödés, fokozódás
csökkent (ige)  növel, emel, megemel, fokoz, bővít, elmélyít, nagyobbít, megnagyít,

megsokszoroz
csökkentés (fn)  növelés, bővítés, felerősítés, fokozás
csökönyös (mn)  engedelmes, szófogadó, irányítható, engedékeny
csökött (mn) táj  fejlett, érett, teljes
csömör (fn)  kedv, vágy, érdeklődés
 kéj, kéjérzet
csönd (fn)  zaj, nesz, zörgés, lárma, moraj
csöndes (mn)  hangos, zajos, harsány
csöndesedik (ige)  hangosodik
csöpög (ige)  ömlik, özönlik, szakad, patakzik
csöpögtet (ige)  ont, önt
csöppség (fn)  felnőtt
csörgedez (ige)  ömlik, dől, árad
csőstül (hsz)  alig
csúcs (fn)  völgy, mélység
 alap
 minimum
 szleng: rossz, pocsék pej
csúcsos (mn)  tompa
csúcspont (fn)  talppont, nadír szak

 mélypont
csúf  szép, gyönyörű, bájos, csodaszép
csúfít (ige)  szépít, felékesít vmivel , feldíszít vmivel
csúfol (ige)  dicsér, elismer, méltányol
csúfondáros (mn)  tisztelettudó, jóindulatú, kedves
csúfos (mn)  szép, tetszetős, megnyerő
 dicsérő, elismerő
csúfság (fn)  dicsőség, babér, elismerés
 gyönyörűség, szépség
csuk (ige) nyit, tár, bont
csukás (fn)  nyitás
csúnya  [nő]: szép, bájos, gyönyörű, szépséges
 [férfi]: jóképű, jóvágású, fess biz
 [tárgy]: szép, esztétikus, ízléses, mutatós
csúnyaság (fn)  szépség
csúnyul (ige)  szépül
csupasz (mn)  tollas, szőrös
 lombos, kies rég
csurgat (ige)  ont, áraszt
csuromvíz, csuromvizes (mn)  csontszáraz, száraz
csurran (ige)  ömlik, özönlik, szakad
csúszó-mászó (mn)  gerinces, jellemes
csúszós (mn)  száraz, tapadós
 érdes
csücsül (ige) biz  áll
csügg vkin , csüng vkin (ige)  utál, megvet, viszolyog vkitől
csügged (ige)  reménykedik vmiben , bizakodik vmiben , felvidul
csüggedés (fn)  bizakodás, reménykedés, optimizmus
csüggedő (mn)  bizakodó, reménykedő, derűlátó
csüggedt (mn)  vidám, jókedvű, bizakodó
csüggedtség (fn)  vidámság, jókedv, bizakodás
csüggeszt (ige) vál  serkent, élénkít

D
dac (fn)  szófogadás, engedelmesség, kezesség
dacol vkivel (ige)  engedelmeskedik vkinek , enged vkinek, vminek
dacos (mn)  szófogadó, engedelmes, szelíd
dacoskodik (ige)  engedelmeskedik vkinek , enged vkinek, vminek
dagad (ige)  lohad, megvékonyodik
 összemegy, szűkül
 apad, visszahúzódik
 [vitorla]: lóg
dagadt (mn)  lohadt, apadt
 vékony, sovány, karcsú
 [pénztárca]: lapos, üres
dagály (fn)  apály, apadás, visszahúzódás
dagályos (mn)  [stílus]: egyszerű, természetes, világos
dagaszt (ige)  apaszt, lohaszt
dagi (mn) biz  sovány, vékony, karcsú, csontváz, csontkollekció
daliás (mn)  nyápic, nyiszlett biz
dallamos (mn)  fülsértő, disszonáns szak
 rekedt, fakó
 dallamtalan
dallamtalan (mn)  dallamos, melodikus
darabos (mn)  [mozgás]: könnyed, kifinomult, sikkes biz
 [stílus]: gördülékeny, folyékony
dáridó (fn)  gyász
dauerol (ige)  kiegyenesít
de (msz)  dehogy
deák (fn) rég  tanár, tanító, oktató
debella (fn)  kecses, törékeny, filigrán, párductestű
decentralizáció (fn) id  összevonás, egyesítés, centralizáció id
decentralizál (ige)  centralizál, összevon, egyesít, központosít
decentralizálás (fn)  központosítás
dédanya (fn)  dédapa
 dédunoka
dédapa (fn)  dédanya
 dédunoka
dédelget (ige) biz  szid, szapul biz
 bánt, fenyít, elnadrágol, elnáspángol, püföl biz, elpáhol biz
dédszülő (fn)  dédunoka
dedukció (fn) szak  következtetés vmiből , indukció szak

dédunoka (fn)  dédszülő
defenzív (mn) id  támadó, agresszív, offenzív id
defenzíva (fn) id  támadás, offenzíva id
deficit (fn)  nyereség, profit, hozam
deficites (mn)  kifizetődő
definiálhatatlan (mn) id  meghatározható, definiálható id
definiálható (mn) id  meghatározhatatlan, definiálhatatlan id
defláció (fn) szak  pénzromlás, infláció, devalváció szak
deformál (ige)  visszahajlít, visszaalakít
degenerálódik (ige) szak  fejlődik
degenerált (mn) szak  normális, épelméjű
degesz (mn)  lapos, üres
degradáló (mn) id  megtisztelő, kitüntető, elismerő
deheroizál (ige) id  dicsőít, magasztal
dehogy (msz)  igen, igenis, de
dekadencia (fn) vál  emelkedés, virágzás, prosperálás
dekadens (mn) vál  emelkedő, prosperáló
deklasszálódik (ige) id  felemelkedik, feltör biz
dekoltált (mn)  kivágatlan
dekompenzáció (fn) id  kompenzáció, kiegyenlítés
dekonjunktúra (fn) szak  konjunktúra szak, fellendülés, virágzás
dél1 (fn)  éjfél
dél2 (fn)  észak
délceg (mn) vál  nyamvadt, nyápic, csenevész
delejes (mn) rég  antimágneses
 taszító, borzasztó, riasztó
délelőtt (hsz)  délután
délelőttös (mn)  délutános
deli (mn) vál  csenevész, formátlan
délibáb (fn)  valóság, realitás
délidő (fn)  éjfél
Déli-sark (fn)  Északi-sark, Arktisz
déli-sarkvidéki (mn)  arktikus
délsarki (mn)  északi, arktikus
délszaki (mn) vál  északi, arktikus
déltájt, déltájban (hsz)  éjféltájt, éjféltájban
deltás (mn) biz  vézna, nyeszlett biz
délután (hsz)  délelőtt
délutános (mn)  délelőttös
demilitarizáció (fn)  fegyverkezés
demilitarizál (ige)  felfegyverez vmivel , felszerel vmivel , militarizál
demobilizál (ige)  mozgósít, felfegyverez vmivel , felszerel vmivel , mobilizál
demokrácia (fn)  zsarnokság, önkényuralom, diktatúra, egyeduralom, autokrácia szak
demokráciaellenes (mn)  demokratikus, népuralmi
demokrata (fn és mn)  demokráciaellenes, antidemokrata id
demokratikus (mn)  zsarnoki, önkényuralmi, parancsuralmi, despotikus, retrográd szak,

antidemokratikus szak
démon (fn)  angyal

démoni (mn) vál  angyali, jó
depresszió (fn) szak  életkedv, életöröm
 vidámság, eufória
deprimál (ige) id  felélénkít, megörvendeztet, szórakoztat, mulattat
deprimáló (mn) id  szórakoztató, mulattató, örvendeztető
deprimált (mn) id  jókedvű, vidám, élénk, víg
derék (mn)  erkölcstelen, becstelen, jellemtelen, gerinctelen, hitvány, galád vál, hernyó

durva, nemtelen rég
 vézna, cingár, satnya
derekas (mn)  [munka]: hitvány, felületes, tessék-lássék
dereng (ige)  esteledik, sötétedik, alkonyul
derengés (fn)  alkonyat, sötétedés, este
dermed (ige)  enged, felenged, olvad
dermedt (mn)  rugalmas, hajlítható
dermeszt (ige)  fűt, felolvaszt
dermesztő (mn)  enyhe, mérsékelt, csekély
derogál vkinek (ige)  tetszik vkinek , imponál vkinek
dérrel-dúrral (hsz)  nesztelenül
derű (fn)  ború, homály, sötétség
 bánat, szomorúság, lehangoltság
derül (ige)  borul, felhősödik, sötétedik
 szomorkodik vmin, vki miatt, vmi miatt , bánkódik vmin, vmi miatt , búsul vki miatt,

vmi miatt
derűlátás (fn)  borúlátás, lehangoltság, pesszimizmus, kétségbeesés
derűlátó (mn)  borúlátó, pesszimista, elkeseredett, rezignált, vigasztalhatatlan
 aggodalmaskodó, aggódó
derült (mn)  [időjárás]: borús, borult, felhős
 komor, gyászos, lehangolt, csüggedt, búskomor
 szomorú, morcos, bánatos, mélabús, borongós, bús vál
derűre-borúra (hsz)  ritkán, néha, olykor
derűs (mn)  mogorva, mord, morcos, rosszkedvű, bánatos, szomorkás, elkeseredett,

kedélytelen, fancsali, levert, mérges, kesernyés, melankolikus, mísz biz
 örömtelen, elkeserítő
[ég]: borús, borongós, felhős, borult, sötét, fekete
despota (fn)  demokrata, népbarát rég
despotikus (mn)  demokratikus
destruktív (mn) id  építő, konstruktív id
deszkamellű (mn)  melles
detoxikál (ige) id  megmérgez, megmételyez rég
detronizáció (fn) id  koronázás
devalváció (fn) szak  felértékelés, megerősítés, defláció szak
devalválódás (fn) szak  értéknövekedés
dezinformáció (fn)  információ
dezinformál (ige)  értesít vmiről , tájékoztat vmiről , informál vmiről
dezintegrál (ige) id integrál, beolvaszt
dezorganizáció (fn) id  szervezettség
dezorganizál (ige) id  megszervez, összehoz biz, organizál id
diadal (fn)  vereség, kudarc, bukás

diadalittas (mn) vál  levert, szomorú, csüggedt
diadalmas (mn)  vesztes, legyőzött, levert
diadalmaskodik vkivel szemben (ige)  veszít, alulmarad vkivel szemben
diagnosztikus (mn)  prognosztikus
diák (fn)  tanár, tanító, oktató
diakrón, diakronikus (mn) id  egyidejű, szinkrón id
dicsekedés, dicsekvés (fn)  szerénység, visszafogottság
dicsekedik (ige)  szerénykedik
dicsekvő (mn)  szerény
dicsér (ige)  ócsárol, szid, dorgál, szidalmaz, becsmérel, helytelenít, hibáztat, támad,

csepül, csúfol, fedd, leckéztet, gyaláz, megszól, mocskol, ostoroz, pirongat, ledorongol
biz, éget szleng, lehúz szleng
dicséret (fn)  szidás, dorgálás, dörgedelem, becsmérlés, bírálat, figyelmeztetés,
rendreutasítás, intés, intelem, szitok, szidalom, elmarasztalás, szemrehányás, fejmosás
biz, ledorongolás biz
dicséretes (mn)  elszomorító, helytelen, nemkívánatos
dicsérő (mn)  szidalmazó, becsmérlő, büntető, lealázó, rágalmazó
dicshimnusz (fn)  szidás, kritika
dicső (mn) vál  dicstelen, alávaló, szégyenteljes
dicsőít (ige)  ócsárol, szid, csepül, becsmérel, átkoz, elátkoz, gyaláz
 kritizál
dicsőség (fn)  gyalázat, szégyen, csúfság, megszégyenülés
dicsőséges (mn)  dicstelen, szégyenletes, csúfos
dicstelen (mn)  dicsőséges, fényes, dicső vál
didereg (ige)  izzad
diéta (fn)  hízókúra
diétás (mn)  nehéz, zsíros, laktató
differál (ige)  megegyezik vmivel , azonos vmivel
differencia (fn) id  azonosság, egyformaság, egyenlőség
 egyetértés, összhang, harmónia
 párhuzam
differenciál (ige) id  integrál
 azonosít
differenciálódik (ige)  megegyezik vmivel , összeolvad vmivel , egybeolvad vmivel
díjaz (ige)  büntet
díjazatlan (mn)  díjazott
díjazott (mn)  díjazatlan
díjköteles (mn)  díjmentes, ingyenes, díjtalan, bérmentes, bérmentesített
díjmentes (mn)  fizető, térítéses, díjköteles
díjtalan (mn)  fizetéses, térítéses, díjköteles
diktatúra (fn)  demokrácia, népuralom rég
dilettáns (mn)  szakértő, szakavatott, műértő, professzionista, profi biz
dilettantizmus (mn)  profizmus
dilis (mn) biz  értelmes, normális, épelméjű
dinamika (fn) id statika id
dinamikus (mn)  statikus
 lassú, határozatlan
diplomatikus (mn)  tapintatlan, nyers

direkt I. (mn)  indirekt, közvetett, implicit szak
direkt II. (hsz)  önkéntelenül, véletlenül, akaratlanul, akarattalanul, spontán biz
 közvetetten, közvetve
díszeleg (ige) pej  éktelenkedik pej
díszes (mn)  egyszerű, sima, dísztelen vál
diszharmónia (fn)  harmónia, összhangzat, együtthangzás
 egyetértés, összhang
diszharmonikus (mn)  harmonikus, egybehangzó, összehangzó
díszít (ige)  elcsúfít, elrondít pej
díszítetlen (mn)  díszes, dekoratív, ékes vál
diszkréció (fn) vál  fecsegés, pletyka, indiszkréció vál
 figyelmetlenség, tapintatlanság, illetlenség
diszkrét (mn)  fecsegő, pletykás
 kíváncsi, tolakodó, indiszkrét vál
 feltűnő, harsány, kihívó, csiricsáré pej
diszkrimináció (fn)  felszabadítás, egyenjogúsítás, emancipáció id
diszkriminál (ige)  felszabadít, egyenjogúsít, emancipál id
díszlik (ige)  éktelenkedik pej
disznó (mn) pej  [viselkedés]: illedelmes, szemérmes
[vicc]: szalonképes
disszidál vhonnan vhova (ige) pej  betelepül vhova , bevándorol vhova immigrál

vhova id
disszidens (mn)  betelepülő
disszonancia (fn) id  harmónia, összhang, összecsengés
 egyetértés, nézetazonosság, megértés
disszonáns (mn)  szak: harmonikus, összecsengő
 id: összeillő, passzoló biz
dísztelen (mn) vál  díszes, cirádás, cikornyás, ékes vál, hímes rég
disztingvált (mn)  ízléstelen, goromba, neveletlen
divatjamúlt (mn)  divatos, modern, újszerű, új
divatos (mn)  divatjamúlt, ódivatú, régimódi, avult, elavult, ósdi, ásatag pej
örökzöld
divergál (ige) szak  egyesül, összefut, konvergál szak
 megegyezik vmivel , találkozik vmivel , összevág vmivel , összeillik vmivel
dob (ige)  elkap, elfog, megfog, megragad
dogmatikus (mn)  rugalmas, toleráns, alkalmazkodó
 szabadgondolkodó
dohányos (mn)  nemdohányzó, dohányzásellenes, antinikotinista szak
dohányzásellenes (mn)  dohányos
dohányzó (mn)  nemdohányzó
dohos (mn)  friss, üde, tiszta
doktor (fn)  beteg, páciens
dolgos (mn)  lusta, naplopó, tétlen, munkakerülő, rest, dologtalan, henye, léhűtő
dolgozik (ige)  henyél, lustálkodik, hever, teng-leng, élősködik vkin lazsál biz, lebzsel

pej
 pihen, kikapcsolódik, vakációzik, üdül, ünnepel
 sztrájkol
 játszik

dolgozó (mn és fn)  naplopó, semmittevő, munkakerülő
 munkanélküli, állástalan, foglalkozásnélküli
 nyugdíjas, nyugállományú, nyugalmazott
dolog (fn)  dologtalanság
dologi (mn)  személyi
 eszmei, ideális, szellemi, gondolati
dologtalan (mn)  dolgos, szorgalmas, serény
dologtalanság (fn)  dolog, munka, iparkodás
domb (fn)  síkság, alföld, lapály vál
 meder, medence, mélyedés, gödör, völgy
domborodik (ige)  horpad, behorpad, lelapul, benyomódik, lesüllyed, bemélyed
domború (mn)  homorú, gödrös, konkáv szak
domborulat (fn)  homorulat, bemélyedés
 mélyedés, medence, teknő
dombos (mn)  sík, egyenes, lapályos táj
dombság (fn)  alföld, puszta, lapály vál
dombvidék (fn)  alföld
doppingszer (fn)  altató, nyugtató
dorgál (ige)  dicsér, elismer
dorgálás (fn)  dicséret, elismerés
döbbenet (fn)  közöny, fásultság
döbbent (mn)  közönyös, egykedvű, érzéketlen
döcög (ige)  száguld, robog
döcögős (mn)  sima, gördülékeny
döglik (ige) durva  él
 serénykedik, munkálkodik vmin , tevékenykedik vmin
döglődik (ige) durva  virágzik, prosperál
döglött (mn) durva  élő, eleven, létező
dől (ige)  felegyenesedik, feláll, visszabillen vhova
 szivárog, csepeg, csörgedez
dőlt (mn)  egyenes
dölyf (fn)  alázatosság
dölyfös (mn)  szerény, alázatos, jámbor
dönt (ige)  felállít
 vmiben, vmiről : tépelődik vmin , tanakodik vmin habozik, hezitál biz, vacillál biz
döntés (fn)  határozatlanság, bizonytalanság, habozás
döntésképes (mn)  döntésképtelen, határozatlan, bizonytalan
döntésképtelen (mn)  határozott, biztos, döntésképes
döntésképtelenség (fn)  határozottság, szilárdság, elszántság
döntő (mn)  mellékes, vitatható, lényegtelen
dőre (mn) vál  okos
dörgedelem (fn)  dicséret, elismerés
dörgedelmes (mn) vál  erélytelen, bátortalan
 dicsérő, elismerő
dörgő (mn)  halk, visszafogott
dörzsölt (mn) biz  naiv, egyszerű
dőzsöl (ige) vál  nélkülöz, nyomorog, szűkölködik, krajcároskodik, sanyarog, senyved

rég

dőzsölés (fn)  nélkülözés, szűkölködés, ínség
drága (mn)  olcsó, filléres, megfizethető, kedvezményes, potya biz
 értéktelen, hitvány, silány pej, krajcáros rég
 utált, megvetett
drágáll (ige)  kevesell, fitymál
drágít (ige)  [árat]: mérsékel, leszállít, csökkent, olcsóbbít
drágítás (fn)  árleszállítás, árengedmény, leértékelés
drágul (ige)  olcsóbbodik
drágulás (fn)  árzuhanás, árcsökkenés, áresés
drámai (mn) vál  vidám, tréfás
dramatizál (ige)  lekicsinyel, bagatellizál id
drill (fn) id  lazaság, engedékenység
drukker (fn)  ellendrukker
duci (mn) biz  nyápic, vézna, nyiszlett biz
dudorodik (ige)  behorpad, horpad, benyomódik, lelohad
dugva (hsz)  nyíltan, egyenesen, kendőzetlenül
duhaj (mn)  csendes, nyugodt, szolid, mértékletes
dúl-fúl (ige)  lecsillapul, megnyugszik, lehiggad
dúlt (mn)  nyugodt, békés, kiegyensúlyozott
dumál (ige)  hallgat, figyel
dundi (mn)  sovány, szikár, vézna
dupla (mn)  szimpla, egyszeres, egyrétű vál
durcás (mn) biz  vidám, kedves, nyájas
durva (mn)  sima, finom, finomított, őrölt
 [munka]: részletes, pontos, kidolgozott
 [modor]: kedves, előzékeny, szívélyes
 [vicc]: szalonképes, illedelmes
 [ember]: civilizált, művelt, kulturált, udvarias, nemes, gyengéd
 [arcbőr]: bársonyos, selymes
durván (hat-ragos mn)  pontosan, részletesen
 finoman, illedelmesen, szalonképesen, kedvesen
durvaság (fn)  gyengédség, finomság, kímélet
 szépség, báj, kedvesség
 udvariasság, illedelmesség
durváskodik (ige)  becéz, kényeztet
durvít (ige)  finomít, szelídít
dús (mn) vál  puszta, tar, gyér, ritka
 [kebel]: lapos, kicsi
 szegényes, nyomorúságos, értéktelen
dúsgazdag (mn)  koldusszegény, szegény
dúskál (ige) vál  szűkölködik vmiben , nélkülöz, nyomorog
dúsul (ige)  ritkul
dúvad (fn) rég  háziállat
duzzad (ige)  lohad, apad, kisebbedik
duzzadt (mn)  lohadt, apadt
 [pénztárca]: lapos, üres, kongó
duzzanat (fn)  bemélyedés
duzzaszt (ige)  apaszt, csökkent, fogyaszt

dühít (ige)  megnyugtat, lecsillapít, megbékít
dühödik (ige)  szelídül
dühödt (mn)  nyugodt, higgadt, szelíd
dühöng (ige)  megbékül
dühös (mn)  nyugodt, békés, jámbor
dühroham (fn)  nyugalom, hidegvér, csigavér
dülledt (mn)  beesett

E, É
ébenfekete (mn)  patyolatfehér
éber (mn)  szendergő, aluszékony
 öntudatlan, kábult, alélt, réveteg vál
 óvatlan, figyelmetlen, vigyázatlan rég
éberség (fn)  alvás, pihenés, nyugodalom rég
 kábulat, bódulat, aléltság
ébred (ige)  elalszik, elszunnyad, elbóbiskol
 alszik, hál vál
ébredés (fn)  elalvás, elszunnyadás
ébrenlét (fn)  alvás, szundítás
 kábulat, bódulat, narkózis
ébreszt (ige)  altat, kábít, bódít
ébresztő (fn)  altató
 takarodó
eddig (hsz)  addig
 később
éden (fn)  pokol, alvilág
föld, evilág
édes (mn)  sós
 savanyú, borízű, savanykás
 keserű, fanyar, kesernyés
 [bor, pezsgő]: száraz
 undok, utálatos, ellenszenves, kellemetlen
édesget (ige)  elutasít, visszalök, leráz biz, levakar durva
édesít (ige)  keserít, nehezít, gátol
 savanyít
édeskevés (mn)  elég, elegendő
 rengeteg, töméntelen
édesnemes (mn)  [paprika]: csípős
édesség (fn)  keserűség, üröm
 savanyúság
edz (ige)  puhít, puhul
edzett (mn)  gyenge, puha, elkényeztetett
 [acél]: lágy
edződik (ige)  gyengül, erőtlenedik, elpuhul
efemer (mn) vál  múlhatatlan rég
effeminálódik (ige) pej  férfiasodik
ég1 (ige)  [tűz]: elalszik, kialszik, kihuny

ég2 (fn)  föld
 tenger, óceán
 alvilág, pokol
égbolt (fn)  föld
 tenger, óceán
égés (fn) szleng  siker, elismerés
egész I. (mn)  részleges, csonka, hiányos, töredék
egész II. (fn)  rész, részlet, összetevő, hányad
tört
egészen (hsz)  részben, részlegesen, hiányosan, majdnem
 kevéssé, kissé, alig
egészség (fn)  betegség, gyengélkedés, nyavalya, fogyatékosság, kór rég
egészséges (mn)  beteg, beteges, gyenge, gyengélkedő, nyavalyás rég
 fogyatékos, sérült, sebesült
 egészségtelen, káros, ártalmas, kóros, mérges, mérgező
 patológiás szak, patologikus szak
 [fog]: szuvas
 [fa]: korhadt, redves táj
 [gyümölcs]: ütődött, rohadt, törődött
egészségtelen (mn)  egészséges, gyógyhatású
 ép, pirospozsgás
éget (ige)  [villanyt]: lekapcsol
 szleng: dicsér, magasztal
égető (mn)  [fájdalom]: tompa, gyenge
égett (mn)  sületlen
éghetetlen (mn)  éghető, gyúlékony
éghető (mn)  éghetetlen
égi (mn)  földi
 pokoli, alvilági, ördögi
égiháború (fn) tréf  nyugalom, béke, csend
egocentrikus (mn)  önzetlen, áldozatkész, áldozatos
egocentrizmus (fn) szak  altruizmus szak
egoista (mn)  önzetlen, jótékony, altruista szak
egoisztikus (mn) szak  altruisztikus szak
egoizmus (fn) szak  önzetlenség, segítőkészség, önfeláldozás, altruizmus szak
egzakt (mn)  pontatlan
egzaltált (mn) vál  józan, nyugodt
egzotikus (mn)  ismert, hazai
egy (szn)  több, sok, számos
egyazon (nm)  más, különböző, eltérő
egybe (ik)  szét, széjjel, külön
egybeesés (fn)  különbség
egybeesik (ige)  különbözik, eltér, elüt
egybeforr (ige)  szétválik, széthull, szétesik, széthasad, osztódik
egybeforraszt vmivel (ige)  szétválaszt, szétszed, elkülönít vmitől
egybegyűjt (ige)  szétszór, szétszed, szétválaszt
egybegyűlik (ige)  szétszéled, hazamegy, elfogy
egybehangzás (fn)  ellentmondás, ellenkezés, tiltakozás

egybehangzik vmivel (ige)  eltér vmitől , különbözik vmitől
egybehangzó (mn)  eltérő, különböző, ellentmondó
egybehív (ige)  feloszlat, szétszéleszt
egybekapcsolódik vmivel (ige)  különválik vmitől
egybekel vkivel (ige) vál  elválik vkitől , szakít vkivel , különmegy
egybemos vmivel (ige)  elkülönít vmitől , elválaszt vmitől , kiemel
egybenyit (ige)  leválaszt
egybeolvad vmivel (ige)  különválik vmitől , szétválik, szétmegy
 differenciálódik
egybeolvaszt vmivel (ige)  szétválaszt, különválaszt, szétszed
egybesereglik (ige)  szétszéled, szétszóródik, feloszlik
egybetorkollik (ige)  elágazik, szétágazik
egybevág vmivel (ige)  eltér vmitől , különbözik vmitől , elüt vmitől
egybevesz vmivel (ige)  különválaszt vmitől
egyéb (nm)  egyazon, ugyanaz
egyed (fn)  közösség, csoport, sokaság
egyedi (mn)  általános
 csoportos
egyediség (fn)  általánosság
egyedít (ige)  általánosít
egyeduralom (fn)  demokrácia, köztársaság, népuralom rég
egyedül (hsz)  együtt, közösen, csapatosan
 kettesben, másodmagával, kettecskén biz
egyedülálló (mn)  családos, társas, közösségi
 szokványos, átlagos, elterjedt
egyedüli (mn)  számos, nagyszámú, jellemző
 mindennapi, szokásos, középszerű
egyedüllét (fn)  együttlét, együttélés
egy-egy (szn)  mind
egyén (fn)  közösség, csoport, csapat, tömeg, kollektíva, társadalom
egyenes I. (fn)  görbe, hajlat, ív, hullámvonal
egyenes II. (mn)  görbe, cikcakkos, kacskaringós, girbegurba, kanyargós, zegzugos
 dőlt, ferde, kajla, csálé
 dombos, buckás, hepehupás
 boltozatos, hajlított, ívelt
 képmutató, őszintétlen, gerinctelen, alattomos, ármányos, sanda rég
 csalafinta, cseles, furfangos, faramuci biz
 [arány]: fordított
 [haj]: bodros, göndör, hullámos
egyenesedik (ige)  görbül, hajlik
egyenesen (hat-ragos mn)  ferdén, rézsútosan, haránt
 hajlottan, púposan, görbén
 kertelve, kétértelműen, hímezve-hámozva
 dugva, titkon
egyenesít (ige)  hajlít, görbít, ível
 göndörít
egyenesség (fn)  alattomosság, álnokság

 képmutatás
 fortély, ravaszság, turpisság
egyenetlen (mn)  egyenletes, sima
 szabályos, egyforma, egységes
egyenetlenség (fn)  egyenletesség
 egyetértés, békesség
egyéni (mn)  közös, közösségi, köz-, társadalmi, csoportos, kollektív, társas
 általános, szokványos
 tárgyszerű, objektív
egyénileg (hsz)  együttesen, közösen, kollektíve id
egyéniség (fn)  közösség, csoport, társadalom, társaság, összesség, sokaság
 tucatember, átlagember
egyenjogúság (fn)  egyenlőtlenség, megkülönböztetés, diszkrimináció
egyenjogúsít (ige)  elnyom, leigáz, megszáll
 diszkriminál
egyenként (hsz)  együtt, tömegesen, együttvéve
egyenletes (mn)  göröngyös, gödrös, egyenetlen, rücskös
 változó, szabálytalan
egyenletesség (fn)  egyenetlenség
egyenlő (mn)  különböző, elütő, más
 egyenlőtlen
egyenlőség (fn)  különbség, eltérés, differencia id
egyenlőtlen (mn)  egyenletes, szabályos, azonos
 egyenlő, igazságos, méltányos
egyenlőtlenség (fn)  egyenlőség, egyenjogúság, emancipáció id
egyenrangú (mn)  eltérő, különböző, más
 alsóbbrendű
 felsőbbrendű
egyensúly (fn)  bizonytalanság, kiegyensúlyozatlanság, labilitás id
egyértelmű (mn)  többértelmű, sokértelmű, kétséges, bizonytalan, kérdéses, vitás,

kétértelmű
egyértelműség (fn)  kétség, bizonytalanság, kétértelműség
egyes I. (mn)  páros
egyes II. (fn)  [osztályzat]: ötös, jeles, példás
egyesek (nm)  senki
egyesével (hsz)  együtt
egyesít vmivel (ige)  elkülönít vmitől , szétválaszt, kettéválaszt, elszigetel vmitől ,

szeparál vmitől vál
 feloszt, tagol, felparcelláz
egyesítés (fn)  szétválasztás
egyesség (fn) táj  nézeteltérés, széthúzás
egyesül vkivel, vmivel (ige)  elkülönül vkitől, vmitől , szétválik, feloszlik, felbomlik,

osztódik
egyesülés (fn)  szétválás
egyetemes (mn)  specifikus, speciális, partikuláris id
egyetemleges (mn)  korlátolt, korlátozott
egyetért (ige)  ellenszegül, vitázik, ellenez, megvétóz vál, protestál rég

 csodálkozik,

morog, prüszköl, okoskodik, furcsáll, megbotránkozik
vmin ,
okvetetlenkedik
egyetértés (fn)  ellenzés, tiltás, elutasítás, méltatlankodás
 viszály, nézeteltérés, konfliktus, súrlódás, patália biz, purparlé rég
 megosztottság, szakadás, kontraszt vál
egyetlen (mn)  ismételt, visszatérő
 több, sok
egyezés vmivel (fn)  eltérés vmitől , különbség, különbözés, differencia id
egyezik vmivel (ige)  különbözik vmitől , eltér vmitől , ütközik vmivel
egyezkedik vkivel (ige)  kötekedik vkivel , vitatkozik vkivel , ellenkezik vkivel ,
perel vkivel
egyező (mn)  különböző, eltérő, más
egyezség (fn)  nézeteltérés, ellenségeskedés, viszály
 per, vita
egyfajta (mn)  sokfajta, többfajta
 különféle
egyfelé (hsz)  többfelé, sokfelé
egyféle (mn)  többféle, sokféle
egyféleség (fn)  változatosság
egyfelől (hsz)  másfelől, másrészt, másrészről
egyfolytában (hsz)  szakaszosan, néha-néha
egyforma (mn)  különböző, elütő, más, más-más, változatos
 egyenetlen, szabálytalan
egyformaság (fn)  változatosság, érdekesség, sokszínűség
egyhangú (mn)  változatos, érdekes, sokszínű, érdekfeszítő, ezerféle, kalandos, regényes,
szikrázó, sziporkázó, tarkabarka
egyhangúság (fn)  változatosság, sokrétűség, érdekesség, színfolt
 kaland
egyházi (mn)  világi, civil, állami, polgári, profán id
egyidejű (mn)  korábbi, előbbi
 későbbi, majdani
 diakronikus id, diakrón id
egyik (nm)  másik
egyirányú (mn)  többirányú, szerteágazó
egyistenhit (fn)  többistenhit, sokistenhit, politeizmus
egyistenhívő (mn)  sokistenhívő
egyívású (mn)  különböző, különféle, másfajta
egykedvű (mn)  szenvedélyes, lelkes, lelkesedő, élénk, temperamentumos
 döbbent, felizgatott, paprikás biz
egykedvűség (fn)  szenvedély, izgatottság, élénkség
 vágyakozás
egy-két (szn)  sok, tömérdek, rengeteg, seregnyi
egykettőre (hsz)  lassacskán, apránként, fokozatosan
egykor (hsz)  most, ma, jelenleg
 majdan, jövőre
egykori (mn)  jelenlegi, mostani, mai
 régi

 majdani, jövőbeli
egykoron (hsz) vál  minap
egymaga (nm)  másodmagával
egymásután (fn)  összevisszaság, káosz, zűrzavar
egynejűség (fn)  többnejűség, poligámia
 kétnejűség, bigámia
egynemű (mn)  különnemű, eltérő, különböző, heterogén, vegyes, többféle
egyneműség (fn)  sokféleség
egyoldalú (mn)  kétoldalú, bilaterális id
 sokoldalú, többoldalú, multilaterális id
 érdekes, sokszínű, változatos
 kölcsönös
egyoldalúság (fn)  elfogulatlanság, körültekintés, objektivitás
 sokoldalúság, sokszínűség
egyöntetű (mn)  sokféle
egypártrendszer (fn)  többpártrendszer, pluralizmus
egyrészről (hsz)  másrészről, másfelől
egyrészt (hsz)  másrészt
egyrétű (mn) vál  dupla, réteges
egység (fn)  különbözőség, másság
 széthúzás, pártoskodás, viszály, ellentét
egységes (mn)  változó, egyenetlen, sokféle, változatos, heterogén, inhomogén id
egységesít (ige)  szétválaszt, elkülönít, megkülönböztet
egysíkú (mn)  sokoldalú, összetett, sokszínű
egyszálbélű (mn)  testes, kövér, étkes táj
egyszer (szn)  sokszor, gyakran, többször
egyszer-egyszer (szn)  gyakran, sokszor
 mindig, mindennap, télen-nyáron, unos-untalan
 soha, sohasem
egyszeri (mn)  sorozatos, ismétlődő, gyakori
 középszerű, átlagos, mindennapi
egyszer-másszor (hsz)  rendszeresen, gyakran, gyakorta
egyszerre (hsz)  külön-külön
 lassacskán, fokozatosan, lassanként
egyszerű (mn)  díszes, cifra, cikornyás, cirádás, parádés
 fejedelmi, pompás, grandiózus vál
 [ember]: tanult, művelt
 [ízlés]: különleges, kifinomult, rafinált
 [ruha]: elegáns
 [észjárás]: kacifántos, csalafinta, furfangos, furmányos táj
 [nyelv]: emelkedett, költői, fennkölt, fellengős, fellengzős, patetikus
 [feladat]: bonyolult, körülményes, összetett
[kérdés]: nehéz, fogós
 [életút]: kalandos, változatos
egyszerűség (fn)  hivalkodás, fényűzés, nagyravágyás, pompa, cicoma, flanc pej, parádé

rég
 nehézség, ceremónia, körülményeskedés, hókuszpókusz biz
egyszerűsít (ige)  bonyolít, komplikál, nehezít, megnehezít, cifráz

egyszerűsödik (ige)  bonyolódik, nehezedik, komplikálódik
egyszínű (mn)  színes, tarka, tarkabarka, többszínű
 sokszínű, változatos, érdekes
egyúttal (hsz)  pótlólag
együgyű (mn)  okos, ügyes, talpraesett
 csalafinta, ördöngös, firkás szleng, simlis szleng, furmányos táj
együgyűség (fn)  okosság, bölcsesség, eszesség, intelligencia, sütnivaló biz
 ravaszság
együtt (hsz)  külön, külön-külön, fejenként, egyedül, egyenként, egyesével
 nélkül
együttérzés (fn)  érzéketlenség, közöny, közömbösség
együttérző (mn)  érzéketlen, közönyös, szenvtelen, részvétlen, közömbös, értetlen
együttes (mn)  egyéni, individuális, magán
együttesen (hat-ragos mn)  egyénileg, fejenként, külön-külön
együtthangzás (fn)  diszharmónia
együttlét (fn) vál  magány, egyedüllét, társtalanság
együttműködés (fn)  széthúzás, viszály, szembenállás, szabotázs
együttműködik (ige)  ellenszegül, okoskodik
 verseng, konkurál
együttvéve (hsz)  külön-külön, egyenként, szétválasztva
együvé (hsz)  szét, szerteszéjjel, szanaszét
egyvégtében (hsz)  megszakításokkal, apródonként, szünetekkel
éhen (hsz)  jóllakottan
éhen-szomjan (hsz)  jóllakottan
éhes (mn)  jóllakott
 elégedett, kielégült
 megcsömörlött
ehetetlen (mn)  ehető, ízletes, finom, jó
ehetnék (fn)  étvágytalanság
ehető (mn)  [étel]: ehetetlen, romlott, rossz, pimpós táj
 mérgező, toxikus szak
éhezés (fn)  jóllakottság, teltség, bőség
 evés
éhezik (ige)  eszik, étkezik, táplálkozik, jóllakik, belakik, falatozik, lakmározik,

lakomázik
éheztet (ige)  élelmez, etet, megetet, táplál, jóllakat, jóltart
 hizlal, megtöm, teletöm, traktál, túltáplál
éheztetés (fn)  élelmezés, etetés
éhínség (fn)  jóllakottság, bőség, jólét
éhkopp (fn)  jóllakottság, teltség
éj (fn) vál  nappal, nap, világosság
éjfekete (mn)  patyolatfehér, hófehér
éjfél (fn)  dél, délidő
éjféltájt, éjféltájban (hsz)  déltájt, déltájban
éjjel (hsz)  nappal, napközben
éjjel-nappal (hsz)  soha, sohasem
éjszaka I. (fn)  nappal, napvilág
éjszaka II. (hsz)  nappal, napközben, napvilágnál

ejt (ige)  megfog, megtart
ejtőzik (ige) biz hajt biz, robotol biz, gürcöl biz
ékes (mn) vál  egyszerű, szegényes, dísztelen vál
ékesít (ige) vál  elcsúfít, elrútít vál
ékeskedik (ige) pej  éktelenkedik pej
ekképp, ekképpen (hsz)  akképp, akképpen
ekkor (hsz)  akkor
ekkora (nm)  akkora
ekörül (hsz)  akörül
eközben (hsz)  aközben
eksztázis (fn)  levertség, melankólia, búskomorság
 józanság
éktelen (mn)  díszes, dekoratív, ékes vál
 bájos, szép
éktelenkedik (ige) pej  pompázik, díszlik, díszeskedik, díszeleg pej, ékeskedik pej
el (ik)  vissza
él (ige)  meghal, elpusztul, elhuny vál
 elhull, megdöglik durva, kipurcan szleng
elábrándozik (ige)  összpontosít, koncentrál
elad (ige)  megvesz, megvásárol, megszerez
 visszavesz
 elajándékoz
 kiad vkinek , kölcsönad vkinek
 megtart
eladás (fn)  vásárlás, beszerzés, vétel
 ajándékozás
eladhatatlan (mn)  eladható, keresett, kelendő
eladható (mn)  eladhatatlan, elidegeníthetetlen, átruházhatatlan
eladó (fn)  vásárló, vevő, fogyasztó, kuncsaft biz
eladósodott (mn)  fizetőképes
elágazás (fn)  egybetorkollás, kereszteződés
elágazik (ige)  összetart, találkozik, csatlakozik
 összefut, torkollik, beletorkollik
elajándékoz (ige)  elad
 kölcsönad vkinek
 kölcsönkér vkitől
 megtart
visszakövetel vkitől , visszavesz vkitől , visszakér vkitől
 visszakap vkitől
elájul (ige)  feléled, felocsúdik
elakad vhol (ige)  eljut vhova , megérkezik vhova , átjut vhova
elalél (ige) vál  felocsúdik
eláll (ige)  [étel]: megromlik, megbuggyan, megavasodik, megpenészedik,

megsavanyodik
 [haj, fül]: odasimul, odalapul, rásimul
 [szél]: feltámad
 [eső]: elered, megered, csepereg, esik

elállít (ige)  beállít
 visszaállít
elálmosít (ige)  felélénkít, felébreszt, felkelt
elalszik (ige)  felébred, felkel
 virraszt
 [tűz]: fellobban, kigyullad
 [lámpa]: felgyullad
elaltat (ige)  felébreszt, felkelt
 kijózanít, felráz
 [gyanút]: felszít, kivált
 felpezsdít, felélénkít, felizgat, felzaklat
elalvás (fn)  felébredés
elandalít (ige) vál  felzaklat, felizgat
elapad (ige)  megtelik, feltöltődik, megnő
eláraszt (ige)  kiürít, lecsapol, leereszt, kiszárít
elárul (ige)  fedez, menekít
elárusító (fn)  vásárló, vevő, fogyasztó, kuncsaft biz
elás vhova (ige)  kiás vhonnan , kihantol, előkapar vhonnan , előkeres vhonnan
elasztikus (mn) id  rugalmatlan, merev, sprőd biz
elátkoz (ige)  megáld, áld, dicsőít
elavult (mn)  újszerű, korszerű, modern, új
 érvényes, hatályos, aktuális
elázik (ige)  megszárad, kiszárad
 kijózanodik
elbágyad (ige)  feléled, felélénkül
elbágyaszt (ige)  feléleszt, felélénkít, feldob szleng
elbájol (ige)  visszataszít, visszariaszt, undorít
elbájoló (mn)  visszataszító
elbánik (ige)  megkímél, megóv, megvédelmez
elbátortalanít (ige)  felbátorít, buzdít, sarkall, felbiztat
elbátortalanodik (ige)  felbátorodik, nekibátorodik
elbeszél (ige)  eltitkol, elhallgat
elbillent (ige)  rögzít
 visszabillent
elbirtokol (ige)  visszaad, visszaszolgáltat
elbizakodott (mn)  szerény, alázatos
elbizakodottság (fn)  szerénység, alázat
elbizonytalanít (ige)  megerősít, meggyőz, felbátorít, felbiztat
elbóbiskol (ige)  felébred
elbocsát (ige)  visszatart, tartóztat, marasztal, behívat
 felvesz, visszavesz, alkalmaz, felbérel, szerződtet
 [katonát]: besoroz, behív, verbuvál rég
elbocsátás (fn)  felvétel, alkalmazás, kinevezés
elbocsátott (fn és mn)  alkalmazott
elbódul (ige)  kijózanodik, felébred, feleszmél
elbolondít (ige)  kiábrándít
elbolyong (ige)  visszatalál
elbont (ige)  felépít

elborul (ige)  kiderül, kitisztul, kivilágosodik
 felvidul, felderül vál
elborzaszt (ige)  elragadtat
elbotlik (ige)  felkel
elbúcsúzik vkitől (ige)  üdvözöl, köszönt
 elillan vál, meglép biz, megpattan szleng
elbújik vhol, vhova (ige)  előjön vhonnan , megmutatkozik, előtűnik, előbukkan

vhonnan , előkerül vhonnan , előáll
elbukik (ige)  felkel
 győz, diadalmaskodik, nyer
 átmegy, levizsgázik
elbuktat (ige)  felsegít
 [diákot]: átenged
elburjánzik (ige)  kipusztul, kivesz, kihal
elbúsul (ige)  megörül, felujjong
elbutít (ige)  tanít, oktat, művel
elbutul (ige)  megokosodik
elbűvöl (ige)  taszít, visszariaszt, elijeszt
elbűvölő (mn)  taszító, riasztó
elcipel (ige)  visszahoz, visszacipel, odahoz
elcsábít (ige)  kiábrándít, kijózanít
 elhagy
elcsap (ige)  megtart, visszatart, visszahív
elcsatangol vhova (ige)  visszatér vhova
elcsatol (ige)  hozzácsatol
 visszacsatol
elcsavar (ige)  beállít
elcsendesedik, elcsendesül (ige)  felerősödik, felhangosodik, kirobban
elcsenevészedik (ige)  fejlődik, gyarapodik
elcsépelt (mn)  eredeti, újszerű, páratlan, originális vál
elcsigáz (ige) vál  felüdít, felfrissít, felélénkít
elcsigázódik (ige)  felfrissül, felüdül, felélénkül
elcsigázott (mn) vál  friss, üde, fitt biz
elcsíp (ige)  elenged, elbocsát
 lekésik vmiről , lemarad vmiről
elcsitít (ige)  felzaklat, feldúl vál
elcsitul (ige)  felerősödik, felhangosodik
 felbolydul vál
 tombol
elcsökevényesedik (ige)  kifejlődik, kibontakozik, gyarapodik
elcsúfít (ige)  megszépít, díszít, ékesít vál
elcsügged (ige)  reménykedik vmiben , remél, bizakodik
 felbuzdul vmin
elcsüggeszt (ige)  biztat, bátorít, lelkesít
eldicsekszik (ige)  elpanaszol, elsír
eldob (ige)  megőriz, megtart
 visszadob

 felemel, felvesz
eldől (ige)  feláll, felkel
eldönt (ige)  felállít
 gondolkodik vmin , tétovázik, habozik, hezitál biz, elnapol, elhalaszt
eldöntetlen (mn)  eldöntött, végleges, biztos, befejezett, lezárt
eldug (ige)  megmutat, elővesz, felfed, előkerít
 megtalál, felfedez
 keres, megkeres, előhalászik, előkeres, felkutat
eldugott (mn)  [hely]: népes, forgalmas
eldugul (ige)  kidugul
eldurvul (ige)  finomodik, megszelídül
elé, eléje, elébe (nu és hsz)  mögé, mögéje, utána
éledezik (ige)  fonnyadozik
elég (mn)  kevés, édeskevés, elégtelen
 felesleges
elegancia (fn)  elhanyagoltság, slamposság
elegáns (mn)  elhanyagolt, slampos, ápolatlan, gondozatlan
 hétköznapi, közönséges, csiszolatlan, durva
elégedetlen (mn)  elégedett, boldog, békés
elégedetlenkedik (ige)  megelégedik, megnyugszik, lecsillapodik
elégedetlenség (fn)  elégedettség, kiegyensúlyozottság
elégedett (mn)  elégedetlen, békétlen, csalódott, háborgó, nyugtalan, mérges
elégedettség (fn)  elégedetlenség, kiegyensúlyozatlanság, nyugtalanság, zúgolódás,

csalódottság
elegendő (mn)  kevés, elégtelen, édeskevés
 felesleges
eléggé (hsz)  alig, kissé
elégséges (mn)  elégtelen, hiányos, kevés
 felesleges
elégszer (hat-ragos mn)  ritkán
elégtelen (mn)  elegendő, elégséges, elég

[osztályzat]: jeles, ötös
elegyedik (ige)  különválik, elkülönül, kiszakad
elegyenget (ige)  felás, feltúr
 kimélyít
elegyít (ige)  elkülönít
 tisztít, derít
eleinte (hsz)  később, végül
eleje (fn)  vége
elejt (ige)  felvesz, felemel, felszed
 [vadat]: elhibáz
 [labdát]: elkap
élelmes (mn)  ügyetlen, mulya, tutyimutyi biz
élelmez (ige)  éheztet, koplaltat
élelmezés (fn)  éheztetés, koplaltatás
elem (fn)  egység, egész
 halmaz
 vegyület

élemedett (mn)  fiatal, ifjú, siheder
elementáris (mn)  jelentéktelen, csekély, enyhe
elemez (ige)  összegez, szintetizál szak
elemi (mn)  fejlett, bonyolult
elenged (ige)  visszatart, tartóztat
 megfog, elkap, elcsíp, megkaparint, megcsíp biz
 megbilincsel
 szorít, markol, fog, belekapaszkodik, belemarkol, megmarkol, belecsimpaszkodik biz
 [pénzt]: követel, felszámít
 [járművet]: előz, megelőz
elengedhetetlen (mn)  felesleges, szükségtelen, nélkülözhető
élenjáró (mn)  maradi, korlátolt
 sokadik
élénk (mn)  lomha, lassú, fásult, visszafogott, visszahúzódó
 kimerült, fáradt, álmos, álmatag, lankadt, tohonya, lehangolt, egykedvű, bágyadt,

bágyatag vál, elcsigázott vál
 monoton, egyhangú, unalmas, sivár, száraz
 [forgalom]: gyenge, pangó
 [szél]: lanyha, enyhe
 fakó, pasztell, sápadt, seszínű, színehagyott
élénkít (ige)  eltompít, kifáraszt, ellankaszt, bágyaszt
 nyugtat, csillapít, enyhít
 lassít, mérsékel, visszafog
élénkítő (mn)  nyugtató, kábító
élénkség (fn)  kábultság, tompultság, lassúság, tespedtség, bénultság
 hidegvér, nyugalom, higgadtság
élénkül (ige)  elhalványodik, elhomályosul
alábbhagy, csökken, lanyhul, gyengül
elenyészik (ige) vál  fennmarad, él
 kitűnik, kiemelkedik, felerősödik, szembetűnik
elenyésző (mn)  maradandó, tartós, örökös
 jelentős, észrevehető, óriási, felülmúlhatatlan, kirívó
elér (ige)  lemarad, lekésik, elszalaszt, elmulaszt
elered (ige)  [eső]: eláll
elereszt (ige)  visszatart, tartóztat, bezár
 megfog, elkap, elcsíp, belemarkol, megkaparint, megmarkol, belecsimpaszkodik biz
elérhetetlen (mn)  elérhető, megszerezhető, hozzáférhető
elérhető (mn)  elérhetetlen, megvalósíthatatlan, hozzáférhetetlen, megközelíthetetlen
 drága, megfizethetetlen
elérkezik (ige)  késik, elmarad
elernyed (ige)  megerősödik, felélénkül
elernyedt (mn)  megfeszített
elernyeszt (ige)  kifeszít
elerőtlenedik (ige)  megerősödik
elerőtlenít (ige)  erősít, megacéloz
éles (mn)  életlen, tompa, legömbölyített
 [körvonal]: elmosódott, szétfolyó
 [hang]: lágy, fojtott, tompa

 [látás]: gyenge, homályos
élesedik (ige)  enyhül, csillapul, tompul, elhalványul
éleselméjűség (fn)  tompaság
éleseszű (mn)  fafejű, tompaagyú
elesett (mn)  erős, egészséges
 túlélő
elesik (ige)  feláll, felkel
 túlél
élesít (ige)  tompít, csorbít, enyhít
éleslátás (fn)  vakság
éleszt (ige)  csillapít, enyhít, mérsékel
élet (fn)  halál, pusztulás, elmúlás vál
életadó (mn)  halálos
életbelépés (fn)  hatályvesztés
életerő (fn)  kimerültség, fásultság, közöny
életerős (mn)  gyenge, erőtlen, gyengélkedő, pilledt, enervált vál, aszténiás szak
életfogytiglan (mn)  ideiglenesen, átmenetileg
élethű (mn)  valószerűtlen, irreális, elképzelhetetlen
életkedv (fn)  halálvágy, apátia, depresszió szak
életképes (mn)  életképtelen, satnya
 ügyefogyott, mulya, málé
 megvalósíthatatlan, lehetetlen, keresztülvihetetlen
életképtelen (mn)  életképes, életerős, életrevaló
életlen (mn)  éles, hegyes
 határozott, világos, kivehető
életlenít (ige)  köszörül
életöröm (fn)  levertség, búskomorság, letargia, búbánat
életösztön (fn)  halálvágy
életrevaló (mn)  satnya, gyenge, életképtelen, elveszett
 ügyetlen, ostoba, bamba, mafla, tutyimutyi biz, kuka biz
 [terv]: megvalósíthatatlan, teljesíthetetlen, hiábavaló
életszagú (mn)  könyvízű
élettelen (mn)  élő, eleven, lelkes
 életteli
 szerves
életteli (mn)  alélt, élettelen, halott
 [tekintet]: kifejezéstelen, üres, üveges
életunt (mn)  életvidám, energikus, lendületes
életveszélyes (mn)  veszélytelen, biztonságos
életvidám (mn)  életunt
életvidámság (fn)  életuntság, letargia
eleven (mn)  holt, halott, élettelen
 lassú, tunya, bamba, álmatag, bénult, zsibbadt
 unalmas, vontatott
elevenség (fn)  tunyaság, lustaság, bénultság
elévülhetetlen (mn)  [érdem]: mulandó
elévült (mn-i ign)  hatályos, érvényes, jogerős
élez (ige)  csorbít, tompít

 csillapít, enyhít, csökkent, közömbösít
elfajul (ige)  megjavul, nemesedik, tökéletesedik
 enyhül, csillapul, mérséklődik
elfajulás (fn)  javulás, nemesedés
 enyhülés, mérséklődés
elfajzik (ige)  hasonlít
 nemesedik, tökéletesedik, javul
elfajzott (mn)  fajtiszta
 erkölcsös, nemes
elfakít (ige)  kiszínez
elfárad (ige)  felélénkül, felfrissül, újjászületik
elfáraszt (ige)  felfrissít, felélénkít, megkímél
elfásult (mn)  érdeklődő, lelkes, odaadó
elfecsérel (ige)  összegyűjt, megtart, takarékoskodik
elfed (ige)  megmutat, leleplez, feltár, kinyomoz
elfehéredik (ige)  elpirul, elvörösödik
elfektet (ige)  elintéz, elvégez, megcsinál
elfeled (ige)  emlékezik vmire , megjegyez
 megünnepel, megtart, megül, megemlékezik vmiről
 megtesz, megcsinál, véghezvisz vál
elfeledett (mn)  ismeretes, köztudomású, tudott
elfeledkezik vkiről, vmiről (ige)  emlékezik vkire, vmire , emlékszik vkire, vmire
elfelejt (ige)  emlékezik vkire, vmire , emlékszik vkire, vmire , felidéz, megismer,

megjegyez, nyilvántart
 megünnepel, megtart, megül, megemlékezik vmiről , gondol vkire
 megtesz, megcsinál, véghezvisz vál
 megtanul, betanul, elsajátít, bemagol biz, bevág biz
 felhánytorgat vmit vkinek , megneheztel vkire vmiért
 megígér
elfelejtett (mn)  felkapott biz
elfelejtődik (ige)  folytatódik
elferdít (ige)  kiegyenesít, visszahajlít
 helyreigazít, korrigál
 javít, nemesít
elferdül (ige)  kiegyenesedik
elférfiasodik (ige)  elnőiesedik
elfog (ige)  elereszt, elbocsát, kiszabadít, megment
elfogad (ige)  elutasít, megtagad, visszautasít, szabadkozik
 bírál, kritizál, megkritizál, megbélyegez
 javasol, ajánl
 kételkedik vmiben , kétkedik, kétell rég
 helytelenít, vitatkozik
vkivel , cáfol, ellentmond vkinek, vminek ,

megkérdőjelez, megütközik vmin , sérelmez
 [törvényt]: érvénytelenít
 fellebbez, megfellebbez, felszólal
 adományoz
elfogadás (fn)  ellenvetés, visszautasítás, ellentmondás

ellenvet,

 követelés, kérés, kívánság
elfogadhatatlan (mn)  elfogadható, megfelelő
elfogadható (mn)  elfogadhatatlan, rossz, inakceptábilis id
 kiváló, példamutató
elfogadó (mn-i ign)  ellenző, nemleges, elutasító, tagadó, negatív
elfogadott (mn)  indokolatlan, szabálytalan, illegális
elfogás (fn)  elengedés, elbocsátás, eleresztés
 megmentés, kimentés
elfogat (ige)  kiszabadít, megment
elfoglal (ige)  felszabadít, visszavesz vkitől , visszahódít vkitől
 kivonul vhonnan , kimegy vhonnan , eltávozik vhonnan
 [helyet]: átad, átenged
elfoglalás (fn)  felszabadítás, visszahódítás
 lemondás, visszavonulás
elfoglalt (mn)  szabad, kötetlen, ráérő, időmilliomos
 felszabadított
 [állás]: betöltetlen, üres
elfoglaltság (fn)  dologtalanság, kötetlenség
 munkaszünet, pihenés, szabadság
elfogódott (mn)  fesztelen, oldott, felszabadult, könnyed
elfogódottság (fn)  feszélyezetlenség, bátorság
elfogulatlan (mn)  elfogult, részrehajló, szubjektív
elfogult (mn)  elfogulatlan, pártatlan, objektív, tárgyilagos, tárgyszerű
elfogultság (fn)  elfogulatlanság, tárgyilagosság, objektivitás, semlegesség
elfogy (ige)  megmarad, tart, kitart
felgyülemlik, összetorlódik, egybegyűlik, meggyűlik
 növekszik, nő, megfiadzik
elfogyaszt (ige)  meghagy
 félretesz, takarékoskodik, gyűjt
elfojt (ige)  [tüzet]: meggyújt, fellobbant, felszít, éleszt
 [érzelmet]: kinyilvánít, kimond, kifejez, kiél
 [törekvést]: engedélyez, támogat, bátorít
elfojtódik (ige)  meggyullad, fellobban
 megnyilvánul, kifejeződik, megvalósul
elfolyik (ige)  megakad, megreked
 összegyűlik, felgyülemlik
elfonnyad (ige)  kihajt, kinő, kivirul
elfordít (ige)  visszafordít, ráfordít
elfordul vkitől, vmitől (ige)  odafordul vkihez, vmihez , odanéz vkire, vmire , ránéz

vkire, vmire , odafigyel vkire, vmire
 megbarátkozik vkivel, vmivel , megkedvel
 kitart vki mellett, vmi mellett , kiáll vki mellett, vmi mellett , ragaszkodik vkihez,

vmihez
 segít, támogat, patronál
elforgácsol (ige)  [tehetséget]: hasznosít, kihasznál
elföldel (ige)  kiás, kihantol, exhumál
elfúj (ige)  meggyújt, fellobbant, megpiszkál

elfuserál (ige) biz  megjavít, helyrehoz, megreparál rég
elfut vhonnan vhova (ige)  visszajön vhonnan vhova , visszatér vhonnan vhova ,

visszafut vhonnan vhova
 megáll, marad
elfűrészel (ige) biz  segít, támogat, pártfogol
elgáncsol (ige)  támogat, pártfogol, elősegít
élgárda (fn)  tömeg, átlag
elgennyed (ige)  kitisztul, meggyógyul
elgörbít (ige)  kiegyenesít
elgörbül (ige)  kiegyenesedik, helyreáll
elgyengít (ige)  megerősít, megacéloz
elgyengül (ige)  felfrissül, megerősödik, megújul, növekedik
elgyötört (mn)  üde, friss
elhagy (ige)  marad
 megtalál, rátalál vkire, vmire
 megőriz, megtart
elhagyatott (mn)  társas, családos, közösségi
 központi, lakott, forgalmas, népes
elhájasodik (ige)  lefogy, lesoványodik
elhajít (ige)  felkap
elhajlik (ige)  kiegyenesedik
elhajlít (ige)  kiegyenesít
elhajózik vhonnan (ige)  lehorgonyoz vhol
elhajt (ige)  [autóval]: visszajön vhonnan vhova , visszatér vhonnan vhova
 [magzatot]: megtart, kihord
 odacsalogat, odahív
elhal (ige)  él, létezik, van
 [hang]: felerősödik, megzendül
 [növény]: hajt
 [érzés]: megelevenedik
elhalálozás (fn)  születés
elhalálozik (ige) vál  megszületik
elhalaszt (ige)  megtesz, elintéz, megcsinál, keresztülvisz, kezel
 megsürget
elhalkul (ige)  felerősödik, hangosodik, hangzik, zúg
elhallgat (ige)  megszólal, felhangzik, hangzik, felsír, megmukkan biz
felcsendül, megzendül, megdördül
 elbeszél, elmesél, említ, megemlít, közöl, megmond, kinyilvánít, kimond, megnevez,

megismertet, jelent, jelez, tudósít
 kifecseg, elárul, kibeszél, kitálal, híresztel, kikotyog biz
elhallgatás (fn)  csend, némaság
 közlés, információ, hír, közlemény
 vallomás, gyónás
elhallgatott (mn)  hallható, nyilvános, publikus
elhallgattat (ige)  biztat, bátorít, ösztönöz
 meghallgat, odafigyel, fülel biz
elhalmoz (ige)  megfoszt, kisemmiz, elvesz

elhalványít (ige)  kiszínez
elhalványodik (ige)  kipirul, kivörösödik, kipirosodik
 élénkül, erősödik, élesedik
elhalványul (ige)  kipirul, kivörösödik, kipirosodik
 feldereng, megerősödik
elhamarkodik (ige)  megfontol, átgondol, latolgat, megrág biz, körbejár
elhamarkodott (mn)  átgondolt, érett, elővigyázatos
elhamvad (ige)  feléled, fellobban, meggyullad, felgyúl, begyullad
elhangol (ige)  beállít
elhantol (ige) vál  kihantol, exhumál, kiás
elhány (ige)  visszahány vhova , visszalapátol vhova
 megtalál, meglel, összegyűjt
elhanyagol (ige)  gondoskodik vkiről, vmiről , gondoz, törődik vkivel, vmivel , ápol,

istápol, ügyel vkire, vmire
 karbantart, kipofoz biz
 megmunkál, megművel, kultivál rég
 beletemetkezik vmibe
elhanyagolt (mn)  ápolt, rendes, gondozott, karbantatott, csinos, takaros, elegáns, fess biz
elhanyagoltság (fn)  elegancia, ápoltság, sikk biz
elharap (ige)  kimond, közöl, kinyilvánít
elharapódzik, elharapózik (ige)  lecsillapul, megszűnik
élharcos (fn)  sereghajtó, utolsó, leghátsó
elhárít (ige)  elfogad, rááll, elvállal
 kimutat
elháríthatatlan (mn)  elkerülhető, megelőzhető
elhárítható (mn)  elháríthatatlan, elkerülhetetlen, kivédhetetlen, feltartóztathatatlan
elhárul (ige)  fennáll, megmarad, folytatódik, erősödik
elhasal (ige) biz  felkel, feláll
 átmegy, levizsgázik vmiből
elhasznál (ige)  összegyűjt, megtart, felhalmoz
megkímél, megóv, megőriz
elhasználódik (ige)  megmarad, kitart
 megújul, megfiatalodik, megifjodik
elhasznált (mn)  használatlan, új, viseletlen
elhatalmasodik (ige)  visszaszorul, visszahúzódik, alábbhagy
 megszűnik, elmúlik
elhatárol (ige)  összemos, egyesít
elhatárolódik (ige)  azonosul, vállal, elfogad
elhatároz (ige)  tétovázik, inog, bizonytalankodik, habozik, ingadozik
elhatározás (fn)  határozatlanság, bizonytalankodás, tétovázás
elhelyez vhol, vhova (ige)  levesz vhonnan , leszed vhonnan , eltávolít vhonnan
 odatesz vhova
elhelyezkedik vhol (ige)  feláll vhonnan , felkel vhonnan
 kilép vhonnan , felmond vhol , elmegy vhonnan
elherdál (ige)  megtakarít, megőriz, összegyűjt
elhervad (ige)  kivirul, kivirágzik, kinyílik, kihajt
elhesseget (ige)  csalogat

élhetetlen (mn)  talpraesett, rátermett, szemes, szemfüles
elhibáz (ige)  eltalál, megold, beletrafál biz
 kijavít
elhibázott (mn)  sikeres, eredményes, meggondolt, helyes
elhidegül vkitől (ige)  összemelegedik vkivel , megbarátkozik vkivel
elhíresztel (ige)  elhallgat, eltitkol, palástol
elhisz (ige)  kételkedik vmiben , vitat, tagad
elhív (ige)  visszaküld, hazaküld
elhízik (ige)  lesoványodik, lefogy
elhízott (mn)  sovány, vékony, egyszálbélű
elhódít (ige)  visszahódít, visszaédesget, visszaszerez
elhomályosít (ige)  kifényesít, megmutat, színesít
elhomályosodik, elhomályosul (ige)  előbukkan, kibontakozik, előrajzolódik
 kiderül, kitisztul, kifényesedik
elhord (ige)  otthagy
 megkímél, megóv, vigyáz vmire
elhoz vhonnan (ige)  odavisz vhova , átvisz
 otthagy vhol
elhull (ige)  él
elhuny (ige) vál  él, létezik, túlél
 születik
elhunyt (mn)  élő, eleven
elhurcol (ige)  hoz
elhurcolkodik vhonnan (ige)  marad vhol
 betelepedik vhova , beköltözik vhova
elhúz (ige)  biz: átenged, levizsgáztat
 visszahúz
 [autóval]: jön, közeledik
elhúzódik vkitől, vmitől (ige)  csatlakozik vkihez , társul vkihez , közeledik vkihez,

vmihez , megközelít
 odasimul vkihez , odabújik vkihez , hozzásimul, odahúzódik, összebújik vkivel
elidegenedés (fn)  közeledés
elidegenedik vkitől (ige)  összemelegszik vkivel , megbarátkozik vkivel , összeszokik

vkivel , megszokik
elidegeníthetetlen (mn)  elidegeníthető, eladható, értékesíthető
elidegeníthető (mn)  elidegeníthetetlen
eligazít (ige)  félrevezet, megtéveszt, elterel
eligazodik vhol (ige)  eltéved, eltájolódik, elkeveredik vhol
elígérkezik vhova (ige)  visszakozik, visszalép vmitől
elijeszt vmiől (ige)  bátorít vmire , ösztönöz vmire , rábeszél vmire , ajánl
 vonz, csábít, megigéz, elbűvöl, odacsalogat vhova
elillan (ige)  marad
elbúcsúzik vkitől
elindít (ige)  leállít, kikapcsol, megállít
 visszatart, marasztal, tartóztat
 lezár, befejez, bevégez
elindul (ige)  leáll, megáll

 megszűnik
 befejeződik
 megérkezik vhova , megjön
visszatér vhova
elindulás (fn)  megérkezés
 visszatérés
elintéz (ige)  elhalaszt, elodáz, elfektet
 biz: megkegyelmez, megkímél
elintézés (fn)  halogatás, elodázás
elintézetlen (mn)  elintézett, megoldott
elintézett (mn)  elintézetlen, rendezetlen, függő
eliramodik (ige)  marad, vár, rostokol vál
elirányít (ige)  odairányít
elírás (fn)  javítás, helyesbítés, helyreigazítás
elismer (ige)  vitat, elutasít, érvénytelenít
 visszautasít, tagad, hárít, cáfol
 lebecsül, lenéz, keresztülnéz vkin , ócsárol, csúfol, fedd, pirongat, gúnyol, leckéztet,

leszúr szleng
 megbírál, megkritizál
elismerés (fn)  ócsárlás, lekicsinylés, figyelmeztetés, szemrehányás, szidalom, intelem,

megintés, gúny, elmarasztalás, dorgálás, dörgedelem, fejmosás biz
 tagadás, cáfolás, visszautasítás
 elutasítás, megvétózás, óvás
 égés szleng, lebőgés szleng
elismerő (mn)  [kritika]: becsmérlő,

rosszalló, lealázó, lebecsülő, rágalmazó,
dörgedelmes vál
[tekintet]: megvető
 tagadó, cáfoló
elismert (mn)  jelentéktelen, értéktelen
elit (mn)  egyszerű, olcsó, hétköznapi
 átlagos
elítél (ige)  felment, feloldoz, tisztáz, rehabilitál, megkegyelmez vkinek
 helyesel, jóváhagy, támogat
 dicsőít, magasztal, dicsér
éljen! (isz)  le vele!, vesszen!, fuj!, pfuj!
éljenez (ige)  kifütyül, lehurrog, pfújoz, kigúnyol
éljenzés (fn)  lehurrogás, rosszallás
eljön (ige)  elmegy vhova , távozik vhova
 meghiúsul
eljövendő (mn)  elmúlt, régi, egykori
eljut vhova (ige)  elakad vhol , eltéved vhol
eljuttat (ige)  visszatart, visszafog, akadályoz
elkábít (ige)  felébreszt, kijózanít
elkábul (ige)  felébred, feleszmél, felocsúdik vmiből
 kijózanodik, kitisztul
elkalandozik vhonnan (ige)  visszatalál vhova , visszajut vhova , visszakerül vhova ,
visszatér vhova

 összpontosít, koncentrál
elkallódik (ige)  megkerül, előkerül, meglesz
 érvényesül, előrejut, boldogul
elkanászodik (ige)  megjavul, megváltozik
elkanyarodik vhonnan (ige)  visszakanyarodik vhova , visszatér vhova
elkap (ige)  elenged
 dob, hajít, vet
 elejt, leejt
elkapar (ige) pej  kiás, előkotor, feltár
elkapkod (ige)  megfontol, megrág biz, mérlegel
elkápráztat (ige)  kiábrándít, kijózanít
elkárhozik (ige)  üdvözül
elkedvetlenedik (ige)  megörül, szárnyal, felderül vál, feldobódik szleng, repes rég
elkedvetlenít (ige)  felderít, felvidít
 felbátorít, biztat, lelkesít, buzdít, fanatizál
elkel (ige)  megmarad
elken (ige) biz  feltár, kiderít, kivizsgál, tisztáz
elkendőz (ige) rég  felfed, feltár
elkényeztetett (mn)  edzett, kemény
elképesztő (mn)  közönséges
elképzelés (fn)  valóság, realitás
elképzelhetetlen (mn)  elképzelhető, lehetséges, valószínű, feltehető
elképzelhető (mn)  elképzelhetetlen, valószínűtlen, lehetetlen, abszurd
elképzelt (mn)  létező, valóságos, reális, igaz
elkér (ige)  visszaad, visszaszolgáltat, visszajuttat
elkerget vhonnan (ige)  visszahív vhova , visszafogad vhova , visszavesz vhova
 behív vhova , beenged vhova , bebocsát vhova , betessékel vhova , behívat vhova
elkerül (ige)  meglátogat
 nekimegy vkinek, vminek , nekiszalad vkinek, vminek , belerohan vkibe, vmibe ,

nekifut vkinek, vminek , beleütközik vkibe, vmibe , megközelít, súrol
 visszakerül vhonnan vhova , odakerül vhonnan vhova , összekerül vkivel
elkerülhetetlen (mn)  elkerülhető, szükségtelen, mellőzhető
elkerülhető (mn)  elkerülhetetlen, szükséges, törvényszerű, feltartóztathatatlan, sorsszerű
elkeseredés (fn)  bizakodás, vidámság, jókedv
elkeseredett (mn)  vidám, jókedvű, derűs, optimista, örömittas
elkeseredik (ige)  megvigasztalódik, felélénkül
elkeserít (ige)  felvidít, felderít, megbékít, megvigasztal
elkeserítő (mn)  örvendetes, szívderítő
elkésik (ige)  odaér, beér
elkészít (ige)  tervez, megálmodik, kigondol
elkészítés (fn)  tervezés
elkészül vmivel (ige)  belefog vmibe , nekilát vminek , hozzákezd vmihez , nekiül

vminek
elkeveredik (ige)  szétválik, különválik, szeparálódik
 meglesz, előkerül vhonnan , hazatalál, visszajut vhova
elkezd (ige)  befejez, bevégez, végez
 beszüntet, leállít

 halogat, késleltet
elkezdődik (ige)  befejeződik, lezárul, bevégződik
elkóborol vhonnan (ige)  visszatalál vhova , hazatalál, visszatér

vhova , odatalál
vhova
elkoboz (ige)  visszaad, visszajuttat, engedélyez
elkomolyodik (ige)  felvidul, megörül, felderül vál
elkomorít (ige)  megörvendeztet
elkomorodik (ige)  felvidul, megörül vminek felderül vál
elkomorul (ige)  felvidul, megörül, felderül vál, elvigyorodik biz
elkopik (ige)  tart, megmarad
elkoptat (ige)  kímél, óv, megőriz
elkorcsosít (ige)  nemesít, finomít, tökéletesít
elkorcsosodik (ige)  nemesedik, finomul, tökéletesedik
elkószál vhonnan (ige)  visszatalál vhova
elkotródik vhonnan (ige) biz  visszajön vhova , visszatér vhova , visszasomfordál
vhova
elkótyavetyél (ige)  megőriz, megtart, tartalékol
elkölt (ige)  összegyűjt, felhalmoz, összerak, összekuporgat
 meghagy, eltesz, megtakarít, hazaad
elköltözik vhonnan vhova (ige)  letelepedik vhol , letelepül vhol , beköltözik vhova
 visszatelepül vhova , visszatér vhova , hazaköltözik
elköltöztet vhonnan (ige)  letelepít vhol
elköszön vkitől (ige)  elillan vhonnan meglép vhonnan biz, megpattan vhonnan
szleng
 találkozik vkivel , üdvözöl
elköt (ige)  meglazít, kiold
 megköt, megbéklyóz, kipányváz
 biz: visszaad vkinek , visszajuttat vkinek , visszaszolgáltat vkinek
elkötelezetlen (mn)  elkötelezett
elkötelezett (mn)  elkötelezetlen, semleges, objektív, pártatlan, pártonkívüli
elkötelezettség (fn)  semlegesség, objektivitás, pártatlanság
 közöny, közömbösség
elkövetkezik (ige)  meghiúsul, elmarad
elkövetkező (mn)  megelőző, előbbi, korábbi
elkövető (fn)  sértett, áldozat
elkullog vhonnan (ige)  odajön vkihez
elküld (ige)  visszatart, visszafog, marasztal
 visszavesz, alkalmaz, foglalkoztat, felbérel, odavesz
 befogad vhova , betessékel vhova , becsal, odaszoktat vhova
 behív, verbuvál rég, toboroz rég
 odarendel vhova , odaint, beszólít, szólít
 hív, meghív, hazahív
véglegesít, kinevez
elkülönít vmitől (ige)  egyesít vmivel , egységesít, egybeolvaszt, egybeforraszt,
összeolvaszt vmivel , egybemos vmivel , társít vmivel , párosít vmivel , összekapcsol
vmivel

vkitől, vmitől (ige)  egyesül vkivel, vmivel , belevegyül vmibe ,
beilleszkedik vhova , társul vkivel, vmivel , elegyedik, illeszkedik
 összefolyik, összefut
ellágyul (ige)  megkeményedik, megszilárdul
ellankad (ige) vál  felfrissül, megújul, megélénkül
ellankaszt (ige)  élénkít, frissít, megújít
ellanyhul (ige)  felfrissül, felerősödik, felélénkül
ellát (ige)  elhanyagol, mellőz, negligál id
ellátatlan (mn)  ellátott, gondozott, ápolt
 betöltött, elfoglalt
ellátott (mn)  ellátatlan, gondozatlan, elhanyagolt
 betöltetlen, elfoglalatlan, üres
ellazít (ige)  megfeszít, megkeményít
ellazul (ige)  megfeszül, meghúzódik
 szorong, begörcsöl, idegeskedik, izgul
ellazulás (fn)  feszültség, szorongás, idegesség, idegfeszültség
ellen (nu)  mellett
ellenáll vkinek (ige)  enged vkinek , megtör, behódol vkinek pej, kapitulál szak
 elszenved, kibír, beletörik
 ostromol, támad
ellenállás (fn)  engedékenység, megadás, beleegyezés, fegyverletétel
 támadás, ostrom, nyomás
 egyetértés
ellenállhatatlan (mn)  taszító
ellenálló (mn)  elpuhult, gyenge, érzékeny, puhány pej
 fogékony
 engedékeny, alkalmazkodó, tűrőképes
 támadó, ostromló
ellenállóképesség (fn)  immunhiány
ellenbizonyíték (fn) szak  tanújel
ellencsapás (fn)  csapás, támadás, offenzíva
ellendrukker (fn)  rajongó, szurkoló, drukker
ellenérv (fn)  érv, észok rég, argumentum rég
ellenez (ige)  helyesel, elfogad, beleegyezik vmibe
 támogat, megerősít, javall
ellenfél (fn)  bajtárs, barát, felebarát, partner, cimbora
 szövetséges, segítőtárs, pártfogó
 követő, csatlós, társ
 védő
ellengőz (fn)  hajtóerő, lökés
ellenhatás (fn)  hatás, akció, nyomás
ellenkezés (fn)  egyetértés, nézetazonosság
 beleegyezés, engedelmesség
ellenkezik (ige)  helyesel, elfogad, egyetért vkivel, vmivel , beleegyezik vmibe
 egybeesik vmivel , megegyezik vmivel , egybevág vmivel
ellenlábas (fn)  barát, pártfogó, társ
ellenméreg (fn)  méreg
elkülönül

ellenőrizhetetlen (mn)  ellenőrizhető, kontrollálható
ellenőrizhető (mn)  ellenőrizhetetlen, átláthatatlan, kusza, kósza
ellenőrzés (fn)  szabadság, függetlenség
ellenreformáció (fn)  reformáció
ellenség (fn)  barát, felebarát, bajtárs, szövetséges, követő, csatlós, társ, harcostárs,

jóakaró
 védő
ellenséges (mn)  szolidáris, támogató, jóindulatú
 [légkör]: békés, baráti, szívélyes, meghitt
 semleges, pártatlan
 szövetséges
ellenségeskedés (fn)  békesség, harmónia, barátság, bajtársiasság
 megegyezés, fegyverszünet, frigy rég
ellenségeskedik (ige)  barátkozik vkivel , szimpatizál vkivel
ellenségesség (fn)  barátság, kedvesség, barátságosság
ellenszegül vkinek (ige)  elfogad, támogat, egyetért vkivel
 meghajol, megtörik, visszariad vmitől , meghunyászkodik, engedelmeskedik vkinek ,

beleegyezik vmibe
 előír
ellenszegülés (fn)  engedelmesség, beleegyezés, meghódolás
ellenszenv (fn)  rokonszenv, szimpátia, vonzerő, vonzódás, vonzalom, igézet
ellenszenves (mn)  rokonszenves, szimpatikus, vonzó, kívánatos, megnyerő, igéző,

megragadó, elragadó
ellenszer (fn)  méreg
ellenszolgáltatás (fn)  szolgáltatás
ellentámadás (fn)  támadás, offenzíva, roham
ellentét (fn)  egyetértés, összhang, harmónia
 azonosság
 hasonlóság
ellentétes vmivel (mn)  megegyező, egyforma, azonos, analóg id
 [vélemény]: egybehangzó
ellentett (mn)  megegyező, azonos
ellentmond (ige)  vkinek : egyetért vkivel , beleegyezik vmibe , helyesel, igenel,

elfogad, tűr
 vminek : egyezik vmivel , harmonizál vmivel , egybehangzik vmivel
ellentmondás (fn)  elfogadás, helyeslés, egyetértés
 beleegyezés
 egyezés, azonosság, egybehangzás
ellentmondásmentes (mn)  ellentmondásos, következetlen, logikátlan
ellentmondásos (mn)  ellentmondásmentes, helytálló, logikus, következetes
ellentmondó (mn)  megegyező, egybehangzó, egységes
ellenvélemény (fn)  egyetértés vkivel, vmivel , csatlakozás vkihez, vmihez , helyeslés
ellenvet (ige)  beleegyezik vmibe , elfogad, jóváhagy, helyesel
ellenvetés (fn)  beleegyezés vmibe , elfogadás, igenlés, jóváhagyás, hozzájárulás

vmihez , helyeslés
ellenzék (fn)  kormánypárt, kormány
ellenzés (fn)  támogatás, biztatás, egyetértés, rábeszélés

ellenző (mn)  támogató, helyeslő, elfogadó
elleplez (ige)  felfed, felkutat, kitakar, megmutat, ismertet, kinyilvánít
ellobban (ige)  meggyullad, fellobban, kigyúl, gyúl
 felcsillan, felragyog, feltűnik
ellop vkitől,vmitől (ige)  visszaad vkinek, vminek , visszaszolgáltat vkinek, vminek ,

visszajuttat vkinek, vminek
ellustít (ige)  felpezsdít
ellustul (ige)  felélénkül, felfrissül, megújul
elmar (ige) pej  visszaad vkinek, vminek , visszajuttat vkinek, vminek
elmarad (ige)  vkitől, vmitől : felzárkózik vkihez, vmihez , beér, utolér
 megtörténik, végbemegy, bekövetkezik, beteljesül, elérkezik, elkövetkezik, következik,

beteljesedik, meglesz
 visszajön, visszatér, meglátogat
elmaradhatatlan (mn)  nélkülözhető, lényegtelen, esetleges
elmaradott (mn)  művelt, tanult, tájékozott
 modern, haladó, felvilágosult
 fejlett
elmaradozik (ige)  hazajár, hazaér
elmarasztal vmiért (ige)  megdicsér vmiért , megjutalmaz vmiért
elmarasztalás (fn)  elismerés, dicséret
elmaszatol (ige)  megtöröl, letisztít
elmebaj (fn)  épelméjűség, normalitás, józanság
elmebajos (mn)  épelméjű, normális
elmebeteg (fn)  épelméjű, normális
elmegy (ige)  vhova visszajön vhonnan , visszatér vhonnan , hazajön vhonnan ,

megjön vhonnan , idejön, megérkezik vhonnan , ideutazik vhonnan , betoppan
 vhova : odajön vhova , odakerül vhova
 vhova : marad vhol , időzik vhol
 vhonnan : beáll vhova , odaszerződik vhova, vkihez
elmélázik vmin (ige)  összpontosít vmire , koncentrál vmire , figyel vmire
elmélet (fn)  gyakorlat, tapasztalat, praxis
elméleti (mn)  gyakorlati, kísérleti, tapasztalati, kézzelfogható, alkalmazott, technikai
elméletileg (hat-ragos mn)  gyakorlatilag
elmélyed vmiben (ige)  átfut, végigfut, belekap vmibe , belekóstol vmibe beleszagol

vmibe biz
elmélyít (ige)  enyhít, csökkent, gyengít
elmélyül (ige)  csökken, gyengül, fogy, elsekélyesedik
 vmiben : belekóstol vmibe , belekap vmibe beleszagol vmibe biz
elmélyült (mn)  felszínes, sekélyes, felületes
elmenekül vhonnan (ige)  marad vhol
 megküzd vkiért, vmiért , kiáll vkiért, vmiért , síkraszáll vki mellett, vmi mellett
 üldöz
elmenetel (ige)  maradás, várakozás
 megérkezés, jövetel
élménydús (mn)  unalmas, szürke
elmereng vmin (ige)  odafigyel vmire
elmérgesedik (ige)  [seb]: meggyógyul, kitisztul

 [helyzet]: enyhül
 [vita]: csillapodik, mérséklődik, elsimul
elmérgesít (ige)  megenyhít, mérsékel, lecsendesít
elmerül (ige)  felbukkan, kiemelkedik
 vmiben : beleszagol, belekóstol, belekap
elmés (mn) vál  ötlettelen, üres
elmesél (ige)  elhallgat, eltitkol, palástol
elmezavar (fn)  épelméjűség, normalitás, józanság
elmond (ige)  elhallgat, eltitkol, rejteget
elmos (ige)  beszennyez, összepiszkol, bekoszol biz
elmosódik (ige)  kirajzolódik, körvonalazódik, előtűnik
elmosódott (mn)  határozott, világos, tiszta
elmosogat (ige)  beszennyez, bepiszkít, bekoszol biz
elmosolyodik (ige)  elpityeredik
elmozdít (ige)  odaerősít vmire , rögzít, helyreigazít, helyrerak, helyretesz
 visszahelyez, megerősít, beiktat, kinevez
 odatesz
elmozdul (ige)  marad, rögzül, áll
 helyrerázódik
elmúlás (fn) vál  születés, kezdet
 élet, lét
elmulaszt (ige)  teljesít, megold, megtesz, végrehajt
elmúlik (ige)  tart, folyik, folytatódik, fennforog, marad, állandósul, elhatalmasodik
 elkezdődik, beköszönt vál
 közeleg, jön, keletkezik, lesz
 születik
 [fájdalom]: beáll
elmúló (mn)  keletkező, eljövendő
 örök, végleges
elmúlt (mn)  mai, jelenlegi, létező
 eljövendő, jövő, leendő
elnadrágol (ige)  cirógat, dédelget, simogat
elnagyolás (fn)  kidolgozás, kimunkálás, aprómunka
elnagyolt (mn)  precíz, alapos, kidolgozott
 műves, finom, aprólékos
elnapol (ige)  előrehoz, siettet, szorgalmaz
 lezár, befejez
elnáspángol (ige)  cirógat, dédelget, simogat
elnehezedik (ige)  lesoványodik, lefogy, összeaszik
elnehezült (mn)  fürge, eleven, mozgékony
elnémít (ige)  megszólaltat, beszéltet
elnémul (ige)  megszólal, beszél, hangoskodik, megmukkan biz, zsinatol táj
 felhangzik, hallatszik, szól, hangzik, megdördül, megzendül
elnéptelenedik (ige)  benépesedik, benépesül, gyarapodik, sokasodik
elnéptelenít (ige)  benépesít, betelepít, kolonizál rég
elnéz (ige)  megtilt, megtorol, visszafizet, rosszall
 észrevesz, meglát
elnézés (fn)  szigor, keménység, könyörtelenség

 bosszú, megtorlás, megbélyegzés
elnéző (mn)  szigorú, kemény, könyörtelen, kíméletlen, megtorló
elnőiesedik (ige)  elférfiasodik, férfiasodik
elnyel (ige)  kiköp, kihány
 kisugároz, sugárzik, kibocsát, visszaver
elnyer (ige)  elveszít, elveszteget
elnyílik (ige)  nyílik, virágzik, virul, bimbózik
elnyom (ige)  egyenjogúsít, önállósít, függetlenít, felszabadít, emancipál id
 támogat
elnyomás (fn)  szabadság, függetlenség, demokrácia
elnyomó (mn)  [hatalom]: felszabadító
 [rendszer]: demokratikus, népuralmi
elnyomorodik (ige)  gazdagodik
elnyomott (mn)  szabad, független, öntörvényű, szuverén, emancipált id
 tudatos, akaratlagos
elnyugszik (ige) vál  felébred, felkel
 feljön, megjelenik, kiemelkedik
elnyújt (ige)  elintéz, befejez, elvégez, véghezvisz vál
elnyújtózkodik (ige)  kucorog
elnyúlik (ige) biz  összehúzódik, összekuporodik
elnyű (ige)  kímél, óv, megőriz
elnyűtt (mn)  vadonatúj, új
 friss, hamvas
elodáz (ige)  folytat, siettet, sürget, megsürget, igényel
 elintéz, elvégez, megcsinál
 hozzáfog, nekikezd, hozzálát
elodázás (fn)  elintézés, megcsinálás
elodázhatatlan (mn)  elodázható, jelentéktelen, lényegtelen
elodázható (mn)  elodázhatatlan, sürgős, sietős
elold vmitől (ige)  megköt, összecsomóz vmivel , odaköt vmihez
eloldoz (ige)  [állatot]: megköt, bezár vhova
 összekapcsol, bogoz, lekötöz
elolt (ige)  [tüzet]: meggyújt, éleszt, táplál, szít, csihol
 [lámpát]: felgyújt, felkapcsol
elolvad (ige)  megfagy, megdermed
elolvas (ige)  átfut, átlapoz, beleolvas, belekukkant biz
elolvaszt (ige)  megfagyaszt, megdermeszt, megkeményít
eloszlat (ige)  összegyűjt, összehív, összeverbuvál
[gyanakvást]: feléleszt, fenntart, előidéz
eloszlik (ige)  gyülekezik, csoportosul, összesereglik, halmozódik
 kialakul, kirajzolódik, megerősödik
eloszt (ige)  visszatart, megtart, tartogat, őriz, megőriz
 begyűjt, beszed biz
 megszoroz, beszoroz, többszöröz, sokszoroz
 egyesít
élő (mn)  [ember]: holt, halott, elhunyt, néhai, megboldogult vál
 [állat]: elhullott, elpusztult, döglött durva
 [anyag]: élettelen, szervetlen

 [emlék]: elhomályosult, megkopott
 [hagyomány]: elavult
előad (ige)  visszaad, visszajuttat
 eltesz, elrak, elrámol
előadó (fn)  közönség
előáll (ige)  hátralép, elbújik
előállít (ige)  elpusztít, megsemmisít, szétrombol
 használ, fogyaszt, konzumál rég
előállítás (fn)  elpusztítás, lerombolás, megsemmisítés
 fogyasztás
előbb (hsz)  később, utóbb
előbb-utóbb (hsz)  haladéktalanul
előbújik vhonnan (ige)  elbújik vhova , eltűnik, elrejtőzik vhol
 lemegy, lehanyatlik
előbukkan vhonnan (ige)  eltűnik, elbújik vhova
lemerül
 [Nap]: lemegy, lehanyatlik
előd (fn)  utód, leszármazott, ivadék, sarjadék, sarj vál
előfeltétel (fn)  végkövetkeztetés, végeredmény, konklúzió
előhad (fn)  utóhad, hátvéd
előhalászik vhonnan (ige)  elrejt vhova , eldug vhova , eltesz vhova
előhang (fn)  utóhang, epilógus, zárszó
előhív vhonnan (ige)  visszaküld vhova , visszaparancsol vhova
előhoz (ige)  visszavon, eláll vmitől
előhozakodik vmivel (ige)  visszalép vmitől , visszavon, visszatáncol
előhúz vhonnan (ige)  visszatesz vhova , visszadug vhova
előidény (fn)  főszezon, főidény
 utószezon, utóidény
előidéz (ige)  eloszlat, megszüntet, megsemmisít
előír vkinek (ige)  szembehelyezkedik vkivel , ellenszegül vkinek , tiltakozik vmi

ellen
 megtilt vkinek
előírásos (mn) szabálytalan, szokatlan, lezser
előírt (mn)  tetszőleges, választható, önkéntes, fakultatív id
előítélet (fn)  elfogulatlanság, pártatlanság, semlegesség
előítéletes (mn)  előítélet-mentes, elfogulatlan, pártatlan
előítélet-mentes (mn)  elfogult, részrehajló, előítéletes
előjön vhonnan (ige)  visszamegy vhova , visszabújik

vhova , eltűnik
elrejtőzik vhol , behúzódik vhova , meglapul vhol , lapít vhol
előkapar vhonnan (ige)  elrejt vhol , eldug vhol , elás vhol
előkelő (mn)  egyszerű, hétköznapi, közönséges
előkeres vhonnan (ige)  eldug vhova , elrejt vhova , eltesz vhova
előkerít vhonnan (ige)  eldug vhova , elrejt vhova , eltesz vhova
előkerül vhonnan (ige)  eltűnik, elvész, elkallódik
 elbújik vhol , elrejtőzik vhol , meglapul vhol
előkészít (ige)  rögtönöz, improvizál, hevenyész rég
előkészítetlen (mn)  előkészített, konyhakész

vhol ,

előkészített (mn)  előkészítetlen, rögtönzött, hevenyészett, improvizált
előkészület (fn)  utómunkálat
előkotor vhonnan (ige)  eldug vhova , elrejt vhol , elás vhol
elöl (hsz)  hátul
elől (nu)  után
előleg (fn)  hátralék, késedelem, tartozás
élőlény (fn)  gép
előlép (ige)  hátralép, hátrahúzódik, hátrál
 visszakozik, visszavonul, visszatáncol
 [rangban]: lefokozódik
előléptet (ige)  visszaminősít, levált, lefokoz, leminősít
előléptetés (fn)  lefokozás
elöljáró (fn)  beosztott, alárendelt
elölnézet (fn)  hátulnézet, hátlap
előmozdít (ige)  hátráltat, gátol, akadályoz, késleltet, elodáz, odáz
előmozdítás (fn)  akadályozás, hátráltatás
előmozdító (fn)  akadály, kerékkötő
előmunkálat (fn)  utómunkálat
elönt (ige)  lecsapol
előny (fn)  kár, károsodás, veszteség
 hátrány, lemaradás, mellőzés
 fogyatékosság, árnyoldal, hiba, hátulütő
előnyomul (ige)  hátrál, hátramegy, visszavonul
előnyös (mn)  előnytelen, hátrányos, veszteséges, haszontalan, káros, sérelmes
 [külső]: taszító
előnytelen (mn)  előnyös, kedvező, jutányos, sikeres, jövedelmező, nyereséges,

kifizetődő
 [külső]: vonzó, tetszetős
előőrs (fn)  hátvéd, utóvéd
előrajzolódik (ige)  elhomályosul
előráncigál vhonnan (ige) biz  visszagyömöszöl

vhova , visszatuszkol
visszanyom vhova
előrángat vhonnan (ige)  visszagyömöszöl vhova
előre (hsz)  hátra, hátrafelé, vissza, visszafelé
 utólag, később, visszamenőleg
előrebocsát (ige)  visszatart, visszafog, hátráltat, akadályoz
előredől (ige)  hátradől, hátrahajlik, felegyenesedik
előreenged (ige)  feltart, visszatart, visszafog
 tolakodik, könyököl szleng
előrefelé (hsz)  hátrafelé
előrefordul (ige)  hátrafordul, visszafordul, hátranéz
előrefurakodik (ige)  hátramarad, lemarad, leszakad
előrefut (ige)  visszafut
előrehajol (ige)  hátradől, hátrahajol, felegyenesedik
előrehalad (ige)  megáll
 lemarad
 hátrál, visszafordul, visszalép
előrehaladás (fn)  visszamaradás, visszalépés, hátrálás, visszafejlődés

vhova ,

előrehaladott (mn)  korai, kezdeti
előreható (mn)  visszaható, regresszív id, retroaktív id
előrehoz (ige)  elnapol, elhalaszt, elodáz
előrejön (ige)  hátramegy
előrejut (ige)  hátrál, visszamegy, visszavonul
 megáll, megreked
előreküld vhova (ige)  visszahív vhonnan , visszarendel vhonnan
 hátraküld vhova
előrelátás (fn)  figyelmetlenség, hebehurgyaság, gondatlanság
előreláthatatlan (mn)  kiszámítható, előrelátható
előrelátható (mn)  váratlan, meglepetésszerű, kiszámíthatatlan, előreláthatatlan
előrelátó (mn)  meggondolatlan, megfontolatlan, figyelmetlen, könnyelmű, nemtörődöm
előrelép (ige)  visszalép
 visszafejlődik, elfajul, degenerálódik szak
előrelök (ige)  hátralök
előremegy vhova (ige)  hátrál vhova , visszavonul vhova , visszatér vhova
 hanyatlik, visszaesik, süllyed
előremenet (fn)  hátramenet, tolatás, rükverc id
előremozdít (ige)  hátrálhat, visszavet, akadályoz, gátol, hátramozdít
előrenéz (ige)  hátranéz, visszanéz, visszapillant, hátrapillant
előrenyomul (ige)  hátrál, visszavonul vhonnan
előrenyomulás (fn)  visszavonulás
előresiet (ige)  hátramarad, lemarad, leszakad
 hátrasiet
előretekint (ige)  visszanéz vhova , visszatekint vhova , hátrapillant
előretol (ige)  visszahúz
 elhalaszt, késleltet, elnapol
 hátratol
előretör (ige)  visszavonul vhonnan , visszahúzódik vhonnan
előretörés (fn)  visszavonulás, védekezés, meghátrálás
 hanyatlás, visszaesés, regresszió id
előrevisz (ige)  hátráltat, visszahúz, akadályoz
előrohan (ige)  visszasiet vhova , visszarohan vhova
elősegít (ige)  hátráltat, meggátol, akadályoz, szabotál, megzavar, megvétóz, visszatart,

megfúr biz, megtorpedóz biz
elősegítés (fn)  akadályozás, korlátozás, gátlás
élősködik (ige)  dolgozik, szorgoskodik, serénykedik
élősködő (mn)  dolgos, szorgos, serény
előszed vhonnan (ige)  visszatesz vhova , visszarak vhova , eltesz vhova
előszezon (fn)  utószezon, utóidény
 főszezon, főidény
előszó (fn)  zárszó, utóhang, utószó, utóirat, epilógus
előszólít vhonnan (ige)  visszaparancsol vhova
először (hsz)  utoljára, végezetül
előtár (ige)  fed
előtér (fn)  háttér
előteremt (ige)  nélkülöz

előterjeszt (ige)  visszavon, visszavesz, eláll vmitől
előterjesztés (fn)  visszavonás, eltörlés
előtör vhonnan (ige)  rejtőzik vhol , bújik vhol , lapul vhol
előtt (nu)  után, mögött
 később
előtűnik vhonnan (ige)  elbújik vhol , eltűnik vhol , elrejtőzik vhol
elővarázsol (ige)  elvarázsol
előváros (fn)  városközpont, centrum, city id
elővéd (fn)  utóvéd, hátvéd
elővesz (ige)  vhonnan : eltesz vhova , félretesz, elrejt vhova , rejt
 megdicsér
elővigyázat (fn)  figyelmetlenség, könnyelműség, gondatlanság
elővigyázatlan (mn)  körültekintő, óvatos
elővigyázatos (mn)  elhamarkodott, elővigyázatlan, figyelmetlen, óvatlan
elővigyázatosság (fn)  felelőtlenség
előz (ige)  elenged
előzékeny (fn)  figyelmetlen, udvariatlan, tapintatlan
előzékenység (fn)  figyelmetlenség, udvariatlanság, arcátlanság, neveletlenség
előzetes (mn)  utólagos, pótlólagos
előzmény (fn)  következmény, végeredmény, konklúzió, konzekvencia szak
előző (mn)  későbbi
 jelen
előzőleg (hsz)  később, utóbb
elpáhol (ige) biz  cirógat, simogat, dédelget
elpályázik (ige) szleng  marad, leragad, kitart
elpanaszol vkinek (ige)  dicsekszik vkinek vmivel , eldicsekszik vkinek vmivel
elpárolog (ige) biz  marad, kitart
elpártol (ige)  kitart, megmarad
elpasszol (ige) biz  visszaad vkinek visszapasszol vkinek biz
 elraktároz, felhalmoz, félretesz
elpaterol vhova (ige) szleng  megtart, megőriz
elpazarol (ige)  megőriz, megtakarít, tartalékol, tartogat, gyarapít
elpihen (ige)  virraszt, dolgozik
elpilled (ige)  felfrissül, felüdül
elpirul (ige)  elfehéredik, elsápad
elpiszkít (ige)  megmos
elpiszkol (ige)  kitisztít, kimos
elpiszkolódik (ige)  megtisztul, kitisztul
elpityeredik (ige)  elmosolyodik, felvidul
elpocsékol (ige)  megőriz, megtakarít, hasznosít, kihasznál
elprédál (ige) rég  megtakarít, megőriz, megbecsül
elpucol (ige) szleng  marad, vár
elpuhít (ige)  [életmód]: megedz
elpuhul (ige)  megedződik, megacélosodik, megerősödik
elpuhult (mn)  férfias, határozott, kemény, sportos, edzett
elpuskáz (ige) biz  helyrehoz
elpusztít (ige)  megteremt, létrehoz, előállít, termel

 megkegyelmez
elpusztíthatatlan (mn)  gyenge, satnya, törékeny, mulandó
elpusztul (ige)  megmarad, túlél
 terem, megterem, tenyészik
 születik, keletkezik, létrejön
elrabol (ige)  kiszabadít vhonnan
elragad (ige)  taszít, visszataszít
 otthagy
elragadó (mn)  visszataszító, ellenszenves
elragadtat (ige)  visszataszít, untat, elborzaszt
elragadtatás (fn)  lehangoltság, fásultság, tompultság
elragadtatott (mn)  közömbös, szenvtelen, józan, tárgyilagos
elrak (ige)  elővesz, előszed, megmutat
 megcirógat, simogat, dédelget
elrakodik (ige)  kipakol vhova
elraktároz (ige)  felhasznál, elherdál, elpasszol biz
elrámol vhova (ige)  előad, elővesz vhonnan , előhúz vhonnan
 szétpakol vhol
elrejt (ige)  megmutat, elővesz vhonnan , előhalászik vhonnan
 felfed, leleplez, kinyilvánít, kimutat, jelez, mutat, odamutat
 megkeres, előkeres, felkutat, kinyomoz
elrejtőzik vhol (ige)  előjön vhonnan , megmutatkozik, előbújik vhonnan , felbukkan
elrémiszt, elrémít (ige)  megnyugtat, megbékít
 vonz, csábít, csalogat, odacsalogat vhova
elrendel (ige)  visszavon, hatálytalanít, érvénytelenít, megtilt, megakadályoz
 vmit vkinek : engedelmeskedik vkinek
elrendez (ige)  felforgat, széthány, összezilál, feldúl vál
 összekavar vmivel , összekever vmivel , elegyít vmivel
 [ügyet]: összekuszál, összezavar, bonyolít, megkavar
elrendezett (mn)  rendezetlen
elrepül (ige)  iderepül, hazarepül, visszarepül
 leszáll, landol, megérkezik
elrettent vmitől (ige)  késztet vmire , serkent vmire , ösztönöz vmire , bátorít

vmire , sarkall vmire , unszol
 vonz, csábít, csalogat, kecsegtet vmivel vál
elrettentő (mn)  bátorító, ösztönző
 vonzó, kecsegtető vál
elriaszt (ige)  csábít, csalogat, odaédesget vhova , odakapat
 biztat, indít, noszogat
 megtetszik
elringat (ige)  felriaszt
elromlik (ige)  megjavul, helyrejön
 eláll, eltart
elront (ige)  megjavít, javít, megszerel, helyreigazít, helyrehoz, kiigazít
elrútít (ige) vál  szépít, ékesít vál, csinosít
elsajátít (ige)  elfelejt
elsápad (ige)  kipirul, elvörösödik

elsatnyul (ige)  fejlődik, erősödik, gyarapodik
elsekélyesedik (ige)  megélénkül, elmélyül, fellendül
elsétál vhonnan vhova (ige)  visszasétál vhova , visszaballag vhova
elsiet vhonnan vhova (ige)  visszarohan vhova , visszasiet vhova
 megfontol, meggondol, mérlegel, körbejár
elsietett (mn)  alapos, kiérlelt, kiforrott
elsikkad (ige)  érvényesül, szembetűnik
elsikkaszt (ige)  visszaad vkinek , visszaszolgáltat vkinek
elsimít (ige)  feltúr, összegyűr
 feltár, leleplez
elsimul (ige)  összegyűrődik, összeráncolódik
 összezavarodik, elmérgesedik
elsír (ige)  eldicsekszik vmivel
elsorvad (ige)  megerősödik, gyarapszik, kitelik, kivirul
elsorvaszt (ige)  kifejleszt, felvirágoztat
első (szn)  utolsó, vesztes, sereghajtó
 hátulsó, hátsó
 kései, későbbi
elsőbbség (fn)  hátrány, mellőzés
elsődleges (mn)  másodlagos, alárendelt, mellékes, tizedrangú
 levezetett
elsőként (hsz)  utoljára, utolsóként, utolsósorban, végezetül
elsőosztályú (mn)  hitvány, vacak, bóvli, silány pej
 másodosztályú, harmadosztályú
elsöprő (mn)  erőtlen, hatástalan, gyenge
 [kritika]: építő, lelkesítő, buzdító
elsőrangú (mn)  hitvány, silány pej, gyatra pej
elsőrendű (mn)  hitvány, silány pej, gyatra pej, vásári pej
 alsóbbrendű, alárendelt, másodrendű, mellékes
elsőség (fn)  alávetettség, mellőzés
 vereség, lemaradás, alulmaradás
elsősorban (hsz)  végül, utoljára, legkevésbé, utolsósorban
elsötétedik (ige)  kivilágosodik, kiderül, kitisztul
 felvidul, felderül vál
elsötétít (ige)  megvilágosít, kivilágít
 felvidít, földerít
elsötétítés (fn)  kivilágítás
elsötétül (ige)  kiderül, kivilágosodik, kitisztul
 felragyog, felderül vál
elsüllyed (ige)  felmerül, felbukkan, felemelkedik
elsüllyeszt (ige)  kiemel vhonnan , kihúz vhonnan
elszakad (ige)  összekapcsolódik vmivel , összeforr vmivel , összetapad vmivel
 vkitől : találkozik vkivel , visszatér vkihez
 vkitől : kötődik vkihez , kitart vki mellett, vmi mellett , odatartozik vkihez
elszakadás (fn)  találkozás, viszontlátás, visszatérés
 kötődés, kitartás, hűség
elszakít (ige)  összevarr, kijavít

elszalad vhonnan (ige)  visszajön vhova
 kitart vhol , marad vhol
elszalaszt (ige)  vhova : visszahív vhova , visszarendel vhova
 kihasznál, hasznosít, él vmivel
 elkap, megfog, megcsíp biz
elszáll (ige)  vhova : visszarepül vhova , visszaszáll vhova
 megmarad, állandósul
elszállásol vhol (ige)  kilakoltat vhonnan , kiköltöztet vhonnan , kidob vhonnan
elszállít vhonnan (ige)  visszavisz vhova , hazaszállít, hazahoz, visszahoz vhova ,

meghoz
 odahoz vhova , odaszállít vhova
elszánt (mn)  bátortalan, gyáva, ijedt, riadt
 határozatlan, bizonytalan, tétova, habozó
elszántság (fn)  határozatlanság, gyávaság, ingadozás
elszaporodik (ige)  fogy, megfogyatkozik, megritkul
 kihal
elszárad (ige)  virul, pompázik, terem, megterem
 kihajt, sarjad, kicsírázik
elszed vkitől (ige)  visszaad vkinek , visszaszolgáltat vkinek
elszédít (ige) id  kijózanít
elszédül (ige)  feléled, felocsúdik vmiből
 kijózanodik
elszegényedés (fn)  meggazdagodás
elszegényedik (ige)  meggazdagodik, gyarapodik, feltör biz
elszegényít (ige)  meggazdagít, gyarapít, vagyonosít, gazdagít
elszegődik vhova (ige)  felmond, kilép vhonnan , távozik vhonnan
elszéled (ige)  összesereglik vhol , összegyülekezik vhol , csoportosul vhol
elszenderedik (ige)  felébred
elszenved (ige)  ellenáll, szembeszáll, küzd
elszennyeződik (ige)  megtisztul, leülepedik
elszerződik vhova (ige)  felmond, kilép vhonnan , elmegy vhonnan
elszigetel (ige)  egyesít, bevon
 átbocsát
elszigetelt (mn)  [személy]: társas, közösségi
 [jelenség]: gyakori, jellegzetes
elszíneződik (ige)  kifakul
elszíntelenít (ige)  kiszínez
elszokik (ige)  vmitől : visszaszokik vmire , rászokik vmire , belejön vmibe rákap

vmire biz
 vhonnan : visszatér vhova , akklimatizálódik szak
elszomorít (ige)  felvidít, megvigasztal, megörvendeztet

gyönyörködtet
elszomorító (mn)  nevetséges, vicces, tréfás
 örvendetes, biztató, ígéretes, dicséretes
elszomorodik (ige)  felvidul, megörül, felderül vál
elszontyolodik (ige) biz  felvidul, felderül vál
elszór (ige)  összegyűjt, összeszed, összerak

vmivel ,

boldogít,

 megtalál
 megtakarít, takarékoskodik, összekuporgat, hazaad, összespórol biz
 [gabonát]: learat, letarol, levág
elszórakozik (ige)  unatkozik
elszórakoztat (ige)  untat
elszórtan (hat-ragos mn)  gyakran, sűrűn
elszundít (ige)  felébred, feleszmél
elszunnyad (ige)  felébred, feleszmél
elszúr (ige) biz  kijavít
elszürkít (ige)  tarkít, színesít
elszürkül (ige)  kiderül, kivilágosodik, kitisztul
 megszínesedik
eltájolódik (ige)  eligazodik, odatalál
eltakar (ige)  megmutat, mutat, leleplez, felfed
eltakarodik vhonnan (ige)  marad vhol
 visszatér vhova , visszajön vhova
eltalál (ige)  elhibáz, eltéveszt, melléfog, mellétalál
eltanácsol (ige)  vhonnan befogad vhova , bevesz vhova
 vmitől rábeszél vmire , meggyőz vmiről , ajánl, agitál
eltántorít vmitől (ige)  rábeszél vmire , meggyőz vmiről , rávesz vmire
eltántoríthatatlan (mn)  bizonytalan, kétkedő, tétova
eltapos (ige)  segít, támogat
eltart (ige)  elhanyagol, mellőz
 elromlik, megbuggyan, megromlik
eltartó (fn)  eltartott, gondozott
eltartott (fn)  önfenntartó, önellátó
 eltartó, gondviselő, kenyérkereső
eltaszít (ige)  visszahúz
 átölel, ölel
 befogad, pártfogol, támogat
eltávolít (ige)  befogad, hív, hívat, visszavár
 vkitől : összehoz vkivel biz, összeboronál vkivel biz
 vhonnan : beültet vhova , beilleszt vhova , odarak vhova , odatesz vhova , ráhelyez

vmire
eltávolodik (ige)  vmitől : közeledik vmihez , megközelít, jön
 vkitől : összemelegedik vkivel , összebarátkozik vkivel , megszokik
eltávozás (fn)  visszajövetel, visszatérés, visszaérkezés
 születés, világrajövetel
eltávozik (ige)  vhonnan : visszajön vhova , visszatér vhova , megérkezik vhova ,

betoppan vhova
 megszületik
eltekint vmitől (ige)  ragaszkodik vmihez
eltékozol (ige)  megtakarít, összegyűjt, összekuporgat, összespórol biz
 kihasznál, kiaknáz
eltemet (ige)  kiás, kihantol, exhumál
 feltár, közzétesz, megmutat
eltép (ige)  összeilleszt vmivel , összevarr, összeragaszt

eltér vmitől

(ige)  egyezik vmivel , összecseng vmivel , egybehangzik vmivel ,
egybeesik vmivel , összeillik vmivel
 közelít vmihez
elterel vmiről (ige)  [figyelmet]: ráirányít vmire
eltérés (fn)  azonosság, egyezés
 hasonlóság, hasonlatosság, párhuzam, analógia
eltérít (ige)  vhonnan : visszaterel vhova , visszavezet vhova
 vmitől : megerősít vmiben , bátorít vmire , biztat vmire
elterjed vhol (ige)  kipusztul vhonnan , kihal vhonnan
 visszaszorul vhonnan , visszahúzódik vhonnan
elterjedt (mn)  ritka, szokatlan, egyedülálló
elterjeszt vhol (ige)  visszaszorít vhonnan
 kipusztít vhonnan
eltérő (mn)  azonos, egyező, egyforma
elterpeszkedik (ige)  összehúzódik, összekuporodik, összeszorul
elterül (ige)  kiegyenesedik, feláll, felegyenesedik, feltápászkodik
összehúzódik, összekuporodik, összeszorul
eltervezett (mn)  akaratlan, automatikus, spontán biz
éltes (mn) vál  ifjú, fiatal
 középkorú
eltesz vhova (ige)  kirak vhonnan , elővesz vhonnan , előhalászik vhonnan
éltet (ige)  lehurrog, kifütyül
éltető (mn)  halálos, végzetes
eltéved vhol (ige)  eligazodik vhol , tájékozódik vhol , visszatalál vhova , odatalál
vhova
eltévelyedik (ige)  megtér, megjavul
eltéveszt (ige)  ráhibáz, eltalál
eltikkad (ige)  felfrissül, megújul, regenerálódik
eltikkaszt (ige)  felébreszt
eltilt vmitől (ige)  javasol, engedélyez, jóváhagy, felhatalmaz vmire , feljogosít vmire ,
elrendel, megparancsol
eltiltás (fn)  engedély, jogosítvány, jóváhagyás, hozzájárulás
eltitkol (ige)  bevall, elmond, megmond, elbeszél, elmesél, elárul, kitálal, bemond biz
 feltár, leleplez, beharangoz, kihirdet, hirdet, híresztel, közöl, bejelent, jelent, jelez,
megüzen, tudósít, megismertet
 [érzelmet]: kimutat, kifejez, kinyilvánít
eltitkolás (fn)  közlés, bejelentés
eltitkolt (mn)  nyilvános, publikus, köztudott
eltol (ige)  idehúz
 biz: helyrehoz, megjavít, megreparál rég
eltompít (ige)  élénkít, serkent, fokoz
 élesít
eltompul (ige)  élesedik, finomodik, fokozódik
 hegyesedik
eltompult (mn)  érzékeny, szenzibilis vál
 érdeklődő, lelkesedő
 hegyes, éles

eltompultság (fn)  lelkesedés, lendület, elragadtatás
eltorlaszol (ige)  megnyit, lebont, ledönt
eltorzít (ige)  megszépít
 kijavít, korrigál
eltorzul (ige)  megszépül, kisimul
eltökél (ige) vál  ingadozik, bizonytalankodik, hezitál biz
eltökélt (mn)  bizonytalan, határozatlan, tétova
eltökéltség (fn)  határozatlanság, tétovaság
eltöm (ige)  kitisztít
eltömődik (ige)  kidugul
eltör (ige)  megjavít
eltörik (ige)  [csont]: összeforr
eltörődik (ige)  felfrissül, regenerálódik
eltöröl (ige)  létrehoz, létesít
eltörpül (ige)  kiemelkedik vhonnan , kiválik vhonnan , kimagaslik vhonnan
eltulajdonít vkitől (ige)  visszaad vkinek , visszaszolgáltat vkinek
 otthagy
eltúloz (ige)  alábecsül, lekicsinyel, bagatellizál id
eltunyul (ige)  felfrissül, felélénkül
eltussol (ige) biz  leleplez, feltár, elmond, kitálal, jelent, megismertet
 kiderít, kinyomoz, kivizsgál
eltűnés (fn)  előkerülés, megjelenés, felbukkanás, feltűnés
eltűnik (ige)  előjön vhonnan , előbújik vhonnan , előkerül vhonnan , felbukkan

vhonnan
 megvan, fennmarad vhol , meghonosodik vhol
eltüntet (ige)  előteremt
eltűr (ige)  lázad vmi ellen , tiltakozik vmi ellen , protestál rég
elutasít (ige)  elfogad, áhít, beleegyezik vmibe , megszívlel, megígér, megpróbál,

jóváhagy, hitelesít, szentesít, méltányol, akceptál vál
 felajánl, ajánl
 fellebbez vmi ellen
 hív, meghív, invitál
 kér, kérlel, könyörög vkinek vmiért
elutasítás (fn)  elfogadás, beleegyezés, jóváhagyás
 könyörgés
 szívesség
elutasító (mn)  igenlő, pozitív, elfogadó
 készséges, segítőkész, együttműködő, lelkendező, lelkesedő
elutasított (mn)  elfogadott, jóváhagyott
elutazás (fn)  megérkezés, hazatérés
elutazik vhonnan vhova (ige)  hazautazik, hazajön, hazatér, ideutazik, megérkezik

vhova , visszatér vhova
elül (ige)  felerősödik, fokozódik
 feltámad
elüldöz vhonnan (ige)  visszaédesget vhova , visszacsalogat vhova , visszahív vhova
elülső (mn)  hátsó, hátulsó
elültet vhova (ige)  kiás vhonnan , kikapál vhonnan

 kiszed vhonnan , kitép vhonnan , kihúzgál vhonnan
elüt (ige)  vkitől : hasonlít vkire
 vmitől : megegyezik vmivel , összevág vmivel , harmonizál

vmivel , beleolvad
vmibe , belesimul vmibe passzol vmihez biz
elütő (mn)  azonos, egyforma
elűz (ige)  befogad
elűzés (fn)  befogadás
elvadít vkitől, vmitől (ige)  megszelídít, háziasít, odaédesget vhova , odakapat vhova
elvadul (ige)  megszelídül, háziasodik
 kifinomul, csiszolódik, civilizálódik
elvadult (mn)  házias, szelíd, jámbor
elvág (ige)  összeköt vmivel , összekapcsol vmivel , egyesít vmivel , összefűz vmivel
 biz: átenged, levizsgáztat
elvágódik (ige)  felkel, feltápászkodik
elvakít (ige)  kijózanít
elvakult (mn)  reális, mérsékelt, józan
elvakultság (fn)  mérséklet, józanság, realitás
elválás (fn)  találkozás
elválaszt (ige)  vmitől : összekapcsol vmivel , összeköt vmivel , egyesít vmivel
 vkitől : összead vkivel , összeesket vkivel , összeházasít vkivel
 összekever, összemos
 asszociál, társít
 szoptat
elválasztott (mn)  egybefüggő, összefüggő
elválik (ige)  vmitől : összekapcsolódik vmivel , összefonódik vmivel , tapad vmihez ,
ragad vmihez , illeszkedik vmihez , megkapaszkodik vmiben
 vkitől : találkozik vkivel , összekerül vkivel , csatlakozik vkihez
 vkitől : összeházasodik vkivel , megházasodik vkivel , megesküszik vkivel , egybekel
vkivel vál, megnősül, férjhez megy vkihez
 vkitől : marad vki mellett , kitart vki mellett
elvállal (ige)  visszautasít, elhárít, áthárít vkire , kibújik vmi alól
elvált (mn)  házas, nős
 férjes, férjezett
elvándorol vhonnan (ige)  megtelepedik vhol , meghonosodik vhol
elvár (ige)  lemond vmiről , eláll vmitől , letesz vmiről
 enged vkinek, vminek
elvarázsol (ige)  előkerít, elővarázsol
 kijózanít, felébreszt
 taszít, riaszt
elvégez (ige)  abbahagy, félbehagy, elfektet, felad
 mulaszt, halogat, elodáz
elvegyít (ige)  szétválaszt, elkülönít, elhatárol
elvegyül (ige)  kiválik, kiemelkedik, kitűnik, kirí, kirajzolódik
elvékonyodik (ige)  megvastagodik
elver (ige)  dédelget, becéz, simogat
 [pénzt]: összerak, összegyűjt, takarékoskodik, hazaad
elvesz (ige)  vkitől : visszaad vkinek , visszajuttat vkinek , átnyújt vkinek

 odarak, odatesz
 hozzáad, hozzátesz, hozzáfűz vmihez
 elválik vkitől
elvész (ige)  megkerül, meglesz, felbukkan
 megmarad
elveszett (mn)  életrevaló, talpraesett, szerencsés
elveszít, elveszt (ige)  megtart, megőriz, birtokol
 megnyer, elnyer, visszanyer, megszerez, kerít
 megtalál, rátalál, meglel, visszakap
elveszteget (ige)  megtakarít, összegyűjt
 megbecsül
 kihasznál
 elnyer
élveszületés (fn)  halandóság, halálozás
elvet (ige)  elfogad, megszavaz, indítványoz, helyesel, jóváhagy, szentesít, akceptál vál
 mérlegel, megszívlel, méltányol
 ajánl, felajánl
 [termést]: learat
elvét (ige)  eltalál, ráhibáz, beletrafál biz
élveteg (mn) vál  halvérű, frigid
elvetél (ige)  kihord, megszül
elvétel (fn)  hozzáadás, hozzátevés, hozzászámítás, ráadás
elvetemült (mn)  becsületes, derék, jóravaló
elvétve (hsz)  gyakran, rendszeresen, sűrűn
élvez (ige)  szenved, gyötrődik, kínlódik
 lemond vmiről , nélkülöz
élvezet (fn)  szenvedés, gyötrődés, kínlódás
élvezetes (mn)  élvezhetetlen, gyötrelmes
 unalmas, szürke
élvezhetetlen (mn)  élvezetes, élvezhető
 [étel]: ízletes, jóízű, ehető
élvezhető (mn)  élvezhetetlen
[étel]: romlott, ehetetlen
 [műsor]: unalmas, érdektelen
élvhajhász (fn)  önmegtartóztató, tartózkodó, aszkéta vál, absztinens vál
 önsanyargató
élvhajhászat (fn)  önmegtartóztatás
 önsanyargatás
elvhű (mn)  köpönyegforgató, elvtelen, opportunista
elvhűség (fn)  köpönyegforgatás, opportunizmus
elvi (mn)  gyakorlati, praktikus, technikai
elvigyorodik (ige) biz  elkomorul, elszomorodik
elvileg (hat-ragos mn)  gyakorlatilag, ténylegesen
elvirágzás (fn)  fénykor, virágzás
elvirágzik (ige)  kinyílik, kifeslik, kibomlik
 virul
elvirul (ige) vál  virágzik, nyílik, pompázik

elvisel (ige)  lázad vki ellen, vmi ellen , berzenkedik vki ellen, vmi ellen , tiltakozik

vmi ellen , ellenáll vkinek, vminek
elviselhetetlen (mn)  tűrhető, elviselhető
 kitűnő, kiváló, csodálatos
elviselhető (mn)  elviselhetetlen, tűrhetetlen, tarthatatlan, kínzó, őrjítő
elvisz vhova (ige)  visszahoz vhonnan , meghoz, hazahoz, visszajuttat vhova
 otthagy vhol
 odahoz vhova , odatesz vhova
elvitat (ige)  elismer, bevall, állít
elvitathatatlan (mn)  bizonytalan, kétséges, kérdéses, elvitatható
elvitatható (mn)  elvitathatatlan
elvitet vhonnan (ige)  visszahozat vhova
elvon (ige)  vkitől : ajándékoz vkinek , odaad vkinek , juttat vkinek
 [figyelmet]: ráirányít vmire , ráterel vmire
elvonatkoztat (ige)  konkretizál id
elvont (mn)  konkrét, gyakorlati, kísérleti, praktikus, közérthető
elvonul vhonnan (ige)  odavonul vhova , odasereglik vhova , odahúzódik vhova
elvonulás (fn)  bevonulás, megérkezés, odavonulás
elvörösödik (ige)  elsápad, elfehéredik
elvtelen (mn)  gerinces, becsületes, elvhű
elzár (ige)  kienged
 bekapcsol, kinyit
elzárkózik vmitől (ige)  csatlakozik vmihez , bekapcsolódik vmibe
elzártság (fn)  nyilvánosság, közösség, társaság
elzavar vhonnan (ige)  visszacsalogat vhova , visszaédesget vhova , odacsalogat

vhova , odaszoktat vhova , odavesz vhova
 hazahív, visszahív, szólít
elzúg (ige) szleng  átmegy, levizsgázik
elzüllik (ige)  megjavul
elzsongít (ige)  felébreszt
emancipáció (fn) id  elnyomás, megkülönböztetés, diszkrimináció
emberbarát (mn)  embergyűlölő, emberkerülő, mizantróp id
embergyűlölet (fn)  emberszeretet
embergyűlölő (mn)  emberbarát, emberszerető, filantróp
emberies (mn)  embertelen, kegyetlen, könyörtelen
emberkerülés (fn)  emberszeretet
emberkerülő (mn)  emberbarát, filantróp, szociális, társas
emberlakta (mn)  lakatlan
embernyúzó (mn)  humánus, emberséges
emberség (fn)  embertelenség, rosszindulat, kegyetlenség
emberséges (mn)  embertelen, kegyetlen, szívtelen, rosszindulatú, lélektelen, bestiális,

embernyúzó, basáskodó
emberszeretet (fn)  embergyűlölet, emberkerülés, mizantrópia id
emberszerető (mn)  embergyűlölő, emberkerülő, mizantróp id
embertelen (mn)  emberséges, jóindulatú, humánus, emberies
embertelenség (fn)  emberség, humanitás, jóindulat
eme, emez (nm)  ama, amaz

emel (ige)  csökkent, visszaszorít, kisebbít, lenyom, letör, süllyeszt
 leenged, letesz, lerak
 lebont, szétszed, lerombol
emelés (fn)  csökkentés, mérséklés
emelkedés (fn)  csökkenés, fogyás, apadás, zuhanás, esés
 mélyedés, völgy, lejtő
 süllyedés
emelkedett (mn)  [stílus]: közönséges, alpári rég, alantas rég
 [hangulat]: szomorú
 [hangnem]: mindennapi, egyszerű, természetes, prózai, tárgyilagos
emelkedettség (fn)  lealacsonyodás
földhözragadtság
emelkedik (ige)  zuhan, süllyed, ereszkedik, apad, esik, alábbszáll, lejt
 csökken, mérséklődik, lanyhul, lemegy, megcsappan, alábbhagy, hanyatlik, romlik
emelkedő (fn)  lejtő
emelt (mn)  [fej]: leszegett
 süllyesztett
emésztetlen (mn)  megemésztett
emészthetetlen (mn)  emészthető, megemészthető
emészthető (mn)  emészthetetlen, megemészthetetlen
emiatt (hsz)  amiatt
emide (hsz) táj  amoda táj
emigráció (fn) id  bevándorlás, betelepülés, immigráció id
emigrál (ige) id  bevándorol, betelepedik, immigrál id
 hazatér, hazajön, visszajön
emigráns (mn) id  bevándorló, betelepülő, immigráns id
eminens (mn) rég  [tanuló]: bukott, rossz
emitt (hsz)  amott
emlékezés (fn)  felejtés, feledés
emlékezet (fn)  feledékenység
emlékezetes (mn)  jelentéktelen
emlékezik vkire, vmire (ige)  elfelejt, felejt, elfeled, feled vál
emlékeztet vmire (ige)  elfeledtet
emlékszik vkire, vmire (ige)  felejt, feled vál
említ (ige)  elhallgat
emocionális (mn) id  racionális, értelmi, intellektuális, fogalmi
empátia (fn) id  közöny, közömbösség, nemtörődömség
empatikus (mn) id  szenvtelen
empirikus (mn) id  elméleti, elvont, eszmei, teoretikus, gondolati
energia (fn)  gyengeség, erőtlenség, enerváltság vál
energikus (mn)  fásult, apatikus, erőtlen, életunt, álmatag, renyhe, enervált vál, tropa

szleng
energikusság (fn)  gyengeség
enervált (mn) vál  életerős, vidám, energikus, fáradhatatlan, agilis id
enerváltság (fn) vál  energia
enged (ige)  dermed
 merevedik, feszül

 vkinek : ellenáll, kitart, harcol, szembehelyezkedik

vkivel , közbelép, berzenkedik,
dacol, makacskodik
 tilt, akadályoz, korlátoz, visszafog, zaboláz
engedékeny (mn)  erélyes, erőskezű, szigorú
 engesztelhetetlen, kérlelhetetlen, hajthatatlan, akaratos, konok, dacos, makacs, bakafántos
rég
 könyörtelen, zord, keményszívű
engedékenység (fn)  makacsság, dac, akaratosság, ellenállás
 szigorúság, erély
engedelmes (mn)  engedetlen, dacos, makacs, akaratos, nyakas, vastagnyakú rég, rebellis
rég
 rakoncátlan, szófogadatlan, rossz
engedelmeskedik vkinek (ige)  ellenszegül vkinek , szembeszáll vkivel , lázad vmi
ellen , dacol vkivel , engedetlenkedik, akaratoskodik
 utasít, zsarnokoskodik vki felett, vkin
engedelmesség (fn)  ellenszegülés, engedetlenség, ellenkezés, szófogadatlanság
engedély (fn)  tiltás, tilalom
kérvény, kérés, kérelem
 elutasítás, elvetés
engedélyez (ige)  megtilt, tilt, megakadályoz, meggátol
 elutasít, megtagad
 kér, kérvényez
engedélyezett (mn)  tilos, tiltott, illegális
engedetlen (mn)  engedelmes, szófogadó, kezes, engedékeny, szelíd
engedetlenkedik (ige)  szót fogad vkinek , beilleszkedik vhova
engedetlenség (fn)  engedelmesség, szófogadás, kezesség
engedmény (fn)  felár, túlfizetés
engesztel (ige) vál  megharagít, felmérgesít
engesztelhetetlen (mn)  engedékeny, lágyszívű, könyörületes, irgalmas
énközpontúság (fn)  áldozatkészség, altruizmus szak
enyhe (mn)  intenzív, súlyos, elementáris, kiéleződött, kiélezett
 [bánásmód]: szigorú, kemény, könyörtelen, kíméletlen
 [kritika]: éles
 [szél]: erős, viharos, dermesztő, metsző, heves
 [éghajlat]: hideg, zord
 [tél]: csípős, kemény
enyhít (ige)  növel, fokoz, tetéz, elmélyít, kiélesít, túlfeszít
 nehezít, súlyosbít, szigorít
 túloz
enyhítő (mn)  [körülmény]: súlyosbító
 [kifejezés]: durva, közönséges, alpári
enyhül (ige)  erősödik, fokozódik, élénkül, növekedik, élesedik, kiéleződik, súlyosbodik
enyhülés (fn)  romlás, súlyosbodás, erősödés
ennyi (nm)  annyi
enyveskezű (mn) biz  tisztességes, becsületes
ép (mn)  csonka, csorba, hiányos, sérült, törött, tört, töredezett, roncsolt, foszlott, foghíjas
 beteg, fogyatékos, nyomorék, rokkant

 kóros, patológiás szak, patologikus szak
 [fog]: szuvas, odvas
 [fa]: korhadt, redves táj
 [gyümölcs]: törődött, ütődött, rohadt
épelméjű (mn)  őrült, elmebeteg, elmebajos, beszámíthatatlan, eszelős, háborodott,

tébolyodott, bolond biz, dilis biz, féleszű biz, hibbant biz, agyalágult pej, degenerált szak,
kretén szak
épelméjűség (fn)  elmezavar, őrültség, téboly
epés (mn)  szelíd, galambepéjű, jámbor, nyájas
épeszű (mn)  abnormális, beszámíthatatlan, gyengeelméjű, őrült, félbolond, félkegyelmű,
félőrült, bolond biz, ütődött biz, habókos táj
epilógus (fn)  prológus, előszó, előhang
épít (ige)  lebont, szétszed
 rombol, pusztít, megsemmisít
építés (fn)  rombolás, lebontás, pusztítás
építkezik (ige)  rombol, lebont
építő (mn)  romboló, pusztító, destruktív id
épkézláb (mn)  mozgássérült, fogyatékos, rokkant
 hasznavehetetlen, használhatatlan, rossz
 [ötlet]: lehetetlen, kivitelezhetetlen, irreális
épül (ige)  összeomlik, összedől, porlad vál
 visszaesik, romlik
épülés (fn)  romlás, pusztulás
érces (mn)  [hang]: fátyolos, tompa, halk
érdekazonosság (fn)  érdekellentét
érdekegyezés (fn)  érdekellentét, nézeteltérés, összecsapás
érdekel (ige)  untat
érdekellentét (fn)  érdekegyezés, érdekazonosság, nézetazonosság, egyetértés
érdekelt (mn)  kívülálló, laikus, outsider id
érdekes (mn)  unalmas, érdektelen, elcsépelt, monoton, egyhangú, üres
 szokványos, átlagos, mindennapos
érdekesség (fn)  unalom, szürkeség
érdekfeszítő (mn)  unalmas, érdektelen, lapos, üres, egyhangú, száraz
érdeklődés (fn)  közömbösség, közöny, érdektelenség, motiválatlanság
 mellőzés, negligálás id
érdeklődik (ige)  unatkozik, belefárad
érdeklődő (mn)  közömbös, motiválatlan, érdektelen, unott, elfásult
érdektelen (mn)  érdekfeszítő, izgalmas, érdekes, lebilincselő, szórakoztató, csodálatra
méltó, észbontó, megkapó, blikkfangos biz
 lelkes, buzgó, tevékeny, vágyakozó, szuggesztív
 jelentőségteljes, kulcsfontosságú, világraszóló, szenzációs biz
érdektelenség (fn)  törődés, együttérzés, érdeklődés, részvét, empátia id
 lelkesedés, indulat
érdem (fn)  szégyen, gyalázat, bűn, hiba
érdemes (mn)  érdemtelen, méltatlan, jogosulatlan
érdemi (mn)  lényegtelen, mellékes, marginális
érdemleges (mn)  mellékes, marginális
érdemtelen (mn)  megérdemelt, jogos

 érdemes, méltó
érdemtelenül (hat-ragos mn)  jogosan, méltán
érdes (mn)  csiszolt, sima, csúszós
 [modor]: udvarias, kifinomult, figyelmes
 [hang]: lágy
 [arcbőr]: selymes, bársonyos
erdősít (ige)  irt, kivág, kitermel
erdősítés (fn)  fakitermelés
erdőtelepítés (fn)  fakitermelés
ered (ige)  torkollik, beletorkollik, beömlik
eredet (fn)  következmény, végkifejlet, folyomány
 következtetés, konzekvencia szak
eredeti I. (mn)  későbbi, módosított
 mesterséges, másolt, hamisított
 természetellenes, hamis
 elcsépelt, szokványos, banális, mindennapi
eredeti II. (fn)  utánzat, hamisítvány
 lenyomat, kópia, másodpéldány, másolat, változat
 reprodukció, imitáció
 fordítás
eredmény (fn)  eredménytelenség, bukás, sikertelenség
 ok, előzmény, eredet, feltétel
 befektetés, ráfordítás
eredményes (mn)  eredménytelen, sikertelen, hiába, hasztalan, sziszifuszi
eredményesség (fn)  eredménytelenség, kudarc, sikertelenség
eredménytelen (mn)  hatékony, hathatós, effektív, produktív, termékeny, eredményes,

gyümölcsöző
eredménytelenség (fn)  eredmény, siker, gyümölcs, pozitívum, vívmány, hatásosság
erély (fn)  határozatlanság, bizonytalanság
erélyes (mn)  erélytelen, határozatlan, bizonytalan, gyengekezű, erőtlen
erélytelen (mn)  erélyes, energikus, határozott, keménykezű, dörgedelmes vál
erény (fn)  romlottság, züllöttség, erkölcstelenség
 bűn, vétek, hiba, szégyenfolt, hiányosság
erényes (mn)  erkölcstelen, romlott, rossz, feslett, züllött, erénytelen
erénytelen (mn)  erényes, erkölcsös
ereszkedik (ige)  emelkedik
 kapaszkodik, felmászik
ereszt (ige)  visszatart, visszafog
éretlen (mn)  [gyümölcs]: érett, túlérett, édes, piros
 fejlett, felnőtt
 kiérlelt, kiművelt, kidolgozott
éretlenség (fn)  érettség, komolyság
eretnek (fn)  igazhitű, hithű, hívő
érett (mn)  éretlen, savanyú, zöld
 fejletlen
 tapasztalatlan, zöldfülű, gyermeteg, gyermekded, gyermekes, infantilis, tacskó biz,

hátulgombolós pej, süldő táj
 átgondolatlan, elhamarkodott, kialakulatlan, kiforratlan

érezhetetlen (mn)  érezhető, érzékelhető, észrevehető
érezhető (mn)  érezhetetlen, észrevehetetlen, tapasztalhatatlan, rejtett, láthatatlan
éreztet (ige)  titkol, leplez
érint (ige)  [témát]: átugrik
érintetlen (mn)  kibontott, megbontott
érintett (mn)  pártatlan, kívülálló
érintőleges (mn)  alapos, tüzetes, részletes, beható, intenzív
érkezés (fn)  indulás, távozás, elmenetel
érkezik (ige)  távozik, indul, megy
erkölcs (fn)  erkölcstelenség, züllöttség, feslettség
erkölcsi (mn)  [elismerés]: anyagi
erkölcsös (mn)  erkölcstelen, romlott, züllött, feslett, kicsapongó, szeméremsértő, céda

durva, rongy durva
 immorális, amorális, tisztességtelen, aljas, rossz
erkölcstelen (mn)  tisztességes, becsületes, feddhetetlen, jellemes, erkölcsös, morális
 erényes, romlatlan, tiszta, makulátlan
erkölcstelenség (fn)  erkölcs, moralitás, tisztesség
ernyed (ige)  frissül, erősödik, megújul
 fokozódik, emelkedik, növekszik
ernyedt (mn)  feszes, friss, hamvas
erő (fn)  gyengeség, erőtlenség, impotencia
erőlködik (ige)  pihen
erőltet (ige) pej  ráhagy
erőltetett (mn)  kényelmes, laza, könnyed, fesztelen
 természetes, valódi, valós
erőnlét (fn)  fáradtság, kimerültség
erős (mn)  gyenge, erőtlen, reszketeg, roskatag, bágyatag vál
 sebezhető, védtelen, megtámadható
 sovány, vékony, törékeny, nyápic, csenevész, vézna, vékonypénzű rég
 billenékeny, ingatag, rozoga
 [ital]: könnyű
 [hang]: suttogó, rekedt, halk, tompa
 [kávé]: híg, gyenge
 [szél]: enyhe, könnyű
 [jellem]: ingadozó, befolyásolható, labilis id
erősít (ige)  gyengít, elerőtlenít, szelídít
 visszafog, lassít, fékez, tompít, közömbösít
 elbont, szétszed, levesz
 [ruha]: soványít, karcsúsít, slankít biz
 [kapcsolatot]: megszakít, felbont, megszüntet
erőskezű (mn)  erélytelen, gyenge, gyengekezű, engedékeny
erősödik (ige)  gyengül, satnyul, sorvad, ernyed, halványodik
 múlik, oszlik, alábbhagy, szűnik, enyhül, csillapodik, csendesedik, apad
 [érdeklődés]: csökken, fogy, lassul, visszaesik, lankad, lanyhul
 [gyanú]: eloszlik, szertefoszlik
erőszak (fn)  szelídség, emberség, béke
 gyengeség
erőszakkal (hat-ragos fn)  szépszerével

erőszakos (mn)  gyengéd, szelíd, jámbor, visszahúzódó
 [hang]: visszafojtott, halk
erőteljes (mn)  erőtlen, gyenge, nyeszlett biz
 bizonytalan, határozatlan, döntésképtelen
erőtlen (mn)  életerős, erős, izmos, teherbíró, acélos, energikus, győzhetetlen rég
 határozott, erélyes, kemény
 [érvelés]: hatásos, meggyőző, elsöprő
 [hang]: élénk, erőteljes, zengő, zengzetes
 [sikoly]: velőtrázó
erőtlenedik (ige)  erősödik, izmosodik, edződik
erőtlenség (fn)  erő, energia, intenzitás
erővel (hat-ragos fn)  szépszerével
erre (hsz)  arra
erről (hsz)  arról
ért (ige)  félreért
érték (fn)  értéktelenség
 bóvli, limlom, mütyür, vacak, vacakság, vicikvacak
értékcsökkenés (fn)  értéknövekedés, drágulás
értékcsökkentés (fn)  felértékelés
értékel (ige)  lebecsül, lenéz, gúnyol, lefitymál, ócsárol
értékelhetetlen (mn)  minősíthető
értékelhető (mn)  minősíthetetlen
értékes (mn)  értéktelen, ócska, olcsó, bóvli, krajcáros rég
 tartalmatlan, hitvány, igénytelen, silány pej, pocsék pej
értékesít (ige) vál  vásárol, vesz, beszerez
 termel
értékesítés (fn)  beszerzés
értékesíthetetlen (mn)  értékesíthető, eladható, keresett
értékesíthető (mn)  értékesíthetetlen, eladhatatlan, bóvli
értéknövekedés (fn)  értékveszteség, értékcsökkenés, devalválódás szak
értéktelen (mn)  értékes, drága, becses, nagybecsű, megfizethetetlen
 kiváló, nagyszerű, remek, színvonalas, tartalmas, fontos, jelentős
értéktelenség (fn)  érték, becs
értékveszteség (fn)  értéknövekedés, drágulás
értelem (fn)  ostobaság, butaság, balgaság
 értetlenség
 érzelem, szív
értelmes (mn)  buta, ostoba, tökkelütött, stupid, féleszű biz, hibbant biz, dilis biz, bolond

biz, süsü biz, szamár biz, gyagya szleng
 [tekintet]: tompa, zavaros, értetlen
 [javaslat, terv]: áttekinthetetlen, értelmetlen, érthetetlen, esztelen, oktalan, badar,

eszeveszett
értelmesség (fn)  zagyvaság
értelmetlen (mn)  értelmes, okos, bölcs, zseniális
 célravezető, reális, egyértelmű, érthető, logikus, racionális
 [kifogás]: indokolt, jogos
értelmi (mn)  érzelmi, lelki, emocionális id
értesít (ige)  elhallgat, eltitkol

értetlen (mn)  értelmes, belátó, józan
 toleráns
értetlenkedik (ige)  megért, felfog, kapiskál biz
értetlenség (fn)  értelem, megértés
érthetetlen (mn)  érthető, világos, tiszta, egyértelmű
érthetetlenség (fn)  érthetőség
érthető (mn)  érthetetlen, félreérthető, zavaros,

zagyva, felfoghatatlan, kusza,
szövevényes, homályos
érthetőség (fn)  érthetetlenség
érv (fn)  cáfolat, ellenérv
érvényes (mn)  érvénytelen, elévült, hatálytalan, tárgytalan, semmis
érvényesít (ige)  érvénytelenít, hatálytalanít, megsemmisít, visszavon, visszacsinál
érvényesség (fn)  lejárat
érvényesül (ige)  elkallódik, elvész, elsikkad
érvénytelen (mn)  érvényes, hatályos, szabályos, jogos, fennálló, jó
érvénytelenít (ige)  érvényesít, elismer, elfogad, megpecsétel, kodifikál id, ratifikál id
érvénytelenítés (fn)  hatálybaléptetés
érzékelhetetlen (mn)  érzékelhető, tapasztalható, észlelhető, konkrét
érzékelhető (mn)  érzékelhetetlen, elvont, absztrakt
érzékeny (mn)  érzéketlen, részvétlen, közönyös, közömbös
 erős, ellenálló, rezisztens id
 [műszer]: pontatlan
érzékenység (fn)  érzéketlenség, tompaság, közömbösség, közöny
érzéketlen (mn)  érző, együttérző, érzékeny, jóérzésű
 melegszívű, emberséges, kíméletes
érzéketlenség (fn)  érzékenység, fogékonyság
érzékfölötti (mn)  kézzelfogható
érzéki (mn)  elvont, fogalmi, égi, szellemi
 hideg, frigid, szűzies
érzelem (fn)  értelem
érzelmes (mn)  rideg, kemény, szenvtelen
érzelmi (mn)  értelmi, szellemi, intellektuális, fogalmi
érző (mn)  érzéketlen, tompa, szenvtelen
 közönyös, barátságtalan
és (ksz)  vagy
esélyes (mn)  esélytelen
esélytelen (mn)  esélyes, jelölt, favorit biz
esélytelenség (fn)  esély, kilátás, távlat
eseménydús (fn)  eseménytelen, csendes, színtelen
eseménytelen (mn)  eseménydús, érdekes, színes, izgalmas
esendő (mn) rég  csalhatatlan, tökéletes
eseng (ige) vál  megkap, elér, kivív
 visszautasít, kikosaraz
esés (fn)  emelkedés
 növekedés, gyarapodás
esetenként (hsz)  gyakran, gyakorta, rendszeresen
esetleg (hsz)  biztosan, bizonyosan, tényleg, valóban, okvetlen, okvetlenül, kétségtelenül,
tagadhatatlanul

esetleges (mn)  biztos, rendszeres, elmaradhatatlan, stabil
esetlegesen (hat-ragos mn)  mindenáron
esetlegesség (fn)  szabály
esetlen (mn)  könnyed, kecses vál, sikkes biz
 [tréfa]: szellemes
esetlenség (fn)  báj, kecs vál, sikk biz
eshetőség (fn)  bizonyság
esik (ige)  felkel, feláll
 [eső]: eláll
 emelkedik, növekszik, nő, hatványozódik, ugrik
esküszegő (mn)  állhatatos, hűséges
esküvő (fn)  válás
esős (mn)  száraz, csapadékmentes, aszályos
 napsütéses, derült, szép
esőzés (fn)  aszály, szárazság, csapadékhiány
este I. (hsz)  reggel, hajnalban, napkeltekor
este, est II. (fn)  reggel, hajnal, napkelte
napfény, fény, világosság
esteledik (ige)  hajnalodik, pirkad, virrad, világosodik, pitymallik vál
ész (fn)  ostobaság, korlátoltság, butaság
 szív
észak (fn)  dél
északi (mn)  déli, délsarki, délszaki
Északi-sark (fn)  Déli-sark
észbontó (mn)  érdektelen
 megnyugtató
eszelős (mn)  épelméjű, normális, józan
eszerint (hsz)  aszerint
eszes (mn)  buta, ostoba, bugyuta, fafejű, eszeveszett, tökkelütött, üresfejű, stupid,

agyalágult pej, hülye durva, gyagya szleng
eszesedik (ige)  butul
eszeveszett (mn)  eszes, értelmes
eszik (ige)  koplal, böjtöl, éhezik
észlelhetetlen (mn)  észlelhető
észlelhető (mn)  észlelhetetlen, észrevehetetlen
eszme (fn)  realitás, valóság
 anyag
eszmei (mn)  valós, reális, tényleges, konkrét
 gyakorlati, tapasztalati, praktikus
eszmél (ige)  elájul, elalél vál
eszmélet (fn)  önkívület, ájultság, mámor
eszméletlenség (fn)  öntudat, eszmélet, éberség
észok (fn) rég  ellenérv
észrevehetetlen (mn)  észrevehető, látható, szembeszökő
észrevehető (mn)  észrevehetetlen, rejtett, láthatatlan
 elenyésző, jelentéktelen, hajszálnyi
észrevesz (ige)  elnéz
 elszalaszt

észrevétlen (mn)  látható, észrevehető, észlelhető
 kirívó
esszenciális (mn)  mellékes, marginális, lényegtelen
ésszerű (mn)  ésszerűtlen, illogikus, irracionális, esztelen, ostoba
 következetlen, okszerűtlen vál
ésszerűség (fn)  ésszerűtlenség, ostobaság, logikátlanság
ésszerűsít (ige)  bonyolít
ésszerűsödik (ige)  bonyolódik
ésszerűtlen (mn)  ésszerű, logikus, értelmes, racionális
ésszerűtlenség (fn)  ésszerűség
esztelen (mn)  épeszű, normális
 ésszerű, racionális, logikus
esztétikus (mn)  csúnya, taszító, ízléstelen
ételundor (fn)  étvágy
etetés (fn)  éheztetés
etikátlan (mn)  etikus, tisztességes, becsületes, sportszerű, erkölcsös
etikus (mn)  etikátlan, tisztességtelen, becstelen, erkölcstelen, amorális, sportszerűtlen
étkes (mn) táj  egyszálbélű, kákabélű, konyhagyalázó tréf
étkezik (ige)  koplal, éhezik, nélkülöz
étlen (mn)  jóllakottan
étlen-szomjan (mn)  jóllakottan
ettől (nm)  attól
étvágy (fn)  étvágytalanság, ételundor
étvágygerjesztő (mn)  gusztustalan, ízléstelen, étvágyrontó
étvágyrontó (mn)  étvágygerjesztő
étvágytalan (mn)  falánk, beles biz, bélpoklos táj
étvágytalanság (fn)  étvágy, ehetnék, gusztus biz
eufemisztikus (mn) szak  rosszalló, becsmérlő
eufória (fn)  letörtség, levertség, keserűség
evés (fn)  koplalás, éhezés
evés-ivás (fn)  fogyókúra
evészet (fn)  böjt, koplalás
evidens (mn)  kétséges, kétértelmű, zavaros
evilág (fn)  másvilág, túlvilág, örökkévalóság
évnyitó (fn)  évzáró
evolúció (fn) szak  visszafejlődés
évzáró (fn)  évnyitó
excentrikus (mn)  mindennapi, szokványos
 ésszerű, értelmes, normális
 koncentrikus szak
exhumál (ige)  eltemet vhova , temet vhova , elföldel, elhantol vál
exkluzív (mn)  hétköznapi, átlagos
 nyilvános, publikus
exkluzíve (hsz) id  bezárólag, hozzászámítva, hozzáadva, bevonva, inkluzíve id
exodus (fn) id  bejövetel
expediál (ige) szak  alkalmaz, megtart, foglalkoztat
explicit (mn) id  rejtett, látens, implicit id
export (fn)  import, behozatal, árubehozatal

exportál vhova (ige)  importál vhonnan , behoz vhonnan , beszállít vhonnan
exportáru (fn)  importáru
exportőr (fn)  importőr, beszállító, behozó
expressz (mn)  lassú
exspiráció (fn) szak  belégzés, belélegzés, beszívás, inspiráció szak
exspirál (ige) id  belélegez, inhalál id
extázis (fn)  levertség
extenzív (mn)  intenzív
 [mezőgazdaság]: belterjes
 restriktív id
extra (mn)  átlagos, normál
extravagáns (mn) id  természetes, szokványos, konvencionális
extrém (mn) vál  mértékletes, józan, normális
 jelentéktelen, elenyésző, csekély
 átlag, közép, középszerű
extrovertált (mn) szak  introvertált szak
ez (nm)  az
ezalatt (hsz)  azalatt
ezáltal (hsz)  azáltal
ezerféle (mn) egyhangú
ezért (nm és hsz)  azért
ezóta (hsz)  azóta
ezután (hsz)  ezelőtt, eddig, korábban
 mielőbb

F
fa (fn) szleng  jeles, ötös
facér (mn) biz  társas, foglalt, páros
 dolgozó
fád (mn) biz  szórakoztató
fafejű (mn)  éleseszű, okos, eszes
 rugalmas, nyitott
faggat (ige)  elmond, válaszol
 vall, elismer, beismer
faggatózik (ige)  válaszol, felel
fagy1 (ige)  olvad, enged
fagy2 (fn)  forróság, hőség, tűz
fagyás (fn)  olvadás, felengedés
 forrás
fagyáspont (fn)  forráspont
fagyaszt (ige)  olvaszt, melegít, hevít, forral
 meglágyít
fagyos (mn)  meleg, enyhe
 [légkör]: oldott, barátságos, szívélyes
 heves, szenvedélyes, érzéki, forró
fagypont (fn)  forrpont, forráspont
fair (mn) id  tisztességtelen, sportszerűtlen, unfair id
fájdalmas (fn)  fájdalommentes, fájdalmatlan
 örvendetes, örömteli, vidám
 boldog, jókedvű
fájdalmatlan (mn)  fájdalmas
fájdalom (fn)  öröm, vidámság, boldogság
fájdalommentes (mn)  fájdalmas, gyötrelmes, kínzó, fájó
 nehéz, bajos, bonyolult
fájlal (ige)  örül, örvendezik
fájó (mn)  fájdalommentes
 örömteli, vidám
fájós (mn)  jó, ép
fajtiszta (mn)  elfajzott, korcs
 hibrid
fakad (ige)  torkollik
fakezű (mn)  aranykezű
fakít (ige)  színesít, élénkít, tarkít
fakitermelés (fn)  erdőtelepítés, fásítás, erdősítés

fakivágás (fn)  fásítás
fakó (mn)  fényes, tükörfényes, színes, ragyogó
 vadonatúj, színpompás
 [arc]: pirospozsgás
 [hang]: erős, erőteljes, érces
fakul (ige)  színesedik, színesül, élénkül
fakultatív (mn) id  kötelező, előírt
fal (ige)  eszeget, csipeget, válogat
 koplal, böjtöl
falánk (mn)  étvágytalan, kákabelű biz
falatozik (ige)  koplal, böjtöl, éhezik
falaz (ige)  vkinek szleng: felad, elárul vkinek , beköp vkinek szleng
 lebont, lerombol
falfehér (mn)  [arc]: pirospozsgás
falu (fn)  város, nagyváros, metropolis id
falubeli (mn)  idegen
faluközpont (fn)  faluvég, faluszél, alvég táj, felvég táj
falusi (mn)  városi, fővárosi
faluvég (fn)  faluközpont
familiáris (mn)  rideg, távolságtartó, kimért
famulus (fn) rég  mester rég
fanatikus (mn)  józan, mértéktartó
fanatizál (ige)  lelohaszt, elkedvetlenít
fanatizmus (fn)  liberalizmus
fancsali (mn)  derűs, mosolygós, nevetős
fantasztikum (fn)  realitás
fantasztikus (mn)  reális, valós, valószerű, hihető
 átlagos, középszerű
fantázia (fn)  tény, valóság, való, realitás
fantáziadús (mn)  fantáziátlan, unalmas
fantáziál (ige)  megtervez, kigondol, kiagyal
fantáziátlan (mn)  szellemes, ötletes, leleményes, találékony, jópofa biz, fantáziadús
fantáziátlanság (fn)  fantázia, képzelőerő, lelemény
fantazmagória (fn)  tény, valóság, realitás
fantom (fn)  valóság, tény, realitás
fanyalog vmi miatt (ige)  áradozik vmiről , dicsér
fanyar (mn)  édes, érett, zamatos
 barátságos, szívélyes, kedves
fárad (ige)  erősödik, regenerálódik, megújul
 henyél, lustálkodik
fáradalom (fn)  lustálkodás
fáradékony (mn)  állóképes, erős, szívós
 fáradhatatlan, lankadatlan, aktív
fáradhatatlan (mn)  fáradékony, gyenge, enervált vál
fáradozik (ige)  lustálkodik, henyél
 elhanyagol, mellőz
 megpihen vhol
fáradság (fn)  pihenés

fáradságos (mn)  pihentető, könnyű
fáradt (mn)  friss, élénk, eleven, erős, kipihent, fürge
fáradtság (fn)  kipihentség, erőnlét, fittség
faragatlan (mn)  faragott, díszes, cikornyás
 finom, művelt, civilizált, iskolázott, kulturált
 udvarias, illedelmes
faragatlanság (fn)  illem, jólneveltség, tisztesség
faragott (mn)  faragatlan
faramuci (mn) biz  egyenes, egyértelmű
fáraszt (ige)  frissít, pihentet, üdít, nyugtat
 kímél, óv
fárasztó (mn)  pihentető, könnyű, frissítő
 érdekes, érdekfeszítő, lebilincselő
 kényelmes
fás (mn)  zsenge, friss
 omlós, puha
fasiszta (fn)  antifasiszta, fasisztaellenes, náciellenes
fasisztaellenes (mn)  fasiszta
fásítás (fn)  fakivágás, fakitermelés, tarvágás szak
fasizmus (fn)  antifasizmus
fásult (mn)  élénk, lelkes, lelkesedő, tevékeny, energikus, lobbanékony, megszállott, forró
 együttérző, érdeklődő
fásultság (fn)  megindultság, rajongás, elragadtatás, döbbenet, megrendülés
 lendület, felbuzdulás, hév vál
fatális (mn)  megelőzhető, elkerülhető
 korrigálható, javítható, jóvátehető
fátyolos (mn)  tiszta, világos, ragyogó
 [hang]: érces, zengő, csengő
favorit (mn) biz  kegyvesztett, eltaszított, kitagadott
 esélytelen, vesztes
favorizál (ige)  kiszúr vkivel biz, kitol vkivel biz, pikkel vkire biz
fázik (ige)  megsül, izzad
fázós (mn)  forróvérű, melegvérű
fecseg (ige) vál  hallgat, figyel
fecsegés (fn)  hallgatás, titoktartás, diszkréció vál
fecsegő (mn)  hallgatag, szűkszavú, szófukar, szótlan
 titoktartó, diszkrét
fecsérel (ige)  megtart, megőriz, felhalmoz
fed (ige)  kitakar, előtár
 felfed, kiszolgáltat, leleplez
fedd (ige)  dicsér, elismer, méltat, magasztal
feddhetetlen (mn)  erkölcstelen
feddhetetlenség (fn)  bűn, vétek, hiba
fedeles (mn)  fedetlen, nyitott, szabad
fedetlen (mn)  fedett, takart, zárt, csukott, fedeles
fedett (mn)  nyitott, fedetlen, szabad
fedez (ige)  kiad, elárul, felad, leleplez, feljelent
fedezetlen (mn)  fedezett

fedezett (mn)  fedezetlen
fedőlap (fn)  hátlap
fegyelem (fn)  rendbontás, fegyelmezetlenség, anarchia, rendetlenség, kilengés,

rendzavarás
fegyelmez (ige)  becéz, kényeztet, dédelget
fegyelmezetlen (mn)  fegyelmezett, összeszedett, katonás
fegyelmezetlenség (fn)  fegyelem, fegyelmezettség, jólneveltség, önfegyelem
fegyelmezett (mn)  fegyelmezetlen, neveletlen, rakoncátlan, féktelen, fékezhetetlen,

zabolátlan
 játékos
fegyelmezettség (fn)  fegyelmezetlenség
fegyenc (fn)  fegyőr, börtönőr
fegyőr (fn)  fegyenc, rab, fogoly, őrizetes szak
fegyveres (mn)  fegyvertelen, védtelen, harcképtelen
 civil, polgári, magán
fegyverkezés (fn)  leszerelés, lefegyverzés, demilitarizáció
fegyverletétel (fn)  harc, küzdelem, ellenállás
fegyverszünet (fn)  harc, csata, ellenségeskedés
fegyvertelen (mn)  fegyveres, felfegyverzett, katonai
fegyverzet (fn)  készületlenség, védtelenség
fehér (mn)  fekete, koromszínű, koromfekete
 színes
 [arcszín]: lebarnult, napsütötte, vörös
fehércseléd (fn) rég  férfi, férfiember
fehéredik (ige)  sötétedik
 kipirul, elvörösödik
 feketedik
fehérjedús (mn)  fehérjementes
fehérjementes (mn)  fehérjetartalmú, fehérjedús
fehérjetartalmú (mn)  fehérjementes
fehérlik (ige)  feketéllik, sötétlik
fehérnép (fn) rég  férfi, férfiember
fehérség (fn)  feketeség, sötétség
 pír
fejedelem (fn)  jobbágy, hűbéres, alattvaló rég
fejedelmi (mn)  egyszerű, szegényes, hétköznapi
fejenként (hsz)  együtt, együttesen, összesen
fejes (fn) biz  beosztott, alárendelt, alkalmazott, senki
fejetlen (mn)  ésszerű, rendezett, szervezett
fejetlenség (fn)  rend
fejlemény (fn)  előzmény, kiindulás
fejleszt (ige)  csökkent, leépít, visszafejleszt
fejlesztés (fn)  csökkentés, leépítés
fejletlen (mn)  érett, kiforrott, kifejlődött
 fejlett, erős, izmos
fejlett (mn)  fejletlen, csenevész, satnya, csökött táj
 serdületlen, éretlen, visszamaradott
 kezdetleges, elmaradott, primitív, vad

fejlődés (fn)  sorvadás, hervadás, hanyatlás, visszaesés, regresszió id
fejlődésképtelen (mn)  fejlődőképes
fejlődik (ige)  sorvad, hervad, satnyul, elsatnyul, elcsenevészedik
 hanyatlik, romlik, visszaesik vhova , stagnál, megáll, megreked vhol, vmiben
fejlődő (mn)  változatlan, stagnáló
 visszafejlődő
fejlődőképes (mn)  fejlődésképtelen
fejmosás (fn) biz  dicséret, elismerés
fejvesztett (mn)  józan, higgadt
fék (fn)  hajtóerő, lökés
 motor
fekete (mn)  fehér
 fényes, ragyogó
 derűs, vidám
 [üzlet] biz: tiszta, legális, törvényes
 [kártyában]: piros
 [rulettben]: vörös
feketebárány (fn)  üdvöske vál
feketedik (ige)  fehéredik
fekete-fehér (mn)  színes
feketéllik (ige)  fehérlik
feketeség (fn)  fehérség, fény, világosság
fékevesztett (mn)  mértéktartó, józan, visszafogott
fékez (ige)  gyorsít, nekilódul, hajt biz
 fokoz, növel
 ösztönöz vmire , bátorít vmire , nógat, noszogat, segédkezik vmiben
fékezett (mn)  korlátlan, szabad, korlátozatlan, fékevesztett, féktelen
fékezhetetlen (mn)  visszafogott, fegyelmezett, szófogadó
fékeződik (ige)  felgyorsul, megiramodik
fékezőerő (fn)  hajtóerő, lökés
fekszik (ige)  áll
 ül
 kel, ébred
 járkál, dolgozik, tevékenykedik
féktelen (mn)  józan, mértéktartó
 visszafogott, higgadt, fegyelmezett
féktelenség (fn)  önuralom, önmérséklet, visszafogottság
fektet (ige)  ébreszt, kelt
 foglalkozik vmivel , intéz
fekvő (mn)  álló, függőleges, vertikális szak
 mozgó
fekvőbeteg-ellátás (fn)  járóbeteg-rendelés, ambulancia szak
fel, föl (hsz és ik)  le
fél1 (ige)  bátorkodik, merészkedik, mer, merészel
fél2 (szn)  egész, teljes
felad (ige)  [kabátot]: levesz, lehúz, lesegít
 [küldeményt]: megkap
 fedez, leplez, bújtat

 ragaszkodik vmihez , kitart vmi mellett , végigcsinál, folytat, kivitelez
 [rejtvényt]: megfejt
 ellenáll vminek , védekezik, megvéd
feladat (fn)  megoldás, megfejtés, eredmény
feladó (fn)  címzett
 vevő, fogadó
felajánl (ige)  visszavon, visszakozik vhonnan , visszalép vhonnan
 elutasít, elvet
felajz (ige)  lehűt, lecsendesít, lecsillapít
felajzott (mn) vál  nyugodt, kiegyensúlyozott
felakaszt vhova (ige)  levesz vhonnan , leemel vhonnan , leakaszt vhonnan
feláldoz (ige)  megtart, ragaszkodik vmihez
feláll (ige)  leül, letelepszik, elhelyezkedik
 leszáll, lelép
 elesik, eldől, felborul
 lekonyul, elernyed, ellazul
 hajol, lehajol, leguggol, letérdel
felállít (ige)  leültet, letelepít
 eldönt, feldönt, felborít, billent, felfordít, lefektet
 lerombol, tönkretesz, feloszlat
 leszerel, szétszed, lebont, összecsuk
félálom (fn)  alvás
felapróz (ige)  [erőt]: összeszed, összegyűjt, összpontosít
felár (fn)  árengedmény
felbátorít (ige)  elbátortalanít, elcsüggeszt, elbizonytalanít, elkedvetlenít
 megijeszt, megrémít, megfélemlít, nyomaszt, lever
felbátorodik (ige)  elgyávul, elbizonytalanodik, megszeppen, megrémül
felbecsülhetetlen (mn)  értéktelen, hitvány
félbehagy (ige)  folytat, fenntart
 elvégez, kivitelez, megvalósít
felbélyegzett (mn)  bérmentesített
félbemarad (ige)  folytatódik, tart, folyik
félbemaradt (mn)  befejezett, teljes, kész
felbérel (ige)  elbocsát, elküld, meneszt
félbeszakad (ige)  folytatódik, tart, folyik, lezajlik
félbeszakít (ige)  folytat, csinál
 megcsinál, bevégez, kivitelez
 meghallgat, végighallgat
felbillen (ige)  helyreáll, konszolidálódik
felbiztat (ige)  elbátortalanít, elbizonytalanít
félbolond (mn)  épeszű, normális, beszámítható
felbolydul (ige) vál  elcsitul, elpihen, lecsillapodik
felbomlaszt (ige)  megszervez, létrehoz, alapít
 megerősít, helyreállít
felbomlik (ige)  rögzül, megerősödik, megszilárdul
 megmarad
 létrejön, összeáll, egyesül vmivel , fuzionál vmivel

 összeverődik
felbont (ige)  [küldeményt]: lezár, lepecsétel, leragaszt
 [szerződést]: megköt, érvényesít, jóváhagy
 megerősít, megszilárdít
felbontatlan (mn)  felbontott, kibontott, kinyitott
felbontott (mn)  felbontatlan, lezárt, érintetlen
felborít (ige)  visszaállít, felállít
 helyreállít, visszarendez
felborul (ige)  feláll, visszabillen, helyreáll
 [terv]: megvalósul
felbosszant (ige)  lecsillapít, megnyugtat, lehűt, megbékít, megkövet rég
felbőszít (ige)  lecsillapít, kiengesztel, kibékít
felbőszül (ige) vál  lecsillapodik, megnyugszik, megbékél
felbujt (ige)  lebeszél vmiről , visszafog, visszatart vmitől , nyugtat, csitít
felbujtó (mn)  békítő, csillapító, nyugtató
felbukik (ige)  feláll
felbukkan (ige)  lemerül vhova , elsüllyed, lemegy vhova , leereszkedik

vhova ,

alábukik vhova , aláhanyatlik vhova , alámerül vhova , merül
 lapul, bújik
 eltűnik, elvész
felbuzdul (ige)  elcsügged, elkedvetlenedik, lecsillapodik
felbuzdulás (fn)  apátia, közöny, fásultság
felcipel vhova (ige)  levisz vhova , lecipel vhova , lehoz vhova , lehord vhova
felcsap (ige)  becsuk, becsap, bezár
 [indulat]: megszűnik, elalszik, lecsendesedik
[láng]: visszahúzódik, pislákol
felcsatol (ige)  levesz, lecsatol
felcsattan (ige)  elcsendesül, elhalkul
 megnyugszik, lehiggad, megjuhászodik
felcsavar (ige)  lecsavar, kicsavar, leszed
 legombolyít, letekercsel, kigöngyöl
 elolt, kikapcsol, lezár
felcsendül (ige)  elhallgat
felcserél (ige)  helyreállít, elrendez
felcsévélődik (ige)  letekeredik, lecsavarodik, legombolyodik
felcsigáz (ige)  lecsillapít, lehűt, kijózanít
felcsillan (ige)  elalszik, ellobban, kihuny
feldagad (ige)  lelohad, lelappad
feldereng (ige)  elhalványul
felderít (ige)  titkol, leplez, palástol, fedez, elhomályosít, elfátyoloz, eltussol biz
 elszomorít, elcsüggeszt, megbánt, elkedvetlenít, elkeserít
felderül (ige) vál  elkomorul, elszomorodik, elkomolyodik, megkeseredik, elszontyolodik

biz
 elborul, beborul, befelhősödik, besötétedik, elsötétedik
feldicsér (ige)  leértékel, gyaláz, becsmérel, alábecsül, lehúz szleng
feldíszít (ige)  elcsúfít, elrondít pej
feldob (ige)  leejt vhova , letaszít vhova , lelök vhova

 szleng: lelohaszt, visszafog, elkeserít, lesújt, lever, megvisel
feldobódik (ige)  elkedvetlenedik, elkomorodik, elcsügged, megkeseredik
feldobott (mn) szleng  elkeseredett, lehangolt, rosszkedvű, kedveszegett
feldolgozatlan (mn)  feldolgozott, megmunkált
feldolgozott (mn)  feldolgozatlan, megmunkálatlan, nyers
feldől (ige)  visszaáll, feltápászkodik
feldönt (ige)  felállít, visszaállít, visszatesz
 helyreállít, helyrehoz
feldúl (ige) vál  helyreállít, felújít, újjáépít, visszaállít
 lecsillapít, megnyugtat, enyhít, andalít
feldúlt (mn)  nyugodt, higgadt, flegma biz
felduzzad (ige)  lelohad, eloszlik, leenged
 leapad, szétszéled, feloszlik
feldühít (ige)  megnyugtat, lehűt, megbékít, lecsendesít
feldühödik (ige)  lecsillapodik, megnyugszik, megbékél vmivel
felé (nu)  felől
felebarát (fn)  ellenség, ellenfél, rosszakaró
felébred (ige)  elalszik, elszenderedik, elszundít, elszunnyad
 kialszik, elhamvad, ellobban
 elkábul, elbódul
felébredés (fn)  elalvás
felébreszt (ige)  elálmosít, elbágyaszt, elkábít, elbódít, elzsongít
elfáraszt, kimerít, ellankaszt, eltikkaszt
 elolt, lelohaszt, kihűt
 lefektet, elaltat
feled (ige) vál  emlékszik vkire, vmire , emlékezik vkire, vmire
feledékeny (mn)  gondos, figyelmes, körültekintő
feledékenység (fn)  emlékezet
feledés (fn)  emlékezés, memória
feledhetetlen (mn)  tűnő, röpke, átmeneti
felegyenesedik (ige)  leül, lehajlik, lehajol, leborul, letérdel, ledől
 meggörnyed, meggörbül, összegörnyed
felejt (ige)  emlékszik
felel (ige)  hallgat, figyel
 kérdez, vallat, kérdezősködik, kikérdez, feleltet
felél (ige)  megtakarít, meghagy, félrerak, összegyűjt, összespórol biz
feléled (ige)  elájul, elszédül, elalél vál
 elfárad, kifárad, kimerül
 [tűz, szenvedély]: kihuny, kialszik, elhamvad
félelem (fn)  bátorság, mersz, kurázsi biz
felélénkít (ige)  elfáraszt, lehangol, álmosít, elálmosít, elbágyaszt, megbénít, deprimál id
felélénkül (ige)  lelohad, kifárad, kimerül, ellanyhul, eltunyul
felélénkülés (fn)  kifáradás, kimerülés
felelés (fn)  feleltetés, kérdezés, vizsgáztatás, számonkérés
feléleszt (ige)  megszüntet, eloszlat, megsemmisít
 elbágyaszt
felelet (fn)  kérdés, tudakozódás, kérdezősködés
 számonkérés, feleltetés, vizsgáztatás

felelevenít (ige)  kimerít, fáraszt
 megszüntet, eltüntet, megsemmisít
felelő (mn és fn)  kérdező, vizsgáztató
 hallgató
felelős (fn)  illetéktelen
 vétlen, ártatlan
 felelőtlen, meggondolatlan, megbízhatatlan
felelősség (fn)  felelőtlenség, meggondolatlanság, nemtörődömség
felelősségérzet (fn)  könnyelműség, gondatlanság, felelőtlenség
felelősségteljes (mn)  felelőtlen, meggondolatlan, nemtörődöm, lelkiismeretlen
felelőtlen (mn)  megbízható, felelősségteljes, kötelességtudó
 komoly, állhatatos, elszánt
felelőtlenség (fn)  megfontoltság, elővigyázatosság, körültekintés, felelősség,

felelősségérzet, kötelességtudás
feleltet (ige)  vizsgázik, felel
feleltetés (fn)  felelés
felemás (mn)  összeillő, passzoló biz
felemel (ige)  letesz, lerak
 lesüllyeszt, lealacsonyít, tönkretesz
 [fejet]: lehorgaszt, leszeg, lehajt
 [árat]: csökkent, levisz, lever
 [hangot]: lehalkít
felemelkedés (fn)  hanyatlás, visszaesés, visszalépés
felemelkedik (ige)  lehorgad, lehajlik, lekonyul
 leül, leborul, leguggol, letérdel
 [repülőgép]: leszáll, landol, leereszkedik
 alámerül, alászáll, alábukik, lebukik, lemegy
 lesüllyed, lecsúszik, lezüllik, lealjasodik, deklasszálódik id
 visszaesik, hanyatlik
felemelő (mn)  [érzés]: lesújtó, kiábrándító, lehangoló, leverő, megrázó
felemészt (ige)  megőriz
felenged (ige)  visszatart
 leküld
 megkeményedik, megfagy, befagy
 megszilárdul, megköt, megdermed
 [folyadékot]: sűrít, töményít
 szorong, begubózik, begombolkozik biz
félénk (mn)  bátor, merész, hősies, hősi, vitéz
 határozott, magabiztos, talpraesett
 önhitt, vakmerő, vagány biz
 kacér
félénkség (fn)  bátorság, merészség, vitézség, önbizalom
 önhittség, vakmerőség
felépít (ige)  lebont, lerombol, megsemmisít
 szétszed, szétbont
felépítés (fn)  lerombolás
felépül (ige)  megbetegszik, lebetegedik
 meghiúsul

 összeomlik
felereszt (ige)  visszatart
 leküld
 sűrít, töményít
felerősít (ige)  leválaszt, elold, leszerel
 [hangerőt]: lehalkít, csökkent, mérsékel
felerősödik (ige)  csökken, mérséklődik, gyengül, lanyhul, csillapodik, alábbhagy, elül
felértékel (ige)  lenéz, lekicsinyel, ócsárol, lefokoz, aláértékel, lehúz szleng
felértékelés (fn)  leértékelés, értékcsökkentés, devalváció
felértékelődés (fn)  pénzromlás
feleség (fn)  férj
felesket (ige)  lemondat, visszahív
felesküszik (ige)  lemond, visszavonul, leköszön
felesleg (fn)  hiány, deficit, híja vminek
felesleges (mn)  szükséges, fontos, hasznos, tanulságos, célszerű, elengedhetetlen
feleszmél (ige)  elalél vál
féleszű (mn) biz  épelméjű, okos, értelmes
felett, fölött (nu)  alatt
felettébb (hsz) vál  kissé, alig
felettes (fn)  beosztott, alárendelt, alkalmazott
felez (ige)  megkétszerez, megkettőz, megdupláz
felfakad (ige)  betokosodik, betokozódik
felfal (ige)  meghagy
felfed (ige)  elrejt, elhallgat, palástol, leplez, takargat, titkol
 fed, takar
felfedez (ige)  keres, kutat
 eldug, elrejt
 eltitkol, elhallgat
felfedezés (fn)  keresés, kutatás
felfedezetlen (mn)  felfedezett, megtalált
felfedezett (mn)  felfedezetlen
felfegyverez (ige)  lefegyverez, leszerel, demilitarizál
felfegyverkezik (ige)  lefegyverez, demilitarizál
felfegyverzett (mn)  fegyvertelen, védtelen
felfejt (ige)  összevarr, megvarr, levarr
felfelé, fölfelé (hsz)  lefelé
felfog (ige)  leenged, leereszt
 kiönt, kiszór, kidob
 elejt, hullajt, ejt
felfogad (ige)  elbocsát, meneszt, kirúg biz
felfoghatatlan (mn)  érthető, követhető, felfogható, kézzelfogható
felfogható (mn)  felfoghatatlan, érthetetlen
felfordít (ige)  felállít, visszafordít
felfordulás (fn)  rend, nyugalom, béke
felforgat (ige)  elrendez, helyreállít, rendszerez
felforr (ige)  lehűl, kihűl
felforral (ige)  lehűt, kihűt
felforrósodik (ige)  lehűl, lecsillapodik, megnyugszik

felfortyan (ige) vál  megnyugszik, lecsillapodik, lehiggad
felföld (fn)  alföld, síkság
felfrissít (ige)  agyoncsigáz, kitikkaszt, legyengít, kimerít, kifáraszt, ellankaszt
felfrissül (ige)  kifárad, kimerül, elcsigázódik, ellanyhul, elpilled, kitikkad, eltikkad,

eltörődik, eltunyul, ellankad vál, lehervad biz, meggebed durva
felfrissülés (fn)  kimerülés, kifáradás
felfúj (ige)  leenged, leereszt, lelohad, leapad
 biz: kicsinyít
felfut (ige)  csökken, lemegy, visszahúzódik
felfuttat (ige)  visszafejleszt, leépít
felfuvalkodik (ige)  szerénykedik
felfuvalkodott (mn)  szerény, alázatos, visszahúzódó
felfüggeszt (ige)  folytat, elvégez, megcsinál, kezel
felfüggesztés (fn)  folytatás
felgöngyöl (ige)  legombolyít, legöngyöl, leteker
felgöngyölít (ige)  leteker, legombolyít
 [ügyet]: leplez, takargat, palástol, eltussol biz
felgördül (ige)  [függöny]: legördül, leereszkedik, lehull
felgyógyul (ige)  megbetegszik, lerobban szleng
felgyorsul (ige)  fékeződik, lassul, mérséklődik
felgyújt (ige)  elolt
 leolt, lekapcsol
 [kedélyt]: lecsendesít, lehűt, lecsillapít
felgyúl (ige)  kialszik, kihuny, elhamvad
 elmúlik, megszűnik
felgyullad (ige)  elalszik
felgyülemlik (ige)  szétszóródik, eloszlik, elfogy, elfolyik
felgyűr (ige)  leereszt, leenged, lehajt
felháborít (ige)  megnyugtat, lecsillapít
felháborító (mn)  megnyugtató, csillapító, jóleső
 [viselkedés]: finom, illedelmes, megfelelő
felháborodik vmin (ige)  lecsillapodik, lehiggad, megenyhül, megbékél vmivel
felháborodott (mn)  nyugodt, higgadt, békés
felhagy vmivel (ige)  folytat, befejez, elvégez, végez vmivel , megcsinál
 rászokik vmire , rákap vmire biz
 kitart vmi mellett
felhajt1 vhova (ige)  lekerget vhonnan , lezavar vhonnan
felhajt2 (ige)  [ruhát]: leenged, leereszt, lehajt
 [italt]: kortyolgat, iszogat
felhalmoz (ige)  szétszór, eltékozol, elkölt
felhalmozás (fn)  fogyasztás
felhalmozódás (fn)  szétszóródás, széthullás
felhalmozódik (ige)  szétszóródik, leapad, széthullik
 csökken, fogy
felhangol (ige)  elszomorít, nyomaszt, elkeserít, lehangol
felhangolt (mn)  lehangolt, szomorú, kedvetlen
 [hangszer]: lehangolódott

felhangosít (ige)  lehalkít, lecsendesít
felhangosodik (ige)  elhalkul, lehalkul, elcsöndesedik
felhangzik (ige)  elhalkul, elhal, elnémul
felhasznál (ige)  megtart, félretesz, meghagy, raktároz, felhalmoz, halmoz
 elpazarol, szétszór, eltékozol, elherdál
 termel
felhasználhatatlan (mn)  felhasználható
felhasználható (mn)  felhasználhatatlan, hasznavehetetlen, ócska
felhatalmaz (ige)  eltilt
felhatalmazott (mn)  illetéktelen, hívatlan, jogosulatlan
felhergel (ige)  lecsillapít, megnyugtat, lecsendesít
felhergelődik (ige)  lenyugszik
felhevít (ige)  lehűt, behűt
 lecsillapít, megnyugtat, lecsöndesít
felhevül (ige)  megnyugszik, lehűl, lecsillapodik
felhígít (ige)  sűrít, töményít, besűrűsít, összesűrít, beránt
felhígított (ige)  sűrített, tömény
felhígul (ige)  besűrűsödik, koncentrálódik
felhív (ige)  leküld
félhivatalos (mn)  hivatalos, törvényes
felhizlal (ige)  lefogyaszt, koplaltat, éheztet
félhomály (fn)  ragyogás, fényesség, világosság
felhord (ige)  vhonnan : lehord vhova , levisz vhova , leszállít vhova
 [festéket]: lekapar, levakar, leszed
felhoz vhonnan (ige)  levisz vhova , lecipel vhova
felhős (mn)  [idő]: derült, napfényes, napos, felhőtlen, verőfényes, tiszta, szép
 [hangulat]: vidám, mosolygós, nevetős
felhősödik (ige)  kiderül, kitisztul
felhőtlen (mn)  borús, borongós, felhős
 boldogtalan, nehéz, viszontagságos
felhúz (ige)  leenged, leereszt, levon
 [ruhát]: levesz, lehúz
 [építményt]: lebont, szétszed, lerombol
 biz: megnyugtat, lecsillapít, lecsöndesít
felibe-harmadába (hsz)  egészen, teljesen
felidegesít (ige)  megnyugtat, lecsillapít, megbékít
felidéz (ige)  elfelejt
félig (hsz)  egészen, teljesen, végig
 színültig
félig-meddig (hsz)  teljesen, maradéktalanul, egészen, testestül-lelkestül
felindul (ige)  megnyugszik, lecsillapodik, lehiggad
felindulás (fn)  nyugalom, higgadtság, hidegvér
felindult (mn)  higgadt, nyugodt, békés
felindultság (fn)  nyugalom, béke
felingerel (ige)  megnyugtat, lecsillapít, megbékít
felismer (ige)  eltéveszt, összecserél vkivel, vmivel , elnéz, összetéveszt

vmivel
felismerés (fn)  tévedés

vkivel,

felismerhetetlen (mn)  felismerhető, kivehető, azonosítható
felismerhető (mn)  felismerhetetlen, azonosíthatatlan, kivehetetlen
felizgat (ige)  megnyugtat, lecsillapít, lehiggaszt, elandalít vál
felizgatott (mn)  nyugodt, egykedvű
felizgul (ige)  megnyugszik, lecsillapodik, lehiggad
feljárat (fn)  lejárat
feljavít (ige)  leront, tönkretesz
 gyengít
feljavul (ige)  leromlik, tönkremegy
feljebbvaló (fn)  beosztott, alattvaló rég
feljegyez (ige)  kitöröl, töröl
feljelent (ige)  fedez, falaz vkinek szleng
feljogosít vmire (ige)  eltilt, megtilt
feljön (ige)  hanyatlik, visszaesik
 lemegy, lenyugszik, leszáll, alábukik, alámerül
feljut (ige)  lekerül, leesik, lebukik
felkacag (ige)  elpityeredik, felzokog
felkap (ige)  elejt, eldob, elhajít
 [ruhát]: levet, levesz, ledob
 mellőz, hanyagol, elfelejt, ejt szleng
felkapaszkodik vhova (ige)  leereszkedik vhova , lemegy vhova , lejön vhova ,

lesiklik vhol
 lecsúszik, lezüllik, visszaesik
felkapcsol (ige)  lecsatol
 lekapcsol, lezár, leolt
felkapott (mn) biz  elfelejtett, mellőzött
 népszerűtlen, ismeretlen
felkaptat (ige)  lemászik
felkarol (ige)  akadályoz, gátol, gáncsol, fúr biz
felkavar (ige)  leülepít, ülepít
 tisztáz, rendez
 megnyugtat, megvigasztal, elsimít, andalít
felkavarodik (ige)  leülepedik, leszáll, leül
 megnyugszik, lecsillapodik, lehiggad
felkavart (mn)  higgadt, nyugodt, békés
felkecmereg vhova (ige)  lemászik vhonnan
félkegyelmű (mn)  okos, épeszű, normális
felkel (ige)  lefekszik, leheveredik, lepihen
 [Nap]: leszáll, aláhanyatlik, alábukik, lemegy, lenyugszik
 elesik, eldől, elvágódik
 vmi ellen : beletörődik vmibe , elfásul, engedelmeskedik vkinek
felkelés (fn)  lefekvés
 engedelmesség
 elnyomás, eltiprás
felkelő (mn)  [Nap]: lenyugvó
 elnyomó
felkelt (ige)  lefektet, elaltat

felken vmire (ige)  lemos vmiről , leszed vmiről
felkerekedik (ige)  letelepedik vhol , megáll vhol
felkerget vhova (ige)  lekerget vhonnan , lezavar vhonnan
felkért (mn)  kéretlen, hívatlan, illetéktelen
felkerül vhova (ige)  lekerül vhonnan , lejut vhonnan
félkész (mn)  kész, teljes, maradéktalan, befejezett
felkészül (ige)  rögtönöz, improvizál, hevenyész rég, hasal biz
felkészülés (fn)  rögtönzés, improvizáció
felkészületlen (mn)  felkészült, naprakész
felkészületlenség (fn)  felkészültség, tudás, hozzáértés
felkészült (mn)  felkészületlen, készületlen
felkészültség (fn)  felkészületlenség, képzetlenség
felkeveredik (ige)  leülepedik, leszáll, leül
felkísér vhova (ige)  lekísér vhonnan , levezet vhonnan
felkorbácsol (ige)  megszüntet, lecsillapít, megnyugtat
felkorbácsolódik (ige)  megnyugszik, lehiggad, lecsöndesedik
felköt (ige)  eloldoz, leenged, lecsatol, leereszt
 levág
 [hajat]: kienged
felkúszik vhova (ige)  leereszkedik vhova , lemegy vhova , leszáll vhova
felkutat (ige)  elrejt, elleplez, eldug
fellángol (ige)  kialszik, kihuny, elhamvad
 [érzés]: megszűnik, elmúlik
fellázad (ige)  lehiggad, visszavonul
 vki ellen, vmi ellen : alkalmazkodik vkihez, vmihez , tűr, engedelmeskedik vkinek ,

beletörődik vmibe
fellazít (ige)  összenyom, összehúz, megszorít
 sűrít, tömörít, koncentrál
fellázít (ige)  csitít, nyugtat, csillapít
fellazított (mn)  sűrű, tömör, koncentrált, szilárd, kemény
fellazul (ige)  megszilárdul, stabilizálódik
 összetömörödik, összenyomódik
fellebbez (ige)  elutasít
 elfogad, beletörődik vmibe
fellegjáró (mn)  realista
fellel (ige)  kutat
fellélegzik (ige)  idegeskedik, izgul, nyugtalankodik, megijed, megdermed
fellelkesedik (ige)  lelombozódik szleng
fellelkesít (ige)  lelohaszt, elcsüggeszt, elkedvetlenít, lehűt, elkeserít
fellelkesült (mn)  elkeseredett, szomorú, kedveszegett
 egykedvű, közönyös, érzéketlen, érdektelen
 józan, tárgyilagos, objektív
fellendít (ige)  tönkretesz
fellendül (ige)  romlik, hanyatlik, tönkremegy, elsekélyesedik
fellendülés (fn)  visszaesés, hanyatlás, összeomlás, dekonjunktúra szak
fellengős, fellengzős (mn)  [stílus]: egyszerű, puritán
 józan, higgadt

fellép (ige)  lelép, lemegy, leszáll
 elmúlik, megszűnik, eltűnik
fellobban (ige)  kialszik, elhamvad, kihuny
 elmúlik, megszűnik, elfojtódik
fellobbant (ige)  elolt, elfojt, megszüntet
fellök (ige)  felsegít, felállít
felmagasztal (ige)  lefokoz, megaláz, lealacsonyít, deheroizál id
felmagasztalás (fn)  megaláztatás
felmagasztalódik (ige)  megszégyenül
felmarkol (ige)  válogat
felmászik vhova (ige)  lemászik vhonnan , lecsúszik vhonnan , lebukik vhonnan ,

lezuhan vhonnan , lesiklik vhonnan
felmegy (ige)  vhova : lemegy vhova , lejön vhova , lemászik vhova , leereszkedik

vhova , lesiklik vhova
 visszajön
 [út, lépcső]: levezet, levisz
 [ár]: leszáll, csökken, mérséklődik
 [függöny]: legördül, lemegy
felmelegedés (fn)  lehűlés
felmelegedik (ige)  átfázik, megfagy, áthűl, lehűl
felmelegít (ige)  lehűt, kihűt, áthűt, behűt
felmelegszik (ige)  átfázik, áthűl, lehűl, megfagy
felmenetel (fn)  lejövetel
felmenő I. (mn)  leszálló, eső
felmenő II. (fn)  utód, leszármazott, ivadék, sarj vál
felment vmi alól (ige)  kötelez vmire
 vádol vmivel
 marasztal, véglegesít, kinevez
 elfoglal, bevesz, leigáz, körülzár, bekerít
 elítél vmiért , kárhoztat vmiért , okol vmiért
felmentés (fn)  elítélés, számonkérés, ítélet
 kötelezettség
 vád
felmérgesedik (ige)  lecsillapodik, megnyugszik, megbékél
felmérgesít (ige)  lecsendesít, engesztel vál
felmerül (ige)  eltűnik, rejtőzik, lappang
felmond (ige)  vkinek : alkalmaz, kinevez, megtart, foglalkoztat, szerződtet
 beáll vhova , elszerződik vhova , elszegődik vhova , belép vhova
 [szerződést]: érvényesít, megerősít, megköt
 belesül vmibe
felmondás (fn)  kinevezés, alkalmazás, foglalkoztatás
félművelt (mn)  művelt, képzett, tanult
felnagyít (ige)  kicsinyít
 leértékel, ócsárol
felnéz (ige)  lenéz, letekint, lepillant
 vkire : megvet, becsmérel
félnótás (mn)  normális, épeszű

felnőtt (fn)  gyermek, kiskorú
 baba, kisbaba, csecsemő, kicsi, csöppség, csemete biz
 tinédzser, tini biz, bakfis, kamasz
 éretlen, zöldfülű, tacskó biz, tejfölösszájú pej, hátulgombolós pej, süldő táj
felnőttes (mn)  gyerekes, gyermekes, infantilis
felnőttkor (fn)  gyerekkor, gyerekség
felnyílik (ige)  lezáródik, becsukódik, lecsapódik, összezárul
felnyit (ige)  lezár, becsuk, lefed
 lehuny
felocsúdik (ige)  elájul, elszédül
felold (ige)  fenntart, meghosszabbít
 kötelez
feloldódik (ige)  megköt, összesűrűsödik, megalvad
 szorong, izgul, begubódzik, megmerevedik, begombolkozik biz
 kicsapódik, kikristályosodik, kiválik
feloldoz (ige)  összekötöz, megkötöz
 elítél, kárhoztat
felolvad (ige)  megfagy, befagy, megszilárdul, megdermed, megalvad
felolvaszt (ige)  lefagyaszt, megfagyaszt, befagyaszt, dermeszt
felolvasztás (fn)  mélyhűtés, lefagyasztás
feloszlat (ige)  összegyűjt, összeszed, egybehív, összehív, összecsődít, egybegyűjt
 létrehoz, megalapít
feloszlatás (fn)  összehívás
feloszlik (ige)  megmarad
 megalakul
 összegyülekezik vhol , összejön vhol biz, összeáll vhol , összesereglik vhol , összefut

vhol
feloszt (ige)  egyesít, összerak
feloszthatatlan (mn)  felosztható
felosztható (mn)  feloszthatatlan, felbonthatatlan, tagolatlan, egységes
felől (nu)  felé
felölt (ige)  levesz, lehúz, levet
felöltözik, felöltözködik (ige)  levetkőzik
 lerongyolódik
felöltöztet (ige)  levetkőztet, lecsupaszít, lemeztelenít
felönt (ige)  sűrít, töményít
félőrült (mn)  épeszű, normális
félős (mn)  bátor, merész, vakmerő, vagány biz
felpaprikáz (ige) biz  lehiggaszt, lecsendesít, megnyugtat
felparcelláz (ige)  egyesít, összerak
felpattan (ige)  leül, letelepedik
 becsukódik, lezárul, lecsapódik
 lepottyan
felperes (fn) szak  alperes szak
felpezsdít (ige)  elbódít, elkábít, elaltat, ellustít, nyugtat
felpillant vhova (ige)  lenéz vhova , lepillant vhova
felpiszkál (ige) biz  megnyugtat, lehiggaszt, megbékít
felpuffad (ige)  lelohad, leapad

felpuhít (ige)  megkeményít, megszilárdít
felpúposodik (ige)  begörbed
 besüpped
felragaszt (ige)  leszed, lekapar
 [bélyeget]: leáztat
felragyog (ige)  elsötétül, elhomályosul
felrak vhova (ige)  leszed vhonnan , levesz

vhonnan , lerak vhonnan , lepakol
vhonnan
felránt (ige)  becsuk, bezár, becsap
 leereszt
 [ruhát]: ledob, levet, lehány
felráz (ige)  leülepít
 elaltat, megnyugtat
 lelohaszt, elkedvetlenít, lehangol
felrázódik (ige)  leszáll, leülepedik, leül
félreért (ige)  megért, elért, ért, átlát
félreértés (fn)  egyetértés, megértés, összhang, nézetazonosság
félreérthetetlen (mn)  félreérthető, homályos, ködös, kétértelmű
félreérthető (mn)  félreérthetetlen, világos, egyértelmű
félreeső (mn)  forgalmas
félrehall (ige)  megért, meghall
félrehúzódik (ige)  előretör, tolakodik, beavatkozik
félreismer (ige)  ismer, megismer
félremagyaráz (ige)  megmagyaráz, megértet
félrenéz (ige)  odanéz
felreped (ige)  összezárul, beforr, beheged, betokozódik
felrepül (ige)  lerepül, leszáll, leereszkedik, landol
félrerak (ige)  felél, szétszór, elherdál
félresikerült (mn)  sikeres, sikerült, tökéletes, jó
félretesz (ige)  elővesz, kiemel
 folytat
 felhasznál, elkölt, kiad
 befektet vmibe , ráfordít vkire, vmire , rákölt vkire, vmire
 pocsékol, pazarol, szétszór, elherdál, eltékozol
félrevezet (ige)  megvilágít, kijózanít
 tájékoztat, felvilágosít, informál
 rávisz vmire
félrevonul (ige)  beleszól vmibe , közreműködik vmiben
felriaszt (ige)  elaltat, elringat
felró (mn)  megbocsát, felold, felment, mentesít
felrohan vhova (ige)  lenyargal vhova , levágtat vhova , lerohan vhova
felröppen vhonnan (ige)  leszáll vhova
felrúg (ige)  [szabályt]: megtart, betart
felruház (ige)  elvesz, megfoszt, megtilt
felruházkodik (ige)  lerongyolódik
felsebez (ige)  begyógyít
felséges (mn)  mindennapos, hétköznapi, közönséges

felsegít (ige)  elgáncsol, elbuktat
felsír (ige)  elhallgat, elcsendesedik, megnyugszik
felsorakozik (ige)  szétszóródik
felsorakoztat (ige)  szétzilál
felső (mn)  alsó
felsőbbrendű (mn)  alsóbbrendű, alábbvaló, alárendelt, alantas rég
 egyenrangú
 földi, világi
felsőbbrendűség (fn)  középszerűség, alsóbbrendűség, alávetettség
felsőfok (fn)  alapfok
felsőfokú (mn)  alapfokú, alapvető, elemi, kezdő
felsőrendű (mn)  alsórendű
felsül (ige)  győz, brillíroz
felsülés (fn)  siker, szerencse
félsz (fn)  bátorság, merészség, vakmerőség
felszabadít (ige)  elfoglal, bekerít, körülzár, meghódít, bekebelez, leigáz, gyarmatosít,

megszáll
 elnyom
 korlátoz
felszabadítás (fn)  megszállás, elfoglalás, meghódítás, elnyomás, rabság
felszabadító (mn)  [hatalom]: elnyomó, leigázó, megszálló
felszabadított (mn)  elfoglalt, megszállt, leigázott
felszabadul (ige)  szorong, begubózik, visszahúzódik
felszabadulás (fn)  elnyomás
felszabadult (mn)  elnyomott, leigázott
 szorongó, gátlásos, rémült
felszakad (ige)  összeforr, összenő
felszakadozik (ige)  sűrűsödik
felszakít (ige)  letapaszt, lesimít
 beforraszt, behegeszt, összeforraszt
 befoltoz, foltoz
felszalad (ige)  vhova : leszalad vhova , lenyargal vhova , lefut vhova
 árfolyam : leesik, lezuhan, lemegy
felszáll vhonnan (ige)  leszáll vhova , leereszkedik vhova , landol vhol
felszállás (fn)  leszállás, landolás, leereszkedés
felszállít vhova (ige)  leszállít vhova levisz vhova , lehord vhova , lecipel vhova
felszámít (ige)  elenged
felszámol (ige)  megőriz, megtart, fenntart, működtet
 létesít, létrehoz, alapít
 elenged
felszámolás (fn)  létesítés, létrehozás, alapítás
 fenntartás, működtetés
felszárad (ige)  megnedvesedik, átázik
felszed (ige)  leejt, lehullat, elejt
 elszór, szétszór
 fektet, telepít
 szleng: lepasszol szleng, ejt szleng
 [kilót]: lead

felszedeget vhonnan (ige)  szétdobál vhol , széthajigál vhol , széthány vhol , széthint

vhol
felszeg (ige)  [ruhát]: leenged, lehajt
 [fejet]: lehorgaszt
félszeg (mn)  talpraesett, ügyes, bátor, magabiztos
felszerel (ige)  levesz, leszerel
 lefegyverez, demilitarizál
felszerelés (fn)  leszerelés
felszerszámoz (ige)  kifog
felszín (fn)  mély, belső
felszínes (mn)  gondos, körültekintő, komoly, meggondolt
 alapos, lényegi, intenzív
 [érzelem]: őszinte, valódi, mély
felszínesség (fn)  alaposság, gondosság, precízség
felszít (ige)  olt, hamvaszt, elfojt
 lelohaszt, lecsillapít, csökkent
felszív (ige)  kisugároz
felszólal (ige)  hallgat
 egyetért, helyesel, elfogad
felszólaló (fn)  hallgató, közönség
felszolgáló (fn)  vendég
felszólít (ige)  végrehajt, megcsinál, kivitelez
 engedelmeskedik vkinek
 megtagad, ellenkezik vkivel , ellenáll vkinek, vminek
 lebeszél vmiről
 felel
felszökik (ige)  [láz]: leesik, lemegy
feltámad (ige)  megsemmisül
 [szél]: eláll, elül, elcsitul
feltámadás (fn)  halál, megsemmisülés
feltámaszt (ige)  megöl
feltápászkodik (ige)  feldől, felborul, elesik, elvágódik
feltár (ige)  bezár, becsuk
 lezár
 beburkol
 takargat, titkol, leplez, álcáz, maszkíroz, rejt, rejteget
 betemet, temet, befed
feltárás (fn)  leplezés, titkolózás, takargatás, rejtegetés
feltáratlan (mn)  feltárt, felfedett, látható
feltart (ige)  leenged, leereszt
 segít, közreműködik, segédkezik
feltárt (mn)  feltáratlan, leplezett, titkolt
feltartóztat (ige)  siettet, segít
 átbocsát, átereszt
feltartóztathatatlan  elkerülhető, elhárítható, megelőzhető
feltárul (ige)  bezárul, becsukódik, lecsapódik
feltehető (mn)  lehetetlen, hihetetlen, elképzelhetetlen

felteker (ige)  leteker, legombolyít, lecsévél
feltekercsel (ige)  letekercsel
feltekeredik (ige)  letekeredik, legombolyodik
feltekint (ige)  lenéz
feltép (ige)  leragaszt, lepecsétel, lezár
 beforraszt, összeforraszt
felterít (ige)  levesz, leszed
feltesz (ige)  letesz, levesz, lerak
feltétel (fn)  eredmény, következmény
 konklúzió, következtetés
feltételes (mn)  korlátlan, szabad
 feltétlen, abszolút id
feltételez (ige)  meggyőződik
feltételezés (fn)  tény, valóság, bizonyosság, bizonyíték
feltétlen (mn)  feltételes, függő, korlátozott
feltétlenül (hsz)  talán, esetleg, feltéve
 semmiképpen
feltéve (hsz)  feltétlenül, biztosan
feltevés (fn)  bizonyosság, meggyőződés, tény, bizonyíték
feltölt (ige)  kiürít, kiönt, kiborít
 kiás, mélyít
 [akkumulátort]: kimerít
feltöltődik (ige)  kiég, kiszárad, elfárad
 kimerül, lemerül, elapad
 kimélyül
feltör (ige)  leragaszt, lepecsétel, lezár
 biz: elszegényedik, lecsúszik, deklasszálódik id
feltöröl (ige)  kiönt
feltört (mn)  töretlen, járatlan
 érintetlen, ép, teljes
feltúr (ige)  betemet, betöm
 elegyenget, elsimít, simít
feltűnés (fn)  eltűnés
 visszafogottság
feltűnik (ige)  eltűnik
 lemegy, leszáll
feltűnő (mn)  láthatatlan, észrevehetetlen, észrevétlen
 jelentéktelen, semmitmondó
 szolid, diszkrét, visszafogott
feltűnősködik (ige)  visszahúzódik vhova , visszavonul vhova
feltűr (ige)  lehajt, leenged
feltűz (ige)  levesz, leszed
 [hajat]: kibont
feltüzel (ige)  lecsillapít, lehűt, megnyugtat
felugrik (ige)  visszaül, leül, visszafekszik, visszahelyezkedik
felújít (ige)  [kapcsolatot]: megszakít, megszüntet
felújított (mn)  rozzant, romos, lepusztult
felujjong (ige)  elbúsul

felutazik vhova (ige)  leutazik vhova , lemegy vhova
felüdít (ige)  elfáraszt, kifáraszt, kimerít, elcsigáz vál, lestrapál biz
felüdül (ige)  elfárad, kitikkad, elpilled
felül1 (ige)  leszáll, kiszáll, lelép
felül2 (hsz)  alul, lenn, lent
felület (fn)  belső
felületes (mn)  alapos, gondos, körültekintő, elmélyült
 mély, mélyreható, gyökeres, radikális, totális
felületesség (fn)  gondosság, precízség, alaposság
felülkerekedik (ige)  alulmarad, kikap biz
felülmarad (ige)  alámerül, lesüllyed vhova
 alulmarad, kikap biz
felülmúlhatatlan (mn)  jelentéktelen, elenyésző
 középszerű
felültet (ige)  vhova : leszállít vhonnan , kiszállít vmiből , leemel vhonnan
 biz: felvilágosít, kiokosít
felüt (ige)  [könyvet]: becsuk, összezár
felvág (ige)  biz: szerénykedik, szemérmeskedik, restellkedik, szégyenkezik
 bevarr, összevarr
felvállal (ige)  visszautasít, elhatárolódik
felvásárol (ige)  elad, kiárusít
felvázol (ige)  kivitelez, megvalósít
felvég (fn) táj  alvég táj, alsószer táj, alszeg táj
felver (ige) biz  [árat]: csökkent, leenged, lever, mérsékel
felvértez (ige)  lefegyverez
felvesz (ige)  letesz, lerak, odarak
 [ruhát]: levet, ledob, lehány, levesz
 [dolgozót]: elbocsát, elküld, meneszt
 [szokást]: elhagy
 [adatot]: kitöröl
 [pénzt]: betesz, berak
 [hitelt]: ad
 [zenét]: lejátszik
felvet (ige)  lehúz
 [ágyat]: megbont
 [fejet]: lehajt, lehorgaszt, leszeg
 [kérdést]: megválaszol
 [problémát]: elnapol, elhalaszt
felvétel (fn)  elbocsátás, elküldés, menesztés, kizárás
 leadás, feladás
 [zenéé]: lejátszás, visszajátszás
felvezet vhova (ige)  levezet vhova , levisz vhova
felvidít (ige)  elcsüggeszt, elszomorít, lehangol, elkedvetlenít, lesújt
felvidul (ige)  elcsügged, elkomorodik, elszomorodik, elkomolyodik
felvilágosít (ige)  félrevezet, becsap, butít
felvilágosítás (fn)  megtévesztés, ködösítés
felvilágosítatlan (mn)  felvilágosított
felvilágosított (mn)  felvilágosítatlan, felvilágosulatlan, tudatlan, beavatatlan

felvilágosulatlan (mn)  felvilágosult
felvilágosult (mn)  felvilágosulatlan, elmaradott, tudatlan
 korlátolt, szemellenzős
felvillan (ige)  kialszik, kihuny, elsötétül
felvillanyoz (ige)  lehangol, lelomboz szleng
felvirágoztat (ige)  tönkretesz
felvirágzás (fn)  csőd, hanyatlás
felvirágzik (ige)  elvirágzik, elhervad, rosszabbodik, elromlik, tönkremegy, lehanyatlik
felvirrad (ige)  bealkonyul
felvisz (ige)  levisz, lehord, lekísér
 [árat]: leszállít, csökkent, mérsékel, leenged
felvon (ige)  leenged, leereszt, lehúz, levon
felzaklat (ige)  lecsillapít, megnyugtat, megbékít, kiengesztel, andalít, elandalít vál
felzárkózik (ige)  lemarad, leszakad
felzavar (ige)  elcsitít, lecsendesít, megnyugtat
 elaltat
 lekerget, lezavar
felzokog (ige)  felkacag
feminista (mn)  antifeminista id, hímsoviniszta id
fen (ige)  kicsorbít, tompít
feneketlen (mn)  sekély
fenemód (hsz)  alig, kissé
fenn, fent (hsz)  alul, lenn, lent, alant vál
fennakad (ige)  lejön, leválik, leszakad, leoldódik, lecsúszik
fennáll (ige)  megszűnik, elhárul, elmúlik, eltűnik, visszafejlődik, visszahúzódik, elbukik
 keletkezik, lesz
fennállás (fn)  megszűnés
 keletkezés
fennálló (mn)  hatálytalan, érvénytelen
fennen (hsz)  halkan, csöndesen
fennforog (ige)  megszűnik, elmúlik
fennhangon (hsz)  halkan, csöndesen
fennhéjázó (mn)  alázatos, szerény, szolid
 tárgyilagos, józan
fennkölt (mn)  közönséges, otromba, durva
 hétköznapi, egyszerű
fennlét (fn)  alvás
fennmarad (ige)  megsemmisül, eltűnik, elenyész, kivesz, elfelejtődik
 alámerül, lemerül
fennszóval (hsz) rég  csendben, halkan
fenntart (ige)  lesüllyeszt, levet
 levesz, leemel
 átalakít, átformál, átrendez, átdolgoz
 [helyet]: átenged
 [szervezetet]: megszüntet
 [építményt]: elhanyagol
 [szokást]: megtör, megszakít, mellőz
 [állást]: lemond, felmond

 [véleményt]: megváltoztat, felad
 [ígéretet]: megszeg, visszavon, visszavesz, visszaszív biz
fenntartás (fn)  megszüntetés, bezárás
 módosítás
fenomenális (mn)  jelentéktelen, közönséges, mindennapos
fenséges (mn)  kisstílű
 egyszerű, hétköznapi
fensőbbség (fn)  kisebbrendűség
fény (fn)  sötétség
 árnyék, árny, homály
fenyeget (ige)  biztat, segít, óv, véd
 védekezik
fenyegetés (fn)  védelem, pártfogás
fenyegető (mn)  megnyugtató, védelmező
 biztató, reményteljes
fényelnyelés (fn)  visszfény, tükröződés
fényes (mn)  sötét, homályos, fénytelen, fakó, tompa, matt
 nyomorúságos, szegényes, ínséges
 tisztítatlan, tisztátalan, maszatos, piszkos, mocskos, szennyes, rozsdás
fényesedik (ige)  halványodik
fényesített (mn)  matt
fényesség (fn)  sötétség, homály, félhomály
fényezetlen (mn)  fényezett, lakkozott, politúrozott
fényezett (mn)  matt, fényezetlen, fénytelen
fenyít (ige)  elismer, dicsér, jutalmaz
 [gyereket]: dédelget, simogat, kényeztet
fenyítés (fn)  jutalom
fénykor (fn)  hanyatlás, bukás, alkony, bomlás
fénylik (ige)  elsötétül
fénylő (mn)  fénytelen, matt, fakó
fénypont (fn)  mélypont
fénytelen (mn)  fényes, fénylő, csillogó, ragyogó, tündökletes, szikrázó, sziporkázó,

tükörfényes
fényűzés (fn)  nélkülözés, szegénység, ínség, tengődés
 egyszerűség, mértéktartás
fényűző (mn)  szegényes, szűkös, nyomorúságos, siralmas, sanyarú
 egyszerű, szerény
fércmunka (fn)  remekmű, mestermű
ferde (mn)  egyenes
[tekintet]: nyílt
féregmentes (mn)  férges, nyüves táj
féregtelen (mn)  férges, nyüves táj
féregtelenített (mn)  férges, nyüves táj
férfi (fn)  nő, asszony, fehérnép rég
férfias (mn)  nőies
 férfiatlan, erélytelen, pipogya biz, puhány pej
férfiasodik (ige)  elnőiesedik, effeminálódik pej
férfiasság (fn)  nőiesség

férfiatlan (mn)  férfias, kemény, határozott
férfiember (fn)  nő, fehérnép rég, fehércseléd rég
férfitestvér (fn)  leánytestvér, nővér
férfiuralom (fn)  anyauralom, anyajog, nőuralom, matriarchátus szak
férges (mn)  féregtelen, féregtelenített
fergeteg (fn)  szélcsend
férj (fn)  feleség, asszony
 agglegény
 elvált
 özvegy
férjes (mn)  hajadon, lány, férjezetlen, aggszűz pej
elvált
özvegyasszony
férjezetlen (mn)  férjezett, férjes
férjezett (mn)  hajadon, lány, férjezetlen, aggszűz pej
 elvált
 özvegyasszony
fertelmes (mn)  kellemes, szép, vonzó
fertilitás (fn) id  meddőség, terméketlenség, magtalanság
fertilizál (ige) id  sterilizál
fertő (fn) rég  tisztaság, tisztesség
fertőtlenít (ige)  bepiszkít, beszennyez, megfertőz
fertőző (mn)  higiénikus, steril, csíramentes, fertőtlenített
fertőzött (mn)  higiénikus, steril, csíramentes
feslett (mn)  ártatlan, erényes, erkölcsös, szűzies
fess (mn) biz  elhanyagolt, slendrián biz
festetlen (mn)  festett, színes, tarka
 sminkelt
festett (mn)  festetlen, matt, fakó, színtelen
 [haj]: ősz
fésül (ige)  [hajat]: borzol, kócol, összekuszál, szétzilál
fésületlen (mn)  jólfésült, fésült, ápolt, gondozott
 gondos, alapos, precíz
fésült (mn)  fésületlen, zilált, borzas, kócos, torzonborz
feszélyezetlenség (fn)  feszélyezettség, zavar, elfogódottság
feszélyezett (mn)  feszélytelen, feszélyezetlen, oldott, könnyed
feszélytelen (mn)  feszélyezett
feszeng (ige)  lazít biz
feszes (mn)  laza, petyhüdt, lottyadt, ernyedt
 bő, lezser
 fesztelen, könnyed
 kényelmes, ráérős, komótos biz
feszesség (fn)  lazaság, fesztelenség, könnyedség
feszít (ige)  enged, ereszt, lazít
feszítetlen (mn)  feszített
feszített (mn)  kényelmes, ráérős, komótos biz
 feszítetlen, laza, oldott, petyhüdt
fesztelen (mn)  feszes, merev, szertartásos

 zavart, elfogódott, félénk, félszeg, szorongó
fesztelenség (fn)  feszélyezettség, feszesség, elfogódottság, zavar
feszül (ige)  enged, lazul
feszült (mn)  nyugodt, higgadt, kiegyensúlyozott
 [légkör]: baráti, barátságos, közvetlen, családias, jó
feszültség (fn)  nyugalom, béke, harmónia, egyetértés
fiadzik (ige) táj  fogy
fiaskó (fn)  siker, nyereség, szerencse, győzelem, diadal
fiatal (mn)  idős, ősz, öreg, élemedett, vén, kivénhedt, agg vál
 középkorú
fiatalasszony (fn)  öregasszony, vénasszony pej
fiatalember (fn)  öregember, aggastyán, vénember pej
fiatalít (ige)  öregít, vénít
fiatalkor (fn)  öregkor, öregség, aggkor
fiatalkorú (mn)  felnőtt
 idős
fiatalodik (ige)  vénül, öregedik
fiatalság (fn)  öregkor, öregség, aggkor
figyel (ige)  bambul, bámészkodik
 beszél, dumál, tereferél, társalog, fecseg vál, cseveg vál
figyelem (fn)  figyelmetlenség, hanyagság, nemtörődömség, közöny
figyelmes (mn)  figyelmetlen, gondatlan, óvatlan, hanyag, könnyelmű, vigyázatlan rég
 feledékeny, szórakozott, szétszórt, dekoncentrált, réveteg vál
 udvariatlan, tapintatlan, illetlen
figyelmesség (fn)  figyelmetlenség, szórakozottság, szétszórtság, udvariatlanság
figyelmetlen (mn)  gondos, óvatos, körültekintő, előrelátó, szemes
 figyelmes, tapintatos, udvarias, szívélyes, szíves, előzékeny, gáláns vál
 meggondolt, megfontolt, tudatos, szándékos
figyelmetlenség (fn)  figyelem, körültekintés, elővigyázat, előrelátás, óvatosság
 tapintat, gyengédség, diszkréció vál
 koncentráció, összpontosítás
figyelmeztet (ige)  dicsér, elismer, méltat, ajánl
figyelmeztetés (fn)  dicséret, elismerés, méltatás
fikarcnyi (mn)  sok, számos, tömeges
fikció (fn)  valóság, realitás, tény
 bizonyosság, meggyőződés
fiktív (mn)  valós, létező, reális, tényleges, bizonyított
filantróp (mn)  emberkerülő, embergyűlölő, mizantróp id
filigrán (mn)  nehéz, súlyos, testes, debella, tenyeres-talpas biz
filléres (mn)  drága, költséges
filoszemita (fn)  antiszemita
finálé (fn)  nyitány, bevezetés, előhang, prológus
 kezdet, kiindulás
finis (fn) biz  rajt, indulás, start biz
finom (mn)  érdes, durva, reszelős, kérges
 otromba, vaskos, ormótlan, behemót, bumfordi biz
 [viselkedés]: durva, goromba, nyers, faragatlan, közönséges, ordináré, parlagias
 [munka]: elnagyolt, hevenyészett, pontatlan

 [étel]: ehetetlen, íztelen, rossz
finomít (fn)  sarkít
finomítatlan (mn)  [alapanyag]: nyers, tisztítatlan
 csiszolatlan, érdes, durva
finomodik (ige)  eltompul, elbutul
 eldurvul, elvadul, elállatiasodik
finomság (fn)  durvaság
 gorombaság, otrombaság, tapintatlanság, bárdolatlanság
 kotyvalék pej, moslék pej
finomul (ige)  eldurvul, elvadul, elállatiasodik, elkorcsosodik
fintor (fn)  mosoly
firka (fn)  írás, szépírás
firkás (mn) szleng  együgyű
fitogtat (ige)  takargat, szégyell
fitos (mn)  [orr]: kampós, horgas
fitt (mn) biz  nyúzott, fáradt, kókadt, elcsigázott vál, hullafáradt biz, tropa szleng
fitymál (ige)  dicsér, elismer
fiú (fn)  lány, leánygyermek
 férfi, felnőtt
 apa, atya
 anya
fiúcska (fn)  leányka
fiús (mn)  lányos
fiútestvér (fn)  leánytestvér, lánytestvér
fivér (fn)  nővér, leánytestvér
fix (mn)  változó, időleges, rendszertelen, mozgó, szabad
 mozdítható
 bizonytalan, kétséges, lehetséges
fixál (ige)  megmozdít
fixálatlan (mn)  [fénykép]: fixált
fixált (mn)  változó, változtatható, nyitott, variábilis id
 [fénykép]: fixálatlan
fizet vkinek (ige)  tartozik vkinek , lóg vmivel szleng
fizetés (fn)  tartozás, lógás
 bevételezés, kasszírozás
 ár, ellenszolgáltatás
fizetéscsökkentés (fn)  fizetésemelés, béremelés
fizetésemelés (fn)  fizetéscsökkentés, bércsökkentés
fizetésképtelen (mn)  fizetőképes, gazdag, tehetős
fizető (mn)  díjtalan, ingyenes
fizetőképes (mn)  fizetésképtelen, tönkrement, csődbejutott, eladósodott, illikvid id,

inszolvens id
fizetség (fn)  kiadás, költség, ráfordítás
fizikai (mn)  szellemi, értelmi, intellektuális
 lelki, szellemi
flanc (fn) pej  egyszerűség, visszafogottság, természetesség
flegma (mn) biz  heves, feldúlt, forrófejű, impulzív id
flegmatikus (mn) szak  forrófejű, heves, tüzes

flexibilis (mn) id merev, hajlíthatatlan, szilárd, rögzült, inflexibilis id
flott (mn) biz  tétova
fodroz (ige)  simít
fog (ige)  elenged, elejt, elereszt
fogad (ige)  elutasít, visszautasít, kikosaraz
 elbocsát, elküld, felmond
 ad, átad, nyújt, szállít, kínál
fogadás (fn)  elutasítás, visszautasítás
 búcsúztatás
 átadás, kifizetés
fogadó (mn)  feladó
fogalmi (mn)  tárgyi, konkrét
 érzelmi, érzéki, emocionális id
fogalom (fn)  tárgy
fogamzásképes (mn)  terméketlen, meddő
fogas (mn)  [kérdés]: könnyű, világos
fogékony (mn)  érzéketlen, fásult, közönyös, immúnis id
fogékonyság (fn)  érzéketlenség
foghíjas (fn)  hiánytalan, folyamatos, ép
foglal (ige)  lemond, visszamond
foglalás (fn)  lemondás
foglalatoskodik (ige)  unatkozik, lustálkodik, lebzsel pej
foglalkozás (fn)  tétlenség, munkátlanság
 hobbi
foglalkozásnélküli (mn)  dolgozó, foglalkoztatott
foglalkozik (ige)  elhanyagol, mellőz
 elmulaszt, elhalaszt
 unatkozik
foglalkoztat (ige)  elbocsát, elküld, felmond
 untat
foglalkoztatás (fn)  felmondás
foglalkoztatott (mn és fn)  foglalkozásnélküli, munkanélküli, állástalan
 szabadúszó
foglaló (fn)  hátralék
foglalt (mn)  szabad, kiadó, bérelhető
 facér biz, nőtlen, hajadon
fogoly (fn)  szabad
fogós (mn)  egyszerű, könnyű, világos
fogság (fn)  szabadság, elbocsátás
 függetlenség, önállóság, szuverenitás
fogy (ige)  nő, növekszik, erősödik, fokozódik, gyarapodik, szaporodik, fiadzik táj
 hízik, erősödik, dagad, vastagodik, gömbölyödik, húsosodik, zsírosodik
fogyás (fn)  emelkedés, gyarapodás, növekedés, szaporodás, nagyobbodás, túlnépesedés
 hízás
fogyaszt (ige)  megtakarít, gyarapít, hozzátesz, növel
 termel
 kövérít, hizlal, vastagít
fogyasztás (fn)  növelés, fokozás

 megtakarítás, gyarapítás, felhalmozás
 termelés, előállítás, gyártás
 hizlalás
 [kötésben]: szaporítás
fogyasztó (fn)  termelő, eladó, szolgáltató
fogyatékos (mn)  teljes, tökéletes, hiánytalan
 egészséges, normális, ép, épkézláb
fogyatékosság (fn)  teljesség
 egészség
 erény
fogyatkozás (fn)  növekedés, gyarapodás
 teljesség, tökéletesség
 egészség, erősödés, virulás
fogyatkozik (ige)  gyarapodik, felgyülemlik, tornyosul, felhalmozódik
 [érzés]: fokozódik, erősödik, mélyül
fogyóeszköz (fn)  állóeszköz
fogyókúra (fn)  hízókúra, evés-ivás
fogyókúrázik (ige)  hízókúrázik, eszik, fal, zabál szleng
fojtó (mn)  friss, tiszta, üdítő
fojtott (mn)  [hang]: fényes, tiszta, csengő
fokoz (ige)  csökkent, mérsékel, visszafog, fékez, tompít, közömbösít, szelídít
fokozatos (mn)  gyors, hirtelen, váratlan
fokozódik (ige)  csökken, fogy, gyengül, szűnik, apad, enyhül, csillapodik, mérséklődik,

csitul, csendesedik, halványodik
fokozódó (mn)  múló, csökkenő
fokozott (mn)  mérsékelt, visszafogott, csekély, renyhe
fókusz (fn)  perem, szél, periféria id
foltos (mn)  tiszta, makulátlan, folttalan
 egyszínű
foltoz (ige)  eltép, felhasít, felszakít
folttalan (mn)  pecsétes, foltos, bepiszkított
 rosszhírű, megszeplősített
folyam (fn)  csermely, patak
 állóvíz,
folyamatos (mn)  átmeneti, időszakos, napi
 szakaszos, szakadozott, szaggatott, foghíjas, töredezett
 ugrásszerű
folyamatosság (fn)  megszakítás, megállás, szünet
folyamodik vmihez (ige)  visszalép vmitől
folyás (fn)  szünet, megszakítás
folyékony (mn)  szilárd, kemény
 alvadt
 gáznemű
 [beszéd]: akadozó, nehézkes
folyik (ige)  megáll vhol , stagnál, leáll, megakad vhol , megreked vhol
 felduzzad
 megszilárdul, megdermed, megfagy
folyó I. (mn)  kemény, szilárd

 álló, stagnáló
 akadozó, megszakított
 periodikus
folyó II. (fn)  állóvíz
 patak, csermely
folyomány (fn)  indíték, ok, eredet
folyóvíz (fn)  állóvíz
folytat (ige)  befejez, lezár, abbahagy, befagyaszt, lefúj
 beszüntet, szüneteltet, felfüggeszt, megszakít, félbehagy
 felad, kiszáll, otthagy
folytatás (fn)  befejezés, vég
 szünet, megszakítás, felfüggesztés
folytatódik (ige)  megáll, megszűnik, abbamarad, lejár
 félbemarad, félbeszakad
 elfelejtődik, elmúlik
folytatólagos (mn)  szakaszos, megszakított, rendszertelen
folyton (hsz)  néha, időnként
 soha
folytonos (mn)  megszakított, időszakos, szakaszos, ciklikus
fon (ige)  kibont, szétsodor, szétválaszt
fondorlatos (mn) vál  egyenes, nyílt
fontolgat (ige)  eldönt, elhatároz, eltökél vál
fontos (mn)  lényegtelen, másodlagos, alárendelt, mellékes, felesleges, tizedrangú,

piszlicsáré biz
 jelentéktelen, ismeretlen, névtelen
 apró
fontoskodik (ige)  visszahúzódik
fontosság (fn)  érdektelenség, jelentéktelenség, lényegtelenség
fonnyad (ige)  virul, virágzik, zsendül, lombosodik
 erősödik
fonnyadás (fn)  virágzás
fonnyadozik (ige)  éledezik
fonnyadt (mn)  üde, friss, életerős
fór (fn) biz  hátulütő, hátrány
fordítás (fn)  eredeti
fordított (mn)  [arány]: egyenes
fordulatos (mn)  egyhangú, unalmas, vontatott
fordulópont (fn)  nyugvópont, holtpont
forehand (mn) szak  [teniszben]: fonák, backhand szak
forgalmas (mn)  csendes, nyugodt
 elhagyatott, néptelen, lakatlan
forgalmaz (ige)  betilt
forma (fn)  tartalom, belbecs vál
formai (mn)  lényegi, belső, tartalmi
 anyagi
formálatlan (mn)  kiformált
formálható (mn)  makacs, konok, csökönyös
 rideg, merev

formális (mn)  tartalmi, lényegi
 meleg, barátságos, bizalmas, fesztelen, közvetlen, laza, lezser, informális id
formás (mn)  formátlan, idomtalan, torz, alaktalan, ormótlan
formaság (fn)  lényeg, tartalom
formátlan (mn)  formás, tetszetős, csinos, deli
 formázott, kialakított, kiképzett
formázott (mn)  formátlan
forog (ige)  áll
forradalmasít (ige)  meghagy, megőriz, megtart
forradalmi (mn)  meghódoló, engedelmes, megalkuvó
 békés, csendes, higgadt
forral (ige)  fagyaszt, hűt
forralatlan (mn)  forralt
forralt (mn)  forralatlan
forrás (fn)  fagyás, lehűlés
 vég, végpont
 torkolat
forráspont (fn)  fagyáspont, nullpont, dermedéspont, olvadáspont
forraszt (ige)  szétbont, szétvág
forró (mn)  jeges, jéghideg, fagyos
 hideg, hűs
 langyos, langymeleg
 hűvös, közönyös, fásult
forrófejű (mn)  hidegvérű, józan, higgadt, megfontolt, flegmatikus szak
forrong (ige)  belenyugszik vmibe , lehiggad, lecsitul
forrongás (fn)  béke, rend, nyugalom
forróság (fn)  zimankó, hideg
 hidegség, közöny, közömbösség
 hidegrázás
forrósít (ige)  hűt, hűsít
forrósodik (ige)  hűl
 csillapodik, konszolidálódik
forróvérű (mn)  fázós, hidegvérű
 nyugodt, kiegyensúlyozott
 frigid, érzéketlen
forrpont (fn)  fagyáspont, nullpont, dermedéspont
fortély (fn)  egyenesség, őszinteség, becsületesség
fortélyos (mn)  nyílt, őszinte, egyenes
fortyog (ige)  megnyugszik, lecsillapodik, lehiggad
foszlós (mn)  [kalács]: nyúlós, ragacsos
foszlott (mn)  ép, teljes
fő (mn)  al, mellék
 mellékes, másodlagos, lényegtelen, felesleges
főállású (mn)  tiszteletbeli
főbenjáró (mn)  [bűn]: megbocsátható, bocsánatos, elnézhető
főhivatású (mn)  tiszteletbeli
 kisegítő, önkéntes
főidény (fn)  holtszezon

 előszezon
 utószezon, utóidény
főként (hsz)  kevésbé, másodsorban
 alig
föld (fn)  ég, égbolt
 tenger, óceán, víz
 levegő
 világegyetem
 plafon, mennyezet
földalatti (mn)  [mozgalom]: nyilvános, legális
földbirtokos (fn)  zsellér, jobbágy
földesúr (fn)  jobbágy, paraszt, zsellér
földi I. (mn)  égi, túlvilági, mennyei
 emelkedett, fennkölt, magasztos
 örökkévaló, lelki, spirituális, földöntúli
 kozmikus, galaktikus id
 földönkívüli, idegen
 [forgalom]: légi, vízi
földi II. (fn)  vándor, idegen
földobott biz (mn)  lehangolt, levert
földönfutó (mn)  gazdag, vagyonos, módos
földönkívüli (mn)  földi, evilági
földöntúli (mn)  földi, evilági
földrész (fn)  óceán
föle vminek (fn)  alja vminek
fölé, föléje (nu és hsz)  alá, alája
főleg (hsz)  részben, kevésbé, némileg, mellékesen
 pótlólag, hozzátéve
 kivételesen, ritkán
fölény (fn)  hátrány, lemaradás
fölényes (mn)  szerény, kedves, elnéző
fölényeskedik (ige)  szerénykedik
fölérendel vkinek, vminek (ige)  alárendel vkinek, vminek
fölül (hsz, ik és nu)  alól
főnemes (fn)  közember, polgár, paraszt
főnemesség (fn)  köznép, polgárság
fönn, fönt (hsz)  lenn, lent
főnök (fn)  beosztott, alárendelt, alkalmazott
förgeteg (fn)  szélcsend
förtelmes (mn)  vonzó, kellemes, bájos
fösvény (mn)  bőkezű, adakozó, jótékony
 pazarló, tékozló
fösvénykedik (ige)  jótékonykodik
fösvénység (fn)  bőkezűség
főszezon (fn)  holtszezon
 előszezon, előidény
 utószezon, utóidény
főtlen (mn)  főtt, kész

főtt (mn)  főtlen, rágós, nyers
főúr (fn)  polgár
főváros (fn)  vidék
franciás (mn)  [étel]: magyaros
frankó (mn) szleng  ciki szleng
frappáns (mn) rég  hatástalan, semmitmondó, érdektelen
frigid (mn)  érzéki, tüzes, kéjvágyó, sűrűvérű, tüzesvérű, forróvérű, temperamentumos,

szenvedélyes, élveteg vál
frigy (fn) rég  válás
 ellenségeskedés
friss (mn)  lassú, lomha, kókadt, lankadt, álmatag, nehézkes
 álmos, kialvatlan, indiszponált, fáradt, tikkadt, elgyötört, törődött, elcsigázott vál,

hullafáradt biz, tropa szleng
 [levegő]: nehéz, nyomasztó, fojtó, áporodott, állott, fülledt, dohos
 idejétmúlt, elavult, korábbi, öreg, ó rég
 romlott, rohadt, rothadt, avas, penészes, fonnyadt, pimpós táj
 [élelmiszer]: tartósított, mélyhűtött, mirelit, szárított
 [kenyér]: száraz
 [víz]: poshadt
 [retek, karalábé]: fás, pudvás
frisseség (fn)  tespedtség, lanyhaság, fáradtság, kimerültség
frissít (ige)  fáraszt, bágyaszt, álmosít, kimerít, kikészít
frissítő (mn)  bágyasztó, lankasztó, fárasztó, tikkasztó
frissül (ige)  fárad, lankad, tikkad, ernyed
frivol (mn)  szemérmes, illedelmes, erkölcsös
front (fn)  hátország, védelem, háttér
fruska (fn)  hölgy
 vénlány, aggszűz pej
fuj! (isz)  éljen!
fúj (ige)  szív, szippant, belélegez
fukar (mn)  bőkezű, adakozó, nagylelkű
 tékozló, pazarló, költekező
fukarkodik (ige)  adakozik, jótékonykodik
 költekezik, pazarol, tékozol
fúr (ige)  [lyukat]: betöm, bedug, tömít
 biz: dicsér, elismer, pártfogol, támogat, felkarol
fura (mn) biz  szokványos, szabályos, hétköznapi
fúrás (fn) biz  dicséret, elismerés, támogatás, pártfogás, felkarolás
furcsa (mn)  szabályos, szokványos
furcsáll (ige)  helyesel, egyetért
furfang (fn)  egyenesség, nyíltság
furfangos (mn)  egyenes, nyílt
fúria (fn)  tündér, angyal
furmányos (mn) táj  naiv, egyszerű, együgyű
fut (ige)  ballag, poroszkál, lépdel, lépeget, totyog, andalog vál
 áll, megáll
futás (fn)  séta, ballagás
futó (mn)  mozdulatlan

futólag (hsz)  ráérősen, alaposan, részletesen, hosszasan, tartósan
futólagos (mn)  alapos, teljes, részletes
fuvallat (fn)  szélvész, szélvihar, orkán
fúzió (fn)  szétválás, felbomlás
fuzionál (ige)  szétválik, felbomlik
függés (fn)  függetlenség, önállóság, autonómia
független (mn)  függő, korlátozott, alárendelt, elnyomott
 házas, családos, nős, férjezett
 alkalmazott
függetlenít vkitől, vmitől (ige)  elnyom, korlátoz, bekebelez
függetlenség (fn)  elnyomás, függőség, kiszolgáltatottság, korlátozás
 fogság, rabszolgaság, járom, rabiga vál
függő (mn)  független, önálló, autonóm
 befejezett, elintézett, eldöntött, biztos
függőleges (mn)  vízszintes, horizontális, fekvő
függőség (fn)  függetlenség, szabadság, autonómia, önállóság, nagykorúság
fülledt (mn)  friss, üde, levegős
füllent (ige)  bevall, beismer
füllentés (fn)  igazmondás
fülsértő (mn)  kellemes, élvezetes, behízelgő, harmonikus (hangzás)
fülsiketítő, fülsüketítő (mn)  halk, csendes
fürge (mn)  lassú, nehézkes, lomha, öreges, lajhár, renyhe, tohonya, totyakos
 fáradt, kimerült
fürgeség (fn)  tunyaság
fürtös (mn)  [haj]: egyenes, szög
füstöletlen (mn)  füstölt
füstölt (mn)  füstöletlen, friss, nyers
fűszeres (mn)  ízetlen, fűszertelen
 könnyű, diétás
fűszerezett (mn)  fűszertelen
fűszertelen (mn)  fűszeres, fűszerezett, pikáns, erős, csípős
fűt (ige)  hűt, fagyaszt, dermeszt
 lehűt, lelohaszt, lankaszt
fűtés (fn)  hűtés
fűtetlen (mn)  fűtött, meleg
fűtött (mn)  fűtetlen, hideg, hűvös
fütty (fn)  taps, ováció, éljenzés
füttykoncert (fn)  tapsvihar

G
gagyi (mn) szleng  márkás
galád (mn) vál  jóravaló, becsületes, derék, tisztességes
galaktikus (mn) id  földi
galambepe (fn)  pulykaméreg
galamblelkű (mn)  rosszindulatú, bősz vál, házsártos biz
galambszívű (mn)  keményszívű
gáláns (mn) vál  udvariatlan, önző, figyelmetlen
 kisstílű, szűkmarkú, garasos
galiba (fn)  rend
galopp (fn)  ügetés, poroszkálás
galoppozik (ige)  üget, poroszkál
gáncs (fn)  pártfogás, támogatás, pártolás
gáncsol (ige)  segít, támogat, pártfogol
gáncsoskodás (fn)  segítés, támogatás, pártolás
gáncsoskodik (ige)  segít vkinek , együttműködik vkivel
garasos (mn)  gavallér, nagylelkű, adakozó, gáláns vál
garasoskodik (ige)  adakozik, jótékonykodik
 pazarol, tékozol
garázda (mn)  békés, szelíd, szolid
gátlás (fn)  ösztönzés, előmozdítás, elősegítés, hajtóerő
 féktelenség, mértéktelenség, gátlástalanság
gátlásos (mn)  gátlástalan, féktelen, szemtelen, rámenős, szemérmetlen
gátlástalan (mn)  gátlásos, szemérmes, szégyenlős, visszahúzódó
 fegyelmezett, mértéktartó
 aggályoskodó, aprólékos
gátol (ige)  előmozdít, segít, elősegít, kedvez, ösztönöz, meggyorsít, támogat, felkarol,

pártfogol
gavallér (mn)  kisstílű, szűkmarkú, garasos
gaz I. (fn)  vetemény, kultúrnövény, vetés
gaz II. (mn) vál  becsületes, tisztességes, jóindulatú
gazda (fn)  gazdasszony
cseléd, szolga, alkalmazott, béres rég
 jobbágy, zsellér, nincstelen
 vendég
gazdag (mn)  szegény, szűkölködő, földönfutó, koldus, csóró szleng
 szűkös, hiányos, elégtelen, nyomorúságos, ínséges, szegényes, silány pej
gazdagít (ige)  elszegényít, kifoszt, tönkretesz
gazdagodik (ige)  elszegényedik, elnyomorodik, tönkremegy

gazdagság (fn)  szegénység, nyomor, ínség, nélkülözés, szükség
 pénzhiány, pénzzavar
gazdálkodik (ige)  pazarol, szór, pocsékol, tékozol
gazdaságos (mn)  gazdaságtalan, ésszerűtlen, előnytelen
gazdaságtalan (mn)  gazdaságos, jövedelmező, gyümölcsöző
gazdasszony (fn)  gazda
 cseléd, szolga, napszámos, alkalmazott, mindeneslány, béres rég
 vendég
gáznemű (mn)  szilárd
 cseppfolyós, folyékony
gaztett (fn)  jótett, jótétemény rég
gazság (fn)  jóság, tisztesség, becsület
gazsulál (ige) szleng  gorombáskodik
gebe (fn)  paripa, táltos
 szleng: hájpacni szleng, hájfejű durva, gombóc biz
gémberedett (mn)  rugalmas, mozgékony, hajlékony
generális (mn)  specifikus
géniusz (fn és mn)  tökfej, tökfilkó, hatökör
 átlagember
gép (fn)  élőlény
gépesített (mn)  kézi, manuális id
gépi (mn)  kézi, manuális id
gépies (mn)  tudatos, szándékolt, akaratlagos
gerinces (mn)  gerinctelen, állhatatlan, jellemtelen, kétszínű, elvtelen, csúszó-mászó,

talpnyaló pej, rongy durva
gerincesség (fn)  gerinctelenség
gerinctelen (mn)  gerinces, egyenes, jellemes
gerinctelenség (fn)  gerincesség, egyenesség, tartás
gerjeszt (ige)  lohaszt, olt, szüntet
 meggátol, megfékez
giccs (fn)  műkincs, műalkotás, érték
gigantikus (mn)  mikroszkopikus, morzsányi, apró, piciny
 jelentéktelen, csekély, minimális
gigászi (mn)  kicsi, cseppnyi, csekély
girbegurba (mn)  egyenes
girhes (mn) pej  hájas, kövér, molett
girnyó (mn) szleng  pohos
globális (mn)  részleges, parciális rég
gond (fn)  öröm, boldogság
 gondatlanság, nemtörődömség, hanyagság
 álprobléma
gondatlan (mn)  gondos, pontos, rendes, lelkiismeretes, precíz
gondatlanság (fn)  gondosság, pontosság, elővigyázat, felelősség, felelősségérzet
gondol (ige)  megfeledkezik, elmulaszt, elfelejt
gondolat (fn)  gyakorlat, tevékenység
 megvalósulás
gondolatgazdag (mn)  gondolatszegény, ötlettelen
gondolati (mn)  testi, anyagi, dologi, tárgyi

gondolatszegény (mn)  gondolatgazdag, ötletes, leleményes, tartalmas
gondolkodó (mn)  oktalan, meggondolatlan, komolytalan
gondolkozik (ige)  lép, dönt, cselekszik
gondos (mn)  gondatlan, hanyag, felületes, rendetlen, hányaveti, tessék-lássék
gondoskodik (ige)  elhanyagol, mellőz
gondosság (fn)  gondatlanság, felületesség, hanyagság
gondoz (ige)  elhanyagol
gondozás (fn)  mellőzés
gondozatlan (mn)  gondozott, ápolt, rendezett
gondozott (mn)  gondozatlan, elhanyagolt, ápolatlan, lompos
 [kert]: gyomos
gondtalan (mn)  [személy]: gondterhelt, levert, lehangolt, aggódó, aggályos,

aggodalmaskodó
 [időszak]: nehéz, keserves, ínséges
gondtalanság (fn)  viszontagság, nehézség, teher
gondterhelt (mn)  gondtalan, zavartalan, önfeledt, könnyed, felszabadult
gondviselő (fn)  eltartott
gonosz I. (mn)  jó, angyali, szent, jólelkű
gonosz II. (fn)  angyal, tündér
 jócselekedet, jótett
gonoszság (fn)  jóság, jólelkűség, irgalom, kegyelem
 jótett, jócselekedet, jótétemény rég
gonosztett (fn)  jótett, jócselekedet, jótétemény rég
góré (fn) szleng  beosztott, alkalmazott, alárendelt
goromba (mn)  [modor]: finom, kifinomult, udvarias, megnyerő
 [hang]: sima, puha, lágy
 [megjegyzés]: tapintatos
 [bánásmód]: barátságos
gorombaság (fn)  finomság
gorombáskodik (ige)  kedveskedik, hízeleg, gazsulál szleng
göcög (ige)  sírdogál
göcsörtös (mn)  sima
gödör (fn)  bucka, halom, domb
gödrös (mn)  sima, egyenletes
gőg (fn)  alázatosság, alázat, jámborság
gőgös (mn)  alázatos, szerény
gömböc (fn) biz  csontváz
gömbölyded (mn)  szögletes
 lapos, vézna, csontos
 hosszúkás
gömbölyödik (ige)  fogy, soványodik
gömbölyű (mn)  szögletes, hegyes
 sovány, vékony, vézna
göndör (mn)  egyenes, sima
görbe (mn)  egyenes
 [tekintet]: nyílt, őszinte
görbít (ige)  egyenesít, kiegyenesít
görbül (ige)  egyenesedik

görcsöl (ige)  kiold, kibont, kicsomóz
 oldódik, kienged, ellazul
görcsös (mn)  laza, oldott, fesztelen, természetes
gördülékeny (mn)  akadozó, döcögős, nehézkes
görnyed (ige)  kiegyenesedik
görnyedt (mn)  egyenes, délceg vál
göröngyös (mn)  sima, egyenletes, egyenes
grandiózus (mn) vál  szerény, egyszerű
gubancos (mn)  sima
gúny (fn)  elismerés, tisztelet, megbecsülés
gúnyol (ige)  elismer, méltányol, értékel
gúnyos (mn)  kedveskedő, szívélyes
gusztus (fn) biz  undor, étvágytalanság
gusztusos (mn)  gusztustalan, visszataszító, ízléstelen, undorító
gusztustalan (mn)  gusztusos, ínycsiklandozó, étvágygerjesztő
 vonzó, ízléses
gürcöl (ige)  henyél, lustálkodik
 pihen, ejtőzik biz

Gy
gyagya (mn) szleng  okos, értelmes, eszes
gyakori (mn)  ritka, szórványos, alkalmi
gyakorlás (fn)  improvizáció, rögtönzés
gyakorlat (fn)  elmélet, ideológia, teória, gondolat
gyakorlati (mn)  teoretikus, elvont, elméleti, elvi
gyakorlatias (mn)  elméleti, akadémikus vál
 élhetetlen, ábrándos, mafla
gyakorlatilag (hat-ragos mn)  elméletileg, elvileg
gyakorlatlan (mn)  gyakorlott, begyakorlott, rutinos
gyakorlott (mn)  gyakorlatlan, tapasztalatlan, kezdő, járatlan, tanuló
 improvizált, rögtönzött, hevenyészett, spontán biz
gyakorlottság (fn)  járatlanság
gyakorol (ige)  improvizál, rögtönöz
gyakran, gyakorta (hsz)  ritkán, néha, időnként, alkalomadtán, hellyel-közzel,

néhányszor, olykor-olykor, hébe-hóba, elvétve, elszórtan, némelykor, kivételesen
 soha, sohasem
gyaláz (ige)  dicsér, dicsőít, magasztal
gyalázás (fn)  méltatás
gyalázat (fn)  tisztelet, dicsőség
gyalázatos (mn)  kitűnő, megnyugtató, remek
 jóravaló, rendes, tisztességes
gyalog (fn)  [sakkban]: tiszt
gyaloglás (fn)  utazás, autózás
gyámolít (ige)  elbánik vkivel
gyámoltalan (mn)  talpraesett, ügyes, életrevaló
 támogatott, védett
gyámság (fn)  önállóság, önrendelkezés
gyanakodás, gyanakvás (fn)  bizalom, jóhiszeműség, bizodalom rég
gyanakodik, gyanakszik (ige)  bízik, hisz
gyanakvó, gyanakodó (mn)  gyanútlan, hiszékeny, jóhiszemű, naiv
gyanít (ige)  tud, biztos vmiben , meggyőződik vmiről
gyanú (fn)  bizalom, jóindulat, jámborság, ártatlanság
gyanús (mn)  bizalomgerjesztő, megnyerő
gyanútlan (mn)  gyanakvó, bizalmatlan, kétkedő
gyanútlanság (fn)  gyanú, kétség, kételkedés
gyár (fn)  kisüzem
gyarapít (ige)  csökkent, fogyaszt, szűkít, kisebbít
 elpazarol, eltékozol, elherdál

gyarapodás (fn)  csökkenés, visszaesés, veszteség, fogyatkozás
 fogyás, súlyveszteség, sorvadás
gyarapodik (ige)  csökken, fogy, szűkül, apad, elcsenevészedik, elsatnyul
 szegényedik, tönkremegy
gyári (mn)  házi, egyedi
gyáriparos (fn)  kisiparos
gyarló (mn)  bűntelen, tévedhetetlen
gyarmat (fn)  anyaország, anyaállam
gyarmatosít (ige)  felszabadít
gyáros (fn)  munkás, proletár
gyártás (fn)  fogyasztás
gyász (fn)  öröm, vigalom, vidámság, dáridó, hejehuja biz
gyászhír (fn)  örömhír
gyászol (ige)  örül, örvendezik, ünnepel
gyászos (mn)  örömteli, vidám, derűs
 sikeres, szerencsés, eredményes
gyatra (mn) pej  értékes, drága, elsőrangú, nagyszerű, bámulatos
gyaur (fn)  mohamedán, muzulmán
gyáva (mn)  bátor, merész, elszánt, vitéz, hős, hősi, rettenthetetlen
gyávaság (fn)  bátorság, vitézség
 merészség, vakmerőség, mersz
gyehenna (fn)  mennyország, paradicsom, üdvösség
gyenge I. (mn)  erős, egészséges, életerős, edzett, izmos, stramm biz
 kifejlett, kifejlődött
 határozott, kemény, erőskezű
 jó, tökéletes, remek
 [érvelés]: meggyőző, hatásos
 [étel]: tartalmas, nehéz, zsíros
 [hang]: érces, zengő
 [látás]: éles
 [szél]: friss, élénk, metsző
gyenge II. (fn)  erény, erősség
gyengéd (mn)  durva, nyers, barátságtalan, rideg, erőszakos, gyengédtelen
gyengédség (fn)  figyelmetlenség, durvaság, tapintatlanság
gyengédtelen (mn)  gyengéd
gyengeelméjű (mn)  épeszű, normális
gyengekezű (mn)  erélyes, erőskezű, határozott
gyengélkedés (fn)  egészség
gyengélkedő (mn)  egészséges, életerős
gyengeség (fn)  erő, intenzitás
 határozottság, talpraesettség, erély, vasakarat, keménység, lelkierő
 erény
gyengít (ige)  növel, fokoz, súlyosbít, elmélyít
 felerősít, feljavít
gyengül (ige)  erősödik, fokozódik, növekedik, élénkül, terjeszkedik
 javul
 keményedik
 edződik, izmosodik

gyepes (mn)  kopár, szikes, kietlen
gyér (mn)  sűrű, buja, dús vál
 [közönség]: nagyszámú
 [megvilágítás]: erős, elégséges, elegendő
gyerek, gyermek (fn)  felnőtt
 szülő
gyerekes (mn)  érett, megfontolt, komoly, értelmes
 [család]: gyermektelen
gyerekjáték (fn)  nehézség, akadály, probléma
gyerekkor, gyermekkor (fn)  felnőttkor, érettség
 öregkor, öregség, vénség, aggkor, aggság rég
gyerekség (fn)  felnőttkor
 komolyság, meggondoltság, érettség
gyerektelen, gyermektelen (mn)  gyerekes, gyermekes, családos, termékeny
gyermekded (mn)  kiforrott, érett
 rafinált
gyermekes (mn)  gyermektelen, magtalan, családtalan, meddő
 érett, felnőttes, komoly
gyermeki (mn)  felnőtt
 vén, aggkori, agg vál
 koravén
 tapasztalt, rafinált
 szülői
gyermeteg (mn)  érett, megfontolt, kiforrott
gyilkol (ige)  megóv vkitől, vmitől , kímél vkitől, vmitől
gyilkos (mn)  ártalmatlan, veszélytelen
gyógyhatású (mn)  egészségtelen, káros, ártalmas
gyógyír (fn)  méreg, toxin szak, métely rég
gyógyít (ige)  megbetegít, mérgez
gyógyíthatatlan (mn)  gyógyítható, kezelhető, orvosolható
gyógyítható (mn)  gyógyíthatatlan, orvosolhatatlan, menthetetlen
gyógyító (mn)  [szándék]: ártó
 [hatás]: ártalmas, kártékony
 megelőző
 mérges, mérgezett
gyógyszer (fn)  méreg, toxin szak, métely rég
gyógyul (ige)  romlik, visszaesik
 megbetegszik
gyógyulás (fn)  visszaesés, rosszabbodás, romlás
gyógyult (mn)  beteg, sebesült, sérült
 fájós, sebes
gyom (fn)  kultúrnövény, vetemény, vetés
gyomos (mn)  ápolt, gondozott, művelt
gyón (mn)  gyóntat, vallat, kihallgat
gyónás (fn)  elhallgatás
gyóntat (ige)  gyón vkinek , megvall vkinek , elmond vkinek
gyors (mn)  lassú, renyhe, lanyha, kimért, ráérős, kényelmes, komótos biz
gyorsan (hat-ragos mn)  lassan, kimérten, komótosan biz

gyorsaság (fn)  lassúság, kényelem, lomhaság
gyorsfelfogású (mn)  nehézfejű
gyorsít (ige)  lassít, fékez, lefékez
 hátráltat, visszafog, késleltet
gyorsul (ige)  lassul, mérséklődik, visszaesik
gyorsulás (fn)  lassulás
gyökeres (mn)  látszólagos, felszínes, felületi
gyöngybetű (fn)  ákombákom, macskakaparás biz, krikszkraksz biz
gyöngyírás (fn)  macskakaparás biz
gyönyör (fn)  kín
gyönyörködtet (ige)  elszomorít, búsít, untat
gyönyörű (mn)  rút, csúnya, visszataszító, ronda, ocsmány pej
gyönyörűség (fn)  szenvedés, boldogtalanság, kín
gyönyörűséges (mn)  gyötrelmes, kínos
gyötör (ige)  kímél vmitől , óv vmitől , vigasztal
gyötrelem (fn)  öröm, élvezet, boldogság
gyötrelmes (mn)  könnyű, élvezetes, gyönyörűséges
gyötrődés (fn)  élvezet, gyönyörűség
gyötrődik (ige)  megkönnyebbül, fellélegzik, megnyugszik
győz (ige)  veszít, alulmarad, kikap biz
győzedelmes (mn) rég  [hadsereg]: vesztes, legyőzött, levert
 [csata]: elvesztett
győzelem (fn)  kudarc, sikertelenség, balsiker, csőd
 vereség, bukás, megadás
győzhetetlen (mn) rég  legyőzhető, meghódítható, leküzdhető
 gyenge, nyápic, erőtlen
győztes (fn)  vesztes, legyőzött
gyújt (ige)  olt, csendesít, nyugtat
 lekapcsol, elolt
gyúl (ige)  elalszik, ellobban, kihuny, elhamvad
gyúlékony (mn)  éghetetlen
gyullad (ige)  kihuny, elalszik, elhamvad
gyűjt (ige)  szétszór vhol, vhova pazarol, tékozol, elherdál
gyűjtőlencse (fn)  homorúlencse, szórólencse
gyülekezet (fn)  pásztor
gyülekezik (ige)  feloszlik, szétszóródik, szétszéled, szétfut
gyülevész (mn) rég  válogatott, elit
gyűlik (ige)  szétoszlik, szétszóródik, elszéled
gyűlöl (ige)  imád, szeret, bálványoz
gyűlölet (fn)  szerelem, szeretet, rajongás
gyűlöletes (mn)  szeretett, imádott, imádnivaló, bálványozott
gyűlölködés (fn)  szeretet, barátság, békesség
gyűlölt (mn)  szeretett, imádott, bálványozott
gyümölcs (fn)  kudarc
gyümölcsöző (mn)  terméketlen, meddő, haszontalan, sikertelen
gyűr (ige)  simít, kisimít, kivasal, kiegyenesít
gyűrhetetlen (mn)  gyűrődő, gyűrődős
gyűrődik (ige)  kiegyenesedik, kisimul

 pihen, lazít biz
gyűrődő, gyűrődős (mn)  gyűrhetetlen
gyűrött (mn)  [arc]: sima
 [kelme]: vasalt

H
habkönnyű (mn)  mázsás
habókos (mn) táj  normális, épeszű, kiegyensúlyozott
háborgó (mn)  sima, nyugodt, háborítatlan
 kiegyensúlyozott, türelmes, elégedett
háborítatlan (mn)  háborgó, nyugtalan, labilis id
háborított (mn)  háborítatlan, zavartalan, kiegyensúlyozott
háborodott (mn)  normális, épelméjű, beszámítható
háborog (ige)  lecsillapul, megnyugszik, lecsendesül, megbékél
háború (fn)  béke, nyugalom, fegyverszünet
háborús (mn)  polgári, békebeli, civil
 békés, nyugodt, csendes, konszolidált
háborúskodó (mn)  békés
háborúzik (ige)  megbékél
habos (mn)  [tenger]: sima, nyugodt, csendes
habozás (fn)  határozottság, döntés, eltökéltség
habozik (ige)  dönt, határoz, ítél
 kockáztat, megpróbál, mer
habzsol (ige)  böjtöl, koplal
hadakozik (ige)  megbékél, megegyezik
hadi (mn)  polgári, civil, békés
hadüzenet (fn)  békekötés, kibékülés, békeegyezmény, békeszerződés
hagy (ige)  tilt, akadályoz, közbelép, gátol, korlátoz, zaboláz
 megváltoztat, módosít
hagyományos (mn)  újszerű, szokatlan, rendhagyó, eredeti
hagyományoz (ige)  örököl
hagyományőrzés (fn)  újítás
hagyományőrző (mn)  újító
hahota (fn)  rosszkedv, szomorúság, bú vál
hahotázik (ige)  sír, zokog, bőg
hajadon (fn)  asszony
hajas (mn)  [fejbőr]: kopasz, tar, hajatlan
hájas (mn)  vékony, sovány, vézna, girhes pej
hajatlan (mn)  [fejbőr]: hajas
hajcihő (fn) biz  nyugalom, csend
hajdani (mn)  majdani, leendő, jövő, jövendő vál
 divatos, mai, jelenlegi, kortárs
hajdankor (fn)  jövő, jövendő vál
 jelen, jelenkor

hájfejű (mn)  vézna, aszott, sovány, csontkollekció, gebe szleng
hajít (ige)  elkap
hajladozik (ige)  kiegyenesedik
hajlam (fn)  idegenkedés
 immunitás
hajlamos (mn)  elutasító
 ellenálló, immúnis id
hajlandó (mn)  vonakodó, kelletlen, húzódozó
hajlandóság (fn)  idegenkedés, visszautasítás, közöny
hajlat (mn)  egyenes
hajlékony (mn)  merev, rugalmatlan, kemény, hajlíthatatlan, inflexibilis id
 határozott, szilárd, hajthatatlan
hajlik vmire (ige)  elutasít, ellenáll, elhárít, tiltakozik vmi ellen , vonakodik
hajlít (ige)  kiegyenesít
hajlíthatatlan (mn)  hajlítható, rugalmas, flexibilis id
 befolyásolható, megingatható, bizonytalan, vajszívű
hajlítható (mn)  hajlíthatatlan, rugalmatlan, merev
 befolyásolhatatlan, megtörhetetlen, biztos, szilárd
 kérlelhetetlen, könyörtelen
hajlított (mn)  egyenes
hajlott (mn)  egyenes
hajnal (fn)  alkony, naplemente, napnyugta, sötétedés, besötétedés
 este
hajnalodik (ige)  esteledik, alkonyodik, szürkül
hajol (ige)  kiegyenesedik, feláll
hajóskapitány (fn)  matróz
hajózhatatlan (mn)  hajózható
hajózható (mn)  hajózhatatlan
hajózik (ige)  horgonyoz, lehorgonyoz vhol , kiköt vhol
hájpacni (fn) szleng  csontkollekció, gebe szleng
hajrá (fn)  rajt, start biz
hajsza (fn)  pihenés, lazítás biz, szieszta biz
hajszálnyi (mn)  durva, észrevehető, jelentékeny
hajszálpontos (mn)  pontatlan, kiszámíthatatlan
hajszás (mn)  nyugodt
hajszol (ige)  pihentet, kímél, megóv
 megfog, elkap, elér
hajt1 (ige)  kímél
 pihen, lustálkodik, henyél, lazít biz, lazsál biz
 leállít
hajt2 (ige)  [fejet]: felemel
 [térdet]: kiegyenesít
hajt3 (ige)  [növény]: sorvad, aszik, elhal
hajtás (fn) biz pihenés, lustálkodás, lazítás biz
hajthatatlan (mn)  rugalmas, engedékeny, lágyszívű
hajthatatlanság (fn)  rugalmasság, engedékenység, alkalmazkodás
hajtóerő (fn)  fékezőerő, ellengőz, fék
hajtogat (ige)  kiegyenesít, elsimít

hal (ige)  él, létezik
 születik
hál (ige) vál  kel, ébred
hála (fn)  hálátlanság, gáncs, rosszakarat
halad (ige)  áll, szünetel, hever, pang, megreked
haladás (fn)  állás, várakozás
 lemaradás, visszafejlődés, romlás, hanyatlás
háládatlan (mn)  hálás, háládatos rég
haladéktalanul (hsz)  később, előbb-utóbb, lassan
haladó (mn)  maradi, régies, elavult, korlátolt, reakciós, konzervatív, vaskalapos pej
 álló
 kezdő, alapfokú
halál (fn)  élet, létezés
 születés, feltámadás
 halhatatlanság
 megmenekülés
halálbüntetés (fn)  kegyelem
haláleset (fn)  születés, világrajövetel
halálfélelem (fn)  halálvágy
halálos (mn)  éltető, tápláló, életadó
 [bűn]: bocsánatos, megbocsátható
halálozás (fn)  túlélés
 születés, szaporodás
halálsápadt (mn)  pirospozsgás, vérvörös
halálvágy (fn)  halálfélelem
 életösztön
halandó I. (mn)  örökkévaló, halhatatlan
halandó II. (fn)  Isten, Teremtő
halandóság (fn)  halhatatlanság, öröklét
 élveszületés
hálás (mn)  hálátlan, háládatlan, önző
halaszt (ige)  siettet, meggyorsít, előmozdít, hozzálát vmihez , nekikezd vminek ,

belefog vmibe
halaszthatatlan (mn)  halasztható, ráérős, kényelmes
halasztható (mn)  halaszthatatlan, sürgős, sietős
hálátlan (mn)  hálás, lekötelezett, háládatos rég
 áldásos, eredményes, kecsegtető vál
hálátlanság (fn)  hála, köszönet
haldoklik (ige)  újraéled
halhatatlan (mn)  halandó, mulandó, felejthető
halhatatlanság (fn)  halandóság, mulandóság
halk (mn)  hangos, erőteljes, harsány, fülsiketítő, zajos, dörgő
halkan (hat-ragos mn)  hangosan, harsányan, torkaszakadtából, fennhangon, fennszóval

rég
 [zenében]: forte szak
halkít (ige)  hangosít, erősít, felerősít, fokoz
halkul (ige)  hangosodik, erősödik, fokozódik
hallás (fn)  süketség

hallatlan (mn)  mindennapos, szokványos
hallatszik (ige)  elnémul, elül, elcsitul
hallgat (ige)  zajong, zsivajog, lármázik, morajlik, sivalkodik
 megszólal, felszólal, kibök, szól, mond, beszél, beszélget, tereferél, kotyog, cseveg vál,

megmukkan biz, pofázik durva
 engedetlenkedik, ellenszegül, visszabeszél, nyelvel, felesel, szájaskodik
 árulkodik, kipakol szleng
hallgatag (mn)  beszédes, csevegő, közlékeny, bőbeszédű, fecsegő, szószátyár
 hangos, harsány, zajos
hallgatás (fn)  hangadás, hang, nyugtalanság, zsivaj
 felelet, megnyilatkozás
hallgató (fn)  tanár, professzor, mester rég
 beszélő, szónok
hallgatólagos (mn)  kimondott, nyílt, explicit id
hallható (mn)  halk, suttogó
 elhallgatott, eltitkolt, leplezett
 szótlan, néma, hangtalan, csendes
halló (mn és fn)  süket
halmaz (fn)  darab, rész, elem
halmoz (ige)  szétszór, szétoszt
 felhasznál, elhasznál
halmozódik (ige)  szétoszlik, eloszlik
halódik (ige)  él, virul, bimbódzik
halogat (ige)  intézkedik, elvégez, megtesz, megcsinál, hozzálát, megkockáztat
halogatás (fn)  elintézés
halom (fn)  síkság
 völgy, gödör
halott (mn és fn)  élő, életteli, eleven
halovány vál, halvány (mn)  színpompás
 [arc]: kipirult, ragyogó, pirospozsgás, napbarnított
 [körvonal]: világos, éles, határozott, erőteljes
halványít (ige)  színez
halványodik (ige)  fényesedik
 erősödik, fokozódik
halvérű (mn)  tüzes, bővérű, forróvérű, sűrűvérű, tüzesvérű, élveteg vál
hamar I. (hsz)  sokára, lassan, hosszan, későn
hamar II. (mn)  lassú, alapos, megfontolt
hamarabb (hsz)  később
hamarjában (hsz)  ráérősen, lassan
hamis (mn)  [műalkotás]: valódi, igazi, hiteles, autentikus, eredeti
 [jellem]: egyenes, őszinte, becsületes
 [viselkedés]: természetes, helyes, illő, megfelelő
 [elképzelés]: igaz, valós
 [nő]: erényes, hűséges, megbízható
 [állat]: kezes, jámbor, szelíd
hamisítatlan (mn)  hamisított, színlelt, megmásított
hamisított (mn)  hamisítatlan, eredeti, márkás, valódi
hamisítvány (fn)  eredeti, valódi

hamuszürke (mn)  [arc]: pirospozsgás
hamvad (ige)  lobog, izzik
hamvas (mn)  elnyűtt, megviselt, fáradt
 romlott, feslett
 [arcbőr]: ragyás, ráncos
hamvaszt (ige)  felgyújt, felszít, felizzít vál
hang (fn)  csend, némaság, hallgatás
hangadás (fn)  hallgatás
 csend
hangadó (fn)  jelentéktelen, szürke
hangerősítő (fn)  hangfogó, hangtompító
hangfogó (mn)  hangerősítő
hangos (mn)  halk, néma, hangtalan, zajtalan, nesztelen
 csöndes, visszafogott, hallgatag
hangosan (hat-ragos mn)  hangtalanul, némán, nesztelenül
 halkan, csöndesen
hangosít (ige)  halkít, csendesít, tompít
hangoskodik (ige)  suttog, elnémul, hallgat
hangosodik (ige)  csitul, halkul, tompul
hangsúly (fn)  nyomatékhiány, hangsúlytalanság
hangsúlyos (mn)  hangsúlytalan
 hatástalan, súlytalan
 [verselés]: időmértékes
hangsúlyoz (ige)  leértékel, mellőz, bagatellizál id
hangsúlyozottan (hat-ragos mn)  mellékesen, mellesleg
hangsúlytalan (mn)  hangsúlyos, nyomatékos
 fontos, jelentős
hangsúlytalanság (fn)  hangsúly
hangtalan (mn)  hangos, lármás, zajos
hangtompító (fn)  hangerősítő
hangulatos (mn)  kellemetlen, rideg, komor
hangzavar (fn)  csend
 harmónia
hangzik (ige)  elhallgat, elhalkul, elnémul
hantol (ige)  kihantol, kiás, kikapar
hányad (mn)  összesség, egész, teljesség
hanyag (mn)  gondos, körültekintő, megfontolt, átgondolt, megalapozott, alapos, precíz,

akkurátus rég
 rendes, ápolt, gondozott, rendszerető, pedáns
 [testtartás]: merev, feszes
hanyagság (fn)  gondosság, körültekintés, figyelem, vigyázat, lelkiismeretesség
hanyatlás (fn)  fejlődés, felemelkedés, progresszió, virágzás, virágkor, fellendülés,

előretörés
 stagnálás
hanyatlik (ige)  emelkedik, gyarapszik, növekedik
 prosperál, virul, fellendül, virágzik
hányatott (mn)  töretlen, sima, nyugodt
hanyatt (hsz)  hason, hasmánt

hányattatás (fn)  boldogulás, áldás, szerencse
hanyatt-homlok (hsz)  óvatosan, megfontoltan
hányaveti (mn)  gondos, precíz
hánykódik (ige)  pihen, csillapodik, csitul
hányódás (fn)  megnyugvás
hánytorgat (ige)  elfelejt, megbocsát
harácsol (ige)  szétoszt, visszaad
harag (fn)  jóindulat, önuralom, kibékülés
haragít (ige)  csillapít, békít, nyugtat
haragos I. (mn)  békés, szelíd, jóakaratú
 barátságos
 [arc]: vidám
haragos II. (fn)  barát, küzdőtárs, koma táj
haragszik (ige)  megbékél, megengesztelődik, meglágyul, megbocsát
haragtartó (mn)  békülékeny, engedékeny
haránt (hsz)  hosszában
harapós (mn)  szelíd, kezes, jámbor
 békés, barátságos, szívélyes
harc (fn)  béke, fegyverszünet, fegyverletétel
 békesség, nyugalom, egyetértés
harci (mn)  polgári, civil
harcias (mn)  békés, szelíd, nyugodt
harcképes (mn)  harcképtelen, küzdőképtelen
harcképtelen (mn)  harcképes, küzdőképes, fegyveres
harcol vkivel (ige)  kapitulál szak
 kibékül vkivel
harcos I. (mn)  békés, szelíd, jámbor
 megalkuvó
harcos II. (fn)  civil, polgár
harcostárs (fn)  ellenség
harctér (fn)  hátország
harmadosztályú (mn)  elsőosztályú, kiváló
harmatos (mn)  száraz, tikkadt, aszott, hervadt, megfonnyadt
harmatsúly (fn)  nehézsúly, ólomsúly
harmónia (fn)  hangzavar, disszonancia id, kakofónia szak
 diszharmónia, nézeteltérés, konfliktus, viszály, purparlé rég
harmonikus (mn)  kellemetlen, fülsértő, disszonáns szak
 diszharmonikus, ingatag, kiegyensúlyozatlan, zűrös
harmonizál (ige)  ellentmond, eltér, különbözik
hárpia (fn) biz  angyal, tündér
harsány (mn)  tompa, halk, csendes
 visszafogott, diszkrét
 pasztell, halvány
harsog (ige)  suttog, motyog
harsogó (mn)  csendes
hasad (ige)  egybeforr, összeforr
hasas (mn)  sovány, vézna, karcsú
 keskeny, hosszú

hasmánt (hsz)  hanyatt, háton
hasmenés (fn)  szorulás, székrekedés, bélrenyheség szak
hasogat (ige)  [fájdalom]: kiáll
hason (hat-ragos fn)  hanyatt, háton
hasonlatos (mn)  eltérő, különböző, más
hasonlatosság (fn)  különbözőség, eltérés, másság
hasonlít (ige)  különbözik, eltér, elüt
hasonló (mn)  különböző
hasonlóság (fn)  különbség, eltérés, kontraszt vál
hasonmás (fn)  eredeti
hasonszőrű (mn)  különböző
használ (ige)  árt, megárt
 súlyosbít, nehezít
 kiselejtez, kimustrál biz
használatlan (mn)  viseltes, elhasznált, kopott, vásott, nyűtt
használatos (mn)  szokatlan, ismeretlen
használhatatlan (mn)  használható, alkalmas, hasznavehető, hasznos, jó
használható (mn)  használhatatlan, rossz
használt (mn)  új, vadonatúj, használatlan, érintetlen
hasznavehetetlen (mn)  hasznos, felhasználható, épkézláb, praktikus
hasznavehető (mn)  hasznavehetetlen, használhatatlan, rossz
hasznos (mn)  ráfizetéses, veszteséges, gazdaságtalan
 használhatatlan, hasznavehetetlen, felesleges, alkalmatlan, haszontalan
 ártalmas, kártékony, káros, alkalmatlan
hasznosít (ige)  elpocsékol, elherdál
haszon (fn)  ráfizetés, veszteség, kár
haszontalan (mn)  értékes, praktikus, hasznos
 eredményes, hatásos, gyümölcsöző
 szófogadó, engedelmes
 szorgalmas, dolgos, produktív
 fontos, lényeges
 tanulságos
hasztalan I. (mn)  hasznos, eredményes, sikeres
hasztalan II. (hsz)  hasznosan, eredményesen
hatalmas (mn)  apró, kicsi, kicsiny, csepp, piciny, pirinyó, parányi, cseppnyi, icipici,

miniatűr
 erőtlen, gyenge
hatálybaléptetés (fn)  visszavonás, érvénytelenítés, eltörlés
hatályos (mn)  hatálytalan, érvénytelen, jogtalan, elévült, semmis
hatálytalan (mn)  hatályos, érvényes, fennálló
hatálytalanít (ige)  megerősít, jóváhagy, ratifikál id
 [törvényt]: meghoz, bevezet, megszavaz
hatályvesztés (fn)  életbelépés
határos (mn)  távoli
határoz (ige)  bizonytalankodik, tétovázik, tanakodik, habozik, ingadozik, hezitál biz
határozatképes (fn)  határozatképtelen
határozatképtelen (mn)  határozatképes
határozatlan (mn)  [jellem]: határozott, erélyes, céltudatos, karakán

[válasz]: egyértelmű, pontos
 [körvonal]: éles, kristálytiszta
határozatlanság (fn)  döntés, elhatározás
 határozottság, magabiztosság
határozott (mn)  határozatlan, tétova, tépelődő, ingatag, gyenge, labilis id
 homályos, átláthatatlan, zavaros, kusza
 bizonytalan, kérdéses, kétes biz
határozottan (hat-ragos mn)  talán, esetleg, vélhetően, sejthetően
határozottság (fn)  tétovaság, döntésképtelenség, habozás, bizonytalanság,

tanácstalanság, hezitálás biz
 gyengeség, erőtlenség
határtalan (mn)  csekély, elenyésző
 véges, korlátolt, behatárolt
hatás (fn)  ellenhatás, visszahatás
hatáskör (fn)  inkompetencia id
hatásos (mn)  hatástalan, eredménytelen, sikertelen, gyenge
hatásosság (fn)  eredménytelenség
hatástalan (mn)  hatásos, eredményes, sikeres, szuggesztív
 érdekes, izgalmas, erőteljes
hatásvadászó (mn)  szolid, természetes
hatékony (mn)  hatástalan, eredménytelen, sikertelen
hathatós (mn)  eredménytelen, sikertelen, hatástalan
hátlap (fn)  fedőlap, elölnézet
hátország (fn)  arcvonal, front, harctér, csatatér
hatökör (fn) durva  észkombájn szleng, agytröszt biz
hátra (hsz és ik)  előre
hátradől (ige)  előredől, előrehajol
hátrafelé (mn)  előrefelé
hátrafordul (ige)  előrefordul, előretekint, előrenéz
hátrahagy (ige)  örököl
 elvisz
hátrahajlik (ige)  előrehajlik
hátrahajol (ige)  előrehajol, előredől
hátraküld (ige)  előreküld
hátrál (ige)  előrelép, előrehalad, előrejut
 előrenyomul, előnyomul, támad, rohamoz, szembeszáll vkivel
 közeledik vkihez, vmihez
hátralék (fn)  előleg, foglaló
hátralép (ige)  előrelép, előremegy, előáll
hátralevő (mn)  teljesített, rendezett
hátralök (ige)  előrelök, előretol, előreenged
hátráltat (ige)  segít, előremozdít, közbenjár, előrevisz, motivál, elősegít, segédkezik

vkinek vmiben
 gyorsít, siettet
hátráltatás (fn)  segítség, támogatás
hátramarad (ige)  halad, megy
 előrefurakodik, előrenyomul, tolong, tolakodik
hátramegy (ige)  előremegy, előlép, előnyomul

hátramenet (fn)  előremenet
hátramozdít (ige)  előremozdít, segít, támogat
hátranéz (ige)  előrenéz, előretekint
hátrány (fn)  előny, elsőbbség, fór biz
hátrányos (mn)  előnyös, kedvező, hasznos, célszerű
hátrapillant (ige)  előretekint, előrenéz
hátrasiet (ige)  előresiet, előreszalad
hátratol (ige)  előretol
hátság (fn)  alföld
hátsó (mn)  [láb]: elülső, első, mellső
 [szándék]: őszinte, nyílt
háttér (fn)  előtér
hátul (hsz)  elöl
hátulgombolós (fn) pej  felnőtt, meglett rég
 érett, megfontolt
hátulnézet (fn)  elölnézet
hátulsó (mn)  elülső, első, mellső
hátulütő (fn)  előny, fór biz
hatvány (fn)  gyök
hatványozódik (ige)  csökken, zuhan, esik
hatványozott (mn)  csökkent, mérsékelt
hátvéd (fn)  előőrs, előhad, elővéd
havasi (mn)  alföldi
haza (fn)  külföld, külország, külhon, idegen
hazaad (ige)  elkölt, elver, elszór
hazaárulás (fn)  hűség, hazaszeretet, patriotizmus
hazaáruló (fn)  hazafi, hős, patrióta
hazaenged (ige)  visszatart, visszafog, tartóztat
hazaér (ige)  elmaradozik
hazafi (fn)  hazaáruló, országáruló
hazafias (mn)  hazafiatlan
hazafiatlan (mn)  hazafias
hazahajt (ige)  [állatot]: kihajt
hazahív (ige)  elküld vhova , elzavar vhova
hazahoz (ige)  elvisz vhova , elszállít vhova
hazai (mn)  külföldi, idegen, idegenbeli, egzotikus
hazajár (ige)  elmaradozik
hazajön (ige)  elmegy vhova , távozik vhova
hazaköltözik (ige)  elköltözik vhova
hazaküld (ige)  visszatart, visszafog, tartóztat
 mozgósít, összegyűjt, verbuvál rég, toboroz rég
házal (ige)  jótékonykodik, adakozik, alamizsnálkodik rég
hazamegy (ige)  marad vhol
hazánkfia (fn)  idegen, külföldi
hazarendelés (fn)  kiküldetés, legáció rég
házas, házasember (fn)  egyedülálló, független
 nőtlen, agglegény, legényember rég

 elvált, különvált
 facér biz, szalmaözvegy, szalma biz
 özvegy, özvegyember
 társtalan, magános
házasít (ige)  elválaszt, szétválaszt
házasodik (ige)  válik, szétmegy biz
házasság (fn)  válás
házasságkötés (fn)  válás
hazaszállít (ige)  elszállít vhova , elvisz vhova
hazaszeretet (fn)  hazaárulás, országárulás
hazatalál (ige)  elkeveredik, eltéved
hazatelepül (ige)  kivándorol vhova , kitelepül vhova , emigrál vhova
hazatér (ige)  elmegy vhova , eltávozik vhova
 elköltözik vhova , kivándorol vhova , emigrál vhova
 meghal, odalesz, odaveszik, odamarad
hazautazik (ige)  elutazik vhova , elmegy vhova , eltávozik vhova
házi (mn)  vad
 ipari, gyári
háziállat (fn)  vadállat, dúvad rég, vadbarom rég
háziasít (ige)  elvadít
háziasított (mn)  vad
háziasodik (ige)  elvadul
háziasszony (fn)  vendég
 albérlő, lakó, bérlő
 gazda, házigazda, háziúr rég
házigazda (fn)  vendég
 albérlő, lakó, bérlő
 háziasszony
háziipar (fn)  gyáripar, nagyüzem
házikó (fn)  palota, kastély
házisárkány (fn) biz  angyal, tündér
háziúr (fn) rég  látogató, vendég
bérlő, lakó, albérlő
 háziasszony
háztulajdonos (fn)  bérlő
hazudós (mn)  őszinte, igazmondó
hazudozás (fn)  igazmondás
hazug (mn)  igazi, valódi, hiteles
 igazmondó, igaz, őszinte, szavahihető, megbízható, becsületes, becsülettudó rég
hazugság (fn)  igazság, igaz, valóság, való, realitás
 őszinteség, egyenesség, becsületesség
 beismerés
házsártos (mn) biz  békés, szelíd, galamblelkű
hébe-hóba (hsz)  gyakran, gyakorta, rendszeresen
hebehurgya (mn)  higgadt, megfontolt
heccel (ige) biz  nyugtat, csitít, csillapít
hedonista (fn és mn)  aszkéta, önmegtartóztató, önsanyargató

heged (mn)  sebesedik
hegemónia (fn)  alárendeltség
hegy (fn)  völgy, hegyláb
 síkság, róna, alföld, lapály vál
hegycsúcs (fn)  völgy, völgykatlan
hegyén-hátán (hsz)  szellősen, ritkán, levegősen
hegyes1 (mn)  [vidék]: sík, lapos, lapályos táj
hegyes2 (mn)  tompa, gömbölyű, lapos, hegyetlen
 [orr]: tömpe, turcsi, pisze, fitos
hegyesedik (ige)  lelapul, eltompul
hegyetlen (mn)  hegyes, szúrós
hegygerinc (fn)  völgy, szakadék
hegyoldal (fn)  síkság, sík, egyenes, lapály vál
hegység (fn)  mélyföld, alföld, síkság, lapály vál
hegytető (fn)  hegyláb, völgy, szakadék
hegyvidék (fn)  alföld, síkság, róna, rónaság, síkvidék
héj (fn)  bél, belső, mag
hejehuja (fn) biz  siralom, gyász
hektikus (mn) vál  nyugodt, higgadt, komoly, hanyag, laza
helybeli (fn és mn)  idegen, külföldi, turista, átutazó
helybenhagy (ige)  ellenez, megvétóz, megtámad
helyenként (hsz)  mindenhol, lépten-nyomon, úton-útfélen
helyénvaló (mn)  helytelen, jogtalan, szabálytalan, nemkívánatos
 [viselkedés]: idétlen
helyes (mn)  helytelen, hibás, téves, pontatlan, rossz
 indokolatlan, jogtalan, szabálytalan, szükségtelen
 csúnya, utálatos, ellenszenves, illetlen
helyesbít (ige)  elront, elhibáz, eltéveszt
helyesbítés (fn)  rontás, szövegrontás, tévesztés, elírás
 tévedés
helyesbített (mn)  hibás
helyesel (ige)  kifogásol, rosszall, helytelenít, elítél, nehezményez, cáfol
 furcsáll, megbotránkozik vmin
 okvetetlenkedik
helyeslés (fn)  helytelenítés, ellenzés, ellenvélemény
 szidás, rosszallás
helyeslő (mn)  ellenző, rosszalló, elutasító, tagadó, negatív
helyfoglalás (fn)  visszamondás, lemondás, visszalépés
helyi (mn)  távoli, távolsági
 külföldi, idegen, átutazó
hellyel-közzel (hsz)  mindenhol
 gyakran, gyakorta, sokszor
helyre (mn) táj  oktondi, kétbalkezes, nyámnyila
helyreáll (ige)  felborul, kizökken vmiből , megváltozik, kimozdul vmiből , átbillen

vhova
helyreállít (ige)  pusztul, romlik
 lerombol, ledönt, lepusztít
 feldönt, felborít

 [rendet]: felforgat, feldúl vál
 [sorrendet]: felcserél
helyrebillen (ige)  kimozdul, kibillen, kizökken vmiből
helyrebillent (ige)  kimozdít, kibillent, kizökkent vmiből
helyrehoz (ige)  elront, tönkretesz, eltol biz, elfuserál biz, elpuskáz biz
 [életmód, gyógymód]: megbetegít, legyengít
 keresztülhúz, megkavar
helyrehozhatatlan  helyrehozható, javítható, korrigálható
helyrehozható (mn)  helyrehozhatatlan, javíthatatlan, korrigálhatatlan
helyreigazít (ige)  elmozdít, elállít
 elront, eltéveszt
helyreigazítás (fn)  tévedés, elírás
helyrejön (ige)  elromlik, meghibásodik
 megbetegszik, odavan
helyrerak (ige)  szétszór vhova , szétdobál vhova , széthány vhova
 kificamít
helyrerázódik (ige)  elmozdul
helyreugrik (ige)  kificamodik, megbicsaklik, kiugrik
helytáll (ige)  felad, meghátrál, elmenekül, megfutamodik, meglóg biz, megugrik biz
 lehanyatlik, elbukik, tönkremegy
helytállás (fn)  megfutamodás, meghátrálás, menekülés
helytálló (mn)  helytelen, hibás, alaptalan
helytelen (mn)  helytálló, helyes, hibátlan, jó
 kívánatos, célszerű, megfelelő, ajánlatos, tanácsos
 [viselkedés]: érett, komoly, illő, ildomos vál
helytelenít (ige)  helyesel, támogat, pártol, elfogad
helytelenítés (fn)  helyeslés, beleegyezés, támogatás
 rábeszélés
helyváltoztatás (fn)  mozdulatlanság, állás
henceg (ige)  szerénykedik
hencegés (fn)  szerénység
hencegő (mn)  szerény
henye (mn)  serény, dolgos, szorgalmas
 tisztelettudó, illedelmes
henyél (ige)  dolgozik, munkálkodik, hajt biz, tevékenykedik, fáradozik, buzgólkodik,

kulizik szleng
henyélő (mn)  tevékeny, dolgos
hepaj (fn)  nyugalom, csend
hepciás (mn) biz  simulékony
hepehupás (mn)  egyenletes, sima, sík
herdál (ige)  kuporgat
hergel (ige)  nyugtat, csitít, csillapít
hervad (ige)  virul, virágzik, virít, zöldell, zöldül, zsendül
hervadás (fn)  nyílás, virágzás, virulás
hervadatlan (mn)  hervadt
hervadékony (mn)  virágzó
hervadhatatlan (mn)  fáradékony, csüggedő
hervadt (mn)  friss, üde, virágzó, harmatos, hervadatlan

hervaszt (ige)  serkent, stimulál, feldob szleng
hesseget (ige)  csalogat
heterogén (mn)  egyforma, egynemű, homogén, egységes, egyöntetű
 vegytiszta
heteroszexuális (mn) szak  biszexuális szak, biszex biz
 [férfi]: homoszexuális, meleg, homokos szleng, buzeráns durva, buzi durva
 [nő]: leszbikus
hétköznap (fn)  hétvége, vasárnap, ünnepnap
hétköznapi (mn)  hétvégi, vasárnapi
 különleges, kiváló, kitűnő, csodás, káprázatos, tüneményes, fejedelmi, utolérhetetlen,

exkluzív, elit
 kalandos, regényes
hétszilvafás (mn)  nagybirtokos
hétvége (fn)  hétköznap, munkanap
hetvenkedik (ige)  szerénykedik, visszavonul
hetyke (mn)  szerény, alázatos, illedelmes
hév (fn) vál  hűvösség, hidegség
 nyugalom
heveny (mn)  idült, állandósult, krónikus, tartós
 lappangó
 mérsékelt
hevenyében (hsz)  lassan, aprólékosan, ráérősen
 meggondoltan, megfontoltan
hevenyész (ige) rég  megtervez, mérlegel, előkészít
hevenyészett (mn)  átgondolt, kitervelt, előkészített
hever (ige)  szalad, rohan
 áll
heverészik (ige)  tevékenykedik, dolgozik, sürög-forog, tüsténkedik táj
heves (mn)  nyugodt, higgadt, hideg, közönyös, flegma biz, flegmatikus szak
 fegyelmezett, visszafogott, konszolidált
 enyhe, gyenge, erőtlen, lagymatag, lágy
heveskedik (ige)  megnyugszik, lehiggad, higgad, lecsillapodik
hevít (ige)  hűt, fagyaszt, megdermeszt
hevül (ige)  hűl, dermed
 vmiért, vkiért : kiábrándul vkiből, vmiből
hézagos (mn)  homogén, egyenletes
 helyes, alapos, kidolgozott, részletes
 folyamatos, folytonos
hezitál (ige) biz  dönt, határoz, lép
hiába (hsz)  sikeresen, eredményesen, haszonnal
hiábavaló (mn)  hasznos, sikeres, eredményes, értelmes
hiábavalóság (fn)  tervszerűség, célszerűség
 fontosság
hiány (fn)  bőség, teljesség, gazdagság
 többlet, haszon, felesleg, plusz
 erény, előny
hiányol (ige) elege van vmiből , torkig van vmivel

hiányos (mn)  teljes, gazdag, kielégítő, hiánytalan, egész, ép, csorbítatlan, komplett biz,

tipp-topp biz, perfekt id
hiányosság (fn)  erény
 hiánytalanság
hiánytalan (mn)  hiányos, befejezetlen, csonka, foghíjas
hiánytalanság (fn)  hiányosság
hiányzás (fn)  jelenlét, részvétel
hiányzik (ige)  van, megvan
 túlteng
hiányzó (mn)  [személy]: jelenlevő
 [tőke]: meglévő
 [áru]: kapható, megvásárolható, beszerezhető
hiba (fn)  tökéletesség, tökély
 pontosság, szabályosság, korrektség
 előny, erény, érdem, érték
 javítás, kiigazítás, helyesbítés, korrekció
hibás (mn)  hibátlan, javított, helyesbített
 szabályos, helyes, pontos, precíz, kifogástalan
 egészséges, erős, robusztus, ép, egész, sértetlen, csonkítatlan
 ártatlan, vétlen
hibátlan (mn)  hibás, hamis, tökéletlen, hiányos, selejtes, tropa szleng
 [gyümölcs]: romlott, rossz, törődött
 [fog]: lyukas, szuvas
hibázik (ige) kijavít
hibáztat (ige) véd, helyesel
hibbant (mn) biz  épelméjű, értelmes
hibrid (mn)  fajtiszta
hideg I. (mn)  meleg, forró, fűtött
 langyos
 [időjárás]: enyhe, kellemes
 érzéki, szenvedélyes, heves
 melegszívű, barátságos, kedves
hideg II. (fn)  meleg, forróság, hőség, kánikula
hidegedik (ige) melegedik, melegszik, enyhül
hidegen (hat-ragos mn)  lelkesen, szívélyesen, kedvesen
 forrón, melegen
hideghullám (fn)  meleghullám, melegfront
hidegrázás (fn)  láz, forróság
hidegség (fn)  hév, forróság, odaadás
hidegvér (fn)  dühroham, felindulás, indulat, izgalom, ijedtség
hidegvérű (mn)  forróvérű, szenvedélyes, forrófejű, lobbanékony, vérmes, heves
hidratált (mn)  vízmentes
híg (mn)  sűrű, tömény, alvadt
 [étel]: tartalmas, tápláló
hígagyú (mn) durva  megfontolt, bölcs, józan
hígeszű (mn) durva  megfontolt, bölcs, józan
higgad (ige) heveskedik, őrjöng, tombol

higgadt (mn)  meggondolatlan, hirtelen, nyugtalan, izgatott, izgága, hóbortos, forrófejű,

szenvedélyes, lobbanékony, robbanékony, heves, vad, vehemens, hektikus vál,
szangvinikus szak
 bosszús, mérges, ingerült, dühödt
 fejvesztett, hisztérikus
 felháborodott, felindult, felkavart
higgadtság (fn)  hisztéria, pánik, nyugtalanság, izgatottság, ijedtség
 indulat, vehemencia
higiénikus (mn)  egészségtelen, szennyezett, fertőző
hígít (ige) sűrít, töményít, koncentrál
hígítás (fn)  koncentráció
hígított (mn)  sűrű, sűrített, koncentrált
hígul (ige) sűrűsödik, összeáll, alvad
hihetetlen (mn)  hihető, lehetséges, elképzelhető, feltehető, valószínű
hihető (mn)  hihetetlen, valószerűtlen, irreális, elfogadhatatlan
hím (fn)  nőstény, anyaállat
 nő
hímes (mn)  színtelen, dísztelen vál
 [beszéd]: egyszerű, világos, logikus
hímezve-hámozva (hsz)  egyenesen
hímnem (fn)  nőnem
hímsoviniszta (mn) id  feminista
hipertónia (fn) szak  hipotónia szak
hipotetikus (mn)  valóságos, reális, tulajdonképpeni, empirikus id
 kategorikus, bizonyított, meghatározott
hipotónia (fn) szak  hipertónia szak
hipp-hopp (msz)  lassan, komótosan biz
hirdet (ige) eltitkol, titkol, elhallgat
híres (mn)  ismeretlen, névtelen
 szürke, jelentéktelen, középszerű
híresztel (ige) elhallgat, eltitkol
hírhedt (mn)  híres, elismert, feddhetetlen, tekintélyes
 ismeretlen, névtelen
hírneves (mn)  ismeretlen, jelentéktelen
hirtelen (mn)  lassú, fokozatos
 [természetű]: higgadt, megfontolt, körültekintő
hisz (ige) kételkedik vmiben , hitetlenkedik, tamáskodik
 tud
hiszékeny (mn)  kétkedő, gyanakvó, bizalmatlan, szkeptikus id
hiszékenység (fn)  bizalmatlanság, kétkedés, gyanakvás
hisztéria (fn)  nyugalom, higgadtság, csigavér
hisztériázik (ige) megnyugszik, lehiggad, lecsillapodik
hisztérikus (mn)  nyugodt, kiegyensúlyozott, higgadt
hit (fn)  kétség, kétkedés, kétely vál
 ateizmus, hitetlenség
 tudás
hitehagyott (mn)  hívő, hithű, vallásos
hitel (fn)  adósság

hiteles (mn)  hazug, csalárd, koholt, kósza
 hamis, másolt, gyanús
 szabálytalan, törvénytelen
 legendás, mesebeli
hitelesít (ige) hamisít
hitelesség (fn)  valótlanság
 hiteltelenség
hitelező (mn)  adós
hiteltelenség (fn)  tekintély, hitelesség
hitetlen (mn)  meggyőződéses, határozott, eltökélt
 hívő, vallásos, istenfélő
hitetlenkedik (ige) hisz, bízik
hitetlenség (fn)  hit, meggyőződés
hithű (mn)  eretnek, szakadár, hitehagyott
hitszegés (fn)  ígéret, becsület, tisztesség
hitszegő (mn)  elvhű, megbízható, hűséges, hű, kitartó
hittagadás (fn)  hitvallás
hitvallás (fn)  hittagadás
hitvány (fn)  értékes, tartalmas, jó
 erős, megtermett, nagydarab
 tiszteletreméltó, tisztességes, becsületes, derék, derekas, nemes
hitványság (fn)  becsületesség, nemesség
hiú (mn)  szerény
 természetes, puritán
 [remény]: reális, valós
hiúság (fn)  szerénység
hív (ige) küld, elküld vhova , eltávolít, elutasít
hivalkodás (fn)  szerénység, egyszerűség, természetesség
hivalkodik (ige) szerénykedik, palástol
hivalkodó (mn)  szerény, visszahúzódó, szolid
 ízléses, természetes, visszafogott
hívat (ige) elküld, eltávolít, meneszt
hivatalos (mn)  magán, saját, privát, intim, maszek biz
 önkényes, szabálytalan, illegális
 fesztelen, kötetlen, oldott, informális id
 [hír]: félhivatalos, kiszivárogtatott
hivatás (fn)  hobbi, szórakozás, kedvtelés
hivatásos (mn)  műkedvelő, amatőr, laikus
hívatlan (mn)  várt, áhított
 illetékes, felelős, megbízott, felhatalmazott
 [vendég]: meghívott
hívő (mn és fn)  hitetlen, pogány, ateista
 szenteskedő pej
hízeleg (ige) odamondogat, bírál
hízelgő (mn)  [kritika]: rágalmazó
 [szó]: őszinte, keresetlen, igaz
hízik (ige) fogy, sorvad, szárad, vékonyodik, megvékonyodik
hizlal (ige) fogyaszt, koplaltat, éheztet

hizlalás (fn)  fogyasztás
hízókúra (fn)  fogyókúra, diéta, koplalás
hízókúrázik (ige) fogyókúrázik, koplal
hobbi (fn)  munka, hivatás, foglalkozás
hóbortos (mn)  komoly, megfontolt, higgadt
hódít (ige) visszavonul, visszalép, elveszít
 meghódol, hódol
hódítás (fn)  vereség
hódol (ige) hódít, leigáz
hófehér (mn)  koromfekete, szurokfekete, hollófekete, szénfekete
 szeplős, foltos
 szennyes, mocskos, piszkos
hókuszpókusz (fn) biz  egyszerűség, természetesség
Hold (fn)  Nap
hollófekete (mn)  hófehér, patyolatszín, hószín vál
holnap I. (hsz)  ma, most
 tegnap
holnap II. (fn)  jelen, ma
 múlt, közelmúlt
holnapután (hsz és fn)  tegnapelőtt
holt (mn)  élő, eleven
 szerves, organikus szak
holtpont (fn)  fordulópont
holtrészeg (mn)  józan, színjózan
homály (fn)  fény, világosság, fényesség, csillogás, ragyogás
homályos (mn)  fényes, derűs, ragyogó, tündöklő, átlátszó, tiszta
 egyértelmű, világos, érthető, áttekinthető
homogén (mn)  heterogén, különböző, másfajta, más-más
 sokrétű, összetett
homokos1 (mn)  [talaj]: köves
homokos2 (mn) szleng  heteroszexuális szak
 biszexuális szak, biszex biz
homoktenger (fn)  oázis
homorít (ige) kiegyenesedik
homorú (mn)  domború, kidudorodó, konvex szak
homorulat (fn)  domborulat
homorúlencse (fn)  gyűjtőlencse
homoszexuális (mn) szak  heteroszexuális szak
 biszexuális szak
honfitárs (fn)  betelepülő, idegen, immigráns id
honi (mn)  külföldi, import, idegen
honol (ige) bolyong, vándorol, kóborol
honorál (ige) vál  lebecsül, alábecsül, lenéz
honosít (ige) száműz
honpolgár (fn)  idegen, külföldi
hontalan (mn)  állampolgár
hordozható (mn)  rögzített, mozdíthatatlan, stabil
horgas  [orr]: fitos, pisze, turcsi

hórihorgas (mn)  alacsony, pöttöm, köpcös
horizontális (mn)  vertikális, álló, függőleges
horpad (ige) domborodik, dudorodik, púposodik
horpadás (fn)  kidudorodás, kitüremkedés, púp
horpadt (mn)  domború, púpos
 gömbölyded, kerekded
horribilis (mn)  [összeg]: csekély, jelentéktelen, szerény
hószín (mn) vál  hollófekete
hossz (mn) szak  árfolyamzuhanás, bessz szak
hosszában (hsz)  keresztben, haránt, széltében
hosszabbít (ige) rövidít, kurtít, csökkent
hosszabbítás (fn)  rövidítés
hosszabbodik (ige) megrövidül, csökken, fogy
hosszadalmas (mn)  rövid, azonnali
 heveny, akut szak
hosszadalmasság (fn)  rövidség
hosszan (hat-ragos mn)  röviden, velősen, kurtán, hamar
 összefogottan, vázlatosan, tömören
hosszantartó (mn)  átmeneti, változó
hosszirány (fn)  keresztirány
hosszú (mn)  rövid, kurta, nyúlfarknyi
 alacsony, tömzsi, hasas
 rövid, tömör, velős
hosszúkás (mn)  gömbölyded, kerek
 öblös
hosszúság (fn)  szélesség
 rövidség
hoz vhonnan (ige)  visz vhova , elhord vhova , elhurcol vhova
hozam (fn)  veszteség
hozatal (fn)  elvitel, vitel
hozzáad (ige) vkihez : elválaszt vkitől
 vmihez : kivon vmiből , elvesz vmiből , levesz vmiből , lecsíp vmiből , leszámol

vmiből
hozzáadás (fn)  kivonás, elvétel, levonás
hozzáértő (mn)  járatlan, képzetlen, kontár, dilettáns
hozzáférhetetlen (mn)  nyilvános, hozzáférhető
 barátságos, nyitott, nyílt
 megvesztegethető, korrupt
hozzáférhető (mn)  megközelíthetetlen, elzárkózó, elérhetetlen
 elzárt, őrzött, hozzáférhetetlen
hozzáfog vmihez (ige) elodáz, halogat, elhalaszt
 befejez, bevégez, bezár
hozzáfűz vmihez (mn)  elvesz vmiből , kihúz vmiből , kitöröl vmiből
hozzáír vmihez (ige) levon vmiből , leszámol vmiből , elvesz vmiből
hozzájárul vmihez (ige) betilt, letilt
 megtilt, elutasít
hozzájárulás (fn)  tilalom, tiltás, elutasítás

hozzájut vmihez (ige) elveszít, elveszt
hozzákezd vmihez (ige) elodáz, halaszt, halogat
 befejez, bevégez, lezár
hozzálát vmihez (ige) elodáz, halaszt, halogat
 befejez, bevégez, lezár
hozzámegy vkihez (ige) kikosaraz
hozzányúl (ige) hozzátesz, hozzáad
hozzáönt (ige) leönt
hozzásimul vkihez (ige)  elhúzódik vkitől , elfordul vkitől
hozzászámít vmihez (ige) levon vmiből , levesz vmiből , leszámít vmiből
hozzászámol vmihez (ige) levon vmiből , elvesz vmiből , leszámol vmiből
hozzászokik vmihez (ige) leszokik vmiről , megszabadul vmitől
 megütközik vmin , megbotránkozik vmin
hozzászoktat vmihez (ige)  leszoktat vmiről , megszabadít vmitől
hozzátartozó (fn)  idegen, kívülálló
hozzátesz vmihez (ige)  elvesz vmiből , levon vmiből
hozzátold vmihez (ige)  levesz vmiből , levág vmiből , megkurtít
hőbörgős (mn)  csendes
hölgy (fn)  úr
 fruska, bakfis
hős (mn)  gyáva, gyenge
 mellékfigura, mellékszereplő
hőség (fn)  hideg
hősi (mn)  gyáva, félénk
hősies (mn)  gyáva
hőskor (fn)  hanyatlás, visszaesés, alkony
húg (fn)  öcs
hullafáradt (mn) biz  friss, kipihent, üde, fitt biz
hullajt (ige)  felfog
hullámhegy (fn)  hullámvölgy, mélypont, gödör
hullámos (mn)  [víztükör]: nyugodt, csendes, sima
 [haj]: egyenes, szög
 [felület]: sík
hullámvonal (fn)  egyenes
hullámvölgy (fn)  tetőpont, csúcs, hullámhegy
hullámzó (mn)  sima, csendes, nyugodt
hulldogál (ige)  ömlik, zuhog, záporozik
humanitás (fn)  kegyetlenség, embertelenség, barbárság
humánum (fn)  kegyetlenség
humánus (mn)  embertelen, kegyetlen, barbár, vérengző, öldöklő, inhumánus id
humor (fn)  komolyság
humoros (mn)  humortalan, sótalan, száraz
kedvetlen, szomorú, gyászos, komoly
humortalan (mn)  humoros, vicces, kedélyes
humuszos (mn)  köves, kavicsos
huncut (mn)  szende, naiv
hurrikán (fn)  szellő, fuvallat

húsos (mn)  vézna, sovány, csontos
 hústalan
húsosodik (ige)  fogy
hústalan (mn)  húsos
hús-vér (mn)  kitalált, képzeletbeli, fiktív
húz (ige)  tol
 szleng: csitít, nyugtat, békít
huzamos (mn)  rövid, átmeneti, ideiglenes
húzás (fn)  nyomás
huzat (fn)  bélés
húz-halaszt (ige)  belevág
húzódozik vmitől (ige)  lelkesedik vmiért , ujjong vmiért
hű (mn)  hűtlen, csalárd, hitszegő
 felületes, hozzávetőleges, körülbelüli, pontatlan
hűbelebalázs (mn)  meggondolt
hűbéres (fn)  hűbérúr
hűbérúr (fn)  hűbéres
hűl (ige)  melegszik, hevül, forrósodik, izzik
hűlés (fn)  melegedés, enyhülés
hülye (mn) durva  normális
 eszes, okos
 [ötlet]: jó
hülyül (ige) durva  okosodik
hűs I. (mn)  tikkasztó, forró
hűs II. (fn)  napsütés, nap
hűség (fn)  hűtlenség, árulás, hitszegés, összeesküvés
hűséges (mn)  hűtlen, csalfa, állhatatlan, csélcsap, kikapós
 köpönyegforgató, áruló, hitszegő, esküszegő
hűsít (ige)  forrósít, fűt, izzít, melegít
hűsöl (ige)  melegedik
hűt (ige)  langyosít, melegít, hevít, forral, izzít, fűt
hűtés (fn)  fűtés
hűtlen (mn)  hű, szavatartó, hűséges, lojális, kitartó, állhatatos, ragaszkodó
hűtlenség (fn)  hűség
hűvös (mn)  meleg, forró, tikkasztó, tüzes
 közvetlen, barátságos, szívélyes
 heves, indulatos, lobbanékony, vehemens
hűvösödik (ige)  melegedik, melegszik

I, Í
icipici (mn)  óriási, hatalmas
ide (hsz és ik)  oda
idea (fn)  anyag
ideál (fn)  valóság, realitás
 tökéletlenség
ideális (mn)  tökéletlen, rossz, kifogásolható, hasznavehetetlen
 reális, valóságos, valós, tényleges
 dologi, tárgyi, anyagi, testi
idealista (mn)  realista, kétkedő, szkeptikus id
 materialista
idealizmus (fn)  realizmus
materializmus
idebenn, idebent (hsz)  odakinn, odakint
ideér (ige)  indul
idefelé (hsz)  odafelé
idegen I. (mn)  ismerős, ismert, földi, helyi, helybeli, saját
 hazai, belföldi, nemzeti, honi, bennszülött, őslakos
 bennfentes, szakmabeli
idegen II. (fn)  anyaföld, haza
 honpolgár
 rokon, ismerős, hozzátartozó
idegenkedés (fn)  hajlam, hajlandóság, vonzalom
idegenkedik vkitől, vmitől (ige)  vonzódik vkihez, vmihez , rokonszenvez vkivel,

vmivel , érdeklődik vki iránt, vmi iránt , szível, áhít
ideges (mn)  nyugodt, türelmes, kiegyensúlyozott
idegesít (ige)  megnyugtat, csitít, lecsendesít
idegeskedik (ige)  megnyugszik, lecsillapodik
idegesség (fn)  nyugodtság, kiegyensúlyozottság, türelem
idegfeszítő (mn)  pihentető, nyugtató
idegfeszültség (fn)  nyugalom, ellazulás, kikapcsolódás
 apátia
idegi (mn)  szervi
idehoz (ige)  elvisz, elcipel
 odavisz
idehúz (ige)  odahúz, odatol
ideiglenes (mn)  tartós, állandó, végleges, örök, kiapadhatatlan
ideiglenesen (hat-ragos mn)  végérvényesen, örökre, végképp
ideig-óráig (hsz)  sokáig

idejében (hat-ragos fn)  rosszkor
 későn
idejétmúlt (mn)  korszerű, modern, aktuális
idejön (ige)  odamegy, elmegy, eltávolodik
idejövet (ige)  odamenet
idekinn, idekint (hsz)  odabenn, odabent
ideküld (ige)  odaküld, visszaküld
idén (hsz)  tavaly
 jövőre, esztendőre
ideológia (fn)  gyakorlat, praxis
idétlen (mn)  helyénvaló, megfelelő, illő
idetol (ige)  odatol, visszahúz
ideút (fn)  visszaút, odaút
ideutazik (ige)  elutazik, elmegy, távozik
idevalósi  idegen, átutazó
idevezet (ige)  odavezet, elvezet
idilli, idillikus (mn)  szörnyű, rettenetes, kínos, kellemetlen
idióta (mn)  épelméjű, normális
 talpraesett, életrevaló
idomtalan (mn)  formás, arányos
időálló (mn)  múlékony, romlékony, időleges
időben (hat-ragos fn)  korán, hamar
 későn
időbér (fn)  darabbér
időelőny (fn)  időhátrány
időhátrány (fn)  időelőny
időleges (mn)  időtálló, időálló, tartós, örök, végleges, állandó
időlegesség (fn)  állandóság
időmegtakarítás (fn)  időpocsékolás
időmértékes (mn)  [verselés]: magyaros, ütemes, hangsúlyos
időmilliomos (mn)  elfoglalt
időnként (hsz)  soha
 gyakran, gyakorta, folyton
időpocsékolás (fn)  időmegtakarítás
idős (mn)  fiatal, ifjú, fiatalkorú
időskor (fn)  ifjúság
időszakos (mn)  folyamatos, folytonos, szakadatlan, tartós, permanens, állandó,

szüntelen, végtelen
időszerű (mn)  alkalmatlan, tárgytalan, időszerűtlen
időszerűtlen (mn)  aktuális, időszerű
időtálló (mn)  mulandó, időleges, átmeneti
időtartam (fn)  váltás, változás
időtlen (mn)  ideiglenes, átmeneti, múló
idővel (hsz)  most, rögtön, tüstént
idült (mn)  heveny, akut szak
 pillanatnyi, múló
ifiasszony (fn) rég  öregasszony, vénasszony pej, nyanya szleng
ifiúr (fn)  kisasszony

ifjonc (fn)  aggastyán, vén, vénember pej, agg vál
ifjú I. (mn)  idős, ősz, öreg, vén, kivénhedt, koros, élemedett, éltes vál, agg vál
 középkorú
 kifejlett, érett, kiteljesedett, meglett rég
ifjú II. (fn)  öregember, aggastyán, vén, vénember pej
ifjúkor (fn)  öregkor, aggkor, vénség
ifjúság (fn)  időskor, öregség, öregkor
iga (fn)  szabadság, önállóság, autonómia
igaz (mn)  kétséges, koholt, téves
 hazug, tettetett, megjátszott, színlelt, elképzelt
 tisztességtelen, köpönyegforgató, becstelen
 hamis, ál
igazából (hsz)  színleg
igazán (hsz)  talán, esetleg, lehet
igazhitű (mn)  gyaur
igazi (mn)  hamis, fiktív, ál, valótlan, színlelt
 pót, pótlólagos
igazmondás (fn)  hazudozás, füllentés
igazmondó (mn)  hazug, hazudós, csaló
igazol (ige)  megcáfol, meghazudtol
 érvénytelenít
igazolatlan (mn)  igazolt, jogos, indokolt
igazolt (mn)  igazolatlan, jogtalan, indokolatlan
igazság (fn)  hazugság, valótlanság, koholmány, szóbeszéd, nagyotmondás
 tévedés
igazságos (mn)  igazságtalan, indokolatlan, jogtalan, törvénytelen, sérelmes
 elfogult, inkorrekt, részrehajló
igazságosság (fn)  igazságtalanság, jogtalanság, törvénytelenség
igazságtalan (mn)  igazságos, jogos, megérdemelt, méltányos, korrekt
igazságtalanság (fn)  igazságosság, jog, méltányosság
igen1 (hsz)  kevéssé, alig, módjával
igen2 (msz)  nem, dehogy
igencsak (hsz)  alig-alig
igenel (ige)  tagad, cáfol, tilt
igenis (msz)  nem, dehogy
igenlés (fn)  tagadás, negáció id
 elutasítás, elvetés, ellenvetés, tiltakozás
igenlő (mn)  tagadó, nemleges, negatív
 ellentmondó
igény (fn)  lemondás
igényel (ige)  lemond, eláll, visszalép
 elodáz, elutasít
 kielégít
igényes (mn)  igénytelen, egyszerű
 [külső]: elhanyagolt, ápolatlan
 [munka]: hanyag, felületes, nemtörődöm
 [megoldás, kivitel]: kezdetleges, primitív, olcsó
igénylés (fn)  lemondás, elállás, visszalépés

igénytelen (mn)  igényes, ápolt, elegáns
 nagyigényű, nagyravágyó, követelőző, követelődző
 értékes, színvonalas
 [munka]: kiváló, pontos, megbízható
ígér (ige)  megtagad, cserbenhagy
 visszavon, visszatáncol, visszalép vmitől
ígéret (fn)  hitszegés
ígéretes (mn)  válságos, kilátástalan, reménytelen
ígérkezik (ige)  lemond, visszalép vmitől
igézet (fn)  ellenszenv, undor
 csalódás
igéző (mn)  taszító, ellenszenves
így (hsz)  úgy
igyekezet (fn)  restség, tunyaság, lustaság, semmittevés, hanyagság, késlekedés
igyekezik, igyekszik (ige)  felad
 lustálkodik, lazsál biz, piszmog biz
igyekvés (fn)  restség, tunyaság, lustaság, semmittevés, hanyagság, késlekedés
igyekvő (mn)  lusta, hanyag, nemtörődöm, kényelmes
ihatatlan (mn)  iható, friss, üdítő
iható (mn)  ihatatlan
ihletett (mn)  lélektelen
ijedezik (ige)  merészel, mer
ijedős (mn)  bátor, merész
 nyugodt
ijedt (mn)  elszánt, bátor, merész
ijedtség (fn)  hidegvér, nyugalom, higgadtság
ijeszt (ige)  bátorít, nyugtat, erősít
ijesztget (ige)  megnyugtat, megbékít, megvigasztal
 bátorít
ijesztő (mn)  megnyugtató, kedves
 bájos, vonzó
iker (fn)  egyes, egyedi, szimpla
iktat vhova (ige)  töröl, kihúz vhonnan
ildomos (mn) vál  illetlen, helytelen, neveletlen
illat (fn)  bűz, büdösség
illatos (mn)  büdös, bűzös, bűzhödt rég
illatosít (ige)  büdösít
illatozik (ige)  bűzlik
illedelmes (mn)  neveletlen, faragatlan, udvariatlan, illetlen, szabados, közönséges,

parlagi, útszéli, pimasz, arcátlan, orcátlan, tahó biz, pofátlan durva
 kacér
 [vicc]: szaftos, kétértelmű, pikáns, disznó pej, sikamlós rég
illegális (mn)  legális, törvényes, megengedett, engedélyezett, hivatalos, jogos
illegalitás (fn)  legalitás, törvényesség, jogosság
illegitim (mn) id  legális, törvényes, jogszerű, legitim id
illem (fn)  neveletlenség, udvariatlanság, faragatlanság
illemtudó (mn)  udvariatlan, illetlen, faragatlan, pimasz, szájas pej, pofátlan durva,

impertinens rég

illendő (mn)  illetlen, alkalmatlan, helytelen, kifogásolható
illendőség (fn)  illetlenség
illeszkedik vhova, vmihez (ige)  elválik vmitől , leválik vmiről , elkülönül vmitől
illeszt (ige)  szétszed, szétválaszt, összezavar
 összekever, felforgat
illetékes (mn)  illetéktelen, jogosulatlan, inkompetens id
illetékesség (fn)  inkompetencia id
illetékköteles (mn)  illetékmentes
illetékmentes (fn)  illetékköteles
illetéktelen (mn)  illetékes, jogosult, meghatalmazott, felhatalmazott, mértékadó,

mérvadó, kompetens id
illetéktelenség (fn)  kompetencia id
illetlen (mn)  szemérmes, finom, ízléses
 illedelmes, udvarias
illik vmihez (ige)  üt, eltér vmitől
illikvid (mn) id  fizetőképes, likvid id
illogikus (mn)  ésszerű, logikus, racionális
illojális (mn)  lojális, hűséges, kitartó
illojalitás (fn)  lojalitás
illő (mn)  alkalmatlan, hibás
 illetlen, helytelen, szabálytalan, idétlen
illuminált (mn) vál  józan
illusztrálatlan (mn)  illusztrált
illusztrált (mn)  illusztrálatlan
illusztris (mn) vál  ismeretlen, jelentéktelen
illúzió (fn)  valóság, realitás, igazság
illuzórikus (mn)  megvalósítható, lehetséges, valós, valódi, reális
ily, ilyen (nm)  oly, olyan
ima (fn)  káromlás, átok, szitok
imád (ige)  utál, gyaláz, iszonyodik
 gyűlöl, megvet
imádat (fn)  utálat
imádnivaló (mn)  gyűlöletes
imádság (fn)  átok, átkozódás, káromlás
imitáció (fn)  eredeti, valódi
imitál (ige) vál  megmutat, bemutat
 megcsinál, megalkot
imitt-amott (hsz)  sehol
immateriális (mn) id  materiális, anyagi, testi
ímmel-ámmal (hsz)  szívesen, örömmel, örömest
immigráció (fn) id  emigráció
immigrál vhonnan (ige) id  emigrál vhova , kivándorol vhova , disszidál vhova pej
immobil (mn) id  mobil, mozgó
immobilia (fn) id  ingóság
immorális (mn)  morális, erkölcsös, tisztességes
immunhiány (fn)  ellenállóképesség
immúnis (mn) id  fogékony, hajlamos
immunitás (fn) szak  hajlam

impermeábilis (mn) szak  áteresztő
impertinens (mn) rég  illemtudó, illedelmes, visszafogott
implicit (mn) id  kifejtett, kifejezett, kimondott, explicit id
imponál vkinek (ige)  derogál vkinek
 lenéz, megvet
import (fn)  export, kivitel, árukivitel, kiszállítás
importál vhonnan (ige)  exportál vhova , kivisz vhova , kiszállít vhova
importáru (fn)  exportáru
importőr (fn)  exportőr, kiszállító
impotencia (fn)  potencia, képesség, készség
 nemzőképesség
impotens (mn)  képes vmire potens rég
 nemzőképes
impozáns (mn)  unalmas, szürke, jelentéktelen, kisszerű, átlagos
impregnált (mn) id  áteresztő
improduktív (mn)  produktív, termékeny, termelő
 eredményes, jövedelmező, termelékeny
improvizáció (fn)  felkészülés, gyakorlás, tanulás
improvizál (ige)  felkészül vmire , gyakorol, begyakorol, tanul
impulzív (mn) id  hidegvérű, higgadt, nyugodt, türelmes
inakkurátus (mn) rég  pontos, lelkiismeretes, akkurátus rég
inaktív (mn) id  aktív, tevékeny
inas1 (mn)  hájas, kövér
inas2 (fn)  mester rég
 uraság rég
inaszakadtáig (hsz)  kényelmesen, tessék-lássék, komótosan biz
inattraktív (mn) id  látványos, vonzó, ingerlő, szexi biz, attraktív id
incifinci (mn)  nagy, óriási
 jelentős
indirekt (mn)  direkt, közvetlen, célratörő
indiszkréció (mn) vál  tapintat, kímélet, diszkréció vál
indiszkrét (mn) vál  diszkrét, tartózkodó, tapintatos
indiszponált (mn)  friss, tetterős
indít (ige)  lefékez, visszafog, leállít
 vmire : elrettent vmitől , elriaszt vmitől , meggátol vmiben
indíték (fn)  következmény, okozat, fejlemény, folyomány
 célkitűzés
indíttatás (fn)  következmény, eredmény
indítvány (fn)  visszautasítás, elvetés, ellenzés
indítványoz (ige)  visszavon
 megtagad, elvet
individuális (mn)  közös, közösségi, általános, együttes, csoportos, kollektív, társasági,

társadalmi
individuum (fn)  közösség, csoport, csapat, kollektíva
indokolatlan (mn)  indokolt, jogos, igazságos, megalapozott, motivált, helyes
 elfogadott, szükséges
indokolt (mn)  indokolatlan, jogtalan, megalapozatlan, megokolatlan

 szükségtelen, értelmetlen, átgondolatlan, tarthatatlan
indukció (fn) szak  levezetés, következtetés, dedukció szak
indul (ige)  jön, érkezik, ideér
 befejeződik, befullad
indulás (fn)  megérkezés
 vég, befejezés
indulat (fn)  nyugalom, önuralom, higgadtság, hidegvér
 közöny, hűvösség, érdektelenség
indulatos (mn)  higgadt, nyugodt, békés
infantilis (mn)  fejlett, normális
 érett, komoly, kiforrott, felnőttes
infláció (fn)  defláció szak
inflexibilis (mn) id  hajlítható, flexibilis id
információ (fn)  elhallgatás
informál (ige)  elhallgat, elleplez, eltitkol
 félrevezet, megtéveszt, dezinformál
 vkiről, vmiről : informálódik vkiről, vmiről , érdeklődik vkiről, vmiről , kérdezősködik

vkiről, vmiről
informális (mn) id  formális, hivatalos
 távolságtartó, merev, tartózkodó
informálódik vkiről, vmiről (ige)  informál

vkiről, vmiről , tájékoztat
felvilágosít vmiről
ingadozás (fn)  határozottság, eltökéltség, bizonyosság
ingadozik (ige)  határoz, dönt
 stabilizálódik
ingadozó (mn)  határozott, stabil, változatlan, állandó, konstans szak
ingatag (mn)  szilárd, stabil, biztos, megdönthetetlen, erős
 határozott, eltökélt, sziklaszilárd
 hűséges, állhatatos, megbízható
ingatlan (mn)  ingóság
ingázó (mn)  helybeli
ingerel (ige)  csillapít, nyugtat, békít, csitít, engesztel vál
ingerlékeny (mn)  higgadt, nyugodt, türelmes
 barátságos, kedves, szelíd
ingerlő (mn)  nyugtató, csitító, békítő
 gusztustalan, undorító, taszító
ingerült (mn)  nyugodt, higgadt
 békés, nyájas
ingóság (fn)  ingatlan, immobilia id
ingoványos (mn)  szilárd, száraz
 egyértelmű, bizonyos, biztos
ingyenélő (mn és fn)  munkás, dolgozó
ingyenes (mn)  térítéses, fizető, megvásárolható
inhomogén (mn) id  egységes, homogén id
inhumánus (mn) id  humánus
inkább (hsz)  kevésbé
inkoherens (mn) id  összefüggő, koherens id
inkollegiális (mn) id  kollegiális id

vmiről ,

inkomparábilis vkivel, vmivel (mn) id  összehasonlítható vkivel, vmivel komparábilis

vkivel, vmivel id
inkompatibilis (mn) id  összeilleszthető, összeillő, összeegyeztethető, kompatibilis id
inkompetencia (fn) id illetékesség, hatáskör, kompetencia id
inkompetens (mn) id  illetékes, hozzáértő, szakavatott, kompetens id
inkomplett (mn) id  teljes, tökéletes, komplett biz
inkonzekvens (mn) id  következetes, konzekvens id
inkorrekt (mn)  tisztességes, becsületes, sportszerű, igazságos, korrekt
innen (hsz)  onnan
innenső (mn)  onnansó, távolabbi, túlsó, átellenes
inog (ige)  elhatároz, eldönt, eltökél vál
 kitart, ragaszkodik
input (fn) szak  kimenet, output szak
ínség (fn)  bőség, gazdagság, jólét
ínséges (mn)  bőséges, gazdag, fényűző
inspirál (ige)  gátol, akadályoz
 szak: kilélegez, kifúj
instabil (mn) id  mozdulatlan, szilárd, stabil
inszolvens (mn) id  fizetőképes, likvid, szolvens id
int (ige)  dicsér, elismer
intakt (mn) id  megrongált, feltört, felbontott, megkezdett
 sérült
 korrupt, megvesztegethető
integrál (ige) id  szétzilál, felbomlaszt, dezintegrál id
 differenciál id
 elválaszt, szétválaszt, megkülönböztet
intelem (fn)  dicséret, elismerés
intellektuális (mn)  fizikai, érzelmi, irracionális
 tanulatlan, képzetlen, műveletlen
intelligencia (fn)  korlátoltság, butaság, oktalanság, együgyűség, balgaság
intelligens (mn)  buta, korlátolt
intenzitás (fn)  erőtlenség, gyengeség, eredménytelenség
intenzív (mn)  felszínes, felületes, érintőleges
 kényelmes, lassú
 gyenge, enyhe, szelíd
 külterjes, extenzív
internacionalizmus (fn)  nacionalizmus
intés (fn)  dicséret, elismerés
intézkedik (ige)  halogat
intézményes (mn)  magán, privát, maszek biz
intim (mn)  rideg
 publikus, nyilvános, hivatalos
 [tér]: világos, tág
intolerancia (fn) id  türelem, béketűrés, rugalmasság, tolerancia id
intoleráns (mn) id  megértő, tűrőképes, rugalmas, toleráns id
intő (fn)  dicséret
introvertált (mn) szak  nyitott, társasági, extrovertált szak
invariábilis (mn) id  variálható, változtatható, variábilis id

invesztál vmibe (ige)  profitál vmiből , nyer, kitermel
invitál (ige)  elutasít, kidob
ínycsiklandozó (mn)  gusztustalan, undorító, rossz
ipa (fn) táj  anyós, napa táj
ipari (mn)  kézműves, egyedi, házi
iparkodás (fn)  lustaság, naplopás, lazsálás biz
iparkodik (ige)  lustálkodik, henyél, lazsál biz, pepecsel biz
iparváros (fn)  mezőváros
ír (fn) rég  méreg, toxin szak
irányít (ige)  engedelmeskedik, végrehajt, teljesít
irányíthatatlan (mn)  irányítható, kormányozható
 engedékeny
irányítható (mn) irányíthatatlan, kormányozhatatlan
 önfejű, makacs, nyakas
írásos (mn)  [megállapodás]: szóbeli
írástudatlan (mn)  írástudó, betűvető
 művelt, tanult
írástudó (mn)  írástudatlan, analfabéta, iskolázatlan
íratlan (mn)  leírt, rögzített
irdatlan (mn) táj  kicsi, pici, apró
irgalmas (mn)  rideg, könyörtelen, szívtelen, lelketlen, keményszívű
irgalmatlan (mn) irgalmas, könyörületes, jószívű, nagylelkű, kegyes rég
irgalmaz (ige) megbüntet
irgalom (mn)  kegyetlenség, könyörtelenség, lelketlenség
irigy (mn)  jószívű, adakozó, bőkezű
irka-firka (fn)  szépírás
író (fn)  olvasó
írott (mn)  szóbeli
irracionális (mn)  ésszerű, logikus, racionális
irracionalizmus (fn)  racionalizmus
irreális (mn)  valószerű, élethű, valóságos, reális
irrealitás (fn)  realitás, valóság, valódiság
irreguláris (mn) id  szabályos, szabályszerű, rendes, rendezett, rendszeres, reguláris id
irreleváns (mn) id  fontos, jelentős, lényeges, releváns id
irritál (ige)  nyugtat, csillapít
irt (ige)  telepít, ültet, erdősít
 létrehoz
 védelmez, megvéd
irtózás (fn)  vonzódás
irtózat (fn)  vonzódás, szeretet
irtózatos (mn)  csodálatos, szívderítő
 apró, elenyésző
irtózik vkitől, vmitől (ige)  vonzódik vkihez, vmihez , kedvel, szeret
irtóztató (mn)  elbűvölő, bájos
is (hsz és ksz)  se, sem
iskolaidő (fn)  vakáció
iskolázatlan (mn)  iskolázott, tanult, képzett
 művelt, csiszolt, kulturált

iskolázott (mn)  tanulatlan, képzetlen, tudatlan
 műveletlen, faragatlan, pallérozatlan
ismeret (fn)  tudatlanság, tájékozatlanság, iskolázatlanság
ismeretes (mn)  ismeretlen, elfeledett
ismeretlen (mn)  ismert, híres, nagyhírű, hírneves, közismert, beérkezett, nagynevű,

világhírű, nagymenő szleng
 jelentékeny, figyelemre méltó, nagyszerű
 kitaposott, ismeretes, használatos
 ismerős
ismeretlenség (fn)  név, hírnév, népszerűség, ismertség
ismerős (mn)  ismeretlen, szokatlan, idegen
 ügyetlen, gyakorlatlan, járatlan
ismert (mn)  ismeretlen, jelentéktelen, szürke
 különleges, egzotikus, újsütetű
 idegen
ismertet (ige)  elhallgat, elleplez
ismételt (mn)  egyszeri, egyetlen
ismétlődő (mn)  egyszeri
istápol (ige)  elhanyagol, mellőz
Isten (fn)  sátán, ördög
 teremtmény, lény, halandó
istenáldás (fn)  istencsapás, istenátka, istenverése táj
istenátka (fn)  istenáldás
istencsapás (fn)  istenáldás
istenes (mn)  istentelen, hitetlen, ateista
istenfélő (mn)  istentagadó, szentségtörő, hitetlen
istenhit (fn)  ateizmus
istenhívő (mn)  istentagadó, hitetlen, ateista, pogány
 szabadgondolkodó
isteni (mn)  istentelen, profán id
 pokoli, ördögi
istenigazában, istenigazából (hsz) biz  tessék-lássék, alig
istenít (ige)  kárhoztat, káromol
istenítés (fn)  becsmérlés
istenítő (mn)  becsmérlő
istenség (fn)  sátán, ördög, gonosz
 teremtmény, lény, halandó
istentagadó (mn)  istenhívő, istenfélő, vallásos
istentelen (mn)  istenfélő, istenes, vallásos
 tisztességes, erkölcsös, jóravaló
istenverése (fn) táj  istenáldás
iszákos (mn)  józan, mértékletes
 antialkoholista, absztinens vál, bornemissza rég
iszapos (mn)  száraz, szikkadt
 kristálytiszta, átlátszó
iszik (ige)  szomjazik
iszkol (ige) biz  marad
iszogat (ige)  [italt]: felhajt biz

iszony (fn)  vonzódás, vágy
iszonyatos (mn)  vonzó, kellemes
iszonyodik vkitől, vmitől (ige)  vonzódik vkihez, vmihez
iszonyú (mn)  vonzó
 pompás, szép
 [érzés]: kellemes
italos (mn)  józan, kijózanodott
itat (ige)  szomjaztat
 kijózanít
ítél (ige)  tétovázik, habozik, bizonytalankodik
ítélkezik vki fölött (ige)  felment, rehabilitál
itt, itten (hsz)  ott, ottan
ittas (mn)  józan, kijózanodott, tisztafejű
ittasság (fn)  józanság
ittlét (fn)  távollét
ív (fn)  egyenes
ivadék (fn)  ős, előd, felmenő
ível (ige)  kiegyenesedik
 kiegyenesít
ívelt (mn)  egyenes, lapos
ízes (mn)  íztelen, vízízű, ehetetlen, gusztustalan
 ízetlen, üres, unalmas
ízetlen (mn)  ízes, érdekes, színes
 találó, ízléses, szellemes
 ízletes, fűszeres
izgága (mn)  nyugodt, békés, higgadt
izgalmas (mn)  unalmas, eseménytelen, egyhangú, érdektelen, színtelen
izgalom (fn)  unalom
 nyugalom, hidegvér, higgadtság
izgat (ige)  nyugtat, pihentet
 békít, csitít, lecsendesít
 untat, álmosít
izgató (mn)  nyugtató, pihentető
 unalmas, érdektelen
izgatószer (fn)  nyugtató, altató
izgatott (mn)  nyugodt, türelmes, higgadt, kiegyensúlyozott
 egykedvű, fásult, apatikus
izgatottság (fn)  egykedvűség, közöny, érdektelenség, apátia
 türelem, nyugalom, higgadtság
izgul (ige)  megnyugszik
izgulékony (mn)  nyugodt
ízibe, íziben (hsz) táj  később
ízig-vérig (hsz)  részben, részlegesen, kissé
ízléses (mn)  ízléstelen, giccses, csúnya
 közönséges, illetlen
ízléstelen (mn)  ízléses, szép, elegáns, stílusos, stílszerű, gusztusos
 szalonképes, disztingvált, kulturált
ízletes (mn)  íztelen, élvezhetetlen, rosszízű

izmos (mn)  gyenge, puha, lottyadt, vézna, nyápic, vékonydongájú, vékonypénzű rég
izmosodik (ige)  erőtlenedik, gyengül
izolál (ige)  befogad
íztelen (mn)  finom, ízes, jóízű
izzad (ige)  lustálkodik, henyél, lazsál biz
izzadt (mn)  száraz, verejtéktelen
izzás (fn)  kihunyás, elégés
izzik (ige)  hűl, hamvad, elég
izzít (ige)  hűt, fagyaszt
 elolt

J
jajkiáltás (fn)  örömujjongás, örömkacaj
jajong (ige)  örül, vidul táj
jámbor (mn)  agresszív, kötözködő, veszekedős, vad, elvadult, bosszúálló, bosszúvágyó,

bősz vál
 istentelen, hitetlen, szentségtörő, ördöngös
 talpraesett, határozott, karakán
 [kutya]: harapós
jár (ige)  áll, várakozik
 fekszik, pihen
járás (fn)  állás
járat (ige)  [újságot]: visszamond
 [motort]: leállít, kikapcsol
járatlan (mn)  [út]: kitaposott, feltört
 ismerős, járatos, otthonos
 jártas, gyakorlott, tapasztalt, hozzáértő
járatlanság (fn)  jártasság, gyakorlottság, tapasztalat
járatos (mn)  járatlan, ismeretlen, idegen
 tapasztalatlan, gyakorlatlan, amatőr, zöldfülű, mazsola biz
járda (fn)  úttest, kocsiút, országút, út
járhatatlan (mn)  járható, hozzáférhető, megközelíthető
 megvalósítható, kivitelezhető
járható (mn)  megvalósíthatatlan, lehetetlen, kivitelezhetetlen
 járhatatlan, megközelíthetetlen, elérhetetlen
járkál (ige)  áll
 fekszik, pihen
jár-kel (ige)  áll
járóbeteg-rendelés (fn)  fekvőbeteg-ellátás
járogat (ige)  elmarad
járom (fn)  szabadság, függetlenség, önállóság, kötetlenség
jártas (mn)  járatlan, gyakorlatlan, tapasztalatlan, kezdő
jártasság (fn)  tapasztalatlanság, gyakorlatlanság, tájékozatlanság
járulék (fn)  alapbér
járulékos (mn)  alapvető, nélkülözhetetlen
játék (fn)  munka, kötelesség, robot biz
játékos (mn)  fegyelmezett, komoly
játszi (mn)  komoly, megfontolt, higgadt
 komor, súlyos, bús vál
 tartós, folyamatos, örök

játszik (ige)  dolgozik, tevékenykedik, munkálkodik
játszva (hsz)  nehezen, bajosan
javában (hsz)  alig, kicsit
javakorabeli (mn)  ifjú, kamasz, siheder
javall (ige)  ellenez, tilt, elutasít, visszautasít
javarészben (hsz)  alig, kicsit
javaslat (fn)  ellenvetés, elutasítás
javasol (ige)  ellenez, tilt, elutasít, visszautasít
javít (ige)  elront, tönkretesz, megrongál
 [erkölcsileg]: zülleszt, rombol, destruál
 [minőséget, eredményt]: leront
 [bért]: csökkent, mérsékel
 [sorsot]: nehezít, súlyosbít, fokoz
javítás (fn)  elrontás, tönkretétel, rongálás
javíthatatlan (mn)  javítható, helyrehozható, menthető, korrigálható
 alakítható, nevelhető
javítható (mn)  javíthatatlan, menthetetlen, helyrehozhatatlan
 nevelhetetlen, makacs
javul (ige)  rosszabbodik, romlik, súlyosbodik
 [erkölcsileg]: hanyatlik, visszaesik, züllik
 [egészségileg]: gyengül, erőtlenedik
jeges (mn)  enyhe, meleg
 tüzes
 langyos, szobahőmérsékletű
 barátságos, kedves, szívélyes, közvetlen
jéghideg (mn)  enyhe, langyos
 tűzforró, forró
 barátságos, irgalmas, lágyszívű
jegyzetlen (mn)  jegyzett
jegyzett (mn)  jegyzetlen
jelen I.(mn)  régi, korábbi, előző, tegnapi
 jövő, majdani
jelen II. (fn)  múlt
 jövő
jelenkor (fn)  múlt, hajdankor
 jövő, utókor, jövendő vál
jelenkori (mn)  egykori, régi, múltbeli
 jövőbeni, majdani
jelenleg (hsz)  egykor
 később, majd
jelenlegi (mn)  hajdani, korábbi, régi, egykori, akkori, néhai
 jövendő vál
jelenlét (fn)  távollét, távolmaradás
 mulasztás, hiányzás
jelenlévő (mn)  távollevő, hiányzó, mulasztó
jelenség (fn)  lényeg
jelent (ige)  elhallgat, eltussol, eltitkol
jelentékeny (mn)  csekély, kevés, hajszálnyi

 jelentéktelen, csip-csup, mellékes, semmitmondó
 egyszerű, hétköznapi, átlagos
jelentéktelen (mn)  óriási, nagy, túlméretezett
 [összeg]: jelentős, tetemes, számottevő, jelentékeny, horribilis
 [szempont]: fontos, sokatmondó, lényeges, mértékadó, mérvadó
 [ok]: nyomós
 [személy]: hírneves, illusztris vál, nagymenő szleng
 [erő]: felülmúlhatatlan, elementáris, fenomenális
 [kérdés]: létfontosságú, sorsdöntő, perdöntő, kardinális vál
 [esemény]: világraszóló, rangos
jelentéktelenség (fn)  fontosság, tekintély, súly
 jelentőség
 nagyság
 nevezetesség
jelentésbővülés (fn)  jelentésszűkülés
jelentésszűkülés (fn)  jelentésbővülés
jelentős (mn)  [kérdés]: jelentéktelen, lényegtelen, érdektelen, semmitmondó, tizedrangú
 [esemény]: átlagos, normális, szokványos
 [összeg]: jelképes, kis, csekély, nevetséges
 kicsi, apró, incifinci
jelentőségteljes (mn)  érdektelen, semmitmondó
jeles (mn)  elégtelen, egyes, fa szleng, karó szleng, szekunda rég
 [diák]: bukott
 jelentéktelen, ismeretlen, középszerű
 mindennapos, átlagos
jelez (ige)  elhallgat, eltitkol, elrejt, palástol
jelképes (mn)  tényleges, valóságos
 [összeg]: tetemes, jelentős
jellegtelen (mn)  jellegzetes, sokatmondó, kiemelkedő, kifejező, karakteres, markáns
jellegzetes (mn)  jellegtelen, jelentéktelen, átlagos, szokványos, közönséges
jellemes (mn)  jellemtelen, gerinctelen, kétszínű, csúszó-mászó
jellemtelen (mn)  jellemes, gerinces, egyenes
jelöl (ige)  visszavon, visszaléptet, visszahív
jelöletlen (mn)  jelölt, számozott
jelölt (mn)  jelöletlen, számozatlan, jeltelen
jeltelen (mn)  jelölt
jelzetlen (mn)  jelzett, ígért
jelzett (mn)  jelzetlen, váratlan
jó I. (mn)  rossz, vacak, hitvány, ócska
 érvénytelen, használhatatlan
 [időjárás]: kellemetlen, zord, kedvezőtlen, cudar vál
 [étel]: ehetetlen, romlott
 [ember]: szívtelen, rosszindulatú, komisz, gonosz, becstelen
 [gyerek]: engedetlen, szófogadatlan
 [hangulat]: ellenséges, feszült, pocsék pej
 kicsi, kevés, szegényes
jó II. (fn)  rossz, gaztett, gonoszság, ármány vál
jóakarat (fn)  lustaság, nemtörődömség, közömbösség

 rosszakarat, rosszindulat, kegyetlenség
jóakaratú (mn)  rosszakaratú, könyörtelen, kíméletlen
jóakaró (fn)  rosszakaró, ellenség
jobb (mn és fn)  bal
jobbágy (fn)  földesúr, úr
jobban (hsz)  kevésbé
jobbkezes (mn)  balkezes, suta táj, balog rég
jobbmenetes (mn)  [csavar]: balmenetes
jobboldal (fn)  baloldal
jobbszárny (fn)  balszárny
jobbulás (fn)  rosszabbodás, súlyosbodás, romlás
jócselekedet (fn)  gonoszság, gonosztett, rémtett, gaztett
jócskán (hsz)  alig
jóérzés (fn)  közömbösség, nemtörődömség
 rosszindulat, rosszakarat
jóérzésű (mn)  érzéketlen
jófejű (mn)  buta, oktondi, nehézfejű
jog (fn)  igazságtalanság, törvénytelenség, jogtalanság
 önkény, erőszak
 kötelesség
jogbizonytalanság (fn)  jogbiztonság
jogbiztonság (fn)  jogbizonytalanság
jogellenes (mn)  jogos, jogszerű, törvényes, legális
jogerős (mn)  megfellebbezhető, megtámadható, vitatható
jogos (mn)  törvénytelen, igazságtalan, illegális
 jogtalan, indokolatlan, helytelen, megalapozatlan, illetéktelen
 megokolatlan, nemkívánatos, tarthatatlan
jogosít (ige)  hatálytalanít
jogosítvány (fn)  tilalom, eltiltás
jogosság (fn)  jogtalanság, illegalitás
jogosulatlan (mn)  illetékes, jogosult, felhatalmazott, kompetens id
 törvényes, jogos, legitim id
jogosulatlanság (fn)  jogosultság, illetékesség, kompetencia id
jogosult (mn)  jogosulatlan, illetéktelen, avatatlan, inkompetens id
 törvénytelen, jogtalan
jogszerű (mn)  törvénytelen, szabálytalan, jogtalan
jogszerűség (fn)  jogtiprás
jogtalan (mn)  jogosult, illetékes, érdemes, méltó
 törvényes, jogszerű, legális
 indokolt, megalapozott, igazságos, jogos
jogtalanság (fn)  jogosság
jogtiprás (fn)  törvényesség, jogszerűség
jogtipró (mn)  [ítélet]: jogszerű, jogos, igazságos
jóhiszemű (mn)  rosszhiszemű, rosszindulatú, rosszlelkű, álnok, firkás szleng
jóindulat (fn)  rosszindulat, rosszakarat, embertelenség, malícia
jóindulatú (mn)  rosszindulatú, rosszakaratú, rosszmájú, kötözködő, csúfondáros,

ellenséges, gonosz, vad, gaz vál
jóízű (mn)  rossz, íztelen, élvezhetetlen, avas, pimpós táj

 [tréfa]: erőltetett
jókedv (fn)  rosszkedv, levertség, boldogtalanság, bánat, csüggedtség, elkeseredés
jókedvű (mn)  rosszkedvű, bánatos, szomorú, csüggedt, levert, búskomor, borongós,

melankolikus, mísz biz
jóképű (mn)  csúnya, rút, taszító
jókívánság (fn)  átok
jókor (hsz)  későn, rosszkor, késve
jókora (mn)  kicsi, jelentéktelen, elenyésző, apró
jól (hsz)  rosszul, alig
 [viselkedik]: illetlenül, helytelenül
 [öltözködik]: ízléstelenül, slamposan
 [lát]: tompán, homályosan
jólelkű (mn)  gonosz, könyörtelen, lelketlen
jóleső (mn)  kellemetlen, nyugtalanító
 sértő
jólét (fn)  szegénység, nyomor, nélkülözés, éhínség, pénzhiány
jólfésült (mn)  kusza, zilált, fésületlen, torzonborz
jóllakik (ige)  éhezik, koplal, böjtöl
 vmivel : áhítozik vmi után , vágyakozik vmi után
jóllakott (mn)  éhes, éhező, koplaló
 sóvár, sóvárgó
jólneveltség (fn)  neveletlenség, illetlenség, pimaszság, közönségesség
jólöltözött (mn)  rongyos, slampos, toprongyos, slendrián biz
jól-rosszul (hsz)  rendesen, jól
jóltart (ige)  éheztet, koplaltat
jómód (fn)  szűkölködés, nélkülözés, nincstelenség, szegénység,

pénzszűke,
létbizonytalanság
jómódú (mn)  nincstelen, vagyontalan, szegény, kispénzű
jópofa biz (mn)  unalmas, egyhangú, sótlan
jóravaló (mn)  megbízhatatlan, tisztességtelen, felelőtlen, mihaszna, beste, galád vál
jóság (fn)  rosszindulat, részvétlenség
 gonoszság, kegyetlenség
 erkölcstelenség, romlottság, becstelenség
jóságos (mn)  gonosz, rosszindulatú, kegyetlen, szívtelen
jósors (fn)  balsors
jószerencse (fn)  balszerencse, balsors, csapás, végzet
jószívű (mn)  gonosz, kegyetlen, rosszindulatú, kőszívű
 önző, zsugori, irigy, fösvény
jótékony (mn)  önző, zsugori, könyörtelen, egoista
 ártalmas, káros, kedvezőtlen, mérgező
jótékonykodik (ige)  fukarkodik, fösvénykedik, garasoskodik
jótett (fn)  gonosztett, gazság, rémtett, bűntett
jótevő (fn)  ellenség, ellenlábas
jottányi (mn)  sok, jelentős, számottevő
jóvágású (mn)  csúnya
jóváhagy (ige)  [döntést, tervet]: elutasít, elvet, hatálytalanít
jóváhagyás (fn)  tilalom, elutasítás, megtagadás
jóváhagyott (mn)  elutasított

jóvátehetetlen (mn)  jóvátehető, orvosolható, megbocsátható
jóvátehető (mn)  jóvátehetetlen, megbocsáthatatlan, fatális
joviális (mn) rég  mogorva, rosszkedvű, kedélytelen
józan (mn)  ittas, részeg, italos, pityókos, bódult, illuminált vál, becsípett biz, borgőzös

biz, spicces biz
 eszelős, bolond biz, hígeszű durva, hígagyú durva
 forrófejű, szertelen, meggondolatlan
 ábrándos, átszellemült, elragadtatott, fellengős, fellengzős, egzaltált vál, réveteg vál
józanság (fn)  részegség, ittasság
 meggondolatlanság, bolondság
 révület
jön (ige)  távolodik, tovatűnik
 távozik, megy, indul
 elmarad, meghiúsul, késik
jövedelem (fn)  veszteség, kiadás, költség
 ár
jövedelemcsökkenés (fn)  jövedelemnövelés, bérnövelés
jövedelemnövelés (fn)  bércsökkentés, jövedelemcsökkentés
jövedelmező (mn)  veszteséges, ráfizetéses, gazdaságtalan
jövendő I. (mn) vál  hajdani, távoli, távozó, múló
 mai, jelenlegi, mostani
jövendő II. (fn) vál  múlt
 jelen, ma
jövendőbeli (mn)  elmúlt, tegnapi, egykori
jövet (fn)  menet
jövetel (fn)  távozás, elmenetel
jövevény (fn)  helybeli
jövő I. (mn)  elmúlt, hajdani, egykori
 mai, mostani
jövő II. (fn)  múlt, hajdankor, régmúlt
 jelen, ma
jövőbeli (mn)  múltbeli, korábbi, egykori, hajdani, régebbi
 mai, mostani, jelenlegi
 azonnali
jövőre (hsz)  tavaly
 idén
jutalmaz vmivel (ige)  büntet vmivel , sújt vmivel , fenyít, leckéztet
jutalmazás (fn)  büntetés
jutalom (fn)  büntetés, bírság, fenyítés, megtorlás, szankció, bánatpénz, megintés,

szidalom
jutányos (mn)  kedvezőtlen, előnytelen, drága, sok
juttat vkinek (ige)  visszavon vkitől , visszavesz vkitől

K
kába (mn)  éber, tisztafejű, józan
kábít vmivel (ige)  kijózanít vmiből
kábító (mn)  élénkítő, serkentő, stimuláló
kábul (ige)  kijózanodik
kábulat (fn)  éberség, ébrenlét, eszmélet
kábult (mn)  éber, élénk, friss
kábultság (fn)  élénkség, éberség
kacag (ige)  sír, bőg, zokog
kacaj (fn)  sírás, bőgés, zokogás
kacarászik (ige)  sírdogál, pityereg
kacér (mn)  szolid, szende, szűzies, tartózkodó
kacifántos (mn)  egyszerű, világos, érthető
kajakos (mn) szleng  nyápic, nyiszlett biz
kajla (mn)  egyenes
kákabélű (mn)  nagyétkű, falánk, telhetetlen, beles biz, étkes táj
kakofónia (fn) szak  összhang, harmónia
kaland (fn)  unalom, egyhangúság
kalandos (mn)  hétköznapi, átlagos
 sima, egyszerű
 unalmas, szürke, egyhangú
kaliba, kalyiba (fn) rég  palota, villa, kúria rég
kalkuláció (fn)  megbecsülés, becslés
kalóriadús (mn)  kalóriaszegény, sovány, diétás
kalóriaszegény (mn)  kalóriadús, kövér
kamasz (fn)  felnőtt
kamaszkor (mn)  felnőttkor
kamatmentes (mn)  kamatos, kamatozó
kamatos (mn)  kamatmentes
kamatozó (mn)  kamatmentes
kamu (fn) szleng  igazság, valóság, tény
kan (fn)  nőstény, anyaállat
kanca (fn)  mén, csődör
kánikula (fn)  hideg, zimankó
kanyargós (mn)  egyenes
káosz (fn)  rend, szervezettség
 mindenség, kozmosz
kaotikus (mn) vál  rendezett, áttekinthető, szervezett, szisztematikus
kap (ige)  vkitől : ad vkinek , adományoz vkinek , juttat vkinek , küld vkinek

 [büntetést]: megúszik biz
kapálódzik vmi ellen (ige)  elfogad, belát, beletörődik vmibe
kapaszkodik (ige)  elenged, elereszt
kapaszkodó (fn)  lejtő
kapatos (mn) biz  józan, színjózan, tisztafejű
kapcsol (ige)  eloldoz, szétbont
 félreért
kapcsolás (fn)  bontás, megszakítás
kapcsolat (fn)  szétválás, szakítás
kapiskál (ige) biz  értetlenkedik
kapitulál (ige) szak  küzd, harcol, kitart, ellenáll, védekezik
kapkodás (fn)  megfontoltság, megfontolás
kapkodó (mn)  megfontolt, ráérős, átgondolt
káprázat (fn)  valóság, realitás, tény
káprázatos (mn)  hétköznapi
kaptató (fn)  lejtő, lanka
kapzsi (mn)  bőkezű, adakozó, nagyvonalú
 mértékletes
kapzsiság (fn)  bőkezűség, nagyvonalúság
 mértékletesség
kár (fn)  haszon, előny, nyereség, nyeremény, üzlet
 kárpótlás, jóvátétel, kártalanítás
karakán (mn)  határozatlan, tétova
 alakoskodó, alamuszi, kétszínű
karakteres (mn)  jellemtelen, gerinctelen
 jellegtelen
karakterisztikus (mn)  általános, jellegtelen
karbantart (ige)  elhanyagol
karcsú (mn)  testes, molett, kövérkés, hasas, pocakos
karcsúsít (ige)  erősít, kövérít
karcsúsodik (ige)  meghízik
kardinális (mn) vál  lényegtelen, jelentéktelen, mellékes
kardos (mn) rég  szelíd, jámbor, csendes
kardoskodik vmi mellett (ige)  belenyugszik vmibe , beletörődik vmibe , megbékél

vmivel
kárhozat (fn)  üdvösség, menny, üdvözülés, üdv rég
kárhozott (mn) vál  áldott, üdvözült
kárhoztat (fn)  helyesel, egyetért vkivel, vmivel
 vmire felment vmi alól , mentesít vmi alól
karó (fn) szleng  jeles, ötös
károkozó (fn)  károsult, károsodott, kárvallott
káromol (ige)  áld, magasztal, dicsér, istenít
káros (mn)  egészséges, hasznos, jótékony, ajánlatos, tanácsos
 ártalmatlan, veszélytelen
károsodás (fn)  előny
károsult (mn)  károkozó
káröröm (fn)  részvét, együttérzés, sajnálat, szánalom

kárörvend (ige)  szán, sajnál, megsajnál
kárörvendő (mn)  szánakozó, sajnáló
kárpótlás (fn)  kár, sérelem
kártalanít (ige)  megkárosít, megrövidít, becsap
kártalanítás (fn)  kár
kártékony (mn)  jótékony, hasznos
kártevő (mn és fn)  hasznos, jótékony
kárvallott (fn)  károkozó
kastély (fn)  házikó, vityilló, kunyhó, kaliba rég
kasszíroz (ige)  fizet, kiad
kasszírozás (fn)  fizetés
katasztrofális (mn)  szerencsés, kedvező, örvendetes
kategorikus (mn)  hipotetikus, elhitt, sejtett, vélt
 eldöntetlen, határozatlan, bizonytalan
kategorizál (ige)  összevon
 összekuszál, összekever
katona (fn)  civil, polgár
katonai (mn)  civil, polgári
katonás (mn)  laza, rendezetlen, lezser
kavarodás (fn)  rend, összhang
kávépótlék (fn)  babkávé
kecs (fn) vál  esetlenség
kecsegtet (ige) vál  elriaszt, riogat, elrettent
kecses (mn) vál  nehézkes, darabos, esetlen, bumfordi biz, mackós biz, trampli durva
kedélyes (mn)  mogorva, morózus, barátságtalan
 kedélytelen, rideg, komor, humortalan
kedélytelen (mn)  kedélyes, életvidám, jókedvű, joviális rég
kedvel (ige)  utál, kerül, gyűlöl, irtózik vkitől, vmitől
kedvelt (mn)  népszerűtlen, elhíresült, hírhedt, utált, gyűlölt, megvetett
kedvenc (mn)  kegyvesztett, eltaszított, kitagadott
kedves (mn)  barátságtalan, hideg, morózus, mogorva, goromba, durva, undok,

csúfondáros, maliciózus, mord, mísz biz
kedveskedik (ige)  kellemetlenkedik, gorombáskodik, gáncsoskodik, komiszkodik
kedveskedő (mn)  undok, gúnyos, goromba
kedvesség (fn)  barátságtalanság, mogorvaság
kedveszegett (mn)  fellelkesült, feldobott szleng
kedvetlen (mn)  derűs, jókedvű, vidám
kedvetlenül (hat-ragos mn)  szívesen
kedvez vkinek (ige)  akadályoz vmiben , gátol vmiben
 visszavet vmiben , mellőz, elhanyagol
kedvezés (fn)  hátrány
kedvezményes (mn)  drága
kedvezményezett (mn)  mellőzött, kegyvesztett, kitagadott
kedvező (mn)  kedvezőtlen, hátrányos, rossz, katasztrofális
kedvezőtlen (mn)  kedvező, jótékony, jó, szép
 előnyös, jutányos, hasznos
kedvtelés (fn)  fáradság, nyűg, kín
kegyelem (fn)  ítélet, büntetés, halálbüntetés

 kegyetlenség, könyörtelenség, irgalmatlanság
kegyelmes (mn) rég  kegyetlen, kíméletlen, könyörtelen, megtorló
 szigorú, zord, keményszívű
kegyelmez vkinek (ige)  elítél, megbüntet
kegyelt (mn) rég  kegyvesztett, eltaszított, kitagadott
kegyenc (fn)  kegyvesztett, eltaszított
kegyes (mn) rég  kegyetlen, irgalmatlan, könyörtelen
kegyetlen (mn)  könyörületes, emberséges, emberies, humánus, irgalmas
 szelíd, jámbor, jóságos
kegyetlenség (fn)  szelídség, jámborság, jóság
 emberség, humánum
 kegyelem, könyörület, irgalom
kegyvesztett (mn)  kegyenc, kedvenc, pártfogolt, favorit biz, kegyelt rég
kéj (fn)  csömör, undor
kéjérzet (fn)  csömör, undor
kéjvágyó (mn)  frigid, hideg, közömbös
kekeckedő (mn) szleng  nagyvonalú
kel (ige)  fekszik, pihen, hál vál
 [Nap, Hold]: lemegy, lebukik, eltűnik
 [tészta]: összeesik
kelekótya (mn) biz  meggondolt, megfontolt, józan
kelendő (mn)  eladhatatlan
kelet (fn)  nyugat, napszállta rég
keleti (mn)  nyugati, napnyugati
keletkezés (fn)  megsemmisülés, halál, elmúlás vál
 fennállás
keletkezik (ige)  megszűnik, elmúlik, megsemmisül, elpusztul
 van, fennáll, létezik
kell (ige)  fölösleges, szükségtelen, tilos
 lehet, szabad
 lehetetlen
kellemes (mn)  kellemetlen
 rossz, borzasztó, fertelmes, iszonyatos, rémes
 ellenszenves, hideg, barátságtalan, haragos
kellemetlen (mn)  kellemes, jóleső, hangulatos
 megnyugtató, kedvező
 megnyerő, rokonszenves, vonzó
kellemetlenkedik (ige)  kedveskedik
kellemetlenség (fn)  öröm
kelletlen (mn)  lelkes, odaadó, készséges, szolgálatkész
kelletlenkedik (ige)  lelkesedik, ajánlkozik
kelletlenség (fn)  készség
kelletlenül (hat-ragos mn)  szívesen, örömmel
kellő (mn)  fölösleges, szükségtelen
 kevés, elégtelen
kelt, költ (ige)  altat, fektet
kemény (mn)  puha, lágy, párnás, lottyadt
 erélytelen, gyenge, pipogya biz

 engedékeny, szelíd, lágyszívű
 [étel]: pépes, omlós, főtt, porhanyós
 [talaj]: fellazított
 [időjárás]: kellemes, enyhe
keményedik (ige)  gyengül, enyhül
 lágyul, puhul
keményfejű (mn)  befolyásolható, engedékeny, rugalmas
keményfejűség (fn)  alkalmazkodóképesség
keményít (ige)  lágyít, puhít
 enyhít, lazít biz
keményítetlen (mn)  keményített
keményített (mn)  keményítetlen
keménykezű (mn)  erélytelen, határozatlan, lágy
keménykötésű (mn)  gyenge, nyamvadt, nyápic, roskatag, puhány pej
keménység (fn)  puhaság, lágyság
 gyengeség, erőtlenség
keményszívű (mn)  lágyszívű, galambszívű, emberséges, irgalmas
kendőz (ige)  feltár, leleplez, előhoz
kendőzetlen (mn)  palástolt, rejtett, burkolt
 hazug, mesterkélt
 sminkelt, kendőzött
kendőzött (mn)  kendőzetlen
kenetlen (mn)  megkent
kényelem (fn)  kényelmetlenség, nyűg, teher
kényelmes (mn)  kényelmetlen, rideg, barátságtalan
 mozgékony, agilis id
 sietős, sürgős, tempós, intenzív, feszített
 fáradságos, nehéz, kimerítő
kényelmesség (fn)  igyekezet, sietség, rohanás, szorgalom
 kényelmetlenség
kényelmetlen (mn)  kényelmes, célszerű, praktikus, komfortos
 kellemes, fesztelen, oldott
kényelmetlenség (fn)  kényelem, komfort
kenyérkereső (fn és mn)  eltartott
 nyugdíjas
kényeztet (ige)  mellőz, elhanyagol
 sanyargat, kínoz, bánt, durváskodik
kényeztetés (fn)  szigor
kényszeredett  [modor]: közvetlen, őszinte, keresetlen
kényszerít (ige)  kér
kényszerítve (ign)  önként, önszántából
kényszerű (mn)  önkéntes, szabad
 elkerülhető, kiküszöbölhető, megelőzhető
 véletlen, spontán biz
kénytelen-kelletlen (hsz)  szívesen, örömmel, önként, önszántából, örömest
képes vmire (mn)  képtelen vmire , alkalmatlan vmire , impotens, tehetetlen
képesség (fn)  alkalmatlanság, tehetségtelenség, impotencia
képez (ige)  tanul

képlékeny (mn)  merev, rideg, szilárd
képletes (mn)  konkrét
képmutatás (fn)  nyíltság, egyenesség, őszinteség
képmutató (mn)  őszinte, nyílt, egyenes
képtelen vmire (mn)  képes vmire , alkalmas vmire , megfelelő vmire
képtelenség (fn)  alkalmasság, rátermettség
 képesség
képzelet (fn)  valóság, való, realitás
képzeletbeli (mn)  valódi, tényleges, reális
képzelődés (fn)  valóság, tény, realitás
képzelőerő (fn)  fantáziátlanság, földhözragadtság
képzelt (mn)  valós, valóságos, reális, tényleges, létező
képzetlen (mn)  képzett, tanult, iskolázott
képzetlenség (fn)  képzettség, tudás, szaktudás, végzettség
képzett (mn)  iskolázatlan, tanulatlan, szakképzetlen, műveletlen, félművelt
 kontár, amatőr, dilettáns
képzettség (fn)  képzetlenség, tanulatlanság, járatlanság, tudatlanság
képződik (ige)  pusztul, sorvad, szűnik, múlik
kér (ige)  kap, hozzájut vmihez
 lemond, visszautasít
kérd (ige)  felel, válaszol
kérdés (fn)  válasz, felelet
 megoldás, megfejtés
kérdéses (mn)  egyértelmű, biztos, nyilvánvaló, perdöntő, cáfolhatatlan, vitathatatlan,

kétségtelen, megdönthetetlen
kérdez (ige)  felel, válaszol
 tájékoztat vmiről , informál vmiről
kérdezősködés (fn)  felelet, válasz, válaszadás
kérdezősködik (ige)  felel, válaszol
 tájékoztat vmiről , informál vmiről
kéreg (fn)  bél
kéreget (ige)  adakozik, alamizsnálkodik rég
kerek (mn)  szögletes, szegletes
 hosszúkás
 aránytalan, csonka, hiányos
 csontos, sovány, lapos
kerekded (mn)  szögletes, sarkos
 aránytalan, szabálytalan
 csontos, sovány, lapos
kereken (hat-ragos mn)  kertelve
körülbelül, cirka biz
kerékkötő (fn)  előmozdító, segítőtárs
kérelem (fn)  parancs
keres (ige)  talál, hozzájut, lel rég
 [pénzt]: fizet, kifizet, juttat
kérés (fn)  teljesítés, beleegyezés, engedélyezés, hozzájárulás
 köszönet
 ajánlat

 elutasítás, visszautasítás
 parancs, utasítás, parancsolat rég
keresés (fn)  megtalálás, felfedezés
keresetképes (mn)  keresetképtelen
keresetképtelen (mn)  keresetképes
keresetlen (mn)  mesterkélt, színlelt, teátrális, természetellenes, modoros, mézesmázos,

negédes rég
keresett (mn)  eladhatatlan, divatjamúlt
 keresetlen, természetes, spontán biz
keresgél (ige)  felfedez, rátalál, rálel
kereskedő (fn)  vevő, vásárló
kereslet (fn)  kínálat
kereső (fn)  munkanélküli
 eltartott
 nyugdíjas, nyugalmazott
keresőképes (mn)  munkaképtelen, keresőképtelen, rokkant
keresőképtelen (mn)  keresőképes, munkaképes, egészséges
kérészéletű (mn) vál  maradandó, tartós, örök
keresztanya (fn)  keresztapa
 keresztgyermek
keresztapa (fn)  keresztanya
 keresztgyermek
keresztben (hsz)  hosszában
keresztez (ige)  megkerül, kikerül, kitér
 megsegít, támogat, pártol
kereszteződés (fn)  szétválás, távolodás, elágazás
keresztirány (fn)  hosszirány
keresztül (nu)  mentén
 hosszában
keresztülhúz (ige)  helyrehoz, kijavít, segít
keresztüljut vmin (ige)  elakad vmiben , megreked vhol , fennakad vmiben
keresztülmegy (ige)  vhol : megakad vhol , megreked vhol
keresztülnéz vkin (ige)  felnéz vkire , becsül, tisztel, elismer
keresztülvihetetlen (mn)  lehetséges, megvalósítható, keresztülvihető
keresztülvihető (mn)  lehetetlen, megvalósíthatatlan, keresztülvihetetlen
keresztülvisz (ige)  megbukik, felsül, veszít
 tervez, megálmodik, előkészít
 ösztönöz, elrendel, elindít, megparancsol
 megtilt, megakadályoz, gátol, elnapol, elhalaszt
keresztülvitel (fn)  terv, tervezés, szándék
 próba
 megrendelés, elrendelés
kéret (ige)  elküld, elutasít
kéretlen (mn)  felkért, meghívott
kerge (mn)  normális, megbízható, megfontolt
kérges (mn)  [bőr]: sima, puha, bársonyos, selymes
kering (ige)  áll, pang
kerít (ige)  elveszít

kérkedés (fn)  szerénység, alázat
kérkedik (ige)  szerénykedik
 sír, siránkozik, sopánkodik, szégyenkezik
kérlel (ige)  elutasít
kérlelés (fn)  parancs
kérlelhetetlen (mn)  irgalmas, engedékeny, könyörületes
kertelve (hat ign)  egyenesen, kereken, őszintén, magyarán, áperte rég
kertváros (fn)  városközpont, city id
kerub (fn)  ördög, sátán
kerül1 (ige)  kedvel, szível, szeret
 elmarad, hiányzik, elfogy
kerül2 vmibe (ige)  behoz, jövedelmez
kerülendő (mn-i ign)  tanácsos
kerülget (ige)  belevág, rátér
kerülő (fn)  rövid, egyenes
 közvetlen
kérvény (fn)  engedélyezés, jóváhagyás, beleegyezés, hozzájárulás
 elutasítás
kérvényez (ige)  engedélyez, megenged, jóváhagy, biztosít
 elutasít
késedelem (fn)  pontosság, gyorsaság
késedelmeskedik (ige)  megkezd
kései, késői (mn)  korai
kesereg (ige)  örül, vigad, vigasztalódik
 nevet, kacag, mosolyog, mókázik
kesergés (fn)  nevetés, kacagás, öröm
keserít (ige)  vidít, könnyít, édesít
kesernyés (mn)  édeskés, édes
 bizakodó, derűs
keserű (mn)  édes, mézédes
 derűs, optimista
keserűség (fn)  édesség
 öröm, jókedv, vidámság
keserves (mn)  vidám, örömteli
 zökkenőmentes, könnyű
késés (fn)  pontosság
keskeny (mn)  széles, tágas
 vastag
 hasas
keskenyedik (ige)  tágul, szélesedik
 vastagodik
késlekedés (fn)  sietség, igyekezet
késleltet (ige)  előmozdít, elősegít, szorgalmaz
 gyorsít, sürget, siettet
 serkent, ösztönöz
késő (mn)  korai, kezdeti
később (hsz)  előbb, hamarabb, mihamarabb, korábban, megelőzően, eleinte
 most, rögtön, azonnal, mielőbb, menten, nyomban, rögvest, ízibe táj, legott rég

 régen, régebben, eddig
későn (hsz)  korán, hamar, előbb
 időben, pontosan, idejében
kész (mn)  befejezetlen, félkész, hiányos, töredékes
 kialakulatlan, kiforratlan, éretlen
 készületlen
 [étel]: főtlen
készakarva (hsz)  véletlenül, akaratlanul, öntudatlanul
keszeg (mn) biz  kövér, testes, dundi
készít (ige)  rombol
készítés (fn)  rombolás, tönkretétel
készletez (ige)  kiárusít
készség (fn)  kelletlenség, ellenállás
 közöny
 ügyetlenség, gyakorlatlanság, képzetlenség
készséges (mn)  barátságtalan, kelletlen, húzódozó
 elutasító, ellenséges, dacos
késztermék (fn)  alapanyag, nyersanyag
késztet vmire (ige)  lebeszél vmiről , elrettent vmitől , visszatart vmitől
készül (ige)  pusztul, rongálódik
készületlenség (fn)  felkészültség, készültség, képzettség, tudás
készültség (fn)  készületlenség, képzetlenség
kétbalkezes (mn)  ügyes, talpraesett, életrevaló
kétdimenziós (mn)  térhatású
kételkedés (fn)  bizalom, hit, jóhiszeműség
kételkedik vmiben (ige)  elfogad, hisz
 állít
 tud
kétell (ige) rég  elfogad, megbizonyosodik vmiről
kétely (fn) vál  bizonyosság, hit, meggyőződés
kétértelmű (mn)  egyértelmű, biztos, nyilvánvaló, evidens
 szolid, illedelmes, szalonképes
kétértelműség (fn)  egyértelműség, világosság
kétes (mn) biz  biztos, bizonyos, egyértelmű
 nyilvánvaló, evidens, vitathatatlan
kétkedik vmiben (ige)  elfogad, bízik, elhisz
kétkulacsos (mn)  egyenes, őszinte, hűséges
kétnejűség (fn)  egynejűség, monogámia
 többnejűség, poligámia
kétoldalú (mn)  egyoldalú, unilaterális id
 sokoldalú, többoldalú, multilaterális id
kétség (fn)  bizonyosság, bizonyság
 hit, meggyőződés
 gyanútlanság, bizalom
kétségbeejtő (mn)  biztató, kedvező
kétségbeesés (fn)  elégedettség, optimizmus, jókedv
 lélekjelenlét
kétségbeesett (mn)  reménykedő, optimista, bizakodó

kétségbeesik (ige)  bizakodik
kétségbevonhatatlan (mn)  bizonytalan, vitatható
kétséges (mn)  biztos, vitathatatlan, nyilvánvaló,

evidens, egyértelmű, igaz,
letagadhatatlan
kétségtelen (mn)  bizonytalan, kétséges, ingatag, problematikus, vitás
kétségtelenül (hat-ragos mn)  esetleg, talán, netalán
kétszínű (mn)  egyenes, őszinte, gerinces
kettecskén (hsz) biz  egyedül, magányosan
 sokan, többen
kettesben (hat-ragos fn)  egyedül, magányosan
 sokan, többen
kettéválaszt (ige)  összeilleszt, egyesít
kettőz (ige)  felez, megfelez
kevély (mn)  alázatos, szerény
kevélység (fn)  szerénység
keveretlen (mn)  kevert
kevert (mn)  egynemű, homogén, keveretlen
 tiszta, finom
 szétválasztott, elválasztott
 vegytiszta
kevés (szn)  sok, sok-sok, rengeteg, számos, számtalan, tengernyi, töméntelen
 bőséges, jelentős, busás, meglehetős táj
kevésbé (hsz)  jobban, inkább, főleg, nagyrészt
kevesell (ige)  sokall, drágáll
 becsül
kevéssé (hsz)  módfelett, nagyon
kezd (ige)  befejez, bevégez, lezár
kezdet (fn)  befejezés, vég, lezárás
kezdetben (hat-ragos fn)  végül
kezdetleges (mn)  tökéletes, kiforrott, kiérlelt, fejlett, kifejlődött
kezdő (mn)  haladó, tapasztalt, gyakorlott, rutinos, jártas
kezdődik (ige)  befejeződik, végződik, lezárul
kezdőpont (fn)  végpont
kezel (ige)  [ügyet]: felfüggeszt, elhalaszt, elmulaszt, elnapol
kezelhető (mn)  gyógyíthatatlan
 nehéz
kézenfekvő (mn)  bonyolult, nehéz, megfejthetetlen
kezes (mn)  vad, szófogadatlan, rossz, akaratos, vadóc rég
 [kutya]: harapós, hamis
kézi (mn)  gépi, gépesített, önműködő, mechanikus
kézműipar (fn)  nagyipar
kézzelfogható (mn)  elvont, absztrakt
 bizonytalan, homályos, érthetetlen
ki (hsz és ik)  be
kiabál (ige)  suttog, susog, pusmog, sustorog
kiabálás (fn)  suttogás, susogás, pusmogás
kiábrándít (ige)  elkápráztat, elcsábít, elbódít, elbolondít
kiábrándító (mn)  felemelő, elkápráztató, mámorító, mámorosító, részegítő, szédítő

kiábrándul vkiből (ige)  vonzódik vkihez , beleszeret vkibe , belehabarodik vkibe

biz, belebolondul vkibe
kiábrándultság (fn)  lelkesedés, érdeklődés, szenvedély, hév
 remény
kiad (ige)  átvesz, bevesz
 bead
 bekér
 menekít, megszöktet
 bérel, kölcsönöz, kikölcsönöz
 [pénzt]: összegyűjt, megkeres, megszerez, bezsebel pej, megspórol biz
 [könyvet]: betilt
 megtart, visszatart
kiadás (fn)  bevétel, jövedelem, fizetség
kiadatlan (mn)  kiadott, nyomtatott, megjelent
kiadó (mn)  foglalt, rezervált id
kiadós (mn)  szegényes, szűkös, ínséges, elégtelen, sovány
kiakad vmiből (ige)  beleakad vmibe
kiaknáz (ige)  eltékozol
kiakolbólít vhonnan biz (ige)  betessékel vhova , behív vhova , visszahív vhova
kialakítatlan (mn)  kialakított, kiformált
kialakított (mn)  kialakítatlan, formátlan
kialakul (ige)  összezavarodik, széthull
kialakulatlan (mn)  kialakult, kiforrott, érett, kész
kialakult (mn)  kialakulatlan, kiforratlan, éretlen
kiáll1 (ige)  [fájdalom]: belenyilall vmibe , beleáll vmibe , belehasít vmibe , szaggat,

hasogat
 [jármű]: behajt
 behorpad, besüllyed
kiáll2 (ige)  vkiért : cserbenhagy, megtagad
 vmiért : visszavonul vmitől , visszahúzódik vmitől
kiállhatatlan (mn)  kedves, szimpatikus
kialszik (ige)  fellángol, fellobban, feléled, meggyullad, begyullad, felgyúl, felvillan
kiált (ige)  suttog, susog, pusmog
kiáltás (fn)  suttogás, pusmogás, susogás
kialvatlan (mn)  friss, kipihent, fitt biz
kiapad (ige)  kibővül, felduzzad
kiapadhatatlan (mn)  korlátozott, ideiglenes
kiárad (ige)  betódul, beözönöl, beömlik, beáramlik
kiáraszt (ige)  elnyel
kiárusít (ige)  felvásárol, megvesz
 készletez
kiás (ige)  elás, betemet
 eltemet, elföldel, elhantol vál
 elrak, eltesz, eldug
kiátkoz (ige)  befogad, visszafogad
 megáld
kibékít (ige)  felbosszant, feldühít, felingerel

 vkivel : összeveszít vkivel , összeugraszt vkivel , szembeállít vkivel
kibékül vkivel (ige)  összeveszik vkivel , összezördül vkivel , összekülönbözik

vkivel , veszekedik vkivel , civódik vkivel , összeakaszkodik vkivel , összekoccan
vkivel biz, összeverekedik vkivel , pereskedik vkivel összekap vkivel biz,
összebalhézik vkivel szleng
kibékülés (fn)  összeszólalkozás, összetűzés, csetepaté biz
kibérel (ige)  kiad
kibeszél (ige)  elhallgat, eltitkol
kibetűzhetetlen (mn)  olvasható, kibetűzhető
kibetűzhető (mn)  olvashatatlan, kibetűzhetetlen
kibillen (ige)  helyrebillen
kibillent (ige)  helyrebillent
kibír (ige)  belehal vmibe , belepusztul vmibe
 fellázad vmi ellen , tiltakozik vmi ellen
kibocsát (ige)  elzár, becsuk
 elnyel
kibogoz (ige)  összecsomóz, összeköt, összekötöz
 összekuszál, összezavar, összegabalyít
kibogozhatatlan (mn)  megoldható, kibogozható
kibogozható (mn)  megoldhatatlan, kibogozhatatlan
kibont (ige)  összecsomagol, csomagol, összegöngyöl, pólyáz, bepólyál, átköt
 [hajat]: fon, befon, összefog
 [csomót]: összecsomóz, csomóz, összesodor
 [szirmot]: összezár, összecsuk
kibontakozik (ige)  elhomályosodik, elmosódik
 megreked, megtorpan, visszafejlődik
kibontakoztat (ige)  akadályoz
kiborít (ige) biz  megnyugtat, lecsillapít, megbékít
kiborul (ige) biz  megnyugszik, lecsillapodik, leereszt biz
kibök (ige)  betöm, bedugaszol
 hallgat
kibújik (ige)  elbújik, visszabújik, visszavonul
kibukkan (ige)  eltűnik, elenyész
kibuktat (ige) biz  átenged
kicipel vhonnan (ige)  becipel vhova , behurcol vhova , bevonszol vhova
kicsap vhonnan (ige)  [diákot]: visszavesz vhova , visszafogad vhova
 [állatot]: behajt vhova
kicsapódik (ige)  [ajtó]: bezárul, becsukódik, becsapódik
 [anyag]: elvegyül, feloldódik, elkeveredik
kicsapongó (mn)  erkölcsös, tisztességes
 mértéktartó, mértékletes, szolid, puritán
kicsatol (ige)  becsatol
kicsavar vmiből (ige)  becsavar vmibe , belecsavar vmibe
kicsavaroz (ige)  becsavaroz
kicselez (ige)  [ellenséget]: bekerít
kicsen vhonnan (ige)  becsempész vhova
kicsi I. (mn)  nagy, óriási, jókora, hatalmas

 sok, jelentős, tekintélyes
kicsi II. (fn)  felnőtt
kicsinál (ige) szleng  megkímél, megkegyelmez
kicsiny (mn)  óriási, jókora, hatalmas
kicsinyel (ige)  túlértékel, megtisztel
kicsinyell (ige)  sokall, drágáll
kicsinyes (mn)  nagyvonalú, nagylelkű
 gavallér, adakozó, gáláns vál
 jelentős, komoly
kicsinyesség (fn)  nagyvonalúság, bőkezűség
kicsinyít (ige)  nagyít, eltúloz, felfúj biz
kicsinyítés (fn)  nagyítás
kicsírázik (ige)  elszárad
kicsiszolt (mn)  [stílus]: primitív
kicsit (hsz)  nagyon, erősen, nagymértékben, alaposan, irdatlanul
kicsomóz (ige)  becsomóz, beköt, bebogoz
kicsorbít (ige)  megélesít, kiélesít, megfen
kicsődül vhonnan (ige)  beáramlik vhova
kicsúfol (ige)  tisztel, becsül
kidagad (ige)  behorpad, belapul, beesik
kiderít (ige)  eltussol biz, elken biz
kiderül (ige)  beborul, befelhősödik, besötétedik, elsötétedik, elszürkül
kidob (ige)  vhonnan : befogad vhova , behív vhova , invitál vhova
 marasztal
 megtart, eltesz
 [horgonyt]: behúz, bevon, beszed biz
 vhonnan : bedob vhova
 alkalmaz, felvesz
kidolgoz (ige)  felvázol, körvonalaz, skiccel biz
 megtervez, megkonstruál, előkészít
kidolgozás (fn)  piszkozat, vázlat, skicc biz
kidolgozatlan (mn)  kidolgozott, míves, kimunkált
kidolgozott (mn) kidolgozatlan, nyers, megmunkálatlan, vázlatos
kidomborodás (fn)  bemélyedés
kidomborodik (ige)  behorpad, beesik, bemélyed
 elsikkad, elvész
kidudorodás (fn)  bemélyedés, horpadás
kidudorodó (mn)  homorú
kidug (ige)  behúz, visszahúz
kidugul (ige)  eltömődik, eldugul
kidülleszt (ige)  behorpaszt
kiebrudal vhonnan (ige) biz  befogad vhova , behív vhova , betessékel vhova
 marasztal
kiegészít (ige)  félbehagy
 vmivel : lecsíp vmiből
kiégett (ige)  lelkes, lelkesedő, szenvedélyes, odaadó
kiegyenesedik (ige)  meggörnyed, meggörbed, meggörbül, meghajlik

 begörbül, elgörbül
 elferdül, elhajlik
 görnyed, kuporog
 gyűrődik, kunkorodik
kiegyenesít (ige)  begörbít, meggörbít, behajlít, meghajlít, elhajlít, meghajt, hajtogat
 [hajat]: bodorít, göndörít, ondolál, dauerol
kiegyenlít (ige)  tartozik
kiegyenlítés (fn)  tartozás, hátralék
kiegyenlítetlen (mn)  kifizetett
kiegyensúlyozatlan (mn)  harmonikus, rendezett, kiegyensúlyozott
kiegyensúlyozott (mn)  változó, ingadozó, bizonytalan
 szeszélyes, hisztérikus, szélsőséges, kiegyensúlyozatlan, bőszült, felajzott vál
kiegyensúlyozottság (fn)  diszharmónia, kiegyensúlyozatlanság, szeszélyesség
 meggondolatlanság
kiegyezik (ige)  vkivel : ellenkezik vkivel
 vmiben : lázad vmi ellen , méltatlankodik
kiéhezett (mn)  jóllakott
 kielégült, megelégedett
kiéheztet (ige)  meghizlal
kiejthetetlen (mn)  kiejthető, kimondható
kiejthető (mn)  kiejthetetlen, kimondhatatlan
kiél (ige)  elfojt, elnyom
kielégít (ige)  meghiúsít
 igényel
kielégítés (fn)  éheztetés, koplaltatás
kielégítetlen (mn)  kielégített, elégedett
kielégítetlenség (fn)  megelégedés
kielégített (mn)  kielégítetlen, elégedetlen, sóvár
kielégítő (mn)  kevés, felületes, hiányos, elégtelen
 szűkös, szegényes, nyomorúságos
kielégületlen (mn)  eltelt, kielégült, megcsömörlött
kielégült (mn)  kielégületlen, elégedetlen, kiéhezett, sóvárgó
kielégültség (fn)  vágy, sóvárgás
kiélesedik (ige)  tompul, enyhül, csitul
kiélesít (mn)  kicsorbít
 tompít, enyhít
kiélez (ige)  tompít, áthidal
kiélezett (mn)  tompa, enyhe
kiéleződik (ige)  tompul, enyhül, mérséklődik
kiéleződött (mn)  enyhe, mérsékelt, tompa
kiélt (mn)  üde, ártatlan, szűzies
kiemel vhonnan (ige)  visszatesz vhova , visszarak vhova , beakaszt vhova
 belemerít vhova , belemárt vhova , belemélyeszt vhova
kiemelkedés (fn)  bemélyedés, behorpadás
kiemelkedik (ige)  eltörpül, elenyészik vál
 [körvonal]: elmosódik
 vhonnan : lesüllyed vhova , lemerül vhova

kiemelkedő (mn)  jelentéktelen, közepes, középszerű, másodosztályú, nívótlan
 hétköznapi, átlagos
kienged (ige)  [rabot]: elzár, bezár, becsuk, lecsuk, leültet, bebörtönöz, lesittel szleng
 [ellenséget]: feltartóztat, feltart, körülzár
 [levegőt]: vesz, szív, beszív, visszatart
 [ruhát]: szűkít, karcsúsít, bevesz
 vhonnan : beenged vhova , beereszt vhova , bebocsát vhova
kiengesztel (ige)  megsért, megbánt, megsebez, belemar
kiengesztelődik (ige)  megharagszik, megsértődik
kiépít (ige)  sorvaszt, visszafejleszt, lezülleszt, leépít
 megszüntet, megsemmisít
kiér (ige)  benyúlik
kiereszt (ige)  [rabot]: elzár, bezár, becsuk, lecsuk, leültet, bebörtönöz, lesittel szleng
 [ellenséget]: feltartóztat, feltart, körülzár
 [levegőt]: vesz, szív, beszív, visszatart
 [ruhát]: szűkít, karcsúsít, bevesz
 vhonnan : beenged vhova , beereszt vhova , bebocsát vhova
kierőszakol (ige)  megkér
kies (mn) rég  sivár, kietlen, vad
kiesik vhonnan (ige)  bennmarad vhol
kietlen (mn)  idilli, paradicsomi, kies rég
kifakul (ige)  elszíneződik
kifárad (ige)  felélénkül, felfrissül, feléled
kifáraszt (ige)  felfrissít, pihentet, élénkít, felüdít
kifecseg (ige)  elhallgat, eltitkol
kifehéredik (ige)  megfeketedik
kifejezéstelen (mn)  életteli, élénk, beszédes, kifejező, kifejezésteli, sokatmondó
kifejezésteli (mn)  kifejezéstelen
kifejezett (mn)  kimondatlan, rejtett, látens
kifejező (mn)  jellegtelen, semmitmondó, lapos, kifejezéstelen
kifejeződik (ige)  elfojtódik
kifejleszt (ige)  elsorvaszt, visszafejleszt
kifejlett (mn)  fejletlen, kezdetleges, visszamaradt, csökevényes
kifejlődik (ige)  visszamarad, elcsökevényesedik
kifejt (ige)  visszavarr, összevarr
 céloz, sugall, sugalmaz, körvonalaz
 összesűrít, tömörít
kifejtett (mn)  implicit, rejtett
kifelé (hsz)  befelé
kifelejt vhonnan (ige)  bevesz vhova , besorol vhova , beszámít vhova , bekalkulál

vhova
kifent (mn)  csorba
kifényesedik (ige)  elhomályosodik, elhomályosul
kifényesít (ige)  elhomályosít
kifeslik (ige)  elvirágzik, elhervad, elnyílik
kifestetlen (mn)  kifestett, kisminkelt
kifestett (mn)  kifestetlen, sminkeletlen

kifésül (ige)  összekócol
kifeszít (ige)  ellazít, elernyeszt
 összecsuk, összezár
kificamít (ige)  helyrerak
kificamodik (ige)  helyreugrik, visszamegy
kifinomul (ige)  elvadul
kifinomult (mn)  nyers, közönséges, tapintatlan, ízléstelen, bárdolatlan
kifizet (ige)  tartozik, jön, lóg biz
 bevesz, bevételez, kasszíroz, beszed biz, bezsebel pej
kifizetés (fn)  bevétel, átvétel
kifizetetlen (mn)  kifizetett, rendezett, törlesztett, kiegyenlített
kifizetett (mn)  kifizetetlen, rendezetlen, kiegyenlítetlen
kifizetődő (mn)  veszteséges, előnytelen, ráfizetéses, deficites
kifog (ige)  felszerszámoz, befog
kifogás (fn)  beleegyezés
kifogásol (ige)  elfogad, egyetért, helyesel
kifogásolatlan (mn)  kifogásolt
kifogásolható (mn)  kifogástalan, tökéletes, hibátlan, helyes, tipp-topp biz
kifogásolt (mn)  kifogásolatlan
kifogástalan (mn)  kifogásolható, hibás, rossz
kifogy (ige)  van, kapható, megvehető
kifogyhatatlan  véges, korlátozott
kifolyik vhonnan (ige)  beömlik vhova , beárad vhova , befolyik vhova , becsorog

vhova
kiformálatlan (mn)  kiformált
kiformált (mn)  kiformálatlan, kialakítatlan, alaktalan, formálatlan, idomtalan
kiforratlan (mn)  kiforrott, kiérlelt, érett, kész
kiforrott (mn)  kiforratlan, kialakulatlan, fejletlen, gyerekes, gyermekded, infantilis
kifoszt (ige)  ellát
 gazdagít
kifúj (ige)  beszív, belélegez
kifújás (fn)  belélegzés, beszívás
kifúr (ige)  betöm, plombál
 biz: támogat, segít, gyámolít, protezsál biz
kifut vhonnan (ige)  besiet vhova , bemenekül vhova , beszalad vhova
kifuvaroz vhonnan vhova (ige)  beszállít vhova
kifürkészhetetlen (mn)  átlátható, érthető, megismerhető, kifürkészhető
kifürkészhető (mn)  kifürkészhetetlen, rejtélyes, megfejthetetlen, titokzatos
kifütyül (ige)  éljenez, éltet, megtapsol
kifütyülés (fn)  éltetés, üdvrivalgás, ováció
kifűz (ige)  befűz
kigolyóz (ige) biz befogad, visszavesz
kigombol (ige)  begombol, összezár
kigombolkozik (ige)  begombolkozik
kigömbölyödik (ige)  lefogy, lesoványodik
kigöngyöl vmiből (ige)  becsavar vmibe , belecsavar vmibe , becsomagol vmibe ,

begöngyöl vmibe

kigörbít (ige)  begörbít
kigúnyol (ige)  tisztel, értékel, felnéz vkire
kigyógyít vmiből (ige)  megbetegít, megfertőz vmivel
kigyógyul vmiből (ige)  megbetegszik vmiben , megbetegedik vmiben
kigyúl (ige)  kihuny, elalszik, elhamvad
kigyullad (ige)  kialszik, elalszik
kihagy (ige)  vmiből : bevesz vmibe , belevesz vmibe , bevon vmibe , belevon

vmibe , beépít vmibe , belefoglal vmibe , beszámít vmibe , bekalkulál vmibe
 működik
kihajít (ige)  hasznosít, megtart
kihajlik vhonnan (ige)  benyúlik vhova
kihajt1 (ige)  [állatot]: beterel vhova , behajt vhova
 [autóval]: behajt, bekocsizik
kihajt2 (ige)  elszárad, elfonnyad, elhervad
kihajt3 (ige)  behajt, behajtogat, összehajt, kettéhajt
kihal (ige)  szaporodik, sokasodik, virul, burjánzik, elburjánzik, elszaporodik
 benépesedik, megtelik
 újraéled, újjáéled, felelevenedik, fellobban, fellángol
kihalt (mn)  élő, eleven
 újjáéledt, felelevenedett
 életteli, lakott
kihantol (ige)  eltemet, elföldel, behantol, elhantol vál
kihasznál (ige)  elfecsérel, elpazarol, elforgácsol, elveszteget, elszalaszt
 kímél, óv, véd
kihasználatlan (mn)  kihasznált, megmunkált, gondozott, megművelt
kihasznált (mn)  kihasználatlan, megműveletlen, gondozatlan
 elfecsérelt, elpazarolt, elvesztegetett
kihever (ige)  belepusztul, belehal, belevész
kihirdet (ige)  eltitkol, elhallgat, eltussol biz
kihívó (mn)  szelíd, jámbor
 szégyenlős, szűzies, szende, szolid, szemérmes
kihízik vmiből (ige)  belefogy vmibe
kihord (ige)  vhonnan : behord vhova , bevisz vhova , beszállít vhova , becipel

vhova
 elvetél, abortál szak
 elhajt, elvetet
kihoz (ige)  vhonnan : bevisz vhova, visszavisz vhova
 biz: eltitkol, eltussol biz
kihull (ige)  [haj, fog]: kinő
kihuny (ige)  fellobban, fellángol, felvillan, feléled, begyullad, gyúl, gyullad, felgyúl,

kigyúl
 sugároz, sugárzik
kihurcolkodik vhonnan (ige)  behurcolkodik vhova , berámol vhova bepakol vhova

biz
kihúz (ige)  vmiből : beleejt vmibe , beledob vmibe , belevet vmibe
 betold, közbeiktat, beszúr, odaír, hozzáfűz vmihez
 betol, beletol

 elsüllyeszt, belemerít, belevon, beránt
 [kardot]: beledöf, beleszúr, beledug, belenyom, belemárt
 [szót]: belefojt
 [inget]: betűr, betűz
 [adatot]: nyilvántart, iktat
kihűl (ige)  fölenged, megmelegszik, megmelegedik, felmelegedik, átforrósodik,

bemelegszik, felforr
kihűt (ige)  átforrósít, felhevít, befűt, megmelegít, megtüzesít
kiigazít (ige)  elront, tönkretesz, megrongál
kiigazítás (fn)  hiba
kiindul (ige)  megérkezik, megjön
kiindulás (fn)  cél, következmény, konklúzió
kiindulópont (fn)  végcél, végpont, eredmény
kiírat vhonnan (ige)  bead vhova , beírat vhova
kiirt (ige)  meghonosít, bevezet, behoz
 vkiből vmit : belenevel vkibe vmit , beleplántál vkibe vmit vál
kiismerhetetlen (mn)  kiismerhető, átlátható, megismerhető
kiiszkol vhonnan (ige)  beszalad vhova
kijárat (fn)  bemenet, bejárat
kijavít (ige)  elront, megrongál, hibázik, elszúr biz
kijelent (ige)  tagad, cáfol
 elhallgat
kijelentkezik vhonnan (ige)  bejelentkezik vhova
kijózanít (ige)  megbolondít, elszédít, elvarázsol, felcsigáz, elvakít
 elkábít, elbódít, elaltat
 itat, leitat, lerészegít
kijózanodik (ige)  berúg, megrészegedik, lerészegedik, megittasodik, elázik, becsíp biz,

bepiál szleng, betintázik szleng, beiszik szleng
 megszédül, elszédül, elkábul, kábul, megmámorosodik, elbódul
kijózanodott (mn)  mámoros, megittasult vál
 részeg, ittas, italos
kijózanul (ige)  megkótyagosodik
kijön vhonnan (ige)  bemegy vhova , behatol vhova visszamegy vhova
 marad
kijövetel (fn)  belépés
kijut vhova (ige)  bennmarad vhol
kijuttat (ige)  becsempész
kikanyarodik vhonnan (ige)  befordul vhova
kikap (ige) biz  győz, nyer, felülkerekedik, felülmarad
kikapál (ige)  elültet
kikapar (ige)  elás, eltemet, hantol
kikapcsol (ige)  felkapcsol, bekapcsol, elindít
 összekapcsol, becsatol
kikapcsolódás (fn)  munka, kötelesség, tennivaló
 idegfeszültség, megerőltetés
kikapcsolódik (ige)  dolgozik, tevékenykedik, munkálkodik
kikapós (mn)  hűséges, kitartó

kikecmereg biz

vhonnan (ige)  belegabalyodik vmibe , belebonyolódik vmibe ,
belesüllyed vmibe , belefordul vmibe , belepottyan vmibe
kikefél (ige)  [ruhát, cipőt]: bepiszkít, összepiszkol, bekoszol biz
kikel vhonnan (ige)  bebújik vhova , visszabújik vhova , visszafekszik vhova
kikelet (fn)  ősz, lombhullás
kikényszeríthetetlen (mn)  kikényszeríthető
kikényszeríthető (mn)  kikényszeríthetetlen
kiképzetlen (mn)  kiképzett, képzett
kiképzett (mn)  kiképzetlen, képzetlen
kikérdez (ige)  felel, vizsgázik, válaszol, beszámol
kikerekedik (ige)  beesik, lefogy, lesoványodik
kikerget vhonnan (ige)  behív vhova , beenged vhova , befogad vhova
kikerül (ige)  találkozik vkivel , összefut vkivel , összeakad vkivel
ütközik vkivel , beleütközik vkibe , nekimegy vkinek , nekifut vkinek
 összetapos, összetipor, rálép
 szembeszáll vkivel
 vhonnan : bennragad vhol , bennmarad vhol
kikerülhetetlen (mn)  kikerülhető, megelőzhető, kiküszöbölhető
kikerülhető (mn)  kikerülhetetlen, szükségszerű
kikészít (ige)  pihentet, frissít, nyugtat
kikészül (ige) biz  felfrissül
kikeveredik (ige)  vmiből : belebonyolódik vmibe , belegabalyodik vmibe
 vhonnan : belevész vmibe , belecsúszik vmibe
kikiabál (ige)  elhallgat, megtart, eltussol biz
 megsúg
 vhonnan : bekiabál vhova , bekiált vhova
kikiált vhonnan (ige)  bekiált vhova , bekiabál vhova
kikísér vhonnan (ige)  bevezet vhova , bekísér vhova
kikocsizik vhonnan (ige)  behajt vhova
kikosaraz (ige)  elfogad, beleegyezik, hozzámegy
kikölcsönöz vkitől (ige)  kölcsönad vkinek , kiad vkinek
kiköltözik vhonnan (ige)  beköltözik vhova , behurcolkodik vhova , betelepedik
vhova
kiköp (ige)  lenyel, bekap biz
kiköt (ige)  eloldoz, elenged
 összeköt, beköt, megköt, átköt, bogoz, csomóz
 vhol : elindul vhonnan
 [hajó]: sodródik
kikötöz (ige)  beköt, összeköt, összecsomóz
kiközösít vhonnan (ige)  befogad vhova , felvesz vhova , beenged vhova , beépít
vhova
 visszafogad vhova , visszavesz vhova , visszaenged vhova
kikristályosodik (ige)  összekuszálódik, összezavarodik
kikúrál (ige)  megbetegít
kikúszik vhonnan (ige)  bebújik vhova
kiküld vhonnan (ige)  behív vhova , behívat vhova , berendel vhova

 visszahív vhova
 benntart vhol
 bejuttat vhova , beküld vhova
kiküldetés (fn)  hazarendelés, visszahívás
kikürtöl (ige) biz  elhallgat
kilábal vmiből (ige)  bennreked vmiben , bennragad vmiben
 visszaesik vmibe
kilakoltat vhonnan (ige)  elszállásol vhol , betelepít vhova , bekvártélyoz vhova rég
kilát vhonnan (ige)  belát vhova
kilátás (fn)  kilátástalanság, esélytelenség, reménytelenség
kilátástalan (mn)  reményteljes, biztató, ígéretes
kilátástalanság (fn)  remény, távlat, kilátás
kilazul (ige)  meggémberedik
kilégzés (fn)  belégzés, belélegzés
kilehel (ige)  belélegez, beszív
kilélegez, kilélegzik (ige)  belélegez, belélegzik, beszív
kilengés (fn)  mozdulatlanság, állandóság, stabilitás
 rend, fegyelem
kilép (ige)  vhonnan : belép vhova , beszáll vhova , elszegődik vhova , betársul

vhova , visszalép vhova marad vhol
 ballag, ráér, sétál
kiles vhonnan (ige)  bekukucskál vhova
kilódul (ige)  visszabillen, visszazökken
kilóg vhonnan (ige)  beleillik vhova , beleilleszkedik vhova
 benyúlik vhova
kilop vhonnan (ige)  becsempész vhova
kilopakodik vhonnan (ige)  beoson vhova
kilyukaszt (ige)  tömít, befoltoz, bestoppol, behegeszt
kimagaslik (ige)  eltörpül, eltűnik
kimagasló (mn)  középszerű, átlagos
kimagozott (mn)  magos
kimarad (ige)  vhonnan : befér vhova , belefér vhova , bejut vhova , bekerül vhova ,

belekerül vhova
 működik, dolgozik
 megtörténik, megvalósul, meglesz, bekövetkezik
kimasíroz vhonnan (ige)  bevonul vhova
kimászik vhonnan (ige)  bennragad vhol , bennmarad vhol
 belekeveredik vmibe , belegabalyodik vmibe , beleesik vmibe , belepottyan vmibe ,

belefordul vmibe
 belemászik vmibe , belemegy vmibe biz
kimegy (ige)  vhonnan : bejön vhova , besétál vhova , bemászik vhova , befordul

vhova
 hazatér, hazajön, megérkezik
 marad
 helyrejön, visszaáll, visszaugrik
kímél (ige)  elhasznál, elkoptat, kimerít, elnyű, kiszipolyoz, lestrapál biz

 pazarol, tékozol, elfecsérel
 agyondolgoztat, hajt biz
kímélet (fn)  türelmetlenség, durvaság
 strapa biz
kíméletes (mn)  kíméletlen, könyörtelen, kemény, öldöklő
kíméletlen (mn)  kíméletes, megértő, együttérző, emberséges, könyörületes
kíméletlenség (fn)  könyörület, kímélet
kímélő (mn)  megerőltető
[étel]: pikáns, nehéz, zsíros
kimélyít (ige)  betölt, feltölt, betemet
kimélyül (ige)  feltöltődik, összezárul, megtelik
kimenekül vhonnan (ige)  bennreked vhol , bennmarad vhol , bennpusztul vhol
kimenet (fn)  belépés, bejárat, bemenet, bejövet
 input szak
kimenetel (fn)  megérkezés, megjövetel, bejövetel
 kezdés, kezdet, ok, forrás, előzmény
kiment (ige)  megbüntet vmiért, vmi miatt , elmarasztal vmiért, vmi miatt
kimer (ige)  vmiből : beleönt vmibe , hozzáad vmihez , beletölt vmibe
kimér (ige)  saccol biz
kimerít (ige)  kímél, óv, véd
 pihentet, felüdít
kimeríthetetlen (mn)  korlátozott, szegényes
kimerítő (mn)  [beszámoló]: hiányos, tökéletlen
 [munka]: könnyű, kényelmes, pihentető
kimért (mn)  nyílt, barátságos, közvetlen, meleg, familiáris
kimérten (hat-ragos mn)  gyorsan
 szenvedélyesen
kimerül (ige)  kibővül, működik, virágzik
 felfrissül, felerősödik, felélénkül
kimerülés (fn)  fellendülés, virágzás, prosperálás
 felfrissülés, felélénkülés
kimerült (mn)  kipihent, friss, üde
 működő, produktív, aktív
kimerültség (fn)  kipihentség, frisseség, üdeség
 életerő, életvidámság
kimódolt (mn)  természetes, mesterkéletlen, cikornyátlan
kimond (ige)  eltitkol, elhallgat, lenyel biz, elkendőz rég
 körülír, sugalmaz, sejtet
kimondatlan (mn)  kimondott, kifejezett, kinyilvánított
kimondhatatlan (mn)  kimondható, kiejthető
kimondható (mn)  kimondhatatlan, kiejthetetlen
kimondott (mn)  kimondatlan, rejtett, látens, hallgatólagos
kimos (ige)  bepiszkít, összepiszkít, bemocskol, összemocskol, összekoszol, beszennyez,

elpiszkol
 befeketít, vádol, rágalmaz
kimozdít (ige)  helyrebillent
kimozdul (ige)  helyreáll, visszakerül, helyrebillen
kimúlik (ige)  születik, létrejön

 él, létezik
kimunkált (mn)  kidolgozatlan, elnagyolt
kimustrál (ige) biz  megtart, használ, megőriz
 besoroz, bevonultat, újoncoz rég, toboroz rég
kimutat (ige)  elrejt, elhallgat, eltitkol, visszafojt
kiművelt (mn)  csiszolatlan, pallérozatlan, tanulatlan
kín (ige)  jóérzés, öröm, gyönyör, élvezet, szórakozás
kínálat (fn)  kereslet, érdeklődés
kincs (fn)  szemét, bóvli, limlom, mütyür, vacak, vacakság, vicikvacak
kinevel vkiből (ige)  belenevel vkibe
kinevet (ige)  tisztel, méltányol, respektál id
kinevez (ige)  elbocsát, elküld, felmond
kinéz vhonnan (ige)  beles vhova , bekukkant vhova , bekukucskál vhova , betekint

vhova
kínkeserves (mn)  örömteli
kínlódás (fn)  megkönnyebbülés, felszabadulás
 boldogság, öröm
kínlódik (ige)  élvez, örül
 pihen, henyél, lustálkodik
kinn, kint (hsz)  benn, bent, belül
 belföldön, itthon, idehaza biz
kinnlevőség (fn)  adósság
kínos (mn)  könnyű, kellemes, megnyugtató
 kedvező, megfelelő
kínoz (ige)  kényeztet, babusgat biz
kinő (ige)  elszárad, elfonnyad, elhervad
kínszenvedés (fn)  öröm, élvezet
kintlévőség (fn)  adósság, tartozás
kínzó (mn)  mérsékelt, elviselhető
 kellemes, örömteli, gyönyörűséges
kinyílik (ige)  becsukódik, bezáródik, bezárul
 elhervad, elnyílik, elvirágzik, elszárad
 bezárkózik, begubózik
kinyilvánít (ige)  elhallgat, elleplez, elrejt, elfojt, elharap, lenyel biz
kinyilvánított (mn)  kimondatlan, elhallgatott, leplezett, rejtett
kinyír (ige) szleng  megkegyelmez, megkímél
kinyit (ige)  becsuk, bezár, összezár
 [szemet]: behuny
 [ajtót]: behajt, beránt, bevág
 [zárat]: ráfordít, bereteszel
kinyom vhonnan (ige)  visszanyom vhova , visszagyömöszköl vhova , visszatuszkol

vhova
kinyomatlan (mn)  kinyomtatott
kinyomoz (ige)  elrejt, elfed, eltussol biz
kinyomtatott (mn)  kinyomatlan
 kézírásos
kinyújtózik, kinyújtózkodik (ige)  összegömbölyödik, összekucorodik táj

kinyúlik (ige)  összemegy, összeugrik
kiokosít biz (ige)  becsap, felültet biz
kiold (ige)  megköt, odaerősít, rögzít
 befűz, összefon
kioldódik (ige)  összecsomózódik, összekapcsolódik
kiolt (ige)  meggyújt, felszít, felizzít vál
kiolvad (ige)  megfagy, lefagy, megdermed, megszilárdul
kiordít vhonnan (ige)  bekiált vhova
kioson vhonnan (ige)  beoson vhova , belopózik

vhova , belopódzik

vhova ,

beóvakodik vhova
kioszt vkinek (ige)  bevesz vkitől , begyűjt vkitől , visszavesz vkitől beszed vkitől

biz
 megkap vkitől , elfogad vkitől , visszakap vkitől
kióvakodik vhonnan (ige)  beóvakodik vhova , bemerészkedik vhova , beoson
vhova , belopózik vhova , belopódzik vhova
kiölt (ige)  [nyelvet]: behúz
kiömlik vhonnan (ige)  betódul vhova , beáramlik vhova , beözönlik vhova
kiönt (ige)  megtart
 elfojt, elhallgat
 vmiből : beleönt vmibe , beletölt vmibe , megtölt
 feltöröl
kiözönlik vhonnan (ige)  beözönlik vhova , betódul vhova , beáramlik vhova
kipakol (ige)  vmiből : bepakol vmibe , összecsomagol, elrakodik
 szleng: hallgat
kipányváz (ige)  elköt
kipattan (ige)  bezárul, becsukódik
 elhervad, elfonnyad, elszárad
 elrejtődik, ellepleződik, eltussolódik
kipenderít vhonnan (ige)  befogad vhova , bebocsát vhova , behív vhova
kipihent (mn)  elpilledt, megviselt, fáradt, kimerült, hullafáradt biz
kipillant vhonnan (ige)  betekint vhova , benéz vhova
kipirul (ige)  elsápad, elhalványul, elfehéredik
kipirult (mn)  halvány
kipofoz (ige) biz  tönkretesz
 elhanyagol
kipólyál (ige)  bekötöz
kiporolt (mn)  poros
kipótol (ige)  csorbít
kipurcan (ige) szleng  születik, él, létezik
kipusztít vhonnan (ige)  megvéd, oltalmaz, megóv
 újratelepít vhol , meghonosít vhol , elterjeszt vhol
kipusztul vhonnan (ige)  meghonosodik vhol , meggyökeresedik vhol , megél vhol ,
elburjánzik vhol akklimatizálódik vhol szak
 túlél, kibír, átvészel
kipusztulás (fn)  túlélés
kirabol (ige)  megóv, megvéd, oltalmaz
kiradíroz vhonnan (ige)  beír vhova , bevés vhova , beéget vhova

kirajzolódik (ige)  elmosódik, elvegyül, elhomályosodik
kirak vhonnan (ige)  berak vhova , bepakol vhova , berámol vhova , beletesz vhova
feltölt, megtölt, megrak
 megtart, visszatart, alkalmaz
leszed vhonnan , bevesz vhonnan , beemel vhonnan
kirakodás (fn)  csomagolás
kirakodik vhonnan (ige)  bepakol vhova , berámol vhova , berakodik vhova
király (fn)  alattvaló rég
királyellenes (mn)  királypárti, királyhű
királyhű (mn)  pártütő, királyellenes
királyi (mn)  igénytelen, egyszerű, pórias rég, alantas rég
királypárti (mn)  királyellenes
királyság (fn)  köztársaság, demokrácia
kirámol vhonnan (ige)  eltesz, összeszed
 behord vhova , bepakol vhova , berámol vhova , berakodik vhova
kiráncigál vhonnan (ige)  bevonszol vhova
kiránt vhonnan (ige)  visszatesz vhova , bedug vhova beledöf, belenyom, beleszúr,

belemárt
kirekeszt vhonnan (ige)  beenged vhova , bebocsát vhova , befogad vhova , beinvitál

vhova
 felkarol, pártfogol
kirendel (ige)  visszavon
kirendeltség (fn)  központ, anyavállalat
kirepül vhonnan (ige)  beszáll vhova , berepül vhova
 visszatér, hazatér, hazajön
kireteszel (ige)  bereteszel
kirí vhonnan (ige)  beolvad vhova , összefolyik vmivel , elvegyül vmiben , beleolvad

vmibe
kirigliz (ige)  bereteszel, berigliz
kirívó (mn)  elenyésző, csekély, észrevétlen
 szabályszerű
kirobban (ige)  elcsendesedik, elhalkul, elnémul
 megnyugszik, lehiggad, lecsillapodik
kirobbant (ige)  megszüntet, lefékez
kiröppen vhonnan (ige)  visszatér vhova , visszajön vhova
kirúg vhonnan (ige) biz  megtart, alkalmaz, foglalkoztat, szerződtet
kis (mn)  nagy, óriási, hatalmas
 magas, fejlett
 sok, rengeteg
 hosszú, terjedelmes
 erőteljes, jelentős
kisajátít (ige)  odaad vkinek , visszaad vkinek , visszajuttat vkinek
kisasszony (fn)  asszony
 fiatalember, ifiúr
kisbaba (fn)  felnőtt
kisbirtok (fn)  nagybirtok, uradalom, latifundium szak
kisbirtokos (fn)  nagybirtokos, földesúr, mágnás

kisded I. (mn) rég  nagy, óriási, hatalmas
kisded II. (fn) rég  felnőtt
kisebbedik (ige)  kiterjed, nagyobbodik, nő
kisebbfajta (mn)  nagyobbfajta
kisebbít (ige)  növel, gyarapít, emel, nagyobbít, eltúloz
 méltányol, elismer
kisebbítés (fn)  nagyítás
kisebbrendűség (fn)  fensőbbség
kisebbség (fn)  többség, zöm, túlerő
kisegít (ige)  cserbenhagy
 gátol vmiben , akadályoz vmiben
kiselejtez (ige)  megtart, megőriz
kisember (fn)  főnök, valaki, kiválóság, nagykutya biz, fejes biz
kisemmiz (ige)  elhalmoz
kísérleti (mn)  elméleti, teoretikus, intellektuális, elvont
 végleges, végérvényes
kisétkű (mn)  nagyétkű
kisfiú (fn)  férfi
 kislány
kisgazda (fn)  zsírosparaszt, nagybirtokos, nagygazda
kisgyerek (fn)  felnőtt
 tinédzser
kishitű (mn)  bátor, merész, magabiztos
 bizakodó, reménykedő, optimista
 becsvágyó, ambiciózus
kishitűség (fn)  önbizalom
kisigényű (mn)  nagyigényű
kisimít (ige)  összegyűr, összeráncol, összehúz, barázdál, pödör
kisimított (mn)  redős
kisimul (ige)  összegyűrődik, összeráncolódik, összehúzódik, összekunkorodik
kisipar (fn)  gyáripar, nagyipar
kisiparos (fn)  gyáriparos, nagyiparos, gyáros
kiskereskedelem (fn)  nagykereskedelem
kiskereskedelmi (mn)  nagybani, nagykereskedelmi
kiskereskedés (fn)  nagykereskedés
kiskereskedő (fn)  nagykereskedő
kiskorú (mn)  felnőtt, nagykorú
kiskorúság (fn)  nagykorúság
kislány (fn)  nő, asszony
 kisfiú
kislelkű (mn) vál  merész, fáradhatatlan, lankadatlan, vakmerő
kismellű (mn)  begyes
kismértékű (hsz)  nagyfokú, nagyarányú, nagymértékű
kisminkelt (mn)  sminkeletlen, kifestetlen, természetes
kisnemes (fn)  arisztokrata, főnemes
kisparaszt (fn)  zsírosparaszt, nagygazda, kulák rég
kispénzű (mn)  gazdag, tehetős, jómódú
kispolgár (fn)  nagypolgár

kispolgári (mn)  fényűző, elegáns, nagypolgári
kisportolt (mn)  gyenge, vézna, nyápic, nyiszlett biz
kissé (hsz)  módfelett, teljesen, egészen, hallatlanul, ízig-vérig, nagyon, felettébb vál
kisstílű (mn)  nagyvonalú, gavallér, gáláns vál
kisszámú (mn)  számos
kisszerű (mn)  jelentős, fontos, nagyszerű, nevezetes
 nagyvonalú, előkelő, elegáns
kistermetű (mn)  tagbaszakadt, magas
kisugároz (ige)  elnyel, felszív
kisurran vhonnan (ige)  besurran vhova , belopódzik vhova , beoson vhova
kisüzem (fn)  gyár, nagyüzem
kisvállalkozás (fn)  nagyvállalkozás, nagyvállalat
kisvállalkozó (fn)  nagykapitalista, nagyvállalkozó
kisváros (fn)  nagyváros, metropolis id
kisvártatva (hsz) vál  sokára
kiszabadít vhonnan (ige)  becsuk vhova , bebörtönöz vhova
 elfog, elrabol
 leköt, lekötöz, lebilincsel, megbilincsel, megbéklyóz
kiszabadított (mn)  rab
kiszabadul vhonnan (ige)  bennmarad vhol , bennreked vhol , beszorul vhova
kiszakít (ige)  befoltoz
kiszáll vhonnan (ige)  beszáll vhova , felszáll vhova , beül vhova , felül vhova,

vmire
 marad vhol
 folytat, csinál
kiszállingózik vhonnan (ige)  beszállingózik vhova
kiszámít (ige)  sejt, gyanít
kiszámíthatatlan (mn)  kiszámítható, előrelátható, bizonyos
 fegyelmezett, következetes, megbízható
kiszámítható (mn)  kiszámíthatatlan, előreláthatatlan, bizonytalan, váratlan, véletlen
kiszárad (ige)  [folyómeder, tó, medence]: feltöltődik, megtelik
 feléled, kivirágzik, kivirul
 felüdül, felfrissül, megújul
 vizesedik, átnedvesedik, beázik, elázik
 [bőr]: zsírosodik
kiszáradás (fn)  vizesedés
kiszárít (ige)  átitat, megnyirkosít, megnedvesít, bevizez, átnedvesít, benedvesít,

meglocsol
kiszed vhonnan (ige)  visszatesz vhova , betesz vhova , beletesz vhova , belerak

vhova , beépít vhova , beledug vmibe , begyömöszöl vmibe , belegyömöszöl vmibe
 elegyít vmivel , összekever vmivel
 [szöget]: beüt vhova , bever vhova
kiszélesedik (ige)  beszűkül, összemegy, összeszűkül
kiszélesít (ige)  beszűkít, behatárol, korlátoz, redukál, megrövidít, lekicsinyít,

összezsugorít
kiszellőzik (ige)  befülled

kiszeret vkiből (ige)  beleszeret vkibe , beleesik vkibe biz, belebolondul vkibe ,

belegabalyodik vkibe biz, beleszédül vkibe
kiszikkaszt (ige)  meglocsol
kiszínez (ige)  leegyszerűsít, redukál
 elszíntelenít, elfakít, elhalványít
kiszipolyoz (ige)  kímél, óv
kiszív (ige)  teletölt, teleönt
kiszivárogtatott (mn) [hír]: hivatalos
kiszolgáltat (ige)  védelmez, óv, fedez
kiszolgáltatottság (fn)  függetlenség, védettség
kiszór (ige)  összeszed, összegyűjt
 befogad, behív, betessékel
 visszatart, megtart
kiszorul vhonnan (ige)  bekerül vhova , belekerül vhova , befér vhova , bejut vhova
kiszögellés (fn)  bemélyedés
kiszökik vhonnan (ige)  belopódzik vhova
kiszúr vkivel (ige) biz  kedvel, kedvez vkinek, favorizál
kitagad (ige)  befogad, elfogad
kitágít (ige)  szűkít, összehúz
 behatárol
kitágul (ige)  összehúzódik, összelapul, összemegy
 beszűkül, összezsugorodik, lecsökken
kitakar (ige)  befed, fed, beborít, letakar, betakar, burkol, leterít
kitakarít (ige)  bepiszkít, beszennyez, összekoszol, összemocskol
kitakarítatlan (mn)  kitakarított, tiszta
kitakarított (mn)  kitakarítatlan, koszos, szemetes
kitakarodik vhonnan biz (ige)  belopakodik vhova , beoson vhova , besurran vhova
kitakaródzik, kitakarózik (ige)  betakaródzik, betakarózik
kitaláció (fn)  valóság, való, tény, igazság
kitalál (ige)  gondolkodik vmin , keres, kutat
 megfejt
kitálal (ige)  eltitkol, elhallgat, eltussol biz
kitalált (mn)  valóságos, tényleges, megtörtént, létező, hús-vér
kitámogat (ige)  bekísér
kitanult (mn)  tanulatlan, képzetlen, pallérozatlan
kitapinthatatlan (mn)  kitapintható, érezhető
kitapintható (mn)  kitapinthatatlan
kitaposatlan (mn)  kitaposott, járt
kitaposott (mn)  kitaposatlan, járatlan
kitár (ige)  becsuk, bezár, behajt, beránt, bevág
kitart (ige)  vki mellett : cserbenhagy, otthagy, felad, elpártol, átáll, átszökik, megszökik,

megtagad, elfordul, eliszkol, kapitulál, eltakarodik, meglóg biz, megugrik biz, lelécel
szleng, elpályázik szleng
 vmi mellett : beleegyezik vmibe , enged
 kifogy, elfogy
 visszatorpan, megtántorodik, megtörik
kitartás (fn)  bizonytalanság, gyengeség, ingatagság

kitartó (mn)  bizonytalan
 hűtlen, kikapós, csélcsap
kitárul (ige)  bezárul, becsukódik
kitárulkozik (ige)  bezárkózik, begubózik, beburkolódzik
kitaszít vhonnan (ige)  befogad vhova , bebocsát vhova , beenged vhova
 támogat, pártfogol
kitaszított (mn)  pártfogolt, támogatott, kegyelt rég
kitát (ige)  [szájat]: összezár, becsuk, bezár, összeszorít
kiteker vmiből (ige)  becsavar vmibe , beteker vmibe , bebugyolál vmibe
kitekeredik (ige)  összecsavarodik
kitekint vhonnan (ige)  benéz vhova , betekint vhova , belát vhova , bekukkant

vhova
kitelepedik, kitelepszik vhova (ige)  behurcolkodik vhova
kitelepít vhonnan (ige)  visszahelyez vhova , visszatelepít vhova
kitelepítés (fn)  betelepítés
kitelepül vhonnan (ige)  bevándorol vhova , beköltözik vhova , betelepül vhova
kitelik (ige)  lefogy, lesoványodik, elsorvad
kitép vhonnan (ige)  behelyez vhova , visszarak vhova , visszatesz vhova
kitér (ige)  vki elől : kihív, szembeszáll vkivel , megütközik vkivel , megverekedik

vkivel , megverekszik vkivel
 vmi elől : vállal
kiterebélyesedik (ige)  lecsökken, összeszorul, összezsugorodik
kiterel vhonnan (ige)  [állatot]: behajt vhova , beterel vhova
kiterít (ige)  összegyűjt, összeszed
kiterjed (ige)  kisebbedik, fogy, szűkül, összemegy, összezsugorodik
 lecsökken
 visszahúzódik, kialszik, kihuny, elmúlik
kiterjeszkedik (ige)  szűkül, gyengül, elhal
kiterjeszt (ige)  összezár, összecsuk
 leszűkít, körülhatárol
kitérő (mn)  egyenes, közvetlen, direkt
kitessékel vhonnan (ige)  visszatart, visszahív vhova
 beenged vhova , befogad vhova
kitesz (ige)  vhova : levesz vhonnan , bevesz vhonnan , beemel vhonnan
 vhonnan : alkalmaz, dolgoztat, megtart
kitilt (ige)  megtűr, befogad, beenged
kitisztít (ige)  bepiszkít, besároz, bemocskol, beszennyez, bemázol, elpiszkol,

összemocskol
kitisztul (ige)  bepiszkolódik, bemocskolódik, beszennyeződik
 [ég]: beborul, besötétedik, elsötétedik, befelhősödik, elszürkül
 [seb]: elgennyed, meggyűlik
kitódul vhonnan (ige)  betódul vhova , beözönlik vhova , beáramlik vhova
kitol1 vhonnan (ige)  behúz vhova , betol vhova
kitol vkivel (ige)  kedvel, kedvez vkinek , segít, támogat, favorizál
kitöltetlen (mn)  kitöltött
kitöltött (mn)  kitöltetlen, üres, biankó
kitör (ige)  vhonnan : bejut vhova , berohan vhova , betör vhova , benyomul vhova

elül, befejeződik
 megnyugszik, lehiggad, lecsillapodik
kitöröl vhonnan (ige)  bevés vhova , beír vhova , beró vhova , bejegyez vhova ,

feljegyez vhova
 közbeiktat, hozzáfűz vmihez
 megtart, megőriz, meghagy
kitúr vhonnan (ige)  betemet vhova , elföldel
 biz: patronál, segít, támogat
kituszkol (ige)  behív, beinvitál
kitűnik (ige)  beolvad, elvegyül, eltűnik, elenyészik vál
 lemarad
kitűnő (mn)  átlagos, mindennapos
 csapnivaló, gyalázatos, selejtes, rossz, pocsék pej
 [osztályzat]: szekunda rég
kitüntető (mn)  degradáló id
kitüremkedés (fn)  horpadás
kitűz (ige)  visszavesz
kiugrik (ige)  marad
 belép
 lemarad, visszaesik
kiugró (mn)  alacsony
kiutal (ige)  visszavon, megtagad
kiutasít (ige)  beenged, befogad, bebocsát, betelepít
 visszahív, betessékel, becsal, meghív
kiutasítás (fn)  befogadás
 visszahívás
kiúttalanság (fn)  esély, lehetőség
kiüldöz (ige)  segít, támogat, befogad
kiüresedés (fn)  benépesedés
kiürít (ige)  telerak, teletöm, megtölt, feltölt, teletölt
 benépesít
 [lakást]: bebútoroz
 [kosarat]: megszed
kiürül (ige)  megtelik, betelik, megtöltődik
 benépesedik
kiütközik (ige)  lappang, rejtőzik
kiűz vhonnan (ige)  befogad vhova , beenged vhova , bebocsát vhova
kivág vhonnan (ige)  [fát]: meghagy, ültet vhova , telepít vhova
 behív vhova , befogad vhova , betessékel vhova
 behelyez vhova , betesz vhova , berak vhova
kivágatlan (mn)  [ruha]: kivágott, dekoltált
kivágódik (ige)  becsukódik, bezárul, becsapódik
kivágott (mn)  [ruha]: kivágatlan, zárt
kivágtat vhonnan (ige)  beront vhova
kiválik vhonnan (ige)  marad vhol
 beolvad vhova , beleolvad vhova , belesimul vmibe , elvegyül vhol
kiváló (mn)  átlagos, középszerű, szokványos

 rossz, csapnivaló, értéktelen, siralmas, vacak, ramaty biz, cefet táj
kiválóság (fn)  átlagember, kisember
kivált (ige)  megszüntet, elaltat, lecsillapít
 bead
kiváltképp (hsz)  mellesleg
kíván (ige)  undorodik, utálkozik, viszolyog, idegenkedik
 eltelik vmivel , megcsömörlik vmitől
kívánatos (mn)  csúnya, ellenszenves, taszító
 helytelen, rossz, illetlen, nemkívánatos
kíváncsi (mn)  közömbös, érdektelen, enervált
 tapintatos, diszkrét
kíváncsiság (fn)  közöny, érdektelenség
kivándorlás (fn)  betelepedés, bevándorlás
kivándorló (mn)  betelepülő, bevándorló
kivándorol vhonnan (ige)  hazatelepül, hazatér, bevándorol vhova , immigrál vhova id
kivár (ige)  felad, meghátrál
 elkezd, megkezd
 türelmetlenkedik, elsiet vmit , elhamarkodik vmit
kivasal (ige)  összeráncol, összegyűr
kivéd (ige)  enged, hagy, hozzájárul, beleegyezik
kivégez (ige)  megkegyelmez
kivehetetlen (mn)  felismerhető
kivehető (mn)  rögzített, fix
 homályos, elmosódott, érzékelhetetlen
kivénhedt (mn)  fiatal, ifjú
kiver vhonnan (ige)  visszafogad vhova , beenged vhova , beinvitál vhova
 beterel vhova , behajt vhova
kivesz vhonnan (ige)  betesz vhova , berak vhova , visszahelyez vhova
 bennhagy vhol
kivész (ige)  fennmarad, létezik
kivet (ige)  befogad
kivétel (fn)  szabály, törvény, norma
kivételes (mn)  átlagos, mindennapos, közönséges, középszerű
kivételesen (hat-ragos mn)  gyakran, sokszor, rendszeresen
kivetkőzik vmiből (ige)  beöltözik vminek
kivéve (hsz)  beleszámítva
kivezényel (ige)  visszarendel, visszahív
kivezet vhonnan (ige)  bevisz vhova , bekísér vhova , bevezet vhova
 bejegyez vhova
kiviharzik vhonnan (ige)  berobog vhova , berohan vhova , beszáguld vhova
kivihetetlen (mn)  megvalósítható, lehetséges
kivilágít (ige)  besüt, bevilágít
 elsötétít, elhomályosít, beárnyékol
kivilágítás (fn)  elsötétítés
kivilágosodás (fn)  besötétedés
kivilágosodik (ige)  [ég]: beborul, elsötétül, elsötétedik, befelhősödik, elszürkül
 alkonyodik, esteledik

kivirágzik (ige)  elhervad, elvirágzik, elnyílik
kivirul (ige)  elvirágzik, elhervad, elnyílik, elsorvad
 [nő]: megcsúnyul
kivisz vhonnan (ige)  beszállít vhova , importál vhova , bevisz vhova
kivitel (fn)  behozatal, import
kivitelez (ige)  félbehagy, felad, meghátrál, megfutamodik
 elhalaszt, kitol
 tervez, szándékozik, akar
kivitelezés (fn)  tervezés, kitalálás, vázlat
kivitelezhetetlen (mn)  kivitelezhető, megvalósítható
kivitelezhető (mn)  kivitelezhetetlen, megvalósíthatatlan
kivív (ige)  elbukik, veszít, alulmarad
 elszalaszt, elmulaszt
kivizsgál (ige)  elnéz
 eltussol biz, elken biz
kivon (ige)  visszadug, visszahelyez, visszatesz
 [csapatokat]: odavezényel, odaküld
 vmiből : hozzáad vmihez
kivonás (fn)  [matematikában]: összeadás
 [hadseregé]: bevetés
kivonszol vhonnan (ige)  behurcol vhova , beráncigál vhova , bevonszol vhova
kivonul vhonnan (ige)  bemegy vhova , bevonul vhova
 visszajön vhova , visszatér vhova
kivonulás (fn)  bemenetel, bevonulás
 visszatérés
kivörösödik (ige)  elsápad, elfehéredik
kívül (hsz)  belül, benn, bent
 középen
kívülálló (fn)  bennfentes, bejáratos
 szakmabeli, szakértő, mértékadó
kívülmaradás (fn)  részvétel, együttműködés
kizár (ige)  vhonnan : beenged vhova , beereszt vhova , behív vhova , visszafogad

vhova , visszavesz vhova
 vmiből : belevesz vmibe , belevon vmibe
kizárólag (hsz)  bezárólag, hozzászámítva, hozzáadva, nemcsak
kizavar vhonnan (ige)  betessékel vhova
kizökken vmiből (ige)  visszazökken vmibe , belerázódik vmibe
kizökkent vmiből (ige)  helyrebillent, visszaállít
kizúdít vmiből (ige)  beleönt vmibe
kizúdul vhonnan (ige)  beáramlik vhova , beözönlik vhova , betódul vhova
kizsákmányoló (mn)  kizsákmányolt, elnyomott
kizsákmányolt (mn)  kizsákmányoló, népnyúzó, élősködő
klassz (mn) szleng  ócska, rossz, vacak
klasszikus (mn és fn)  modern, kortárs, mai
 giccs, fércmű
klerikális (mn)  antiklerikális
kóbor (mn)  letelepedett, megállapodott

kockázat (fn)  biztonság, bizonyosság, bizonyság, veszélytelenség, kockázatmentesség
kockázatmentesség (fn)  kockázat, rizikó
kockázatos (mn)  kockázatmentes, veszélytelen, biztonságos, biztos
kockáztat (ige)  habozik
kocog (ige)  vágtat, száguld, nyargal, sprintel szleng
kócol (ige)  fésül
kócos (mn)  fésült, ápolt, rendezett
kocsányos (mn)  kocsánytalan
kocsánytalan (mn)  kocsányos
kocsiút (fn)  gyalogút, járda
kodifikál (ige) id  érvénytelenít
kódolatlan (mn)  kódolt, titkosított, rejtjelezett
kódolt (mn)  kódolatlan
koherens (mn) id  inkoherens id
koholmány (fn)  igazság, valóság, tény
koholt (mn)  valós, igaz, hiteles
kókadozik (ige)  virít
kókadt (mn)  friss, üde
 tevékeny, fitt biz
kókler (fn és mn) biz  becsületes, tisztességes, rendes
koldul (ige)  adakozik, jótékonykodik, alamizsnálkodik rég
koldus (fn és mn)  gazdag, vagyonos, módos
koldusszegény (mn)  dúsgazdag, multimilliomos
kollegiális (mn) id  lekezelő, fennhéjázó, inkollegiális id
kollektív (mn)  egyéni, individuális
kollektíva (fn)  egyén, egyed, individuum
 vezető, vezetés
kollektíve (hsz) id  egyénileg
kolónia (fn)  anyaország
kolonizál (ige) rég  elnéptelenít
kolosszális (mn) id  kicsi, apró, csepp, csöpp
 csip-csup, bagatell id
kolosszus (fn) vál  törpe
koma (fn) táj  haragos
komázik (ige) táj  visszahúzódik, elhatárolódik
komédia (fn)  tragédia, szomorújáték rég
 valóság, igazság, tény
komfort (fn)  kényelmetlenség
komfortos (mn)  kényelmetlen
komikum (fn)  szomorúság, tragikum
komikus (mn)  tragikus, szomorú
komisz (mn)  jóindulatú, kedves, barátságos
 rendes, tisztelettudó
 [időjárás]: kellemes, napos, derült
komiszkodik (ige)  kedveskedik
komoly (mn)  meggondolatlan, éretlen, gyermekes, gyermeteg, könnyelmű, komolytalan,

bolondos, hóbortos, bohó vál
 vidám, tréfás, mulatságos, humoros, vicces, szatirikus, szórakoztató

 csip-csup, lényegtelen, érdektelen
 [összeg]: jelentéktelen, csekély, nevetséges
 [eső]: helyi, szórványos, lokális
 [ajándék]: apró, értéktelen, olcsó
komolyság (fn)  meggondolatlanság, megbízhatatlanság, könnyelműség, komolytalanság
 vidámság, humor, pajkosság, derű
komolytalan (mn)  komoly, érett, megfontolt, tisztes
 alapos, tartalmas, mélyenszántó, érdekes, jelentős, figyelemreméltó
komolytalanság (fn)  komolyság
komor (mn)  vidám, jókedvű, derűs, barátságos, kedves
 derült, napfényes
 hangulatos
komorság (fn)  jókedv, vidámság, derű
komótosan (hat-ragos mn) biz  gyorsan, lóhalálában, ripsz-ropsz, hipp-hopp, szaporán táj
kompakt (mn) id  laza, likacsos
komparábilis
vkivel, vmivel
(mn) id  összehasonlíthatatlan
vkivel,

vmivel inkomparábilis vkivel, vmivel id
kompatibilis mn) id  összeférhetetlen, összeilleszthetetlen, inkompatibilis id
kompenzáció (fn) id  dekompenzáció id
kompetencia (fn) id  illetéktelenség, jogosulatlanság, inkompetencia id
kompetens (mn) id  illetéktelen, jogosulatlan, inkompetens id
komplett (mn) biz  hiányos, hézagos, csorba, tökéletlen, inkomplett id
 őrült, elmebeteg, bolond biz
komplikál (ige)  egyszerűsít, leegyszerűsít, szimplifikál id
komplikálódik (ige)  egyszerűsödik
komplikált (mn)  egyszerű, világos, érthető, szimpla
kompromisszumképes (mn)  csökönyös, nyakas, kompromisszumképtelen
kompromisszumképtelen (mn)  toleráns, kompromisszumképes
kompromittál (ige) id  tisztáz, megvéd, felment
kompromittálhatatlan (mn) id  megtámadható, kompromittálható id
kompromittálható (mn) id  megtámadhatatlan, kompromittálhatatlan id
koncentráció (fn) id  szétszórtság, szórakozottság, figyelmetlenség, dekoncentráció id
 hígítás
koncentrál (ige)  hígít, felvizez, old
 szétoszlat
 szétszór, szétoszt, eloszt
 vmire : elkalandozik vmitől
koncentrálódik (ige)  szétszóródik, elkalandozik, széthullik
koncentrált (mn)  fellazított, hígított
koncentrikus (mn) szak  excentrikus szak
konfliktus (fn)  nézetazonosság, egyetértés, összhang, harmónia
konfúzió (fn) vál  rend, harmónia, összhang
kongruens (mn) id  eltérő, különböző, inkongruens id
konjunkció (fn) id  elválasztás, szétválasztás, diszjunkció id
konjunktúra (fn) szak  visszaesés, hanyatlás, dekonjunktúra szak
konkáv (mn) szak  domború, konvex szak
konklúzió (fn)  előzmény, kiindulás, ok, feltétel, premissza id
konkrét (mn)  absztrakt, elvont, fogalmi, képletes, szimbolikus

konkretizál (ige) id  elvonatkoztat, általánosít, absztrahál id
konkurál vkivel (ige)  együttműködik vkivel , támogat
konkurens (fn)  partner, küzdőtárs
konok (mn)  engedelmes, engedékeny
 alkalmazkodó, rugalmas
konstans (mn) szak  változó, ingadozó, variálható
konstruktív (mn) id  romboló, pusztító, szétziláló, destruktív id
konszenzus (fn) id  nézetkülönbség, nézeteltérés, súrlódás
konszolidált (mn)  rendezetlen, zilált
konszonáns (fn) szak  magánhangzó, vokális szak
kontár I. (fn)  mester, szakértő, szakember, profi biz
kontár II. (mn)  szakszerű, ügyes, hozzáértő
kontraszt (mn) vál  azonosság, hasonlóság
 összhang, egyetértés, megegyezés
kontrollálhatatlan (mn)  kontrollálható, ellenőrizhető
kontrollálható (mn)  kontrollálhatatlan, ellenőrizhetetlen
konvencionális (mn)  forradalmi, úttörő, új
 tartalmas, sokatmondó, újszerű, különleges, extravagáns id
konvex (mn) szak  homorú, konkáv
konzekvencia (fn) szak  ok, előzmény, eredet
konzekvens (mn) id  következetlen, elvtelen, ellentmondásos, inkonzekvens id
konzervál (ige)  átalakít, módosít, újít
konzerválódik (ige)  módosul
konzervatív (mn)  liberális, szabadelvű, haladó, progresszív, reformer
konzervativizmus (fn)  liberalizmus
konzumál (ige) rég előállít
konyhakész (mn)  nyers, előkészítetlen, feldolgozatlan
kooperál (ige)  gátol, akadályoz, okoskodik
kopár (mn)  [talaj]: termékeny, gazdag, gyepes, dús vál
 lakott, beépített
kopasz (mn)  tollas, pihés, szőrös
 hajas, nagyhajú
 leveles, lombos
kópé (fn) biz  mintagyerek
kópia (fn)  eredeti
koplal (ige)  eszik, étkezik, táplálkozik, falatozik, jóllakik, lakmározik, lakomázik,

belakik, kosztol biz
koporsó (fn)  bölcső
kopott (mn)  új, elegáns, használatlan, viseletlen
 [bársony]: süppedős
kór (fn) rég  egészség, jóllét
korábban (hsz)  később, utóbb, majdan
 most, jelenleg
korábbi (mn)  későbbi, majdani, leendő, elkövetkező
 mostani, jelenlegi, jelen
korai (mn)  időszerű, átgondolt
 mai, jelenkori, jelenlegi
korán (hsz)  időben, jókor

 későn, késő
koraszülött (mn)  túlhordott
koravén (mn)  infantilis, gyerekes, éretlen
korcs (mn)  fajtiszta, pedigrés
korhadt (mn)  egészséges, ép, élő
korhely (mn)  józan, mértékletes, absztinens vál
korhol (ige)  dicsér, elismer
kórista (fn) biz  szólóénekes, szólista
korlátlan (mn)  fékezett, korlátozott
 részleges, feltételes, parciális rég
 meghatározott, behatárolt, véges
korlátolt (mn)  korlátlan, határtalan, szabad, egyetemleges
 haladó, modern, értelmes, felvilágosult
korlátoz (ige)  enged, hagy, hozzájárul vmihez
 biztat, elősegít
 növel, bővít, emel
korlátozatlan (mn)  korlátozott, behatárolt, zárolt
korlátozott (mn)  korlátlan, határtalan, végtelen, szabad, független, egyetemleges,

kiapadhatatlan, kifogyhatatlan, kimeríthetetlen, parttalan
kormány (fn)  ellenzék
kormányozhatatlan (mn)  kormányozható
kormányozható (mn)  kormányozhatatlan
kormánypárt (fn)  ellenzék
kormánypárti (mn)  ellenzéki
kormos (mn)  tiszta, mocsoktalan, fehér
kormoz (ige)  kitisztít
koromfekete (mn)  fehér, hófehér, patyolatfehér
koromszínű (mn)  fehér
koronázás (fn)  trónfosztás, detronizáció id
koros (mn)  fiatal, ifjú
kóros (mn)  egészséges, ép, normális
korosodik (ige)  megfiatalodik, megifjul
korrekt (mn)  tisztességtelen, megbízhatatlan, sportszerűtlen, inkorrekt
 részrehajló, elfogult, igazságtalan
korrigál (ige)  elhibáz, eltéveszt, elvét, elnéz
korrigálható (mn)  javíthatatlan, korrigálhatatlan
korrumpálhatatlan (mn)  korrumpálható, lefizethető, megvesztegethető
korrumpálható (mn)  korrumpálhatatlan, lefizethetetlen, megvesztegethetetlen
korrupt (mn)  becsületes, tisztességes, korrekt, erkölcsös
korszerű (mn)  elavult, avult, régi, idejétmúlt, túlhaladott, korszerűtlen, ódivatú, ásatag

pej
korszerűsödik (ige)  avul
korszerűtlen (mn)  mai, modern, divatos, korszerű
kortárs (mn)  régi, hajdani, klasszikus
kortyolgat (ige)  [italt]: felhajt biz
kóser (mn)  tiltott, tisztátalan, tréfli
 gyanús, kifogásolható
kosz (fn) pej  tisztaság

kósza (mn)  [hírek]: biztos, hiteles, ellenőrizhető
koszolódik (ige)  tisztul
koszos (mn)  tiszta, makulátlan, ápolt
kosztol (ige) biz  böjtöl, koplal, fogyókúrázik
kotnyeles (mn)  tartózkodó, távolságtartó, tapintatos
kótyagos (mn)  józan, tisztafejű
 normális, értelmes, épelméjű
kotyog (ige)  hallgat, titkolózik
kotyvalék (fn) pej  finomság
kozmikus (mn)  földi
kozmopolita (mn)  nacionalista
 magyarkodó, soviniszta id
kozmopolitizmus (fn)  nacionalizmus
kozmosz (fn)  káosz
ködös (mn)  száraz, csapadékmentes
 érthető, világos, nyilvánvaló
ködösít (ige)  megvilágít, megmagyaráz, magyaráz, feltár
ködösítés (fn)  felvilágosítás, tisztázás
kölcsönad vkinek (ige)  kölcsönkér vkitől , kölcsönöz vkitől , kikölcsönöz vkitől,

vhonnan , kölcsönvesz vkitől , kivesz vhonnan
 elajándékoz vkinek , odaajándékoz vkinek
 elad vkinek
kölcsönkér vkitől (ige)  kölcsönad vkinek , kölcsönöz vkinek , kiad vkinek
 visszafizet vkinek , megad vkinek , visszaad vkinek
 megvásárol vkitől , megvesz vkitől
kölcsönös (mn)  egyoldalú, viszonzatlan, aszimmetrikus
kölcsönöz1 vkinek (ige)  kölcsönkér vkitől , kikölcsönöz vkitől, vhonnan ,

kölcsönvesz vkitől , kivesz vhonnan
 elajándékoz vkinek , odaajándékoz vkinek
 elad vkinek
kölcsönöz2 vkitől (ige)  kölcsönad vkinek , kiad vkinek
 visszafizet vkinek , megad vkinek , visszaad vkinek
 megvásárol vkitől , megvesz vkitől
kölcsönvesz vkitől (ige)  kölcsönad vkinek kölcsönöz vkinek , kiad vkinek
 visszafizet vkinek , megad vkinek , visszaad vkinek
 megvásárol vkitől , megvesz vkitől
kölcsönző (fn)  adós
kölcsönzött (mn)  saját, önálló
költ (ige)  megtakarít, félretesz, összegyűjt
költekezik (ige)  takarékoskodik, kuporgat, spórol biz
költekező (mn)  takarékos, spórolós biz, kupori táj
költemény (fn)  próza
 tény, valóság
költészet (fn)  próza
 szürkeség, egyhangúság
költői (mn)  prózai
 száraz, egyhangú, unalmas

költött (mn)  valóságos, meglévő, látható
költözik vhonnan vhova (ige)  lakik vhol
 marad vhol , letelepedik vhol , megállapodik vhol
költség (fn)  bevétel, jövedelem, nyereség
 fizetség
költségcsökkenés (fn)  költségemelkedés
költségemelkedés (fn)  költségcsökkenés
költséges (mn)  olcsó, filléres
költségmentes (mn)  drága, költséges, költségtérítéses
költségtérítéses (mn)  költségmentes, ingyenes, térítésmentes
köntörfalaz (ige)  kimond
köntörfalazó (mn)  egyenes, szókimondó
könnyáztatta (mn)  száraz
könnyebbedik (ige)  nehezedik, súlyosbodik
könnyebbség (fn)  teher, súly, nehézség
könnyed (mn)  [mozgás]: nehézkes, esetlen, darabos, lomha
 feszélyezett, akadozó, gátlásos
könnyedén (hsz)  nehézkesen, üggyel-bajjal
könnyedség (fn)  nehézkesség, körülményeskedés
könnyelmű (mn)  körültekintő, megbízható, megfontolt, lelkiismeretes, óvatos,

elővigyázatos, aggodalmaskodó, aggódó
könnyelműség (fn)  józanság, komolyság, megfontoltság, elővigyázat, felelősségérzet
könnyen (hat-ragos mn)  nehezen, bajosan, kínnal
 lassan, üggyel-bajjal, nehézkesen
könnyes (mn)  száraz, kiszáradt, könnytelen
könnyezik (ige)  nevet, kacag, hahotázik
könnyfacsaró (mn)  szívderítő
könnyít (ige)  súlyosbít, nehezít, bonyolít
 túlterhel, nyomaszt
könnytelen (mn)  könnyes
könnyű (mn)  nehéz, súlyos, mázsás
 vastag, durva, érdes
 [étel]: zsíros, fűszeres, erős
 [feladat]: bonyolult, bonyodalmas, összetett, komplikált, fogós, munkás
 [munka]: veszélyes, megerőltető, vesződséges, fárasztó, verejtékes, strapás biz
 [időtöltés]: unalmas, egyhangú
 [nő]: erkölcsös, szemérmes
 [mutatvány]: nyaktörő biz
 [sors]: sanyarú
 [élet]: küzdelmes
könnyűszerrel (hsz)  nehezen, nehézkesen, alig
könnyűvérű (mn)  erkölcsös, szűzies, tiszta
könyököl (ige) szleng  előreenged
könyörgés (fn)  elutasítás, megtagadás, parancs
könyörög (ige)  elutasít
könyörtelen (mn)  szelíd, jámbor, irgalmas, jólelkű, nagylelkű, emberséges, emberies,

könyörületes
könyörtelenség (fn)  irgalom

könyörül (ige)  ítélkezik, büntet, elítél
könyörület (fn)  közöny, közömbösség, érzéketlenség
 szigor, kegyetlenség, kíméletlenség
könyörületes (mn)  kíméletlen, könyörtelen, kegyetlen, irgalmatlan, kőszívű
könyvízű (mn)  életszagú
köp (ige) nyel
köpcös (mn)  vékony, szikár, szálas
 sovány, gebe szleng
köpönyegforgató (mn)  elvhű, becsületes, kitartó, igaz
körbejár (ige)  elhamarkodik, kapkod, elsiet
körbeteker (ige)  leteker
kőrengeteg (fn)  természet, zöld
körmönfont (mn)  nyílt, egyszerű, őszinte, becsületes
környékbeli (mn)  távoli, messzi
környező (mn)  távoli, messzi
körömfeketényi (mn)  nagy, óriási, hatalmas
körömszakadtáig (hsz)  alig, kicsit, ímmel-ámmal
körös-körül (hsz)  sehol
körülbelül (hsz)  kereken, pontosan, precízen
körülhatárol (ige)  kiterjeszt
körülír (ige)  megnevez, kimond
körülményes (mn)  egyszerű, érthető, világos
körülményeskedés (fn)  egyszerűség, nagyvonalúság, könnyedség
körültekintés (mn)  figyelmetlenség, óvatlanság, felületesség
körültekintő (mn)  meggondolatlan, merész, kapkodó, elővigyázatlan, felületes, hirtelen,

szeleburdi
körülzár (ige)  kiszabadít, kienged
 felszabadít, felment, megment
körvonalaz (ige)  kifejt, kidolgoz, részletez
körvonalazódik (ige)  elmosódik
körzeti (mn)  városi, országos
kőszívű (mn)  könyörületes, jószívű, emberséges, lágyszívű
köszönet (fn)  hálátlanság
 kérés, kívánság, óhaj
köszönt (ige)  búcsúzik, elköszön
 búcsúztat
köszöntés (fn)  búcsú, elköszönés
köszörül (ige)  csorbít, tompít, életlenít
köszörületlen (mn)  köszörült
köszörült (mn)  köszörületlen, nyers, durva
köt (ige)  old, kibogoz, kiköt
 elválik, szétesik, széthull
kötekedik (ige)  egyetért, összefér
kötekedő (mn)  békés, békeszerető
kötelesség (fn)  jog
 szórakozás, játék
kötelességtudás (fn)  felelőtlenség, lezserség
kötelességtudó (mn)  megbízhatatlan, nemtörődöm, felelőtlen

kötelez vmire (ige)  felment vmi alól , mentesít vmi alól, vmitől
kötelezettség (fn)  felmentés, engedmény, mentesítés
kötelező (mn)  választható, önkéntes, fakultatív id
kötélhúzás (fn)  megbékélés, megegyezés
kötés (fn)  szétszedés, elválasztás, leválás
 oldás
kötetlen (mn)  korlátozott, szabályozott, hivatalos
 [könyv]: bekötött, összefűzött, kötött
kötődés (fn)  elszakadás
kötődik vhová, vkihez, vmihez (ige)  elszakad vhonnan, vkitől, vmitől , otthagy
kötött (mn)  szabad, szabályozatlan, kötetlen, rugalmas, tetszőleges
 laza, lezser
kötöttség (fn)  szabadság
kötöz (ige)  oldoz, kibogoz, kicsomóz
kövér (mn)  sovány, vékony, szikár, keszeg biz, girhes pej, ösztövér rég
 [étel]: diétás, kalóriaszegény
 [talaj]: terméketlen, szikes
kövérít (ige)  soványít, vékonyít, karcsúsít
 fogyaszt
kövérkés (mn)  sovány, vékony, szikár, keszeg biz, girhes pej, ösztövér rég
kövérség (fn)  soványság
köves (mn)  [talaj]: homokos, humuszos, televényes
követ (ige)  megszeg, elutasít, megtagad
 előremegy, vezet
 lemarad
követel (ige)  elenged, eláll, lemond vmiről
 elutasít, megtagad
 biztosít, megad
 tartozik
követelődzik, követelőzik (ige)  megelégedik vmivel , beéri vmivel
követelődző, követelőző (mn)  igénytelen, szerény
követhetetlen (mn)  követhető, logikus
követhető (mn)  követhetetlen, érthetetlen, felfoghatatlan
következetes (mn)  következetlen, szeszélyes, rapszodikus, kiszámíthatatlan,

ellentmondásos
következetesség (fn)  következetlenség
következetlen (mn)  következetes, határozott, logikus
következetlenség (fn)  következetesség
következik (ige)  elmarad, kimarad
következmény (fn)  kiindulás, ok, indíték, indíttatás, előzmény, feltétel, premissza id
következő (mn)  megelőző, előbbi, korábbi
 mostani, jelenlegi
következtében (nu)  céljából
következtetés (fn)  feltételezés, találgatás
követő (mn és fn )  szembenálló, vetélytárs, rivális
kövezetlen (mn)  kövezett, burkolt
kövezett (mn)  kövezetlen, burkolatlan
közbeiktat (ige)  kitöröl, kihúz, kiiktat

közbelép (ige)  enged, hagy, tolerál
közbenjár vminek, vkinek az érdekében (ige)  gátol vmiben , akadályoz vmiben ,

hátráltat vmiben
közbeszól (ige)  végighallgat, meghallgat, kivár
közbevág (ige)  meghallgat, végighallgat, kivár
közbevet (ige) vál  végighallgat, meghallgat, kivár
közbülső (mn)  szélső
közcél (fn)  magánérdek
közel (hsz)  távol, messze
 pontosan, teljesen, egészen
közelálló (mn)  távoli, idegen, távolálló
közeledés (fn)  távolodás, elidegenedés
közeledik (ige)  távolodik, hátrál, megy
 elhidegül
közeleg (ige)  távolodik, hátrál
 elmúlik, elszáll, elrepül
közélet (fn)  magánélet, magánszféra
közéleti (mn)  magán-, személyes
közeli (mn)  távoli, messzi, félreeső
 korábbi, távolodó, elmúló
 idegen, szembenálló
közelít vmihez (ige)  távolodik, hátrál
 távolít vmitől
 eltér vmitől
közeljövő (fn)  tegnap, közelmúlt
közelmúlt (fn)  közeljövő, holnap
közelség (fn)  távoliság, távolság
 különbözőség, eltérés
közép (fn)  szél, szegély, perem
középen (hat-ragos fn)  szélen, kívül
közepes (mn)  kiemelkedő, kivételes, rendkívüli, nagyszerű
középfok (fn)  alapfok
 felsőfok
középfokú (mn)  alapfokú
 felsőfokú
középkorú (mn)  fiatal, ifjú
 öreg, éltes vál
középpont (fn)  perem, periféria id
középrész (fn)  szegély
középső (mn)  szélső, végső, legtávolabbi
középszerű (mn)  kiemelkedő, kiváló, elsőrendű, kivételes, rendkívüli, csodás, egyedüli,

felülmúlhatatlan, kimagasló
középút (fn)  szélsőség, véglet
középutas (mn)  szélsőséges, végletes, extrém vál
közérdek (fn)  magánérdek, önérdek
közérdekű (mn)  magánérdekű, magáncélú
közérthető (mn)  érthetetlen, elvont, homályos

közfelfogás (fn)  magánvélemény
közfelháborodás (fn)  tetszés
közgyűjtemény (fn)  magángyűjtemény
közhivatalnok (fn) rég  vállalkozó
közismert (mn)  ismeretlen, névtelen
 titkos, rejtett
közjó (fn)  magánérdek
közjog (fn)  magánjog
közkatona (fn)  tiszt, elöljáró
közkedvelt (mn)  ismeretlen, névtelen
közkeletű (mn)  ismeretlen
közkórház (fn)  magánkórház
közkönyvtár (fn)  magánkönyvtár
közlegény (fn)  tiszt, elöljáró
közlekedik (ige)  megáll, leáll, parkol
közlékeny (mn)  tartózkodó, zárkózott, szófukar
közlemény (fn)  elhallgatás
közlés (fn)  leplezés, elhallgatás, eltitkolás
köznap (fn)  ünnep
köznép (fn)  nemesség, főnemesség, arisztokrácia
közokirat (fn)  magánokirat
közöl (ige)  elhallgat, eltitkol, eltussol biz
közömbös (mn)  érdeklődő, kíváncsi, élénk
 fontos, meghatározó, lényeges
 szerelmes, rajongó
 elragadtatott, meghatott, lelkendező, lelkesedő
közömbösít (ige)  erősít, élez, fokoz
közömbösség (fn)  érdeklődés, kíváncsiság
 meghatottság
 vágyakozás
közönség (fn)  felszólaló, szónok, előadó
közönséges (mn)  szokatlan, különleges, bizarr, fenomenális
 finom, illedelmes, választékos
 tiszteletreméltó, nevezetes
 nemes, nemesi, arisztokratikus, úri
közöny (fn)  lelkesedés, lángolás, rajongás, eksztázis
 érdeklődés
 felbuzdulás
 döbbenet, indulat, megrendülés
közönyös (mn)  érzékeny, fogékony
közönyösség (fn)  lelkesedés
közös (mn)  egyedi, személyes, saját, külön, egyéni, magán
közösség (fn)  egyén, individuum
 elzártság, magányosság
közösségi (mn)  egyéni, személyes, magán, individuális
központ (fn)  peremkerület, külterület, külváros
 kirendeltség, leányvállalat
központi (mn)  külvárosi, periferiális id

 lényegtelen, marginális
 regionális id
központosít (ige)  decentralizál
központosítás (fn)  decentralizálás
közreműködik (ige)  kiszáll, kilép
 gátol, akadályoz
közrendű (mn)  nemes
köztársaság (fn)  királyság, monarchia, egyeduralom
köztársasági (mn)  királypárti, monarchista
közterület (fn)  magánterület
köztulajdon (fn)  magántulajdon
közút (fn)  magánút
közügy (fn)  magánügy
közület (fn)  magánszemély
közvélemény (fn)  magánvélemény
közveszélyes (mn)  szelíd, veszélytelen, jámbor
közvetett (mn)  közvetlen, direkt, egyenes
közvetlen (mn)  közvetett, áttételes, indirekt id
 [modor]: hűvös, kimért, kényszeredett, barátságtalan
közvetlenül (hat-ragos mn)  közvetve, áttételesen
közvetve (hsz)  közvetlenül, direkt, egyenesen
közzétesz (ige)  elhallgat, eltitkol, palástol
krajcáros (mn) rég  drága, értékes
krajcároskodik (ige)  pazarol, dőzsöl vál
krajcároskodó (mn)  pazarló
kreál (ige)  megszüntet, feloszlat
kreatív (mn)  önállótlan, szolgai, mechanikus
kretén (mn)  épelméjű, normális
krikszkraksz (fn) biz  gyöngybetű
kriminális (mn) biz  remek, nagyszerű
kristálytiszta (mn)  zavaros, homályos, iszapos
kritika (fn)  elismerés, dicséret, dicshimnusz
kritikus (mn)  elfogult, részrehajló, szubjektív
 egyértelmű, világos, vitathatatlan
kritizál (ige)  elfogad, elismer
 dicsőít, dicsér, magasztal
krónikus (mn)  [betegség]: heveny, akut szak
kucorog (ige)  kinyújtózkodik, elnyújtózkodik
kudarc (fn)  siker, győzelem, diadal, eredményesség, gyümölcs
kuka (mn) biz  életrevaló, talpraesett, belevaló biz
 beszédes, cserfes
kukacoskodó (mn)  nagyvonalú, lényeglátó
kulák (fn) rég  szegényparaszt, zsellér, kisparaszt
kulcs (fn)  talány, rejtély
kulcsfontosságú (mn)  érdektelen, lényegtelen
kulizik (ige) szleng  henyél, lazsál biz
kullog (ige)  siet, rohan, lohol
kultivál (ige) rég  elhanyagol

kulturálatlan (mn)  művelt, civilizált, kulturált, olvasott
kulturálatlanság (fn)  kulturáltság
kulturált (mn)  műveletlen, faragatlan, durva, primitív, kulturálatlan, parlagi, útszéli,

mucsai durva
 [nép]: természeti, vad, barbár, civilizálatlan
kulturáltság (fn)  barbárság, kulturálatlanság
kultúrnövény (fn)  gaz
kuncog (ige)  sírdogál, szepeg, hüppög biz
kuncsaft (fn) biz  eladó, elárusító, megbízott
kunkorodik (ige)  kiegyenesedik, kisimul
kunyerál (ige) biz adakozik, jótékonykodik
kunyhó (fn)  palota, kastély, kúria rég
kuporgat (ige)  pazarol, herdál, tékozol
kupori (mn) táj  költekező
kuporog (ige)  kiegyenesedik
kurázsi (fn) biz  gyávaság, gyengeség, félelem
kurjongat (ige)  susog, suttog, sustorog, sutyorog biz
kurta (mn)  hosszú
kurtít (ige)  hosszabbít
kuruc (fn)  labanc
kuruzslás (fn)  orvostudomány
kussol (ige) durva  pofázik durva
kusza (mn)  áttekinthető, világos, érthető
 jólfésült, rendezett, gondozott
kutat (ige)  talál, fellel, felfedez, kitalál
kutatás (fn)  felfedezés
kutyafuttában (hsz)  megfontoltan, alaposan, ráérősen
külalak (fn)  tartalom, lényeg, belbecs vál
küld (ige)  visszahív, fogad
 kap
külföld (fn)  szülőföld, haza, belföld
külföldi (mn)  őslakos, őshonos
 hazai, hazánkfia, belföldi, idevalósi
küllem (fn)  benső
külön I. (hsz)  együtt
külön II. (ik)  egybe
külön III. (mn)  saját
 közös
különb (mn)  rosszabb, gyengébb, silányabb
különbözés (fn)  egyezés
különbözik vmitől (ige)  megegyezik vmivel , egybevág vmivel , összeillik vmivel ,

stimmel vmivel biz, konvergál vmivel szak
különböző (mn)  azonos, ugyanaz, kongruens id
 hasonló, hasonszőrű, hasonlatos
 egyforma, egyívású, egyenrangú
különbözőség (fn)  azonosság, megegyezés
 analógia, hasonlatosság
különbség (fn)  azonosság, megegyezés, egyenlőség

 egybeesés, párhuzam
különc (fn)  átlagember
különélés (fn)  együttélés
különféle (mn)  egyforma, egységes, egyfajta, egyívású
külön-külön (hsz)  együtt, együttesen, csoportosan
különleges (mn)  közönséges, közismert
 hétköznapi, átlagos, mindennapos
különnemű (mn)  homogén, egyforma, egynemű
különös (mn)  átlagos, jellegtelen, hétköznapi
 gyakori, szokásos
különösen (hsz)  semmiképpen
 kevéssé, alig
különválás (fn)  együttélés
 összeköltözés
különválaszt vmitől (ige)  egybeolvaszt vmivel , belevegyít vmibe , elegyít vmivel ,

összekever vmivel , összeilleszt vmivel , párosít vmivel , egybevesz vmivel
különválik vmitől (ige)  elkeveredik vmivel , elvegyül vmivel , elegyedik vmivel ,

összevegyül vmivel , egybeolvad vmivel , egybekapcsolódik vmivel
külső I. (mn)  belső
külső II. (fn)  belső, benső, tartalom, lényeg
külsőleg (hat-ragos mn)  belsőleg
külsőség (fn)  lényeg
külszín (fn)  beltartalom
külterjes (mn)  belterjes
külterület (fn)  központ, városközpont, centrum, city id
külváros (fn)  városmag, központ, centrum, city id
külvárosi (mn)  belvárosi, központi
küszködik (ige)  lustálkodik, lazsál biz, lébecol szleng
küzd (ige)  felad, meghátrál
 kapitulál
küzdelem (fn)  megadás, egyezség, fegyverletétel
 béke, békesség, harmónia
küzdelmes (mn)  [élet]: könnyű
küzdőképes (mn)  harcképtelen
küzdőképtelen (mn)  harcképes
kvalitás (fn) id  mennyiség, kvantitás id
kvalitatív (mn) id  mennyiségi, kvantitatív id
kvantitás (fn) id  minőség, kvalitás id
kvantitatív (mn) id  minőségi, kvalitatív id

L
lábadozik (ige)  visszaesik
 megbetegszik
labanc (fn)  kuruc
labilis (mn) id  szilárd, stabil, mozdulatlan, rögzített, fix
 kiegyensúlyozott
 kiszámítható, előrelátható
labilitás (mn) id  egyensúly, kiegyensúlyozottság
lágy (mn)  kemény, rideg, szilárd, rugalmatlan
 merev, dermedt
 [szél]: viharos, erős, csípős, vad
 éles, határozott, markáns, szögletes
 erélyes, keménykezű, szigorú
 [hang]: érdes, rekedt, reszelős, metsző
lágyít (ige)  keményít, tömörít
lagymatag (mn)  határozott, erőteljes, temperamentumos, eleven
lágyság (fn)  keménység
lágyszívű (mn)  kőszívű, könyörtelen, szívtelen, szigorú, hajthatatlan, keményszívű,

kegyetlen
lágyul (ige)  erősödik, keményedik, edződik
 megfagy, megdermed, merevedik
laikus I. (fn)  lelkipásztor, lelkész, pap
laikus II. (mn)  hivatásos, szakképzett, hozzáértő, műértő, profi biz
 egyházi, klerikális
lajhár (fn)  [jelzőként]: fürge, friss, gyors, villámgyors
lakáj (fn)  úr, gazda
lakályos (mn)  rideg, sivár, barátságtalan
lakatlan (mn)  népes, lakott, emberlakta
lakhatatlan (mn)  lakható
lakható (mn)  lakhatatlan
lakik vhol (ige)  költözik vhova
lakmározik (ige)  böjtöl, koplal, éhezik
lakó (fn)  háziúr, tulajdonos, bérbeadó, szállásadó, házigazda
lakóház (fn)  középület
lakol (ige)  megmenekül, megúszik biz
lakoma (fn)  böjt
lakomázik (ige)  éhezik, koplal, böjtöl
lakonikus (mn)  bőbeszédű, szószátyár, terjengős
lakóterület (fn)  zöldterület

lakott (mn)  néptelen, elhagyatott, kihalt, puszta, lakatlan
laktató (mn)  szegényes, sovány, diétás
landol (ige)  felszáll, felemelkedik, felrepül
landolás (fn)  felszállás
langaléta (fn)  liliputi, törpe
lángelme (fn)  tökfej, hatökör, tökfilkó, tompaeszű
lángész (fn)  tökfej, szamár biz
lángol (ige)  kihuny, kialszik, elalszik, parázslik
lángolás (fn)  közöny, apátia
langymeleg (mn)  forró
 tüzes, határozott, lelkes
langyos (mn)  forró, meleg
 hideg, jeges
 tüzes, szenvedélyes, heves
langyosít (ige)  hűt
lanka (fn)  sík
 meredek, kaptató
lankad (ige)  erősödik, növekszik, emelkedik, nő
lankadatlan (mn)  fáradékony, erőtlen, lagymatag
lankadó (mn)  [lelkesedés]: töretlen
lankadt (mn)  élénk, aktív, friss
lankás (mn)  sík
 meredek
lankaszt (ige)  élénkít, frissít
lány (fn)  fiú, ifjú, legény rég
 asszony, nő
lanyha (mn)  tevékeny, szorgalmas, aktív
 erős, élénk, mozgékony, energikus
lanyhaság (fn)  mozgékonyság, frisseség
lanyhul (ige)  erősödik, növekszik, emelkedik, élénkül, nő
lányos (mn)  fiús, férfias, kemény
 asszonyos
lánytestvér (fn)  fiútestvér
lapály (fn) vál  hegyvidék, hegység, dombság
lapít (ige)  előjön, megmutatkozik
lapos (mn)  hegyes, dombos, lankás
 boltozatos, ívelt
 formás, melles, begyes, gömbölyded
 [előadás]: kifejező, érdekfeszítő, izgalmas, színes
 [pénztárca]: degesz, teli
lappad (ige)  dagad
lappadt (mn)  püffedt, dagadt
lappang (ige)  felbukkan, felmerül, megmutatkozik, kiütközik, manifesztálódik vál
lapul vhol (ige)  előjön vhonnan
lárma (fn)  csend, némaság
lármás (mn)  halk, csendes
 nesztelen, zajtalan, hangtalan
lármázik (ige)  hallgat, figyel

lassacskán (hsz)  hirtelen, egyszerre, rögtön, egykettőre, ripsz-ropsz
lassan (hat-ragos mn)  élénken, gyorsan, fürgén
 hirtelen, váratlanul, hamar, rögtön, azonnal, hipp-hopp, szaporán táj
lassanként (hsz)  azonnal, tüstént, rögtön, hirtelen, egyszerre
lassít (ige)  gyorsít, felpörget, stimulál, szaporáz táj
 segít, támogat, ösztönöz, előmozdít, noszogat
lassú (mn)  gyors, fürge, élénk
 sebes, eleven, mozgékony, sietős, pergő, hamar, szapora táj
lassul (ige)  gyorsul, nő, emelkedik, növekszik, erősödik
lassulás (fn)  gyorsulás
lassúság (fn)  sietség, gyorsaság
látás (fn)  vakság, sötétség, homály
látens (mn)  szembetűnő, nyilvánvaló, explicit id
láthatatlan (mn)  látható, nyilvánvaló, szembetűnő
látható (mn)  észrevehetetlen, láthatatlan
 rejtett, leplezett, titkos
latifundium (fn) szak  kisbirtok
látó (mn)  vak, világtalan
látogat (ige)  elkerül, mellőz
 mulaszt, hiányzik
látogatás (fn)  mulasztás
látogató (fn)  vendéglátó, háziúr, háziasszony
latolgat (ige)  elhamarkodik, elsiet, elkapkod
látomás (fn)  valóság, realitás
látszat (fn)  valóság, realitás, tény
látszólag (hsz)  valójában, ténylegesen, bizonyosan
látszólagos (mn)  valóságos, tényleges, kézzelfogható, meglevő, konkrét
laza (mn)  sűrű, tömött, nehéz, tömör
 szűk, feszes, szoros
 szigorú, katonás, pedáns
 görcsös, merev
 [kapcsolat]: közeli, baráti
lázad vmi ellen (ige)  belenyugszik vmibe , beletörődik vmibe , kiegyezik vmivel
lázadó (mn)  engedelmes, elfogadó, együttműködő, tűrőképes
lázadozik vmi ellen (ige)  megbékél vmivel , beletörődik vmibe , kiegyezik vmivel
lazán (hat-ragos mn)  erősen, feszesen
 komolyan, lelkiismeretesen
lázas (mn)  lázmentes, láztalan
 higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott
lazaság (fn)  feszesség, kötöttség
 fegyelem, szigor, szigorúság, drill id
lazít (ige)  feszít, meghúz, megerősít, megköt
 szigorít, keményít
 biz: iparkodik, dolgozik, igyekszik, hajt biz, melózik biz
 feszeng
lázít (ige)  nyugtat, csitít, békít
lázmentes (mn)  lázas, forró, tüzes
láztalan (mn)  lázas

lazul (ige)  [fegyelem]: erősödik
 feszül, merevedik, tömörül
lazsál (ige) biz  dolgozik, tevékenykedik, serénykedik, buzgólkodik, sürög-forog, hajt biz,

kulizik szleng, melózik biz
lazsálás (fn) biz  iparkodás
le (hsz és ik)  fel, föl
lead (ige)  hízik, gömbölyödik, felszed, kitelik, kerekedik
 megőriz, megtart
leadás (fn)  felvétel
lealacsonyít (ige)  feldicsér, magasztal, felmagasztal
lealacsonyító (mn)  felemelő, méltó
lealacsonyodás (fn)  emelkedettség
lealázó (mn)  dicsérő, elismerő, felemelő, magasztaló
leáldozik (ige) vál  [Nap]: felkel, felvirrad, feljön, előbukkan
lealjasodik (ige)  nemesedik, felemelkedik
leáll (ige)  folytat, továbbvisz, továbbcsinál
 folyik, zajlik, megy
 megindul, beindul, nekilendül
 rákapcsol biz, ráhajt biz, ráver biz
leállít (ige)  elindít, beindít, indít, bekapcsol, járat, hajt biz
 működtet, üzemeltet, visz
 meggyorsít, fejleszt, elősegít
leány (fn)  fiú, ifjú, legény rég
 asszony, nő
leánygyermek (fn)  fiú, fiúgyermek
leányvállalat (fn)  központ, anyavállalat
leapad (ige)  megdagad, bedagad, megnő, felduzzad
 felhalmozódik, összegyűlik, megsokasodik
leapaszt (ige)  megnövel
learat (ige)  elvet, elszór, elültet
leáztat (ige)  [bélyeget]: felragaszt, ráragaszt
lebaltáz vmi miatt (ige) szleng  megdicsér vmiért , megjutalmaz vmiért
lebarnít vmi miatt (ige) biz  megdicsér vmiért , megjutalmaz vmiért
lébecol (ige) szleng  küszködik, gürcöl, hajt biz
lebecsül (ige)  tisztel, becsül, méltányol, elismer, honorál
 csodál, magasztal, dicsőít
 túlbecsül, túlértékel, nagyobbít, bálványoz
lebeg (ige)  lemerül
lebegtet (ige)  stabilizál
lebeszél vmiről (ige)  rábeszél vmire , rábír vmire , rávesz vmire , meggyőz vmiről ,

felbujt, unszol, agitál
 ajánl, megtanít, népszerűsít
lebetegedik (ige)  meggyógyul, felépül, kilábal
lebilincsel (ige)  kioldoz, elenged
 untat
lebilincselő (mn)  érdektelen, unalmas, untató
lebír (ige)  alulmarad, veszít
lebont (ige)  felépít, felhúz, épít, megépít, építkezik

 összerak, összeszerel, összeállít
 [molekulát]: képez
lebontás (fn)  építés
leborotvál (ige)  megnöveszt, növeszt
leborul (ige)  felemelkedik, felegyenesedik
lebőg (ige) szleng  érvényesül, villog
lebukik (ige)  felmerül, felbukkan, kibukkan
 [Nap]: felkel, feljön, előbújik
 megmenekül
lebzsel (ige) pej  dolgozik, tevékenykedik, foglalatoskodik, serénykedik, szorgoskodik,

tesz-vesz
leckéztet (ige)  dicsér, elismer, jutalmaz
lecövekel (ige)  megfutamodik, elfut, elpucol szleng
lecsap (ige)  felemel
lecsapódik (ige)  felnyílik, feltárul, felpattan
lecsapol (ige)  eláraszt, elönt
lecsatol (ige)  felköt, felcsatol
lecsavar vmiről (ige)  felcsavar vmire , rácsavar vmire , rácsavaroz vmire
lecsavarodik (ige)  felcsévélődik
lecsavaroz vmiről (ige)  rácsavaroz vmire , ráerősít vmire
lecsendesedik (ige)  felkorbácsolódik, felerősödik
 őrjöng, feldühödik, bepörög szleng, bepöccen szleng
lecsendesít (ige)  feldühít, felbőszít, felhergel, felmérgesít, felizgat, uszít, felajz, idegesít,

cukkol biz
lecsendesül (ige)  háborog
lecsévél vmiről (ige)  felteker vmire
lecsillapít (ige)  hergel, felhergel, tüzel, felajz, felcsigáz, felkorbácsol, bőszít vál, cukkol

biz
(ige)  megvadul, felindul, felizgul, felháborodik, felmérgesedik,
hisztériázik, megdühödik, megmérgesedik, tör-zúz, felfortyan vál, kiborul biz, bepörög
szleng, begerjed szleng
 felerősödik, fokozódik, növekszik
lecsíp (ige)  [összeget]: megtold, kiegészít, hozzáad
lecsitul (ige)  forrong
lecsökken (ige)  gyarapszik, felduzzad, megnő, megnövekszik, meggyűlik, megugrik,
megemelkedik
lecsöndesedik (ige)  felkorbácsolódik
lecsuk (ige)  felnyit, kinyit, felcsap
 kienged, elenged
 felment
lecsúszik (ige)  felemelkedik, felkapaszkodik, felmászik, megkapaszkodik
ledér (mn)  szemérmes, szolid, szende
ledob (ige)  felvesz, felránt, felemel
ledorongol (ige) biz  dicsér, magasztal
ledorongolás (fn) biz  dicséret
ledől (ige)  felkel, feltápászkodik, felegyenesedik
ledönt (ige)  felállít, visszaállít, megigazít
 megépít
lecsillapodik

lédús (mn)  száraz, összeszáradt
 aszalt, szárított
leég (ige) szleng  remekel, villog
leegyszerűsít (ige)  bonyolít, kiszínez, komplikál
leejt vhova (ige)  felvesz vhonnan , felemel vhonnan , felszed vhonnan
leemel vhonnan (ige)  feltesz vhova , rátesz vmire , akaszt vhova , felakaszt vhova
 [pénzt]: befizet vhova , betesz vhova
leendő (mn)  múltbeli, hajdani, elmúlt, korábbi, volt, egykori, ex mostani, jelenlegi
leenged (ige)  felhúz, felemel, felvon
 [ruhát]: felhajt, felvarr
 [hajat]: összefog, összeköt, felköt
 [kart]: felemel
 [árat]: megemel, felver biz, felsrófol biz
leépít (ige)  fejleszt, bővít, felfuttat, kiterjeszt
 alkalmaz
 felépít, kiépít, összerak
leépítés (fn)  fejlesztés, bővítés
leereszkedés (fn)  felszállás
leereszkedik vhonnan (ige)  felmászik vhova , felkapaszkodik vhova , felkúszik

vhova
 [függöny]: felmegy, felgördül
 [repülőgép]: felszáll, felemelkedik
leereszt (ige)  felhúz, felvon, felemel, felránt
 [hajat]: összefog, összeköt
 [szoknyát]: felhajt, felvarr
leértékel (ige)  értékel, tisztel, becsül
 túlbecsül, feldicsér, bálványoz, magasztal
 felértékel, drágít
leesik (ige)  emelkedik, nő, növekszik
lefagy (ige)  [útburkolat]: felenged, kiolvad, megmelegszik
 [számítógép]: beindul, működik
lefagyaszt (ige)  felolvaszt
lefagyasztás (ige)  felolvasztás
lefarag vmiből (ige)  megtold vmivel , hozzátesz vmihez , növel vmivel
lefed (ige)  kitakar, megmutat, felfed
lefegyverez (ige)  felszerel, felvértez, felfegyverez, militarizál
lefegyverzés (fn)  fegyverkezés
lefejt vmiről (ige)  rávarr vmire , ráölt vmire , rátűz vmire , ráerősít vmire
lefékez (ige)  [autót]: gyorsít, felpörget, meghajt, indít
 fokoz, növel, erősít
 kirobbant, mozgat
lefékeződik (ige)  meggyorsul
lefekszik (ige)  felkel
lefektet (ige)  felállít, felemel
 felébreszt, felkelt, felver biz
lefekvés (fn)  felkelés

lefelé (hsz)  felfelé
lefitymál (ige)  dicsér, túlértékel
lefizethetetlen (mn)  lefizethető, korrumpálható, megvásárolható
lefizethető (mn)  megvesztegethetetlen, lefizethetetlen, korrumpálhatatlan
lefog (ige)  kienged, hazaenged
lefoglal (ige)  felszabadít
 lemond
lefogy (ige)  meghízik, elhízik, elnehezedik, kigömbölyödik, kitelik, kikerekedik, felszed
lefogyaszt (ige)  felhizlal
lefokoz (ige)  előléptet
 felértékel, túlbecsül, felmagasztal
lefokozás (fn)  előléptetés
lefordítatlan (mn)  lefordított
lefordíthatatlan (mn)  lefordítható
lefordítható (mn)  lefordíthatatlan
lefordított (mn)  lefordítatlan
leforráz (ige)  megdicsér, elismer, kiemel
lefőz (ige) biz  alulmarad, veszít
lefúj (ige)  folytat
lefullad (ige)  [motor]: beindul, újraindul
lefut (ige)  vhonnan : felszalad vhova , felrohan vhova , felsiet vhova
 folytatódik, tart
legalább (hsz)  maximum, legfeljebb
legális (mn)  illegális, törvénytelen, jogtalan, megengedhetetlen, törvényellenes
 [mozgalom]: földalatti
legalitás (fn)  illegalitás
legatyásodik (ige) biz  meggazdagszik
legenda (fn)  valóság, tény
legendás (mn)  hétköznapi, mindennapi
legény (fn) rég  leány, lány
 házas, nős
 férfi, felnőtt
 mester
legényember (fn) rég  házasember
legénykedik (ige)  visszahúzódik, visszavonul
legfeljebb (hsz)  minimum, legalább
 legkevésbé, kevésbé
légi (mn)  földi
légies (mn)  nehézkes, masszív, mackós biz, tenyeres-talpas biz
legitim (mn) id  törvénytelen, jogszerűtlen, illegitim id
légmentes (mn)  levegős, szellős
legombolyít (ige)  felcsavar, felgöngyöl, felgöngyölít
legorombít (ige) biz  megdicsér
legott (hsz) rég  sokára, majd, később
legömbölyített (mn)  szögletes, éles
legöngyöl (ige)  felgöngyöl
legördül (ige)  [függöny]: felgördül, felmegy
leguggol (ige)  feláll, felegyenesedik, felemelkedik

légvár (fn)  valóság, realitás
legyaláz (ige) táj  dicsér, magasztal
legyengít (ige)  felfrissít, feldob szleng
legyengül (ige)  megerősödik, felépül, meggyógyul
 megszilárdul, stabilizálódik, konszolidálódik
legyilkol (ige)  megkímél, megkegyelmez
legyőz (ige)  alulmarad, veszít
legyőzetlen (mn)  legyőzött, megvert
legyőzhetetlen (mn)  legyőzhető
 megoldható, elhárítható
legyőzhető (mn)  legyőzhetetlen, leigázhatatlan, elfoglalhatatlan, legyűrhetetlen,

győzhetetlen rég
legyőzött (mn)  győztes, legyőzetlen, veretlen, nyertes, diadalmas, győzedelmes rég
legyűr (ige)  alulmarad, veszít
legyűretlen (mn)  leküzdött
legyűrhetetlen (mn)  legyőzhető
léha (mn)  erényes, erkölcsös, komoly, szolid
 dolgos, szorgalmas, kötelességtudó
lehagy (ige)  lemarad vkitől, vmitől , leszakad vkitől, vmitől , hátramarad
lehajít vhova (ige)  felvesz vhonnan , felemel vhonnan
lehajlik (ige)  felegyenesedik, kiegyenesedik, felemelkedik
lehajol (ige)  felegyenesedik, feláll
lehajt (ige)  [fejet]: felemel, felszeg
 [ingujjat]: felhajt, feltűr, felgyűr
 [ruhát]: felvarr
lehalkít (ige)  felhangosít
lehalkul (ige)  felhangosodik
lehangol (ige)  felvillanyoz, felélénkít, felderít, fellelkesít, feldob szleng
lehangolódott (mn)  felhangolt
lehangolt (mn)  élénk, jókedvű, vidám, víg, feldobott szleng
lehangoltság (fn)  derűlátás, optimizmus, jókedv, örvendezés
lehánt vmiről (ige)  rajtahagy vmin
lehány vhova (ige)  összeszed vhonnan , felvesz
lehanyatlik (ige)  feláll, felegyenesedik, felemelkedik
 [Nap]: felkel, feljön, előbújik
 újjáéled, feltámad, felvirágzik
leheletkönnyű (mn)  mázsás
leheletnyi (mn)  erős, nagy, sok
lehengerel (ige)  alulmarad, veszít
lehervad (ige)  felfrissül, kiegyenesedik
 biz: bízik, remél, lelkesedik
lehet (ige)  tilos, tiltott
lehetetlen (mn)  lehetséges, elképzelhető, lehető, megoldható, keresztülvihető,

megvalósítható
 megengedhető, elviselhető, kényelmes
 muszáj, kell
lehetetlenség (fn)  valóság, realitás, valószínűség
lehető (mn)  lehetetlen

lehetséges (mn)  valószínűtlen, irreális, illuzórikus, abszurd, lehetetlen, kizárt,

elképzelhetetlen, hihetetlen
 megvalósíthatatlan, kivihetetlen
 szükségszerű
leheveredik vhova (ige)  felkel vhonnan , feláll vhonnan
lehiggad (ige)  feldühödik, hisztériázik, megdühödik, nekivadul, heveskedik, forrong,

fortyog, tör-zúz, begurul szleng
 felindul, felizgul
lehiggaszt (ige)  felpaprikáz, feltüzel, felbőszít, felpiszkál biz
lehord (ige)  vhonnan : felhord vhova , felcipel vhova , felvisz vhova
 biz: elismer, megdicsér
lehorgad (ige)  felemelkedik, felszökik, felszáll
lehorgaszt (ige)  [fejet]: felemel, felszeg, felvet
lehorgonyoz vhol (ige)  továbbmegy vhova , elhajózik vhova
 csapong, vándorol, kalandozik
lehoz vhonnan (ige)  felhord vhova , felcipel vhova , felvisz vhova
lehull (ige)  [függöny]: felgördül
lehullat (ige)  felszed
lehuny (ige)  [szemet]: kinyit, felnyit, mereszt
lehurrog (ige)  meghallgat
 éltet, éljenez, megéljenez, megtapsol
lehúz (ige)  felvesz, felölt, felhúz
 szleng: feldicsér, felértékel, felmagasztal
 felvet
 [takarót]: ráterít vkire, vmire
lehűl (ige)  [időjárás]: felmelegszik, enyhül
 átmelegszik, felhevül, megmelegedik, bemelegszik
 begerjed szleng, begurul szleng
 felforr
lehűt (ige)  felmelegít, felolvaszt, felforral
 áthevít, átmelegít, megtüzesít
 fellelkesít, feltüzel, biztat, buzdít, felajz, felcsigáz, stimulál
léhűtő (fn)  dolgos, szorgalmas, tevékeny
leigáz (ige)  felszabadít
 meghódol vkinek
leigázhatatlan (mn)  legyőzhető
leint (ige)  biztat, bátorít
leírt  íratlan
leitat (ige)  kijózanít
lejár (ige)  meghosszabbodik, megnövekszik
 tart, folytatódik
lejárat1 (ige)  dicsér, elismer
lejárat2 (fn)  feljárat, feljáró
lejárat3 (fn)  érvényesség
lejátszik (ige)  felvesz
lejön (ige)  vhonnan : felmegy vhova , feljut vhova , felkapaszkodik vhova
 vmiből : hozzájön vmihez , hozzáadódik vmihez , hozzászámít vmihez

 vmiről : odaragad vmihez , odatapad vmihez , ráragad vmire
lejövetel (ige)  felmenetel
lejt (ige)  emelkedik
lejtő (fn)  emelkedő, kaptató, kapaszkodó
lejut (ige)  vhonnan : felkerül vhova , feljut vhova , felmegy vhova
lekapar (ige)  vhonnan : felhord vhova , feljuttat vhova , felvisz vhova , felragaszt

vhova
lekapcsol (ige)  meggyújt, felgyújt, felkapcsol
 vmiről : rákapcsol vmire , ráakaszt vmire
lekerget (ige)  vhonnan : felzavar vhova , felkerget vhova
lekésik (ige)  elér, elcsíp, elkap
 odaér vhova , megérkezik vhova
lekezel (ige)  elismer, tisztel
lekezelő (mn)  barátságos, elismerő, kollegiális
lekicsinyel (ige)  túlértékel
lekicsinylő (mn)  dicsérő, magasztaló
 hízelgő
lekonyul (ige)  kiegyenesedik, feláll, megmerevedik
 felvidul, felélénkül, felderül vál
lekopik (ige) szleng  marad, időzik, tartózkodik
 kísérget, udvarol, rászáll
leköszön vhonnan (ige)  marad vhol
 felesküszik vmire
leköt (ige)  kibont, kiköt
 untat
 visszamond, lemond, eláll vmitől
lekötelezett (mn)  hálátlan
lekötelező (mn)  udvariatlan, elutasító, modortalan
lekötetlen (mn)  lekötött
lekötött (mn)  lekötetlen, szabad
 likvid, folyósítható
lekötöz (ige)  eloldoz, kioldoz, kiszabadít
lekuporodik (ige)  feláll, felegyenesedik, kinyújtózik
leküzd (ige)  alulmarad vmiben , veszít
leküzdetlen (mn)  leküzdött
leküzdhetetlen (mn)  leküzdhető
leküzdhető (mn)  leküzdhetetlen, legyőzhetetlen, győzhetetlen rég
leküzdött (mn)  leküzdetlen, legyűretlen, megoldatlan
lel (ige) rég  keres
lelappad (ige)  feldagad, felpúposodik, kidudorodik
lelassul (ige)  felgyorsul, megélénkül, megelevenedik
lelécel vhonnan (ige) szleng  marad vhol , kitart
lélegzetelállító (mn)  unalmas
lélegzet-visszafojtva (hsz)  nyugodtan, lazán, természetesen
lélegzik (ige)  meghal, kimúlik, megfullad, elhuny vál
lélek (fn)  test, anyag
 értelem, ész

lélekemelő (mn)  lélekölő, káros, kártékony
léleképítő (mn)  lélekromboló
lélekjelenlét (fn)  riadalom, kétségbeesés, pánik
lélekölő (mn)  lélekemelő, lelkesítő, érdekes
lélekromboló (mn)  léleképítő
lélekszakadva (hsz)  nyugodtan, kényelmesen, komótosan biz
lélektelen (mn)  megértő, segítőkész, emberséges, jólelkű
 művészi, ihletett, esztétikus
lelemény (fn)  fantáziátlanság
leleményes (mn)  élhetetlen, mulya, ügyetlen, tehetetlen, ügyefogyott
 fantáziátlan, gondolatszegény
lelép vhonnan (ige)  felszáll vhova , beszáll vhova , felül vmire , fellép vhova
 marad vhol , kitart
lelkendező (mn)  közönyös, közömbös, unott
 lekicsinylő, elutasító, megvető
lelkes (mn)  közönyös, fásult, hideg, kiégett, egykedvű, apatikus
lelkesedés (mn)  undor, csömör, kiábrándultság, apátia, eltompultság
 utálat, megvetés, elutasítás
 egykedvűség, közömbösség, közönyösség
lelkesedő (mn)  közömbös, fásult, kiégett, egykedvű, eltompult
 lekicsinylő, elutasító, megvető
lelkesít (ige)  lelohaszt, kiábrándít, visszafog, letör, lehűt
lelkész (fn)  laikus
lelketlen (mn)  melegszívű, irgalmas, jólelkű, jószívű
lelketlenség (fn)  jólelkűség
lelki (mn)  testi, fizikai, anyagi, világi, organikus szak, szomatikus szak
 érzéki
lelkierő (fn)  gyengeség, határozatlanság
lelkiismeretes (mn)  lelkiismeretlen
 gondatlan, hanyag, nemtörődöm
lelkiismeretesség (fn)  hanyagság
lelkiismeretlen (mn)  megbízható, lelkiismeretes
lelkiismeretlenség (fn)  becsületesség
lelkipásztor (fn)  laikus
lelohad (ige)  felduzzad, megdagad, bedagad, felpuffad, megduzzad
lelohaszt (ige)  fellelkesít, felvillanyoz, felráz, feldob szleng
lelomboz (ige) szleng  biztat vmire , sarkall vmire , lelkesít
lelombozódik (ige) szleng  szárnyal, fellelkesedik, bizakodik
lelő (ige)  elhibáz, mellélő, mellédurrant biz
lemarad (ige)  vhonnan : felzárkózik vhova , beér vhova , utolér
 vkitől : vezet, megelőz, túltesz vkin lepipál biz
 odaér vhova , elér vhova
lemaradás (fn)  vezetés, előny, fölény, elsőség
lemászik vhonnan (ige)  felmászik vhova , felkaptat vhova
lemegy (ige)  vhonnan : felutazik vhova , feljön vhova
 vhonnan : felmegy vhova , felkúszik vhova
 [Nap, Hold]: felkel, feljön, előbújik

 [falat]: megakad, megszorul
 [ár]: emelkedik, növekszik, felmegy, felszökik
lemerül vhova (ige)  felbukkan vhonnan , feljön vhonnan , előbukkan vhonnan ,

felmerül vhonnan
 úszik, lebeg
lemészárol (ige)  megkímél
lemeztelenít (ige)  felöltöztet
leminősít (ige)  előléptet
lemond (ige)  [megbízatást]: folytat, átvesz, betölt
 megrendel, foglaltat, lefoglal, foglal, rezervál id
 követel, igényel, megszerez
 felesküszik
lemondás (fn)  tobzódás, dőzsölés, hedonizmus
 maradás
 igénylés, igény, megrendelés, foglalás, helyfoglalás
lemorzsolódik vhonnan (ige)  folytat, befejez, végigvisz
 kitart, küzd, helytáll
lemos (ige)  bepiszkol, összepiszkít, beszennyez, bemázol
lendület (fn)  nyugalom
lendületes (mn)  nehézkes, lomha, lagymatag
 letargikus, erőtlen, életunt
lenevel vmiről (ige)  ránevel vmire , rászoktat vmire
lenéz (ige)  feltekint, felpillant, felnéz
 tisztel, megbecsül, becsül, csodál, bámul, bálványoz
lenézés (fn)  tisztelet, megbecsülés, csodálat
lenge (mn)  vastag, meleg, zárt
lenn, lent (hsz)  fenn, fönn, fent, fönt
lenyargal vhonnan (ige)  felnyargal vhova , felrohan vhova , felszalad vhova , felfut

vhova
lényeg (fn)  felszín, látszat, külsőség, külső, forma, formaság
 jelenség
lényegbevágó (mn)  lényegtelen
lényeges (mn)  mellékes, jelentéktelen, apró-cseprő, árnyalatnyi, lényegtelen
lényeglátó (mn)  kukacoskodó, szőrszálhasogató
lényegtelen (mn)  jelentős, döntő, fontos, alapvető, érdemi, lényeges, kulcsfontosságú,

lényegbevágó, létfontosságú, mérvadó, sorsdöntő, kardinális vál
lényegtelenség (fn)  fontosság
lenyel (ige)  kiköp, kihány, kiokád
 biz: kimond, elárul
lenyír (ige)  megnöveszt
lenyírt (mn)  nyíratlan
lenyom (ige)  növel, emel, felsrófol biz
lenyomat (fn)  eredeti
lenyugszik (ige)  felkel, felébred
 feldühödik, felhergelődik, begurul szleng, bepörög szleng
 [Nap, Hold]: feljön, felkel
lenyűgöz (ige)  untat

lenyűgöző (mn)  visszataszító, ellenszenves
 unalmas, érdektelen
leoldoz vmiről (ige)  ráerősít vmire , ráköt vmire , rácsomóz vmire
leolt (ige)  felkapcsol, felgyújt, meggyújt
leomlik (ige)  áll, tart
leönt vmiből (ige)  hozzáönt vmihez , ráönt vmire
lép (ige)  késlekedik, tétovázik, hezitál
 gondolkozik, fontolgat, mérlegel
lepakol (ige)  megrak, felmálház, felpakol
lepattan vhonnan (ige)  megragad vhol , megtapad vhol
 [lövedék]: behatol vhova
lepecsétel (ige)  felbont, feltör, felnyit
lepereg vhonnan (ige)  megtapad vhol , megragad vhol
lepihen (ige)  felébred, felkel
lepipál (ige) biz  lemarad vkitől , alulmarad vkivel szemben , veszít
leplez (ige)  felfed, feltár, kimutat, mutat, éreztet
leplezetlen (mn)  titkolt, burkolt, rejtett, leplezett
leplezett (mn)  nyílt, egyenes, leplezetlen
leporolt (mn)  poros
lépten-nyomon (hsz)  egyszer-egyszer, helyenként
lepusztít (ige)  helyreállít
lepusztult (mn)  felújított
leragad vhol (ige)  elpályázik vhonnan szleng
leragaszt (ige)  kinyit, felbont
lerak (ige)  vhonnan : feltesz vhova , felrak vhova , felpakol vhova
 felvesz, felhúz, felemel
lerakodik (ige)  felpakol, megrak
leránt (ige) szleng  dicsér, elismer, méltat
leráz (ige) biz  vállal
 behálóz
lerészegedik (ige)  kijózanodik
lerészegít (ige)  kijózanít
leró (ige)  tartozik, jön, lóg szleng
 [adót]: beszed
lerobban (ige) szleng  helyrejön, megjavul
 felépül, meggyógyul, felgyógyul
lerohan vhonnan (ige)  felrohan vhova
lerombol (ige)  felépít, megépít, helyreállít, helyrehoz, tataroz
 létrehoz, alkot
 megtart
leromlik (ige)  meghízik, kigömbölyödik, felépül
 javul, növekszik
lerongyolódik (ige)  meggazdagodik
 felruházkodik
leront  javít, szépít
leröpül vhonnan (ige)  rászáll vmire
lerövidít (ige)  meghosszabbít, megnyújt, megtold

lerövidül (ige)  megnyúlik
lesegít vkiről vmit (ige)  felad vkire vmit
lesiklik vhonnan (ige)  felmászik vhova , felkapaszkodik vhova , felmegy vhova
lesimít (ige)  összekócol, összekuszál, összeborzol
lesimul (ige)  összeborzolódik
lesittel (ige) szleng  kienged, kiereszt
lesoványodik (ige)  kikerekedik, kitelik, kigömbölyödik, meghízik, elhízik, elnehezedik
lestrapál (ige) biz  kímél, vigyáz vmire , óv
lestrapálódik (ige) biz  megerősödik
lesújt (ige)  felvidít, felderít, feldob szleng
lesújtó (mn)  [hír]: jó, örvendetes, lelkesítő, felemelő
 [kritika]: elismerő, dicsérő, méltató
lesüllyed (ige)  vhova : felbukkan vhonnan , kiemelkedik vhonnan
 emelkedik, nő, növekszik
 felemelkedik, meggazdagodik, felkapaszkodik
lesüllyeszt (ige)  felemel, kiemel
lesz (ige)  volt, megsemmisül, elenyész, elvész
 elmúlik, eltelik
leszakad vhonnan (ige)  felzárkózik vhova , csatlakozik vhova
 tartozik vhova
leszakít vhonnan (ige)  visszavarr vhova
 visszaragaszt vhova
leszalad (ige)  vhonnan : felszalad vhova , felsiet vhova , felrohan vhova
 [falat]: megakad
leszáll (ige)  vhova : felszáll vhonnan , felemelkedik vhonnan , felröppen vhonnan
 vhonnan : fellép vhova , felszáll vhova , beszáll vhova
 [Nap]: felkel, feljön, feltűnik
 felkavarodik, felrázódik, összezavarodik
 [hőmérséklet]: növekszik, nő, emelkedik
leszállás (fn)  felszállás, indulás, start biz
leszállít (ige)  [árat]: felemel, megemel, növel
leszámít (ige)  beleszámít, hozzászámít, beleért
leszámol (ige)  vmiből : hozzáad vmihez , hozzászámol vmihez
 vkivel : kibékül vkivel , megbékél vkivel
leszárít (ige)  megnedvesít, bevizez
leszármazott (fn)  ős, előd, atya
leszbikus (mn)  heteroszexuális
leszed (ige)  vhonnan : felrak vhova , feltesz vhova , kitesz vhova , feltűz vhova ,

felaggat vhova , felragaszt vhova , ragaszt vhova
 [szőrzetet]: növeszt, hagy
leszeg (ige)  [fejet]: felemel, felvet, felszeg
leszerel (ige)  vhonnan : felszerel vhova , felerősít vhova , rögzít vhova
 [katona]: bevonul, bezupál, berukkol rég
 [katonát]: behív, mozgósít, felfegyverez, újoncoz rég
 hagy, enged, ráhagy
leszerelés (fn)  felszerelés, továbbszolgálás
 fegyverkezés, militarizáció

 mozgósítás
leszerepel (ige)  diadalmaskodik
leszerszámoz (ige)  [lovat]: befog
leszid (ige)  megdicsér, elismer, jutalmaz, agyondicsér biz
leszokik vmiről (ige)  rászokik vmire , hozzászokik

vmihez , megszokik, rákap
vmire biz
leszoktat vmiről (ige)  rászoktat vmire , hozzászoktat vmihez , megtanít
vmire rákapat vmire biz
leszól (ige)  dicsér, elismer, méltányol, áradozik vkiről, vmiről , felmagasztal, tömjénez
leszólás (fn)  dicséret
leszorít (ige)  növel, fokoz, emel
leszúr (ige) szleng  megdicsér, elismer, megjutalmaz
leszűkít (ige)  kitágít, általánosít
lét (fn)  tudat
 nemlét
 pusztulás, halál, vég, elmúlás vál
letagad (ige)  bevall, beismer, elismer, elmond
letagadhatatlan (mn)  kétséges, vitatható
letakar (ige)  kitakar, felfed
letapaszt (ige)  felszakít
letargia (fn)  életöröm, jókedv, vidámság, élénkség, lendület
letargikus (mn)  jókedvű, kedélyes
 életvidám, lendületes, energikus
letarol (ige)  ültet, telepít
letartóztat (ige)  kienged, hazaenged, elenged
létbizonytalanság (fn)  jómód, létbiztonság
létbiztonság (fn)  létbizonytalanság
letegez (ige)  magáz, önöz, tetszikel
leteker (ige)  felgöngyölít, összegöngyöl, felteker, körbeteker
letekercsel (ige)  feltekercsel
letekeredik (ige)  feltekeredik, felcsévélődik
letekint vhonnan (ige)  felnéz vhova , feltekint vhova
letelepedés (fn)  vándorlás
letelepedik (ige)  odébbáll, továbbmegy, felkerekedik, költözik
 vándorol, kóborol, csavarog
letelepít (ige)  áttelepít, kitelepít, elköltöztet
letelepül vhol (ige)  kitelepül vhova , áttelepül vhova , elköltözik vhova
letér (ige)  végigmegy
letérdel (ige)  felemelkedik, feláll, felegyenesedik
leteremt (ige) biz  megdicsér, méltat
leterít (ige)  kitakar
létesít (ige)  megszüntet, megsemmisít, felszámol, eltüntet, eltöröl
 lerombol, lebont, tönkretesz
létesül (ige)  megszűnik, megsemmisül, feloszlik
letesz (ige)  felvesz, felemel, felszed
létezik (ige)  nincs, nincsen, hiányzik
 keletkezik, lesz

 meghal, elhuny vál
 [állat]: kimúlik, megdöglik durva, kipurcan szleng
létező (mn)  elpusztult, elmúlt, halott
 elképzelt, elvont, kitalált, vélt, fiktív
létfontosságú (mn)  lényegtelen, jelentéktelen, másodrendű, mellékes, csip-csup
letilt (ige)  engedélyez, megenged, hozzájárul
letipor (ige)  kímél, óv, vigyáz
letisztít (ige)  bepiszkol, összekoszol, besároz
letisztul (ige)  összezavarodik, felkavarodik
letisztult (mn)  zavaros, zűrös, tisztázatlan
letorkol (ige)  beszéltet, biztat
letör (ige)  [felkelést]: szít, gerjeszt, táplál
 biztat, lelkesít, buzdít
 [árat]: emel, növel
 vmiről : visszailleszt vmire , ráilleszt vmire
letörik (ige)  bízik, reménykedik, bizakodik
letört (mn)  bizakodó, jókedvű, reménykedő, optimista, derűlátó
létrehoz (ige)  megszüntet, megsemmisít, felszámol, eltöröl
létrejön (ige)  megszűnik, meghiúsul, felbomlik, bedöglik biz
létszámbővítés (fn)  létszámcsökkentés, leépítés, létszámstop
létszámcsökkentés (fn)  létszámbővítés, létszámemelés
létszámemelés (fn)  létszámcsökkentés
létszámstop (fn)  létszámbővítés
letűnik (ige)  [Nap]: felkel, felbukkan, előbújik
 elkezdődik, feltűnik, megjelenik
leugrik vhonnan (ige)  felszáll vhova , felugrik vhova , fellép vhova
 felutazik vhova , fellátogat vhova , felruccan vhova biz
leutazik vhova (ige)  felutazik vhova , feljön vhova felruccan vhova biz
leül (ige)  felkel, feláll, felemelkedik
leülepedik (ige)  felkeveredik, felkavarodik, felrázódik, összezavarodik
leülepít (ige)  felkavar, felráz, megmozgat
leültet (ige)  felállít
 kienged, elenged
levág (ige)  vmiről : odavarr vmihez , rátesz vmire , rárak vmire
 vmiből : megtold vmivel
 szleng: dicsér, elismer, méltat
levágat (ige)  megnöveszt, növeszt
levágtat vhonnan (ige)  felrohan vhova , felszalad vhova , felsiet vhova
levakar vmiről (ige)  felhord vmire , odaragaszt vmire , felrak vmire , felken vmire ,

bemázol vmivel
leválaszt vmiről (ige)  összeköt vmivel , ráerősít vmire , felerősít vmire , odatűz

vmihez
 kibővít, hozzátold vmihez , összenyit vmivel , egybenyit vmivel
 visszacsatol vmihez
leválik (ige)  vmiről : ragad vmihez , tapad vmihez , odaragad vmihez , odatapad

vmihez , rajtamarad vmin
 vkiről : ragaszkodik vkihez , ráakaszkodik vkire , csügg vkin

levált (ige)  kinevez, előléptet
levarr (ige)  [varrást]: felbont, felfejt
levegő (fn)  föld
 víz
levegős (mn)  fülledt, áporodott, levegőtlen, dohos
 zsúfolt
levegőtlen (mn)  szellős, tágas, levegős
 áttekinthető, rendezett
leveles (mn)  kopár, száraz, tar
lever (ige)  lelkesít, bátorít, feldob szleng
 győz, legyőz
leverő (mn)  [érzés]: felemelő
levert (mn)  jókedvű, vidám, örvendező, ujjongó, feldobott szleng
 diadalittas vál, győzedelmes rég
levertség (fn)  jókedv, öröm, eufória, eksztázis
leves (mn)  száraz, szárított, összeaszott, aszalt
leveses (mn)  fojtós, száraz
levesz (ige)  vhonnan : feltesz vhova , felrak vhova
 vhonnan : visszarak vhova , visszahelyez vhova
 vmiről : rátesz vmire , ráhelyez vmire , felterít vmire , terít vmire , akaszt vmire ,

felakaszt vmire , feltűz vmire , odatűz vmire , felragaszt vmire
 vmiről : rajtahagy vmin
 vmiből : hozzátesz vmihez , hozzátold vmihez , hozzáad vmihez
 vkiről : ráad vkire , ráhúz vkire , ráterít vkire
 felvesz, felölt, felhúz
levet (ige)  felvesz, felölt, felhúz, belebújik vmibe
levetkőzik (ige)  felöltözik, felöltözködik
levetkőztet (ige)  felöltöztet
levezet (ige)  [lépcső, út]: felvezet vhova , felvisz vhova
 [személyt]: felkísér
 [indulatot]: kelt, szül, gerjeszt
levezetett (mn)  eredeti, elsődleges, primer id
levisz (ige) vhonnan  felcipel vhova , felhord vhova , felszállít

vhova , felvisz
vhova
 felvezet vhova , felkísér vhova
 [árat]: növel, emel
levitézlett (mn)  sikeres, virágzó, prosperáló
 korszerű, modern, időszerű, nyerő biz, menő szleng
levizsgázik (ige)  megbukik, elhasal biz
 [átvitt]: megfelel, helytáll
levon vmiből (ige)  hozzáír vmihez , hozzászámol vmihez , hozzáad vmihez ,
kiegészít vmivel
levonás (fn)  hozzáadás, növelés, kiegészítés
 pótdíj, felár
lezajlik (ige)  megszakad, félbeszakad
lezár (ige)  kinyit, felnyit, kitár
 felszabadít, felold, megnyit

 folytat, elnapol, elhalaszt, elhúz
 kezd
lezáratlan (mn)  lezárt, befejezett
lezáródik, lezárul (ige)  kinyílik, felnyílik, felpattan
 folytatódik, elhúzódik
lezárt (mn)  lezáratlan, befejezetlen, töredékes
lezavar (ige)  vhonnan : felhív vhova
 elhúz, elnyújt
lezuhan (ige)  emelkedik, felemelkedik, felmegy, felszökik
lezüllik (ige)  tökéletesedik, felemelkedik, nemesedik, megnemesedik
lezser (mn)  merev, szoros, testhezálló biz
 szigorú, pontos, lelkiismeretes, fegyelmezett, pedáns, rigolyás
lezserség (fn)  fegyelem, kötelességtudás, pontosság, pedantéria
liberális (mn)  konzervatív, hagyományőrző
 szigorú, kemény
liberalizmus (fn)  konzervativizmus, hagyományőrzés
 fanatizmus
 szigor, keménység
likacsos (mn)  tömör, tömött, homogén, kompakt id
likvidál (ige)  létrehoz, alapít, alkot
liliputi (mn és fn)  óriás, langaléta, behemót
limlom (fn)  érték, kincs
link (mn) szleng  becsületes, megbízható
lírai (mn)  prózai, realisztikus, száraz
lobbanékony (mn)  egykedvű, fásult
 higgadt, nyugodt, hidegvérű, óvatos
lobog (ige)  [tűz, szenvedély]: pislákol, parázslik
locsogás (fn)  titoktartás, hallgatás, diszkréció vál
lógás (fn)  munka, tevékenység, sürgés-forgás
logikátlan (mn)  következetes, ésszerű, logikus, konzekvens id
logikátlanság (fn)  ésszerűség
logikus (mn)  következetlen, összefüggéstelen, értelmetlen, illogikus, logikátlan, alogikus

id
lohad (ige)  dagad, duzzad, püffed, puffad
 erősödik, fokozódik, növekszik, éled
lohadt (mn)  dagadt, duzzadt, püffedt, púpos
lóhalálában (hsz)  ráérősen, kényelmesen, komótosan biz
lohaszt (ige)  gerjeszt, szít, élénkít
 dagaszt
lohol (ige)  ballag, mendegél, sétál
lojális (mn)  hűtlen, szószegő, illojális, pártütő, rebellis rég
lojalitás (fn)  hűtlenség, illojalitás
lokális (mn)  országos, nagyszabású
lombhullás (fn)  kikelet
lombos (mn)  kopár, lombtalan, száraz, csupasz, tar
lombosodik (ige)  szárad, fonnyad
lombtalan (mn)  lombos
lomha (mn)  fürge, gyors, serény, virgonc, lendületes, könnyed

lomhaság (fn)  gyorsaság
lompos (mn)  rendes, gondozott, ápolt
 gondos, precíz, pontos
lopva (hsz)  nyíltan, nyilvánosan, egyenesen
lottyadt (mn)  [gyümölcs]: éretlen, kemény, zöld
 [test]: feszes, izmos, szikár
lovagias (mn)  udvariatlan, tapintatlan, lovagiatlan
lovagiatlan (mn)  udvarias, lovagias, gáláns vál
lötyög (ige)  [ruhadarab]: ráillik, passzol biz
lötyögős (mn)  passzentos biz
lucskos (mn)  száraz, szikkadt, aszott
ludas (mn) biz  ártatlan, bűntelen, vétlen
lumen (fn) biz  tökfej, tökfilkó, seggfej durva
lusta (mn)  dolgos, munkás, serény, szorgalmas, tevékeny, törekvő, aktív
 friss, fürge, eleven, ruganyos
lustálkodik (ige)  dolgozik, serénykedik, mozgolódik, foglalatoskodik, buzgólkodik,

sürög-forog, fáradozik, gürcöl, hajt biz
lustaság (fn)  iparkodás, igyekvés, szorgalom, buzgalom, munkakedv
luxus (fn)  szegénység, nyomor, nélkülözés
luxuslakás (fn)  nyomortanya
luxusnegyed (fn)  nyomornegyed
lüke (mn) biz  ügyes, talpraesett, rátermett

Ly
lyukacsos (mn)  tömör, tömött, kompakt id
lyukas (mn)  [fog]: ép, hibátlan
lyukaszt (ige)  betöm, betapaszt, bedug

M
ma I. (hsz)  tegnap, múltkor, réges-rég
 holnap
ma II. (fn)  múlt
 jövő, jövendő
macerál (ige) biz  leszáll vkiről szleng
mackós (mn) biz  légies, nőies, párductestű, kecses vál
macskaasztal (fn) biz  asztalfő
macskakaparás (fn) biz  gyöngyírás, gyöngybetű
madárijesztő (fn) pej  [nő]: bombázó szleng
madártávlat (fn)  békaperspektíva
mafla (mn)  életrevaló, talpraesett, szemes, szemfüles, ügyes, agyafúrt
mag (fn)  héj, burok
 gyümölcs, termény
 periféria id
maga (nm)  más
magabiztos (mn)  bátortalan, félénk, félszeg,
 bizonytalan, kishitű
magabiztosság (fn)  határozatlanság
magafajta (mn)  másfajta
magán (mn)  állami, hivatalos, közösségi, szolgálati, vállalati
magáncélú (mn)  közérdekű
magánélet (fn)  közélet, nyilvánosság
magánépület (fn)  középület
magánérdek (fn)  közérdek, közcél, közjó
magánérdekű (mn)  közérdekű
magángyűjtemény (fn)  közgyűjtemény
magánhangzó (mn)  mássalhangzó, konszonáns szak
magánjellegű (mn)  nyilvános
magánjog (fn)  közjog
magánkívül (hsz)  higgadtan, megfontoltan, lélekjelenléttel
magánkórház (fn)  közkórház
magánkönyvtár (fn)  közkönyvtár
magánokirat (fn)  közokirat
magános (mn)  társas, családos, házas
magánosít (ige)  államosít
magánosítás (fn)  államosítás
magánszemély (fn)  közület
magántermészetű (mn)  nyilvános, közös

magánterület (fn)  közterület
magántulajdon (fn)  köztulajdon
magánút (fn)  közút
magánügy (fn)  közügy
magány (fn)  társaság, közösség, család
magányos (mn)  csoportos
 társas, társasági
 családos, házas
magányosság (fn)  társaság, közösség, család
magas (mn)  alacsony, kistermetű, törpe, pici
 [hang]: mély, öblös, vastag
 érthető, világos, áttekinthető
magasföld (fn)  mélyföld, alföld
magaslat (fn)  mélyedés, völgy, síkság
magasröptű (mn)  közönséges, hétköznapi, alantas rég
 érthető, közérthető
magasság (fn)  mélység, mély
 szélesség
magasztal (ige)  becsmérel, gyaláz, átkoz, mocskol, ócsárol, csepül, elmarasztal, szid,

fedd, ledorongol, ostoroz, pirongat, éget szleng, legyaláz táj
magasztos (mn)  közönséges, alpári, alantas rég
magatehetetlen (mn)  cselekvőképes, tetterős, életrevaló, egészséges
 rátermett, ügyes
magáz (ige)  tegez, letegez
magázódás (fn)  tegeződés, tegezés
magázódik (ige)  tegeződik
mágnás (fn)  kisbirtokos
magos (mn)  kimagozott, magtalan
magtalan (mn)  termékeny, nemzőképes, potens rég
 [gyümölcs]: magos
magtalanság (fn)  termékenység, fertilitás id
magvas (mn)  szószátyár, terjengős, felületes
 semmitmondó
magyarán (hsz)  kertelve, köntörfalazva, körmönfontan
magyaráz (ige)  ködösít
magyarkodó (mn)  kozmopolita
magyaros (mn)  [kifejezés]: magyartalan
 [étel]: könnyű, franciás, diétás
 [verselés]: időmértékes
magyartalan (mn)  [kifejezés]: magyaros
mai (mn)  régi, hajdani, egykori, archaikus, muzeális, őskori biz, ásatag pej
 elavult, ódivatú, ódon, idejétmúlt
 tegnapi
 jövőbeli, jövendő, későbbi
majd (hsz)  most, azonnal, tüstént, legott, nyomban, rögvest, menten, mindjárt
majdan (hsz)  egykor, régen, korábban
 jelenleg, most
majdani (mn)  korábbi, hajdani, egykori

 jelenlegi, jelen, mostani
majdnem (hsz)  pontosan, hajszálra
 teljesen, egészen
makacs (mn)  bizonytalan, engedékeny, formálható, engedelmes, tűrőképes
makacskodik (ige)  enged vkinek, vminek , alkalmazkodik vkihez, vmihez
makacsság (fn)  engedékenység, rugalmasság
 engedelmesség
makkegészséges (mn)  nagybeteg, beteg, gyenge
makrancos (mn)  engedelmes, szelíd, szófogadó, kezes
makrokozmosz (fn)  mikrokozmosz
makroszkopikus (mn)  mikroszkopikus, miniatűr, apró
mákszemnyi (mn)  nagy, óriási
makulátlan (mn)  piszkos, bepiszkított, szennyes, foltos
 erkölcstelen, romlott, tisztátalan
malac I. (fn) biz  pech, balszerencse, balsiker, malőr biz
malac II. (mn) biz  szalonképes, illedelmes
málé (mn)  értelmes, talpraesett, eleven, tűzrőlpattant
malícia (fn)  jóindulat, tapintat
maliciózus (mn)  kedves, jóleső, tapintatos, megértő
mállik (ige)  összeáll
malőr (fn) biz  szerencse, mázli biz, malac rég
mama (fn) biz  apa, papa biz
 gyerek
mamlasz (mn)  talpraesett, rátermett, ügyes
mámor (fn)  józanság, körültekintés
mámorító (mn)  kiábrándító
mámoros (mn)  józan, tiszta, hűvös
 lehangolt, kiábrándult, kijózanodott
mámorosító (mn)  frissítő, üdítő
 taszító, kiábrándító
manapság (hsz)  régente, egykor
 réges-rég
manifesztálódik (ige) vál  lappang vhol , rejtőzik vhol , megbújik vhol
manó (fn)  óriás, kolosszus vál
manuális (mn) id  mechanikus, gépi, gyári
manufaktúra (fn) szak  nagyipar
mar (ige)  cirógat, simogat
már (hsz)  még
marad (ige)  elmúlik, megsemmisül, tönkremegy
 vhol : megy vhova , elmegy vhova , eltűnik, eliramodik, megszökik, megugrik,

elmenekül, eliszkol, elillan, eltakarodik, elpucol biz, meglóg biz, elpárolog biz, elpályázik
szleng, lelécel szleng
 vhol : átjön vhova , átszökik vhova , átáll vhova
 vhol : elköltözik vhova
 vmiből : elfogy, kiapad, kifúj szleng
maradandó (mn)  mulandó, átmeneti, ideiglenes, tünékeny, kérészéletű vál
maradéktalan (mn)  hiányos, részleges, félkész, csonka

maradhatnék (fn)  mehetnék
maradi (mn)  haladó, modern, divatos
marasztal (ige)  elküld vhonnan , kiebrudal biz vhonnan
marcona (mn)  békés, szelíd, barátságos
marginális (mn)  lényeges, fontos, központi, érdemi, sarkalatos
marha (mn) durva  okos, értelmes, eszes
máris (hsz)  később, sokára
markáns (mn)  lágy, határozatlan, jellegtelen
márkás (mn)  bóvli, ócska, vacak
 hamisított, gagyi szleng
markol (ige)  elenged
markos (mn) táj  gyenge, nyápic, vézna
maroknyi (mn)  seregnyi, sok, töméntelen
más (nm)  ugyanaz, azonos, egyenlő, egyazon
 egyforma
 maga
másfajta (nm)  magafajta, egyívású
másféle (nm)  egyező, egyforma, azonos
másfelől (hsz)  egyfelől, egyrészt
máshogy, máshogyan (hsz)  ugyanígy, azonosan, egyformán
máshol (hsz)  ugyanott
másik (nm)  egyik
másként, másképp, másképpen (hsz)  ugyanúgy
máskor (hsz)  ugyanakkor
más-más (nm)  egyforma, azonos, homogén
másmilyen (nm)  ugyanilyen
másnap (fn)  aznap
másnapos (mn)  színjózan
másodlagos (mn)  elsődleges, fő, alapvető, pótolhatatlan
másodmagával (hsz)  egyedül, egymaga
másodosztályú (mn)  kiváló, kiemelkedő
másodpéldány (fn)  eredeti, igazi, valódi
másodrangú (mn)  elsőrangú, kiváló, kiemelkedő
másodrendű (mn)  elsőrendű, létfontosságú
másodsorban (hsz)  főként
másol (ige)  megalkot
másolat (fn)  eredeti, igazi, valódi
másolt (mn)  eredeti, valódi
másrészről, másrészt (hsz)  egyrészről, egyrészt, egyfelől
mássalhangzó (fn)  magánhangzó, vokális szak
másutt (hsz)  ugyanott
másvilág (fn)  evilág
maszatos (mn)  tiszta, patyolattiszta
maszek (mn) biz  állami, hivatalos
mászik (ige)  siet, iparkodik, szalad
maszkíroz (ige)  leleplez, feltár, megmutat
masszív (mn)  könnyű, billenékeny, ingatag, roskatag
 filigrán, törékeny, légies

matéria (fn) rég  szellem
materiális (mn)  anyagtalan, immateriális id
 szellemi, lelki, spirituális
materialista (mn)  idealista
materializmus (fn)  idealizmus
matriarchátus (fn) szak  férfiuralom, patriarchátus szak
matróz (fn)  hajóskapitány, kapitány
matt (mn)  fénylő, fényesített, tükörfényes, csillogó, ragyogó
maxi (mn)  mini
maximális (mn)  minimális, legalacsonyabb, legkisebb
maximum (hsz)  minimum, legalább, legkevesebb
máz (fn)  beltartalom, belbecs vál
mázas (mn)  mázatlan
mázatlan (mn)  mázas
mázli (fn) biz  pech, szerencsétlenség, balszerencse, malőr biz, szívás szleng
mazochizmus (fn)  szadizmus
mázsás (mn)  könnyű, habkönnyű, leheletkönnyű
mazsola (fn és mn) biz  gyakorlott, rutinos
mechanikus (mn)  kézi, manuális id
 alkotó, kreatív, önálló
meddő  [talaj]: termő, zsíros
 fogamzásképes, termékeny, szapora táj
 állapotos, terhes, várandós
 [tevékenyság]: produktív, áldásos, sikeres, eredményes, gyümölcsöző, hasznos
meddőség (fn)  termékenység, fertilitás id
medence (fn)  domborulat, kiemelkedés
még (hsz)  már
megacélosodik (ige)  elpuhul, elhájasodik
megacéloz (ige)  meglágyít, elerőtlenít, megpuhít, megvisel
megad vkinek (ige)  megtagad vkitől , megvon vkitől
 tartozik vmivel vkinek , lóg vmivel vkinek szleng
 követel vkitől , kér vkitől
 visszautasít
megadás (fn)  tartozás
 megtagadás
visszautasítás
 ellenállás, küzdés, kitartás, győzelem
megagitál (ige)  lebeszél vmiről , eltanácsol vmitől , elriaszt vmitől
megágyaz (ige)  beágyaz
megajándékoz (ige)  meglop, kifoszt, megkopaszt biz, megvág biz
megakad (ige)  vhol : továbbjut, továbbhalad, továbbmegy
 lecsúszik, leszalad, lemegy
 végigmond, folytat
megakadályoz (ige)  elősegít, serkent, támogat, patronál
 megenged, engedélyez
 eltűr, elvisel
megakaszt (ige)  továbbenged, segít

megalakít (ige)  feloszlat, megszüntet, felszámol
megalakul (ige)  feloszlik, megszűnik, felbomlik
megalapít (ige)  megszüntet, feloszlat, felszámol
megalapozatlan (mn)  megalapozott, indokolt, jogos
megalapozott (mn)  megalapozatlan, jogtalan, indokolatlan, megokolatlan, alaptalan
 átgondolatlan, kusza, zavaros
megaláz (ige)  felemel, megdicsőít, felmagasztal, méltat
megalázás (fn)  tiszteletadás
megalázkodás (fn)  önérzet
megalázkodó (mn)  önérzetes, öntudatos, büszke, gőgös
megalázó (mn)  felemelő, megtisztelő, dicsőséges
megaláztatás (fn)  elismerés, megtiszteltetés, felmagasztalás
megáld (ige)  megátkoz, elátkoz, megront
megalkot (ige)  megsemmisít, megszüntet, lerombol, szétrombol
megalkuvó (mn)  elvhű, gerinces, kemény
 lázadó, harcos
megáll (ige)  halad, megy, jár
 működik
 folytatódik, elindul
 eldől
 megdől, lelepleződik, elbukik
megállapított (mn)  tetszőleges
megállapodás (fn)  nézeteltérés, ellentét, véleménykülönbség, vita, viszály
 tiltakozás
megállapodik (ige)  vhol : vándorol, csavarog, költözködik, költözik
 vkivel : alkudozik vkivel , perel, pereskedik vkivel
megállapodott (mn)  zűrös, rendezetlen, zavaros
 éretlen, komolytalan, zöldfülű
megállás (fn)  folyamatosság, folytonosság
megállít (ige)  megindít, bekapcsol, meghajt
megalvad (ige)  felolvad, feloldódik
megalvaszt (ige)  megolvaszt
megannyi (nm) rég  kevés
megárad (ige)  [folyó]: leapad, visszahúzódik
megárt vkinek (ige)  használ vkinek
megátalkodott (mn) vál  befolyásolható, engedelmes, szófogadó
 bűnbánó, töredelmes, őszinte
megátkoz (ige)  megáld
megavasodik (ige)  eláll
megázik (ige)  megszárad, megszikkad
megbánt (ige)  kiengesztel, megbékít, megkövet rég
megbarátkozik (ige)  vkivel : elfordul vkitől , elhidegül vkitől , elpártol vkitől
 vmivel : vonakodik vmitől , húzódozik vmitől , ellenáll vminek
megbecstelenít (ige)  felmagasztal, feldicsér
megbecsül (ige)  lebecsül, lenéz, leszól, ócsárol, gyaláz
 elherdál, elveszteget, elprédál rég
 kiszámít, megmér

megbecsülés (fn)  lenézés, lebecsülés, megvetés, gúny
 számítás, kalkuláció
megbékél (ige)  vkivel : összecsap vkivel , összetűz

vkivel , csatázik vkivel ,
csatározik vkivel összebalhézik vkivel szleng
 vmivel : hadakozik vmi ellen , harcol vmi ellen , küzd vmi ellen
 haragszik, dúl-fúl, felháborodik, felmérgesedik
megbékít (ige)  vkivel : összeveszít vkivel , uszít vki ellen
 megharagít, felizgat, felszít, felpaprikáz, felpiszkál biz
megbéklyóz (ige)  felszabadít, felold
megbékül (ige)  mérgelődik, bosszankodik, dühöng
 vmivel : ellenáll vminek , tiltakozik vmi ellen , lázad vmi ellen
megbélyegez (ige)  elfogad, tolerál
megbélyegzés (fn)  elnézés
megbénít (ige)  ösztönöz, sarkall, bátorít
 támogat, pártol, segít
megbénul (ige)  [forgalom]: megindul, zajlik
megbetegedés (fn)  meggyógyulás
megbetegedik, megbetegszik (ige)  meggyógyul, felépül
megbetegít (ige)  meggyógyít, kigyógyít, kikúrál, helyrehoz
megbicsaklik (ige)  helyreugrik
megbilincsel (ige)  kiszabadít, elenged
megbillen (ige)  visszaáll
megbírál (ige)  elismer, megdicsér
megbirkózik vkivel (ige)  alulmarad vkivel szemben , veszít vkivel szemben
megbízhatatlan (mn)  szavahihető, korrekt, kötelességtudó, lelkiismeretes, sziklaszilárd,
megbízható
megbízhatatlanság (fn)  komolyság
megbízható (mn)  szélhámos, felelőtlen, megbízhatatlan, kerge, szeleburdi, széllelbélelt,
svihák biz, link szleng, simlis szleng
 csalfa, ingatag, állhatatlan
 [információ]: téves, bizonytalan, hamis, kétes biz
megbízik vkiben (ige)  gyanakszik vkire
megbizonyosodás (fn)  csalódás
megbizonyosodik vmiről (ige)  kételkedik vmiben
megbocsát vkinek vmiért (ige)  haragszik vkire vmiért , megorrol vkire vmiért ,
megneheztel vkire vmiért , orrol vkire biz, felhánytorgat vkinek pej
 megfizet vkinek vmiért , megtorol, megbosszul, megbüntet vmiért , megfenyeget
vmiért
megbocsátás (fn)  büntetés, ítélet
 bosszú, bosszúszomj, bosszúállás, megtorlás
 bocsánatkérés
megbocsáthatatlan (mn)  jóvátehető, megbocsátható, bocsánatos, menthető, elnézhető
megbocsátható (mn)  [bűn]: halálos, főbenjáró, megbocsáthatatlan
megbokrosodik (ige)  megszelídül, lecsillapodik, megnyugszik
megboldogult (mn és fn) vál  élő
megbolondít (ige)  kijózanít, kiábrándít
megbont (ige)  összerak, összeilleszt

 összekovácsol, összeköt
megbosszul (ige)  megbékél, megbocsát vkinek , megkönyörül vkin
megbosszult (mn)  bosszulatlan
 megbocsátott
megbotránkozik (ige)  egyetért, helyesel, jóváhagy
megbújik (ige)  előjön, előlép, kiáll
megbukik (ige)  működik, boldogul, virágzik, prosperál
 nyer, győz
 átmegy, levizsgázik
megbuktat (ige)  átenged, továbbenged
 megerősít, megszavaz, segít, támogat, patronál
megbutul (ige)  megokosodik
megbűnhődik (ige)  megúszik, elkerül
 bűnöz
megbüntet (ige)  megjutalmaz, megdicsér, elismer
 megkegyelmez vkinek , megkönyörül vkin
megcáfol (ige)  igazol, tanúsít
 kimutat, bebizonyít
megcáfolhatatlan (mn)  ingatag, vitatható, cáfolható, megcáfolható, kétséges, kétes biz
megcáfolható (mn)  megcáfolhatatlan
megcáfolódik (ige)  beigazolódik
megcirógat (ige)  megver, elver
megcsappan (ige)  megnő, növekszik, megfiadzik, emelkedik
megcsinál (ige)  félbehagy, abbahagy, elfektet, szabotál
megcsodál (ige)  lenéz
megcsonkított  csonkítatlan
megcsontosodott  rugalmas, nyitott, flexibilis id
megcsömörlik vmitől (ige)  rákap vmire biz
megcsúnyul (ige)  megszépül, kivirul
megdagad (ige)  leapad, visszahúzódik, lelohad
megdermed (ige)  átmelegszik, átforrósodik, áthevül
 kiolvad, kienged, fölenged
 elolvad, megolvad, szétolvad
 megkönnyebbül, fellélegzik, felenged
megdermeszt (ige)  felolvaszt, elolvaszt
megdicsér (ige)  megszid, összeszid, rászól vkire , rendreutasít, elmarasztal, megbírál,

megkritizál, megfedd, megdorgál, rápirít vkire , megró vál, rárivall vkire vál,
megpirongat táj, lebarnít biz, legorombít biz, leteremt biz, leszúr szleng, lebaltáz szleng
megdicsőül (ige)  megszégyenül
megdob vkit vmivel (ige) szleng  elvesz vmit vkitől , elkér vmit vkitől , ellop vmit
vkitől
megdorgál (ige)  megdicsér, felmagasztal, elismer
megdől (ige)  visszabillen, visszaáll
 [hatalom]: megerősödik, megszilárdul
 [elmélet]: bebizonyosodik
megdönt (ige)  [uralmat, hatalmat]: támogat, megszilárdít
megdönthetetlen  kérdéses, vitatható, ingatag

megdördül (ige)  elhallgat, elnémul, elcsöndesedik
megduzzad (ige)  lelohad, lemegy
megdühödik (ige)  lehiggad, megnyugszik, lecsillapodik
megédesít (ige)  megkeserít
megedz (ige)  elpuhít, elgyengít
 meglágyít
megedződik (ige)  elpuhul, elgyengül
megegyezés (fn)  vitatkozás, vita, összeütközés, perpatvar, összetűzés, viszály
 eltérés, különbözőség, különbség, kontraszt vál
megegyezik (ige)  vkivel : vitatkozik vkivel , vitázik vkivel , ellenkezik vkivel ,

összeütközik vkivel , hadakozik vkivel , torzsalkodik vkivel , perlekedik vkivel
 vkivel : alkudozik vkivel
 vmivel : különbözik vmitől , eltér vmitől , divergál vmitől szak
megegyező  eltérő, különböző, más, ellentett
 összeegyeztethetetlen
megéhezik (ige)  eltelik, jóllakik
megél (ige)  kipusztul, kihal, megsemmisül
megelégedés (fn)  kielégítetlenség, nyugtalanság
megelégedett (mn)  boldogtalan, békétlen, elégedetlen
megelégedik (ige)  méltatlankodik, háborog, zúgolódik, elégedetlenkedik, lázadozik
megélénkül (ige)  elfárad, ellankad vál, lelombozódik szleng
 lelassul, visszaesik, elsekélyesedik
megélesít (ige)  kicsorbít
megelevenedik (ige)  [érzés]: elhal, elhomályosul
megélezett (mn)  csorba
megéljenez (ige)  lehurrog, kifütyül, lepisszeg
megelőz (ige)  lemarad, leszakad, lecsúszik
megelőző (mn)  későbbi, jövendő, következő, elkövetkező
 utólagos, pótlólagos
 gyógyító, kezelő, ápoló
megelőzően (hat-ragos mn)  később, utóbb
megemel (ige)  leenged, leszállít, csökkent
megemelkedik (ige)  leereszkedik
megemésztett (mn)  emésztetlen
megemészthetetlen (mn)  emészthető, megemészthető
megemészthető (mn)  emészthetetlen, megemészthetetlen
megemlékezik vkiről, vmiről (ige)  elfelejt, mellőz
megemlít (ige)  elhallgat, titkol, rejteget
megenged (ige)  tilt, megtilt, megtagad, megszab
megengedett (mn)  tiltott, jogtalan, illegális
megengedhetetlen (mn)  megengedhető, lehetséges
 törvényes, legális
megengedhető (mn)  törvénytelen, illegális
 lehetetlen, megengedhetetlen
megengesztel (ige)  megharagít, megbánt
megengesztelődik (ige)  haragszik vkire vmiért , neheztel vkire vmiért , pukkadozik,

pukkad biz

megenyhül (ige)  megdermed, megfagy, befagy, megszilárdul
 megszigorodik, megkeményedik
 felháborodik, megmérgesedik
megépít (ige)  lebont, lerombol, ledönt
megérdeklődik (ige)  tájékoztat
megérdemelt (mn)  jogtalan, igazságtalan, érdemtelen
megered (ige)  eláll
megereszt (ige)  megszorít, meghúz, megfeszít
 elzár
megérkezés (fn)  elindulás
megérkezik (ige)  elindul, távozik, elutazik, elmegy
megerőltet (mn)  kímél, óv, vigyáz vmire
megerőltetés (fn)  pihenés, nyugalom
megerőltető (mn)  könnyű, pihentető, kímélő
megerősít (ige)  elbizonytalanít, megingat, eltántorít
 cáfol, rácáfol vmire , meghazudtol, megkérdőjelez, vitat
 megold, meglazít
 kimerít, legyengít, megvisel
 gyengít, meggyengít, csökkent, korlátoz, mérsékel
megerősítés (fn)  elbizonytalanítás
 cáfolat, tagadás
megerősödik (ige)  elpuhul, legyengül, lestrapálódik biz
 elsorvad
 lefogy, lesoványodik
megért (ige)  félreért, félrehall
megértés (fn)  félreértés, tévedés
 részvétlenség, közöny
 értetlenség
megértet (ige)  félremagyaráz
megértő (mn)  részvétlen, közömbös, önző, intoleráns id
megesket (ige)  [házasulandókat]: szétválaszt
megesküszik vkivel (ige)  elválik vkitől , szétköltözik
megeszik (ige)  meghagy, piszkál, turkál pej
megetet (ige)  éheztet, koplaltat
megfagy (ige)  felolvad, elolvad, szétolvad, felenged
 felmelegszik, kienged, átmelegedik, megizzad
megfagyaszt (ige)  megolvaszt, elolvaszt, kienged, felmelegít
 megtüzesít, felforrósít
megfázik (ige)  kigyógyul, meggyógyul
megfedd (ige)  megdicsér
megfegyelmez (ige)  hagy, enged
 megjutalmaz, kényeztet, babusgat biz
megfejt (ige)  [rejtvényt]: kitalál, felad
 elrejt
megfejtés (fn)  talány, feladat, kérdés
megfejthetetlen (mn)  megfejthető, kézenfekvő, nyilvánvaló, triviális rég
megfejthető (mn)  megfejthetetlen, megoldhatatlan, titokzatos, rejtélyes
megfeketedik (ige)  kifehéredik

megfékez (ige)  enged, hagy
 biztat vmire , bátorít vmire , buzdít vmire
 megsarkantyúz
megfeledkezik, megfelejtkezik vkiről, vmiről

(ige)  emlékszik vkire, vmire ,
visszaemlékezik vkire, vmire
megfelel (ige)  vkinek : hallgat
 vminek : felad, megfutamodik vmi elől , meghátrál vmi elől
 vminek : eltér vmitől , különbözik vmitől
megfelelő (mn)  alkalmatlan, használhatatlan, célszerűtlen
 diszharmonikus, elütő, inkongruens id
 helytelen, rossz, méltatlan
 elégtelen
megfelelően (hat-ragos mn)  rosszul, elfogadhatatlanul, helytelenül
megfélemlít (ige)  felbátorít
megfelez (ige)  megdupláz, megkétszerez, megkettőz, kettőz
megfellebbez (ige)  elfogad, belenyugszik vmibe , beletörődik vmibe
megfellebbezhetetlen (mn)  megfellebbezhető, megtámadható, vitatható
megfellebbezhető (mn)  megfellebbezhetetlen, jogerős, visszavonhatatlan
megfen (ige)  kicsorbít
megfeneklik (ige)  [hajó]: úszik, halad, megy
[tárgyalás]: folytatódik
megfenyeget (ige)  megbocsát
megfenyít (ige)  megdicsér
 megkegyelmez, megkönyörül
megfér (ige)  összevész, veszekszik, torzsalkodik
 ellenkezik, ellentmond
megfertőz (ige)  fertőtlenít
 kigyógyít
megfésül (ige)  összekócol, összeborzol, borzol, összekuszál
megfeszít (ige)  ellazít, kienged, megereszt
megfeszített (mn)  [munka]: tessék-lássék, lomha
 elernyedt, laza
megfeszül (ige)  elernyed, ellazul, kienged, meglazul
megfiadzik (ige)  [pénz]: megcsappan, elfogy
megfiatalít (ige)  megöregít
megfiatalodik (ige)  megöregszik, elhasználódik, korosodik
megfizet (ige)  tartozik, lóg szleng
 megbocsát, megenyhül, megkönyörül
megfizethetetlen (mn)  megfizethető, megfelelő, olcsó, értéktelen, bóvli
megfizethető (mn)  megfizethetetlen, drága
megfog (ige)  elenged, kiejt, letesz
 elszalaszt
 untat
 enged, hagy
 kienged, elereszt
 hajszol, kerget, űz
megfogad (ige)  elküld, felmond

 megszeg, felbont
 visszautasít
megfogamzik (ige)  elvetél
megfoghatatlan (mn)  konkrét, kézzelfogható, fizikai, megfogható
megfogható (mn)  felfoghatatlan, érthetetlen, rejtélyes, megfoghatatlan
megfogyatkozik (ige)  nő, növekszik, szaporodik, elszaporodik
 erősödik, fokozódik
megfontol (ige)  elsiet, elkapkod, elhamarkodik
megfontolás (fn)  meggondolatlanság, hebehurgyaság, kapkodás
megfontolatlan (mn)  megfontolt, előrelátó
megfontolt (mn)  megfontolatlan, meggondolatlan, elővigyázatlan, óvatlan, szeleburdi,
széllelbélelt, szertelen, hebehurgya, hóbortos, bolondos, csacsi, csacska, dőre vál, botor

vál
 [lépés]: korai, hirtelen, elhamarkodott
 vakmerő, könnyelmű
megfoszt vmitől (ige)  ellát vmivel , megajándékoz vmivel , megjutalmaz vmivel ,

elhalmoz vmivel , felruház vmivel megdob vmivel szleng
megfullad (ige)  lélegzik
megfúr (ige) biz  elősegít, támogat, pártol
megfutamodás (fn)  helytállás
megfutamodik vki elől, vmi elől (ige)  szembeszáll vkivel , megküzd vkivel, vmivel ,

megütközik vkivel , megverekedik vkivel , megverekszik vkivel
meggátol (ige)  elősegít, elindít, támogat, pártol
meggazdagít (ige)  elszegényít
meggazdagodás (fn)  elszegényedés
meggazdagodik, meggazdagszik (ige)  elszegényedik, lerongyolódik, lecsúszik,

legatyásodik biz
meggebed (ige) durva felfrissül, feléled
meggémberedik (ige)  fölenged, kilazul
meggondol (ige)  kitart vmi mellett
 elsiet, elkapkod, elhamarkodik
 eltéveszt, elhibáz, elvét
meggondolatlan (mn)  megfontolt, óvatos, kötelességtudó, előrelátó, körültekintő,

elővigyázatos
 átgondolt, tervszerű, meggondolt
meggondolt (mn)  megalapozatlan, korai, elhibázott, felszínes
 hűbelebalázs, óvatlan, kapkodó, meggondolatlan, kelekótya biz
meggörbed (ige)  kiegyenesedik
meggörbít (ige)  kiegyenesít
meggörbül (ige)  kiegyenesedik, kinyújtózik
meggörnyed (ige)  kiegyenesedik, feláll
meggyaláz (ige)  megkövet rég
 tisztel, becsül
meggyanúsít (ige)  megvéd, kiáll vki mellett
meggyengít (ige)  megszilárdít, megerősít
meggyengül (ige)  felfrissül, megerősödik
meggyilkol (ige)  megkegyelmez vkinek

meggyógyít (ige)  megbetegít, megront, megsebez
meggyógyul (ige)  megbetegszik, lebetegedik, megfázik, meghűl
 [seb]: elgennyed, meggyűlik
meggyógyulás (fn)  megbetegedés
meggyón (ige)  titkol, elhallgat, rejteget
 meggyóntat
meggyóntat (ige)  meggyón
meggyorsít (ige)  gátol, visszatart, fékez
 lelassít, meglassít, halaszt, elodáz, odáz
meggyorsul (ige)  lefékeződik, lelassul, meglassul, elodázódik
meggyökeresedik (ige)  kipusztul
meggyötör (ige)  kímél, óv, megkönyörül
meggyőz vmiről (ige)  lebeszél vmiről , eltanácsol vmitől , elriaszt vmitől
meggyőző (mn) kétséges, vitatható, bizonytalan, cáfolható, gyenge
meggyőződéses  bizonytalan, habozó, ingadozó
meggyőződik vmiről (ige)  sejt, gyanít, feltételez
meggyújt (ige)  [tüzet]: elolt, elfúj, elfojt
 [lámpát]: lekapcsol, kikapcsol, leolt
meggyullad (ige)  elhamvad, ellobban, elég
 kialszik, kihuny, elfojtódik
meggyűlik (ige)  apad, elfogy, lecsökken
 kitisztul, meggyógyul
meggyűlöl (ige)  megszeret, megkedvel
meghagy (ige)  [pénzt]: felhasznál, elkölt, felél
 [ételt]: elfogyaszt, megeszik, felfal, megzabál
 változtat vmin , átalakít, átszervez, átváltoztat, megmásít, átdolgoz, modernizál,

forradalmasít, transzformál
meghajlik (ige)  kiegyenesedik, fölegyenesedik, feláll
 szembeszegül, ellenáll, engedetlenkedik
meghajlít (ige)  kiegyenesít, kifeszít
meghajol (ige)  vki előtt : szembeszegül vkivel , szembeszáll vkivel
 felegyenesedik
meghajt1 (ige)  [étel]: megfog, fog
meghajt2 (ige)  kiegyenesít, kihúz
meghal (ige)  él, megszületik
 túlél vkit , megmarad
 feltámad
meghalad (ige)  alulmarad
meghall (ige)  félrehall, félreért
meghallgat (ige)  elhallgattat, elnémít, közbevág, lehurrog, közbevet vál
 elutasít, elvet
megharagít (ige)  lecsillapít, megnyugtat, megbékít
megharagszik (ige)  megbocsát, megbékül, kiengesztelődik, elnéz
meghatalmazott (mn)  illetéktelen, jogosulatlan, jogtalan
meghatározatlan (mn)  pontos, megjelölt, határozott, meghatározott
meghatározatlanság (fn)  meghatározottság
meghatározhatatlan (mn)  meghatározható, definiálható id

meghatározható (mn)  meghatározhatatlan, definiálhatatlan id
meghatározó (mn)  közömbös, lényegtelen, mellékes
meghatározott (mn)  határozatlan, variálható, változó, szabad, hozzávetőleges,

meghatározatlan
meghatározottság (fn)  meghatározatlanság, bizonytalanság
meghatott (mn)  részvétlen, közömbös
meghatottság (fn)  érzéketlenség, közömbösség, szenvtelenség
meghátrál (ige)  vki elől : szembeszáll vkivel , dacol vkivel , megverekedik vkivel ,

megverekszik vkivel
 vállal, nekibuzdul, megpróbál
megházasodik (ige)  elválik
meghazudtol (ige)  rábólint, elfogad, jóváhagy
 megerősít, igazol
meghibásodik (ige)  megjavul, helyrejön
 működik, megy
meghitt (mn)  tartózkodó, távolságtartó, kimért
 barátságtalan, rideg, zord
meghiúsít (ige)  elősegít, támogat, felkarol
 megvalósít, végrehajt
meghiúsul (ige)  sikerül, megvalósul, létrejön, elkövetkezik, beteljesedik
meghiúsulás (fn)  beteljesülés
meghív (ige)  elküld, elutasít, kiutasít
meghívott (mn)  hívatlan
meghízik (ige)  lefogy, lesoványodik, karcsúsodik
meghódít (ige)  veszít, elbukik
 meghódol
meghódítás (fn)  felszabadítás
meghódíthatatlan (mn)  meghódítható, legyőzhető
meghódítható (mn)  meghódíthatatlan, legyőzhetetlen, győzhetetlen rég
meghódol vki előtt (ige)  szembeszáll vkivel , ellenáll vkinek , védekezik
 legyőz, hódít, meghódít
meghódolás (fn)  ellenszegülés, ellenállás, lázadás
meghonosít (ige)  kiirt
 megszüntet, megtilt, leszoktat
meghonosodik (ige)  kipusztul, eltűnik
meghosszabbít (ige)  lerövidít, megnyirbál, csökkent, megkurtít
 felold, megszüntet
meghosszabbítás (fn)  lerövidítés
meghosszabbodik (ige)  lejár
meghoz (ige)  elszállít, elvisz
meghozatal (fn)  elvitel
meghökkentő (mn)  szokványos, sablonos
meghunyászkodik (ige)  szembeszáll, ellenszegül, támad
meghurcol (ige)  dicsér, dicsőít
 rehabilitál
meghúz (ige)  meglazít, kiold, kienged
 biz: átenged, levizsgáztat
meghúzódik (ige)  előjön, előkerül, kiáll

 meglazul
meghűl (ige)  meggyógyul, felépül
 [étel]: felmelegszik, felmelegedik, felforrósodik
megidéz (ige)  elfelejt, elfeledkezik vkiről, vmiről , eltemet
megifjodik (ige)  megöregszik, megvénül
megifjul (ige)  korosodik
megigazít (ige)  [hajat]: szétzilál, összekuszál, összekócol
megígér (ige)  elfelejt
 elutasít, visszautasít
megigéz (ige)  taszít, undorít
megijeszt (ige)  megnyugtat, lecsillapít, vigasztal
 felbátorít
megindít (ige)  kikapcsol, leállít, elzár
 megállít, feltartóztat
 meggátol, akadályoz, elrettent
 felháborít, taszít
megindító (mn)  száraz, tárgyilagos, visszafogott
 felháborító, taszító
megindul (ige)  leáll, befejeződik
 [forgalom]: bedugul
 [szél]: abbamarad, eláll
megindultság (fn)  érzéketlenség, közöny, fásultság
 felháborodás
megingat (ige)  megszilárdít, megerősít, alátámaszt
megingathatatlan (mn)  ingadozó, bizonytalan, ingatag
megingatható (mn)  megingathatatlan, állhatatos, szilárd
meginog (ige)  kitart, folytat
 bizonykodik biz
megint (ige)  megdicsér
megintés (fn)  dicséret, elismerés, jutalom
megiramodik (ige)  lefékez
megíratlan (mn)  teleírt, megírt
megírt (mn)  megíratlan
mégis (hsz)  mégsem
megismer (ige)  elfelejt
 félreismer
megismertet (ige)  eltitkol, elhallgat, eltussol biz
 megért
megismételhető (mn)  reprodukálhatatlan, megismételhetetlen
megismételhetetlen (mn)  reprodukálható, megismételhető
megittasodik (ige)  kijózanodik, kitisztul
megittasult (mn) vál  kijózanodott
megizmosodik (ige)  legyengül, elerőtlenedik, leromlik
megizzad (ige)  megfagy, megdermed
megjavít (ige)  elront, tönkretesz, megrongál, összeroncsol, eltör, eltol biz, elfuserál biz
 lezülleszt, megront
megjavul (ige)  romlik, hanyatlik
 elromlik, tönkremegy

 züllik, elzüllik, elkanászodik
megjegyez (ige)  elfelejt
megjelenés (fn)  eltűnés, távozás
 távollét, hiányzás, mulasztás
megjelenik (ige)  eltűnik, elmegy, távozik
megjelent (mn)  kiadatlan
megjön (ige)  késik, késlekedik
 [havi vérzés]: elmarad
 elmegy, elutazik, távozik
megjövetel (fn)  elmenetel
megjuhászkodik (ige)  megvadul, nekivadul
megjutalmaz (ige)  megbüntet, rátámad, fenyít, megszid, összeszid, rászól, lebarnít biz,

lebaltáz szleng, leszúr szleng
megkap (ige)  elveszít, elejt, elszór
 visszaad, visszaküld
 [postán]: felad, elküld
megkaparint (ige)  elenged, elereszt
megkapaszkodik (ige)  leválik, elválik
 lecsúszik, lezüllik
megkapó (mn)  érdektelen, unalmas
megkárosít (ige)  megsegít, támogat
 kártalanít
megkavar (ige)  elrendez, helyrehoz, elintéz
megkedvel (ige)  meggyűlöl, megutál
megkegyelmez vkinek (ige)  elítél, megbüntet, megfenyít
megkeményedik (ige)  megpuhul, meglágyul, felenged, megolvad
 ellágyul, elérzékenyül, megenyhül, megbocsát
 elpuhul, eltesped
megkeményít (ige)  megolvaszt, felpuhít, felolvaszt, elolvaszt
 megpuhít, meglágyít, elérzékenyít
megkent (mn)  kenetlen
megkér (ige)  megkap
 kierőszakol
megkérdez (ige)  válaszol vkinek , megválaszol vkinek , felel

vkinek , megfelel

vkinek
megkérdőjelezhetetlen (mn)  megkérdőjelezhető
megkérdőjelezhető (mn)  megkérdőjelezhetetlen, tagadhatatlan, cáfolhatatlan, biztos
megkeres (ige)  megtalál, meglel
 kiad, elkölt, eltékozol
megkerül (ige)  vmit nekimegy vminek , belevág vmibe , megkockáztat
 vmit átkel vmin , keresztez vmit
 eltűnik, elkallódik, elvész
 eltéved, elkóborol
megkeseredik (ige)  megvigasztalódik, feldobódik, felderül vál
megkeserít (ige)  helyrehoz, megjavít, megédesít
 megvigasztal, felvidít, felderít, boldogít
megkésik (ige)  megérkezik

megkettőz (ige)  megfelez
megkezd (ige)  halogat, késedelmeskedik, késlekedik
 abbahagy
 befejez
megkezdett (mn)  sértetlen, érintetlen, intakt id
megkezdődik (ige)  befejeződik, lezárul, abbamarad
megkímél (ige)  bántalmaz, elbánik vmivel, vkivel , rátámad

vkire , nyomorgat,
összetipor, elintéz, legyilkol, lemészárol, kicsinál szleng, kinyír szleng
 tönkretesz, elhasznál, elnyű
megkíván (ige)  undorodik vkitől, vmitől , megundorodik vkitől, vmitől , viszolyog
vmitől , visszautasít
 elnéz, eltűr
megkockáztat (ige)  megijed, tétovázik, elbátortalanodik
 elhallgat, halogat, megkerül
 visszalép vmitől , visszatáncol vmitől
megkonstruál (ige)  szétrombol, elront, lerombol
megkopaszt (ige) biz  megajándékoz
megkopik (ige)  megújul, felfrissül
megkoronázás (fn)  trónfosztás
megkótyagosodik (ige)  kijózanul
megkönnyebbül (ige)  szorong, gyötrődik, szenved
megkönnyebbülés (fn)  gyötrelem, aggodalom, nyugtalanság, szorongás
megkönnyít (ige)  hátráltat, akadályoz
 nehezít, megnehezít, megszigorít, bonyolít, komplikál
megkönyörül vkin (ige)  megbosszul, megbüntet, megfizet vkinek vmiért
megköt (ige)  kienged, kiold, kibont, kiköt, meglazít
 megpuhul, meglágyul
megkötöz (ige)  kiszabadít, kioldoz, elenged
megkövet (ige) rég  megbánt, megsért, felbosszant
megkövetel vmit vkitől (ige)  elnéz vmit vkinek , megenged vmit vkinek , eltűr
megközelít (ige)  eltávolodik vkitől, vmitől , elhúzódik vkitől
 elkerül, odahagy, otthagy
megközelíthetetlen (mn)  megközelíthető, elérhető, hozzáférhető
 járható
 korrupt, megvesztegethető, erkölcstelen
 szívélyes, barátságos, közvetlen
megközelíthető (mn)  megközelíthetetlen, elérhetetlen, hozzáférhetetlen
 rideg, elutasító, barátságtalan, zárkózott
megközelítő (mn)  pontos, meghatározott, helyes, egzakt, precíz
megkritizál (ige)  megdicsér, elismer, elfogad
megkurtít (ige)  megnyújt, megtold, kiegészít
 meghosszabbít
megkülönböztet (ige)  összekever, elegyít, összemos
 összetéveszt
megkülönböztetés (fn)  azonosítás, megegyezés
megküzd vkivel, vmivel (ige)  megfutamodik vki elől, vmi elől , meghátrál vki elől,
vmi elől , elmenekül vki elől, vmi elől

meglágyít (ige)  megkeményít
meglágyul (ige)  megkeményedik, megdermed, megfagy, megszilárdul, megmerevedik,

megköt
 megvadul, begurul szleng
meglakol vmiért (ige)  megúszik, elkerül, kibújik vmi alól
meglapul (ige)  mutatkozik, felbukkan, előjön
 szembeszáll vkivel, vmivel , megküzd vkivel, vmivel , visszavág
 szembenéz, vállal
meglassít (ige)  meggyorsít
meglassul (ige)  meggyorsul
meglát (ige)  elnéz, eltéveszt
meglátogat (ige)  elkerül, elhanyagol, kitér
meglátszik (ige)  megbújik, lappang
meglazít (ige)  megszorít, meghúz, megköt
 [kapcsolatot]: felelevenít, tart
meglazul (ige)  megfeszül, megszorul, meghúzódik
 [kapcsolat]: elmélyül
meglehetős (mn) táj  elégtelen, kevés
meglehetősen (hat-ragos mn)  teljesen, kitűnően, tökéletesen
meglel (ige)  elveszít, elveszt, elhány
 keres
meglép (ige) biz  marad, kitart, vár
meglesz (ige)  félbemarad, megszakad
 elmarad
 elfogy, elvész, elkallódik
meglett (mn) rég  ifjú, fiatal, kiskorú, serdületlen, süldő táj, hátulgombolós pej
meglevő (mn)  hiányzó
 látszólagos, fiktív, lehetséges
meglocsol (ige)  kiszárít, kiszikkaszt
meglóg (ige) biz  marad, helytáll, kitart
meglop (ige)  megajándékoz vmivel , megjutalmaz vmivel , megdob vmivel szleng
megmagyaráz (ige)  összegabalyít, összezavar, félremagyaráz, ködösít, bonyolít
 eltitkol
megmagyarázatlan (mn)  megmagyarázott
megmagyarázhatatlan (mn)  megmagyarázható
megmagyarázható (mn)  megmagyarázhatatlan
megmagyarázott (mn)  megmagyarázatlan
megmámorosodik (ige)  kijózanodik, kitisztul
megmar (ige)  meggyógyít, begyógyít
megmarad (ige)  elmegy, elköltözik, továbbáll
 megváltozik, átváltozik, átalakul, átpártol, átnyergel biz
 elpusztul, kipusztul, meghal
 megsemmisül, szertefoszlik
megmarkol (ige)  elenged, elereszt
megmásít (ige)  meghagy
megmásíthatatlan (mn)  megmásítható, ideiglenes, visszavonható
megmásítható (mn)  megmásíthatatlan, végleges
megmásított (mn)  hamisítatlan

megmelegedik, megmelegszik (ige)  lehűl, kihűl, megfagy, lefagy, átfázik
megmelegít (ige)  lehűt, megfagyaszt, megdermeszt
megmenekül (ige)  elesik
 bűnhődik
megmenekülés (fn)  rabság, pusztulás, halál
megment (ige)  elfog
 veszélyeztet, tönkretesz, kiszolgáltat
 körülzár
megmentés (fn)  elfogás
megmentő (mn és fn)  megszálló
megmér (ige)  megbecsül, becsül, megsaccol biz, saccol biz, taksál biz
megmerevedik (ige)  felpuhul, meglágyul, megolvad
 felenged, feloldódik
 lekonyul, lekókad
megmérgesedik (ige)  lecsillapodik, megenyhül
megmérgez (ige)  méregtelenít, detoxikál id
 fertőtlenít, megtisztít
megmérkőzik (ige)  visszalép
megmételyez (ige)  megjavít
megmond (ige)  elhallgat, eltitkol, rejteget
 titkol, tagad
megmos (ige)  beszennyez, elpiszkít, összepiszkít, összekoszol
megmosolyog (ige)  megbecsül, elismer
megmozdít (ige)  rögzít, fixál, megszilárdít
megmozdulás (fn)  mozdulatlanság, állandóság
megmozgat (ige)  lefékez, leállít, leülepít
 lebeszél, eltanácsol, visszariaszt
megmukkan (ige) biz  elhallgat, elnémul, hallgat
megmunkál (ige)  elhanyagol
megmunkálatlan (mn)  megművelt, megmunkált
megmunkált (mn)  csiszolatlan, nyers, durva
megmutat (ige)  rejteget, elrejt, rejt, takargat
 eltakar, takar, betakar, lefed, eldug, elrak
 elhallgat, eltitkol, palástol, leplez, kendőz, maszkíroz
megmutatkozik (ige)  elbújik vhova , behúzódik vhova , rejtőzködik vhol , lappang

vhol , lapít vhol
megművel (ige)  elhanyagol, pihentet
megműveletlen (mn)  megművelt, ápolt, gondozott
megművelt (mn)  megműveletlen, elhanyagolt, gondozatlan
megnagyít (ige)  lekicsinyít, csökkent, szűkít
megnedvesít (ige)  megszárít, leszárít, megszikkaszt, kitikkaszt
megnehezít (ige)  megkönnyít, egyszerűsít, megsegít
megneheztel vkire vmiért (ige)  megbocsát vkinek vmiért , elfelejt vkinek vmit
megnemesedik (ige)  elzüllik, lezüllik
megnemesít (ige)  megront
megnémul (ige)  beszél
megnevel (ige)  megront
megnevettet (ige)  megríkat, elszomorít

megnevez (ige)  agyonhallgat, elhallgat, eltitkol
 körülír
megnevezett (mn)  névtelen, anonim
megnő (ige)  visszamarad, satnyul, összezsugorodik, összetöpörödik
 fogy, csökken, megcsappan, leapad, elapad
megnősül (ige)  elválik vkitől , otthagy
megnövel (ige)  csökkent, visszaszorít, leapaszt
megnöveszt (ige)  levág, levágat, lenyír, megnyír, lenyírat
megnyer (ige)  elveszít, rajtaveszt, alulmarad
megnyerő (mn)  taszító, riasztó, ellenszenves, antipatikus, kellemetlen
megnyilatkozás (fn)  hallgatás, bezárkózás, titkolózás
megnyilatkozik (ige)  bezárkózik, hallgat, titkolózik
megnyílik (ige)  bezárul, lezárul, becsukódik
 bezár
 lenyel, hallgat
megnyilvánul (ige)  lappang, elfojtódik
megnyír (ige)  megnöveszt
megnyirbál (ige)  meghagy, növeszt
 bővít, tágít, növel
megnyirkosít (ige)  kiszárít
megnyírt (ige)  nyíratlan
megnyit (ige)  bezár, becsuk, eltorlaszol
 lezár, összefoglal, befejez
 berekeszt, bezár, leállít
megnyitás (fn)  bezárás, lezárás
megnyomorít (ige)  támogat
megnyugszik (ige)  felindul, felmérgesedik, megdühödik, felizgul, felcsattan, felbőszül

vál, felfortyan vál
 elégedetlenkedik, türelmetlenkedik, háborog, megbokrosodik, fortyog, követelődzik,

zúgolódik, megpukkad, tör-zúz
 megrémül, izgul, aggódik, begyullad, berezel biz
 [gyerek]: felsír, hisztizik
megnyugtat (ige)  felidegesít, idegesít, felingerel, felhergel, felkorbácsol, pukkaszt,

felbosszant, bőszít vál, felpiszkál biz, felhúz biz
 nyugtalanít, aggaszt, megrémít, rémisztget, megijeszt, ijesztget
megnyugtató (mn)  reménytelen, kilátástalan, aggasztó, nyomasztó
 nyugtalanító, izgató, bosszantó, fenyegető, vészjósló
megnyugvás (fn)  aggodalom, felindultság, zavar, felháborodás
 hányódás
megnyújt (ige)  megrövidít, megkurtít
megnyúlik (ige)  összemegy, összezsugorodik
 lerövidül, befejeződik
megokolatlan (mn)  megalapozott, indokolt, jogos
megokosodik (ige)  elbutul, megbutul, elhülyül durva
megold (ige)  összeköt, rögzít, összekapcsol, beerősít
 felsül, belebukik vmibe , elhibáz
 felad, abbahagy
 összekuszál, összezavar

megoldás (fn)  probléma, kérdés, rejtély, rejtvény, feladat
megoldatlan (mn)  egyértelmű, bizonyos, eldöntött, megoldott
megoldhatatlan (mn)  kibogozható, megfejthető, megoldható
megoldható (mn)  lehetetlen, kibogozhatatlan, megoldhatatlan
megoldott (mn)  megoldatlan
megoltalmaz (ige)  megtámad, bánt, nekiesik
megolvad (ige)  megdermed, megfagy, megszilárdul, megmerevedik, megkeményedik
megolvaszt (ige)  megfagyaszt, megszilárdít, megalvaszt
megorrol (ige)  megbocsát
megostromol (ige)  védelmez, védekezik
 felad, megad
megoszlás (fn)  összefogás, összetartás
megoszlik (ige)  [vélemény]: egyezik vmivel , egybevág vmivel
 összetart, összefog
megosztott (mn)  osztatlan
megosztottság (fn)  egyetértés, szövetkezés, szövetség
megóv (ige)  elhasznál, megsemmisít, lerombol, elhord
 megtámad, rátámad, nekiugrik
megöl (ige)  feltámaszt
megöregedik, megöregszik (ige)  megfiatalodik, megifjodik
megöregít (ige)  megfiatalít
megőriz (ige)  szétszór, elpazarol, eltékozol, elpaterol szleng
 tönkretesz, elhasznál, elhord, elkoptat
 megsemmisít, felemészt
 átdolgoz, megváltoztat, modernizál
 elveszít, elhagy
 elcserél
 kiselejtez, kimustrál
megőrjít (ige)  megnyugtat, lecsillapít
megörül (ige)  elszomorodik, elbúsul, elkomorodik, elkomolyodik
megörvendeztet (ige)  elszomorít, elkeserít, elkomorít, aggaszt, bosszant, deprimál id
megparancsol vkinek (ige)  megtilt vkinek
 engedelmeskedik vkinek
megpattan (ige) szleng  elköszön, elbúcsúzik, távozik
megpecsétel (ige)  cáfol, érvénytelenít
megpenészedik (ige)  eláll, tart
megpihen (ige)  fáradozik, dolgozik
megpirongat (ige) táj  megdicsér
megpróbál (ige)  habozik, tétovázik, meghátrál vmitől , visszalép vmitől , visszaretten

vmitől
 elutasít, hárít
megpróbálkozik vmivel (ige)  visszaretten vmitől , hezitál
megpróbáltatás (fn)  boldogulás, jólét, nyugalom
megpuhít (ige)  megkeményít, megacéloz, megedz
 megszárít, megszikkaszt
 lebeszél vmiről , eltanácsol vmitől , elriaszt vmitől
megpuhul (ige)  megkeményedik, megszikkad, megköt

megpukkad (ige)  megnyugszik, kienged, leereszt biz
megrág biz (ige)  elhamarkodik, elkapkod, elsiet
megragad (ige)  letesz, elejt, elenged, lerak
 [lehetőséget]: kihagy, elszalaszt, elhibáz
 kiábrándít, kijózanít, taszít
 lepattan, lepereg
megragadó (mn)  visszataszító, ellenszenves, taszító
megrágalmaz (ige)  tisztáz, megvéd
 tisztel, becsül, elismer
 dicsőít, magasztal
megrak (ige)  kiürít, lepakol, lerakodik
 dédelget, cirógat, babusgat biz
megrakott (mn)  üres
megrázó (mn)  kellemes, megnyugtató, szívderítő
megreked vhol (ige)  halad, keresztülmegy vmin , keresztüljut vmin
megrémít (ige)  bátorít, megerősít
 megnyugtat, lecsillapít
megrémül (ige)  megnyugszik, lecsillapodik
 felbátorodik
megrendel (ige)  lemond, visszamond
 fogad, elvesz, elvisz
megrendelés (fn)  lemondás, visszamondás
 fogadás, átvétel, elvétel
megrendülés (fn)  közöny, fásultság
megreped (ige)  összeforr, összeragad, összenő
megrészegedik, megrészegszik (ige)  kijózanodik
megretten (ige)  szembenéz, szembeszáll, kiáll, megküzd, megvív
megríkat (ige)  megvigasztal, megnevettet
megritkul (ige)  sűrűsödik, szaporodik, elszaporodik
megró vmiért (ige) vál  megdicsér vmiért , megjutalmaz vmiért
megromlik (ige)  megjavul, helyreáll
 [étel]: eláll, tart
megrongál (ige)  helyrehoz, kijavít, kiigazít, megerősít
megrongált (mn)  sértetlen
megront (ige)  megnevel, megnemesít
 vigyáz vkire , óv
megrovás (fn)  helyeslés, jutalmazás, dicséret
megrövidít (ige)  megtold, meghosszabbít, bővít, megnyújt
 vmivel : megajándékoz vmivel , ellát vmivel
megrövidül (ige)  hosszabbodik, nyúlik, nő
megsaccol (ige) biz  megmér
megsajnál (ige)  kárörvend
megsarkantyúz (ige)  megzaboláz, megfékez
megsavanyodik (ige)  eláll, tart
megsebesít (ige)  begyógyít
megsebez (ige)  bekötöz, meggyógyít
 kiengesztel, megvigasztal, megnyugtat
megsegít (ige)  elhanyagol

 tönkretesz, megkárosít
mégsem (hsz) mégis
megsemmisít (ige)  felépít, felhúz, kiépít
 létrehoz, megalkot, kreál
 megtart, megőriz
 érvényesít
megsemmisíthetetlen (mn) megsemmisíthető
megsemmisíthető (mn) megsemmisíthetetlen, elpusztíthatatlan
megsemmisül (ige)  túlél
 megmarad, tart, virul
megsemmisülés (fn)  feltámadás, újjászületés, megújulás
 siker, gyarapodás, virágzás
megsért (ige)  óv, véd, vigyáz
 [előírást]: megtart, betart
 kiengesztel, megkövet rég
 dicsőít, magasztal
megsértődik (ige)  kiengesztelődik, megbocsát, megbékél
megsokasodik (ige)  leapad
megsokszoroz (ige)  csökkent, redukál, visszafog
megspórol (ige) biz  eltékozol, elpazarol, szétszór
 kiad, elkölt
megsúg (ige)  titkol
 kikiabál
megsül (ige)  fázik, reszket, vacog
megsürget (ige)  elodáz, elhalaszt, elhúz
megszabadít (ige)  elfog, bebörtönöz, bezár, elzár
 vmitől : megterhel vmivel , kötelez vmire , ráerőszakol vkire
megszakad (ige)  folytatódik, tart, lezajlik
megszakít (ige)  folytat
megszakítás (fn)  folytatás, folyamatosság, folytonosság
 kapcsolás
megszakított (mn) egybefüggő, folytonos, folyamatos
megszáll (ige)  felszabadít, felment
 kiürít, felad, kivonul
 továbbmegy, továbbhalad, továbbáll, felkerekedik
megszállás (fn)  felszabadítás
megszálló (mn) felszabadító, megmentő
megszállott (mn) közönyös, fásult
megszállt (mn) felszabadított
megszámlálhatatlan, megszámolhatatlan (mn) megszámlálható, megszámolható, kevés,

csekély
megszámlálható, megszámolható (mn)  megszámlálhatatlan, megszámolhatatlan,

végtelen, számtalan
megszaporodik (ige)  fogy, apad, csökken
megszárad (ige)  megnedvesedik, átnedvesedik, átvizesedik, elázik, megázik
megszárít (ige)  megnedvesít, átnedvesít, benedvesít, bevizez, beáztat
megszavaz (ige)  betilt, megtilt
 megbuktat, leszavaz

megszed (ige)  kiürít, kiborít
megszédít (ige)  kijózanít
megszédül (ige)  kijózanodik
megszeg (ige)  megfogad
 engedelmeskedik
 [ígéretet]: megtart, betart
megszégyenít (ige)  magasztal, dicsőít, méltat, agyondicsér biz
megszégyenül (ige)  felmagasztalódik, megdicsőül
megszégyenülés (fn)  dicsőség
megszelídít (ige)  megvadít, elvadít, felbőszít
megszelídíthetetlen (mn) megszelídíthető
megszelídíthető (mn) megszelídíthetetlen, vad
megszelídül (ige)  megvadul, elvadul, elkanászodik
 tombol, őrjöng, tajtékzik
 [ló]: megbokrosodik
megszentel (ige)  megszentségtelenít, meggyaláz
megszépít (ige)  elcsúfít, eltorzít, elrondít pej
megszeplősített (mn) folttalan
megszeppen (ige)  felbátorodik, nekibátorkodik
megszépül (ige)  megcsúnyul, eltorzul
megszerel (ige)  elront, tönkretesz, eltol biz
megszeret (ige)  megutál, meggyűlöl, kiábrándul vkiből , megundorodik vkitől, vmitől
megszerez (ige)  elveszít, elhány, elszór
elad, odaad, szétoszt
megszerezhetetlen (mn) megszerezhető, elérhető
megszerezhető (mn) megszerezhetetlen, elérhetetlen
megszervez (ige)  felbomlaszt, szétzülleszt, tönkretesz
megszid (ige)  megdicsér, megjutalmaz, elismer
megszigorít (ige)  megenyhít, meglazít, megkönnyít
megszigorodik (ige)  megenyhül, enged, megkönyörül
megszilárdít (ige)  meggyengít, szétmállaszt, meglazít, megmozdít
 tönkretesz, megingat, elsorvaszt
 cseppfolyósít
megszilárdul (ige)  felenged, cseppfolyósodik, folyik, felolvad, megolvad
 meggyengül, fellazul, változik
megszínesedik (ige)  elszíntelenedik, elszürkül
megszív (ige)  kifúj, kienged, kiereszt
megszívlel (ige)  elvet, elutasít
megszokik (ige)  elszokik, leszokik
 elidegenedik, eltávolodik, elhidegül
megszokott (mn) rendkívüli, szokatlan
megszól (ige)  dicsér, méltat
megszólal (ige)  hallgat
 elhallgat, elnémul, megkukul biz
megszólaltat (ige)  elnémít
megszorít (ige)  meglazít, eloldoz, kiold
 enged, hagy
megszorítás (fn)  szabadság, lehetőség

megszoroz (ige)  eloszt
megszorul (ige)  továbblép, továbbhalad, továbbjut
 dúskál vmiben vál
 meglazul
megszökik vhonnan (ige)  marad vhol
megszül (ige)  elvetél
megszületik (ige)  meghal, eltávozik
 megsemmisül, elpusztul, tönkremegy
megszűnik (ige)  folytatódik, folyik, megy, megvan, fennforog
 keletkezik, létesül, megalakul, létrejön
 [fájdalom]: beleáll vmibe , belenyilall vmibe , elharapódzik, elhatalmasodik, kiújul
megszüntet (ige)  elkezd, hozzáfog vmihez , nekilát vminek
 fenntart, megerősít, támogat
 folytat, továbbvisz, átvesz
 létrehoz, létesít, megalakít, megalapít, kreál
 kiépít, kirobbant, kivált
megszüntetés (fn)  folytatás, újrakezdés
 létesítés, létrehozás
megszűr (ige)  ömleszt, zúdít
megtagad (ige)  elismer, bevall, meggyón
 vkitől : megad vkinek , odaad vkinek , odaajándékoz vkinek , nyújt vkinek ,

adományoz vkinek , odaítél vkinek ígér vkinek
megtakarít (ige)  elkölt, elherdál, elpazarol, szétszór, eltékozol
megtakarítás (fn)  kiadás, pazarlás
megtalál (ige)  elhagy, elveszít
 eltéveszt, elhibáz
 elrejt, eldug
megtáltosodik (ige)  visszafejlődik, visszaesik
megtámad (ige)  megvéd, megóv, megoltalmaz
 elfogad, egyetért, helyesel, támogat
 elmenekül
megtámadhatatlan (mn) gyenge, védtelen
 kompromittálható, megtámadható
 [érvelés]: kétséges, vitatható, cáfolható, támadható
megtámadható  erős, védett
 érvényes, hatályos, jogerős, megtámadhatatlan
megtanít vmire (ige)  leszoktat vmiről , lenevel vmiről , lebeszél vmiről
megtanul (ige)  elfelejt
megtapsol (ige)  lehurrog, kifütyül, lepisszeg
megtárgyal vmit vkivel (ige)  ráerőltet vmit vkire , kényszerít vkit vmire
megtart (ige)  elejt, leejt, eldob
 eloszt, elcserél vmire vkivel , szétszór, elkótyavetyél, elherdál, elpazarol, elfecsérel,

kimustrál, kiselejtez, kihajít, elpaterol
 odaad vkinek , átenged vkinek
 [titkot]: elmond, elárul, megoszt, elfecseg, kikotyog biz
 [törvényt]: megszeg, áthág, felrúg
 [előadást]: abbahagy, félbehagy

megtelepedés (fn)  vándorlás
megtelepedik vhol (ige)  elköltözik vhonnan , elvándorol vhonnan
 kóborol, csatangol, kalandozik
megtelik (ige)  kiürül, kiüresedik
 kihal, elnéptelenedik
 lefogy, lesoványodik
megtépáz (ige)  elsimít, elegyenget
megtér (ige)  eltévelyedik, megbotlik, vétkezik
megterem (ige)  elszárad, sorvad, tönkremegy
 megszűnik, megsemmisül, elpusztul
megteremt (ige)  megsemmisít, elpusztít, tönkretesz
 megszüntet, felfüggeszt
megterhel (ige)  tehermentesít, felold
megterhelés (fn)  könnyítés, tehermentesítés
megtérít (ige)  tartozik, jön, lóg biz
elzülleszt, megront
megtermékenyít (ige)  sterilizál
megtermékenyítés (fn)  sterilizálás
megtermett (mn) vézna, cingár, nyápic
megtérül (ige)  elvész
megtérülés (fnf)  ráfordítás
megtesz (ige)  elmulaszt, elszalaszt
megtetszik (ige)  elriaszt, taszít
megtéveszt (ige)  tájékoztat, eligazít, informál
megtévesztés (fn)  felvilágosítás
megtéveszthető (mn) csalhatatlan
megtévesztő (mn) őszinte, egyenes
megtilt (ige)  engedélyez, helyesel
 megenged, elnéz
 ajánl, előír
 feljogosít
megtisztel (ige)  lejárat, megrágalmaz, alábecsül, megaláz, gyaláz
megtisztelő (mn) megalázó, megszégyenítő, degradáló id
megtiszteltetés (fn)  szégyen, gyalázat, megaláztatás
megtisztít (ige)  bepiszkít, összepiszkol, összepiszkít, bekoszol biz
megtisztul (ige)  elszennyeződik, elpiszkolódik
megtold (ige)  megkurtít, lecsökkent, lerövidít, redukál, lefarag
megtollasodik (ige) biz  elszegényedik, lerongyolódik
megtorlás (fn)  megbocsátás, elnézés, kegyelem
megtorló (mn) megbocsátó, kegyelmes, elnéző
megtorol (ige)  megbocsát, elnéz, kiengesztelődik
megtorpan (ige)  továbbmegy, továbbhalad, továbbjut
 nekifut vminek , nekilendül vminek , nekilódul vminek
megtorpedóz (ige) biz  segít, elősegít, támogat
megtölt (ige)  kiürít
megtöltődik (ige)  kiürül
megtöm (ige)  kiürít, kiszed, kipakol
 éheztet, koplaltat

megtörhetetlen (mn) hajlítható
megtörik (ige)  megkeményedik, kitart, megacélosodik
megtöröl (ige)  beszennyez, elmaszatol, összepiszkol
megtört (mn) bizakodó, reménykedő, büszke
 sima, vasalt
megtörténik (ige)  elmarad
megtörtént (mn) kitalált, fiktív, fantasztikus
megtűr (ige)  elhárít, elutasít, elküld, kitilt
 megtilt, betilt
megtüzesít (ige)  lehűt, kihűt, megfagyaszt
megugrik (ige) biz  elpihen
 marad, kitart, helytáll
megújít (ige)  elhasznál, megrongál, tönkretesz
 leállít, befejez
megújul (ige)  elhasználódik, elkopik, megkopik, tönkremegy
 megszűnik, befejeződik
megújulás (fn)  megsemmisülés
megun (ige)  lelkesedik, lángol, odavan vmiért
 használ, nyúz biz, nyű táj
megundorodik vmitől (ige)  megszeret, megkíván
megúszik (ige) biz  belebukik vmibe
 lakol vmiért , meglakol vmiért , rajtaveszt vmin , megbűnhődik vmiért
megutál (ige)  megszeret, megkedvel, rajong vkiért, vmiért
megül (ige)  nyüzsög, mocorog
 [ünnepet]: elfelejt
megünnepel (ige)  elfelejt, megfeledkezik vmiről
megüresedik (ige)  betelik
megüt (ige)  simogat, cirógat
megütközik (ige)  vkivel : kitér vki elől , elkerül, megfutamodik vki elől
 vmin : hozzászokik vmihez , elfogad
megüzen (ige)  eltitkol
megvackol (ige) táj  beágyaz
megvadít (ige)  megszelídít
megvádol (ige)  védekezik
 felment
 elítél
megvadul (ige)  megszelídül, megjuhászodik
 lehiggad, megnyugszik
megvág (ige) biz  megajándékoz vmivel , odaad vkinek , átenged vkinek
megválaszol (ige)  megkérd, megkérdez, faggatózik
megválaszt (ige)  leszavaz, megbuktat
megvall (ige)  elhallgat, tagad, rejteget, eltitkol
megvalósít (ige)  abbahagy, félbehagy, megfutamodik vmi elől
 tervez, álmodozik, fantáziál
megvalósíthatatlan (mn) megvalósítható, lehetséges, keresztülvihető, életképes
megvalósítható (mn) megvalósíthatatlan, kivihetetlen, lehetetlen, irreális
megvalósul (ige)  meghiúsul, bedöglik biz

megváltozik (ige)  megmarad vminek, vmilyennek
 begyöpösödik
megváltoztat (ige)  megőriz, fenntart, ragaszkodik vmihez
megvan (ige) megszűnik, odavan
 eltűnik, hiányzik
megvarr (ige)  szétfejt, elbont, szétszed
megvásárol (ige)  elad, kiárusít
megvásárolható (mn) tisztakezű, feddhetetlen, megvesztegethetetlen
megvastagodik (ige)  elvékonyodik
megvéd (ige)  veszélyeztet, károsít, rongál
 megvádol, beárul, bevádol, meggyanúsít, megrágalmaz
 megtámad, nekitámad vkinek , rátámad vkire , bántalmaz, megostromol
 bevesz, elfoglal
 felad
megvédelmez (ige)  elbánik vkivel
megvékonyodik (ige)  hízik, dagad, vastagodik
megvénül (ige)  megfiatalodik, megifjodik
megver (ige)  kikap biz
 veszít, alulmarad vkivel szemben
megverekedik, megverekszik vkivel (ige)  kitér vki elől , meghátrál

vki elől ,
megfutamodik vki elől
megvesz (ige)  elad, kiárusít
megvesztegethetetlen (mn) megvesztegethető, megvásárolható, korrupt, korrumpálható
megvesztegethető
(mn)
megvesztegethetetlen,
becsületes,
tisztességes,
korrumpálhatatlan
megvet (ige)  becsül, tisztel, felnéz vkire csodál, respektál id
megvetés (fn)  megbecsülés, tisztelet, csodálat, rajongás, respektus id
megvétóz (mn) egyetért vmivel , elősegít, helybenhagy, elfogad, jóváhagy
megvető (mn) [tekintet]: dicsérő, elismerő
 [magatartás]: tiszteletteljes, udvarias
megvigasztal (ige)  elszomorít, elkeserít, megríkat, ijesztget
megvigasztalódik (ige)  elszomorodik, elkeseredik, nekibúsul
 megkeseredik
megvilágít (ige)  elsötétít, beárnyékol, árnyékol
ködösít, eltussol biz, elkendőz rég
megvilágosít (ige)  elsötétít
megvilágosodik (ige)  összekuszálódik, megzavarodik, összezavarodik, összekavarodik
megvirrad (ige)  besötétedik, beesteledik, bealkonyodik vál
megvisel (ige)  megerősít, megacéloz, feldob szleng
megviselt (mn) vadonatúj, felújított, divatos
 kipihent, energikus, friss
megvitat (ige)  agyonhallgat
 ráerőltet
megzabál (ige)  meghagy, piszkál, turkál pej
megzaboláz (ige)  megsarkantyúz
 enged, hagy
megzavar (ige)  megmagyaráz, tisztáz, eligazít

 megszervez, rendez
megzavarodik (ige)  leülepedik, letisztul, leszáll
 megvilágosodik, felocsúdik
megzendül (ige)  elhal, elnémul, elhallgat
megy (ige)  marad, megül, vesztegel rég
 szünetel, pang
 meghibásodik, elromlik
 áll, ácsorog, álldogál
 vkinek elszegényedik, lecsúszik
 vmihez elüt vmitől , üt vmit
mehetnék (fn)  maradhatnék
mélabú (fn)  derű, vidámság, jókedv
mélabús (mn)  jókedvű, vidám, derűlátó
melankólia (fn)  derű, vidámság, jókedv
melankolikus (mn)  jókedvű, vidám, derűs
meleg (mn)  hideg, hűvös
 fagyos, jeges, zimankós, sarkvidéki
 barátságtalan, kimért, tartózkodó, formális, rideg
 biz: heteroszexuális
melegedés (fn)  hűlés
melegedik, melegszik (ige)  hűl, hűvösödik, hidegedik
 áthűl, átfagy, fázik
melegfront (fn)  hidegfront
meleghullám (fn)  hideghullám
melegít (ige)  hűt, fagyaszt
melegség (fn)  zimankó, hideg
 kimértség, merevség, ridegség
melegszívű (mn)  rideg, érzéketlen, hideg
melenget (ige)  hűt
 [gondolatot]: elvet
mellédurrant (ige)  lelő
melléfog (ige)  ráhibázik, eltalál
mellékes (mn)  fontos, döntő, lényeges, létfontosságú, érdemleges, elsődleges, fő,

központi, rangos, kardinális vál
 nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, alapvető
mellélő (ige)  beletalál, lelő, beletrafál biz
melles (mn) deszkamellű, lapos, deszka biz
mellesleg (hsz) főként, kiváltképp, elsősorban, hangsúlyozottan
mellétalál (ige)  eltalál
mellett (nu)  ellen
mellőz (ige)  istápol
 elismer, kiemel, kedvez
 beépít, belevesz, belevon
mellőzés (fn)  elfogadás, nagyrabecsülés, elismerés
 nevelés
mellőzött (mn) felkapott biz
 kedvezményezett
mellső (mn) hátulsó, hátsó

meló (fn) szleng  pihenés, kikapcsolódás, lazítás biz
 hobbi, szórakozás, passzió biz
melózik (ige) biz  henyél, pihen, üdül
méltán (hsz) jogosulatlanul, érdemtelenül, méltatlanul, méltánytalanul
méltányol (ige)  lebecsül, leszól, elutasít, alábecsül, ócsárol, csúfol, gúnyol
méltányos (mn) törvénytelen, igazságtalan, elfogadhatatlan, méltánytalan, sérelmes
méltányosság (fn)  méltánytalanság, sérelem
méltánytalan (mn) igazságos, jóindulatú, méltányos
méltánytalanság (fn)  méltányosság
méltánytalanul (hsz) méltán
méltat (ige)  megszól, gyaláz, ócsárol, szid, fedd, leteremt biz
méltatás (fn)  megvetés, lenézés, lekicsinylés, figyelmeztetés, szemrehányás, gyalázás,

becsmérlés
méltatlan (mn) érdemes, alkalmas, helyes, megfelelő, méltó
 igazságos, törvényes, tisztességes
méltatlankodás (fn)  belenyugvás, egyetértés
méltatlankodik (ige)  megnyugszik, megelégedik vmivel , elfogad, belenyugszik

vmibe
méltatlanul (hsz) méltán
méltó (mn) érdemtelen, méltatlan
 lealacsonyító, megszégyenítő, degradáló id
 igazságtalan, jogtalan
mély I. (mn) magas
 [hang]: szoprán, tenor, vékony, cincogó, éles
 [beszédhang]: palatális szak
 [gondolat]: felszínes, lényegtelen
 [víz]: sekély, alacsony, kicsi, kis
 [érzelem]: felületes
 [álom]: könnyű
mély II. (fn)  csúcs, tetőfok, magasság
mélyedés (fn)  domborulat, magaslat, kiemelkedés
mélyenszántó (mn) [gondolat]: felszínes, jelentéktelen, sekélyes, komolytalan
mélyhűtés (fn)  felolvasztás, felengedés
mélyhűtött (mn) friss
mélypont (fn)  tetőpont, csúcspont, zenit szak
 fénypont
mélyreható (mn) felszínes, lényegtelen, marginális, sekélyes, komolytalan
mélység (fn)  magasság, csúcs, tetőpont
 felszínesség, üresség, komolytalanság
mélységes (mn) tompa, enyhe
mélyül (ige)  csökken, enyhül
mén (fn)  kanca
mendegél (ige)  fut, szalad, nyargal, lohol, vágtat
mendemonda (fn)  tény, valóság
menekít (ige)  kiad, fölad, elárul
menekül (ige)  vmi elől : kitart, helytáll
 vki elől : szembenéz vkivel , megküzd vkivel

 vki elől : űz, üldöz, kerget
menekülés (fn)  kitartás, helytállás, ellenállás
 támadás, előretörés
meneszt (ige)  visszatart, visszahív
 megtart, kinevez, előléptet
 felfogad, foglalkoztat, alkalmaz, felbérel
menet I. (fn)  állás, pihenő
menet II. (hsz) jövet
menő (mn) szleng  mindennapi, régimódi, avítt, csóró szleng
menteget (ige)  bepanaszol, megvádol
mentegetődzik, mentegetőzik (ige)  beismer, bevall, önkritikát gyakorol
vádol
menten (hsz) később, majd, alkalomadtán
mentén (hsz) keresztül
mentesít vmi alól, vmitől (ige)  terhel vmivel , kényszerít vmire , alávet vminek , sújt

vmivel , ítél vmire kötelez vmire
menthetetlen (mn) gyógyítható, javítható
 bocsánatos, védhető, menthető
menthető (mn) menthetetlen
meny (fn) anyós
menyasszony (fn) vőlegény
 asszony, feleség
menyecske (fn) táj  lány, hajadon, vénlány
 öregasszony, vénasszony pej
menny (fn) pokol, gyehenna, alvilág
 föld
 kín, gyötrelem, kárhozat
mennybéli (mn) pokoli
mennyei (mn) pokoli, sátáni, alvilági, démoni
 földi
 utálatos, undorító, visszataszító, förtelmes
mennyezet (fn) padló, padlózat, padozat
mennyiség (fn) minőség, kvalitás id
mennyország (fn) pokol, gyehenna, alvilág
 kín, gyötrelem, kárhozat
mer1 (ige)  fél, retteg, tart, ijedezik
 habozik, tétovázik, késlekedik
mer2 vmiből (ige)  tölt vmibe , beönt vmibe
mered (ige)  lelohad, lekókad, ellankad vál
meredek (mn) lankás, dombos
meredély (fn) vál  lanka, lejtő
méreg (fn) orvosság, gyógyszer, gyógyír, ír rég
 ellenszer, ellenméreg
 öröm, derű, jókedv
méregtelenít (ige) megmérgez, megmételyez, károsít
méregtelenített  mérgezett, toxikus szak
mereng (ige) cselekszik
merénylő (fn) áldozat, sértett

mérés (fn) becslés
merész (mn) gyáva, félénk, bátortalan, ijedős, ijedt, félős, kislelkű vál, beszari durva
 óvatos, elővigyázatos
 hagyományos, konvencionális
 szemérmes, szolid, visszafogott
merészel (ige)  fél, retteg, tart
 habozik, tétovázik, késlekedik
merészkedik (ige)  húzódozik vmitől , tartózkodik vmitől
merészség (mn) gyávaság, félénkség, félsz
mereszt (ige)  [szemet]: hunyorít, lehuny
merev (mn) puha, lágy
 rugalmas, ruganyos, képlékeny, hajlékony, flexibilis id, elasztikus id
 alkalmazkodó
 kötetlen, szabad, laza
 ernyedt
merevedik (ige)  puhul, lágyul
 lazul
 lekókad, enged, lekonyul
mérgelődik vmin (ige)  örül vminek , örvendezik
mérges (mn) gyógyító, egészséges, tiszta
 nyugodt, higgadt, elégedett, derűs
mérgesít (ige)  csitít, nyugtat, elsimít
mérgez (ige)  gyógyít, fölerősít
mérgezett (mn) gyógyult, egészséges, ép
 méregtelenített,
mérgező (mn)  egészséges, ehető, jó
 jótékony
mérhetetlen (mn) véges, korlátozott, mérhető
 kicsiny
mérhető (mn) végtelen, óriási, mérhetetlen
merít (ige)  kihúz, kiemel, kimer
mérlegel (ige)  elsiet, elkapkod, elhamarkodik
 eldönt
merőben (hsz) részben, részint, némileg
merőleges (mn) párhuzamos
mérsékel (ige)  fokoz, növel, emel, élénkít
 súlyosbít
 [árat]: drágít
mérsékelt (mn) mértéktelen, túlzó, szélsőséges, elvakult, bigott, fanatikus
 hatványozott, kiéleződött, túlhajtott, túlméretezett
 fokozott, túláradó, túlfűtött
 [tempó]: gyors, sebes
 [éghajlat]: forró, hideg
mérséklés (fn) fokozás, növelés, emelés
mérséklet (fn) mértéktelenség, elvakultság, mohóság
mérséklődés (fn) elfajulás, fokozódás, mértéktelenség
mérséklődik (ige)  nő, kiéleződik, fokozódik, erősödik, emelkedik
mersz (fn) gyávaság, félelem, óvatoskodás, hezitálás biz

mérték (fn) mohóság, véglet, mértéktelenség
mértékadó (mn) jelentéktelen, csekély
 kívülálló, illetéktelen, privát, magán
mértékletes (mn) fegyelmezetlen, szélsőséges, féktelen, túlzó, mértéktelen
 [életmód]: kicsapongó
[anyagiakban]: költekező, nagyzoló, kapzsi, mohó, telhetetlen
 [evésben]: falánk, torkos, nyalánk, pákosztos
 [ivásban]: iszákos, részeges, borissza, pityókos táj
mértéktelen (mn) mértéktartó, józan, mértékletes
mértéktelenség (fn)  önmegtartóztatás, mértéktartás, mérséklet, mértékletesség
mértéktelenül (hat-ragos mn) módjával, alig
merül (ige)  kiemelkedik, felbukkan, előbukkan
mérvadó (mn) jelentéktelen, lényegtelen, illetéktelen
mese (fn) tény, valóság
mesebeli (mn) valóságos, igazi, tényleges
mesebeszéd (fn) tény, valóság
mesés (mn) valóságos, igazi, reális
meseszép (mn) csúf, rút
mester (fn) kontár
 inas, segéd, tanuló, tanítvány, növendék, diák, hallgató, famulus rég
mesteri (mn) kontár, összecsapott, silány pej
mesterkéletlen (mn) rafinált, kimódolt, megjátszott, színlelt, őszintétlen, művi, mű,

mesterkélt
mesterkélt (mn) őszinte, naiv, gyermeki, kendőzetlen, természetes, keresetlen, egyszerű,

mesterkéletlen
mesterkéltség (fn) természetesség
mestermunka (fn) tákolmány, fércmunka, fércmű, kontármunka
mestermű (fn) kontármunka, fércmunka, fércmű, tákolmány
mesterséges (mn) természetes, eredeti, valódi
meszesedés (fn) mészhiány
messze (hsz) közel, itt
 közelre, ide
messzi (mn) közeli, szomszédos
métely (fn) rég  gyógyír, gyógyszer
metropolis (fn) id  kisváros, kistelepülés, falu
metsző (mn) [hang]: kedveskedő, hízelgő
 [szél]: enyhe, lágy, mérsékelt
méz (fn) üröm, keserűség, bánat
mézédes (mn) keserű
mezei (mn) városi, urbánus
 szleng: különleges, rendkívüli
mézesmázos (mn) tárgyilagos, őszinte, keresetlen
mezőváros (fn)  iparváros, nagyváros
miatt (nu) végett
mielőbb (hsz) később, utóbb
mielőtt (ksz) miután
mihamarabb (hsz) később, utóbb
mihaszna (mn) hasznos, dolgos, jóravaló

mikrokozmosz (fn)  makrokozmosz
mikroszkopikus (mn) óriási, hatalmas, nagy, gigantikus, makroszkopikus
militáris (mn) polgári, civil, magán
militarista (fn)  békepárti, pacifista
militarizáció (fn)  leszerelés
militarizál (ige)  lefegyverez, leszerel, demilitarizál
mimóza (mn) érzéketlen, vastagbőrű
minap (hsz) egykoron vál
mind (nm) sehány, semennyi
 egy-egy
mindannyian (nm) néhányan, kevesen
 senki
mindegyik (nm) semelyik
akármelyik, bármelyik
 némelyik
minden (nm) semmi
mindenáron (hsz) esetlegesen, talán
 semmiképp, semmiképpen
mindenfelé (hsz) semerre, sehová, sehova
mindenféleképpen (hsz) semmiképpen
mindenfelől (hsz) sehonnan, sehonnét, semerről
mindenhogy, mindenhogyan (hsz) sehogy, sehogyan
mindenhol (hsz) sehol
 néhol
mindenhonnan (hsz) sehonnan, sehonnét, semerről
mindenhova (hsz) sehová, semerre
mindenképp, mindenképpen (hsz) semmiképp, semmiképpen
mindenki (nm) senki
mindenkor (hsz) soha, sohasem, sosem, sohanapján biz
mindennap (hsz) ritkán, néha, egyszer-egyszer
 soha, sohasem, sosem, sohanapján biz
mindennapi (mn) ritka, rendkívüli
 különleges, szokatlan, bizarr, speciális
mindennapos (mn) ritka, rendkívüli
 különleges, szokatlan, furcsa
 bámulatos, fenomenális, hallatlan, szenzációs biz, szuper biz
mindenség (fn)  semmi
mindenünnen (hsz) sehonnan, sehonnét, semerről
mindenütt (hsz) sehol
 néhol
mindig (hsz) ritkán, olykor, néha, néhanap, némelykor
 soha, semmikor
mindjárt (hsz) sokára, majd, egyszer
mindnyájan (nm) senki
minduntalan (hsz) ritkán, olykor, elvétve, néha
 soha, semmikor
mini I. (mn) maxi, nagy, hatalmas
mini II. (fn)  maxi, maxiszoknya, hosszúszoknya

miniatűr (mn) nagyméretű, hatalmas, óriási, gigantikus
minimális (mn)  maximális, legtöbb, sok, tetemes
 lényeges, fontos, jelentős
minimum (hsz)  legfeljebb, maximum
miniszoknya (fn)  hosszúszoknya, maxiszoknya, maxi
minoritás (fn) id  többség, túlerő
minőség (fn)  mennyiség, kvantitás id
minőségi (mn) mennyiségi, kvantitatív id
 csapnivaló, selejt, bóvli, ócska, silány pej
minősíthetetlen (mn) tisztességes, rendes, jó, kiváló
 minősíthető, értékelhető
minősíthető (mn) minősíthetetlen, értékelhetetlen
mintagyerek (fn)  rosszaság, rosszcsont, kópé biz
mintaszerű (mn) tökéletlen, kifogásolható, rossz
mínusz (mn és fn) pluszjel, plusz
 többlet
 hozzáadva, hozzászámítva
mirelit (mn) friss
mísz (mn) biz  jókedvű, vidám, derűs, kedves
misztikus (mn) evilági, szokványos
mítosz (fn)  valóság
miután (ksz) mielőtt
míves (mn) durva, elnagyolt, felületes
mizantróp (mn) id  emberbarát, emberszerető, társas, filantróp id
mizantrópia (fn) id  emberszeretet
mobil (mn) immobil id
mobilitás (fn)  stabilitás, állandóság, változatlanság
mocorog (ige)  megül
mocsaras (mn) szikkadt, száraz, kiaszott
mócsingos (mn) [hús]: zsírtalan, száraz, sovány
mocskol (ige)  tisztít
 dicsér, magasztal
mocskos (mn) tiszta, fehér, hófehér
 becsületes, tisztességes, erkölcsös, rendes, szeplőtelen, mocsoktalan
 [modor]: finom, választékos, úri
mocsok (fn) durva  tisztaság, rend
 tisztesség, erkölcs, becsület
mocsoktalan (mn) beszennyezett, mocskos
modern (mn) elavult, ósdi, divatjamúlt, anakronisztikus, korszerűtlen
 ősi, régi, ortodox, klasszikus
modernizál (ige)  meghagy, megőriz
módfelett (hsz) kevéssé, alig
módjával (hsz) mértéktelenül, erősen, igen
modoros (mn) természetes, keresetlen, egyszerű, közvetlen
modortalan (mn) udvarias, illedelmes, tisztességtudó
módos (mn) szegény, ágrólszakadt, nincstelen
módosít (ige)  megtart, konzervál, állandósít
módosítás (fn)  változatlanság, állandóság

 konzerválás, megőrzés, fenntartás
módosított (mn) eredeti
módosul (ige)  állandósul, konzerválódik
módszeres (mn) rendszertelen, következetlen, átgondolatlan, összevissza
mogorva (mn) barátságos, szívélyes, kedves, nyájas, derűs, jókedvű, joviális rég
mogorvaság (fn)  kedvesség
mohamedán (fn)  gyaur
mohó (mn) mértékletes, mértéktartó, önmegtartóztató
mokány (mn) rég  vézna, nyamvadt, nyiszlett biz
 határozatlan, bizonytalan, málé
mókás (mn) sótlan, savanyú, komor
mókázik (ige)  szomorkodik, kesereg, borong vál
molesztál (ige)  hagy
molett (mn) vékony, karcsú, sovány, girhes pej
monarchia (fn)  demokrácia, köztársaság
monarchista (mn) köztársasági
mond (ige)  hallgat, figyel
meghallgat
mondai (mn) valóságos
mondvacsinált (mn) természetes, keresetlen, valódi
monogámia (fn)  poligámia, többnejűség
 bigámia, kétnejűség
monoteista (fn)  többistenhívő, sokistenhívő, politeista
monoteizmus (fn)  politeizmus, többistenhit
monoton (mn) színes, változatos, érdekes
monotónia (fn)  változatosság, sokrétűség, sokszínűség
monumentális (mn) vál  apró
moraj (fn)  csönd, némaság
morális (mn) erkölcstelen, rossz, züllött, immorális, amorális
moralitás (fn)  erkölcstelenség
morc, morcos (mn) nyájas, kedves, barátságos, derűs
mord (mn) nyájas, kedves, barátságos, derűs
morgás (fn)  csönd
 elégedettség
mormog (ige)  hangsúlyoz, beszél, artikulál szak
morog (ige)  helyesel, egyetért
morózus (mn) kedves, barátságos, szívélyes
morzsányi (mn)  gigantikus
mos (ige)  bepiszkít, beszennyez, bemocskol, besároz, bekoszol biz
mosatlan (mn) tiszta, szennyezetlen
mosdatlan (mn) tiszta, ápolt
 választékos, makulátlan, finom, kifogástalan
moshatatlan (mn) mosható
mosható (mn) moshatatlan
moslék (fn)  finomság
mosogat (ige)  összepiszkol, összeken
mosoly (fn)  sírás, bánkódás, szomorúság
 fintor, vigyor

mosolygós (mn) bánatos, szomorú, szomorkás, rosszkedvű
 mogorva, fancsali, durcás biz
mosolyog (ige)  szomorkodik, búsul, borong vál
mosott (mn) szennyes
most (hsz) később, majd, idővel
 régen, egykor, múltkor
 soha
mostanában (hsz) régen, régente, réges-rég
mostani (mn) régi, régebbi, akkori, múlt
 elavult, érvénytelen, ósdi
 jövőbeli, jövő, jövendő
mostoha (mn) szeretetteljes
mószerol (ige) szleng  véd
motiváció (fn)  célkitűzés
motivál (ige)  visszafog, visszatart, hátráltat
motiválatlanság (fn)  érdeklődés
motivált (mn) érthetetlen, indokolatlan, motiválatlan
motor (fn)  kerékkötő, akadály
motyog (ige)  kiabál, harsog, ordít
 hangsúlyoz, kiejt, artikulál szak
mozdít (ige)  rögzít, lemerevít, stabilizál
 lebeszél, eltilt, fékez
mozdíthatatlan (mn) mozdítható, hordozható
mozdítható (mn) mozdíthatatlan, fix, rögzített
mozdul (ige)  marad, stagnál, vesztegel rég
mozdulatlan (mn) mozgó, eleven, sürgő-forgó
mozdulatlanság (fn)  mozgás, élet, sürgés-forgás
 helyváltoztatás, megmozdulás
mozgalmas (mn) unalmas, üres, érdektelen
 lassú, kihalt
 eseménytelen, nyugalmas
mozgalmasság (fn) állóvíz
mozgás (fn) állás, mozdulatlanság
 tunyaság, lustaság
 állandóság, változatlanság
mozgásképes (mn) béna
mozgássérült (mn) épkézláb
mozgat (ige)  megállít, lefékez, visszafog
mozgató (mn) megállító, lassító
mozgékony (mn) lassú, vontatott
 lusta, naplopó
 merev, rugalmatlan, gémberedett, béna, bénult, zsibbadt
 lomha, nehézkes, tohonya, totyakos
mozgó (mn) álló
 stabil, fix, változatlan, örök, mozdulatlan, immobil id
mozgókép (fn) rég  állókép
mozgolódás (fn) rend, béke, harmónia
mozgósít (ige)  hazaküld, elbocsát, leszerel

mozgósítás (fn) leszerelés
mozog (ige)  ül
 tesped, lustálkodik, henyél
 áll
mozzanat (fn) egész
mögé, mögéje (nu) elé, eléje, elébe
mögött (nu) előtt
mucsai (mn) durva  művelt, kulturált
mulandó (mn) maradandó, állandó
 halhatatlan, örök, változatlan, időtálló
 [érdem]: elévülhetetlen
mulaszt (ige)  elvégez, megtesz, pótol, helyrehoz
 megy, jár, látogat
 [fájdalmat]: fokoz, erősít, növel
mulasztás (fn)  körültekintés, gondosság
 jelenlét, megjelenés, látogatás
 végrehajtás
mulat (ige)  búsul, szomorkodik
 unatkozik
mulatság (fn)  vesződség
mulatságos (mn) unalmas, eseménytelen
 hétköznapi, mindennapi
mulattat (ige)  lehangol, deprimál id
múlhatatlan (mn) rég  mellőzhető, halasztható
 mulandó, halandó, veszendő, átmeneti, efemer vál
múlik (ige)  erősödik, fokozódik, növekszik, képződik
múló (mn) állandó, örök, változatlan
 fokozódó, növekvő
 jövendő
múlt I. (mn) mai, mostani, jelen
 jövőbeli, eljövendő, jövő, jövendő
múlt II. (fn)  jelen
 jövő, jövendő, holnap
multimilliomos (mn) koldusszegény
múltkor (hsz) ma, most
mulya (mn) életrevaló, ügyes, rámenős, talpraesett, leleményes, szemes, szemfüles
munka (fn)  pihenés, szabadidő, kikapcsolódás
 szórakozás, hobbi, játék, passzió biz
 tétlenség, henyélés, semmittevés, lógás
 munkanélküliség, állástalanság
 sztrájk
munkaadó (fn)  alkalmazott, beosztott, munkavállaló
munkabíró (mn) beteges, gyenge, munkaképtelen
munkaerő-fölösleg (fn)  munkaerőhiány
munkaerőhiány (fn)  munkaerő-fölösleg
munkafegyelem (fn)  lazaság, felületesség, hanyagság
munkaidő (fn)  szabadidő, pihenés, szabadság
munkakedv (fn)  munkaundor, lustaság

munkaképes (mn) keresőképtelen, beteges, munkaképtelen
munkaképtelen (mn) egészséges, tetterős, munkaképes, munkabíró
munkakerülő (mn) dolgos, szorgalmas, munkaszerető, dolgozó
munkálkodás (fn)  tétlenség, semmittevés, naplopás
 pihenés, szórakozás
munkálkodik (ige)  henyél, lustálkodik, tétlenkedik, teng-leng, döglik durva
 pihen, szórakozik
munkanap (fn)  szabadnap, pihenőnap, ünnepnap, szünnap
munkanélküli (mn és fn) dolgozó, munkavállaló, alkalmazott, foglalkoztatott
munkás I. (fn)  tőkés, munkaadó
munkás II. (mn) lusta, rest, tunya, naplopó, semmittevő, ingyenélő, semmiházi, senkiházi
 egyszerű, könnyű
munkásosztály (fn)  burzsoázia
munkaszerető (mn) munkakerülő, naplopó, henyélő
munkaszünet (fn)  munka, elfoglaltság, tevékenység
munkaundor (fn)  munkakedv
munkavállaló (mn és fn) munkáltató, munkaadó
munkaviszony (fn)  munkanélküliség, állástalanság
muszáj (ige és fn) lehet, szabad
 lehetetlen
mutat (ige)  elrejt, eltakar, eldug
 titkol, leplez, palástol
mutatós (mn) csúnya, rút, rusnya pej
mutogat (ige)  rejteget, eltakar, eldug
muzeális (mn) korszerű, divatos, mai
muzulmán (mn) gyaur
muzsika (fn)  zörej, diszharmónia, kakofónia szak
mű (mn) természetes, eredeti, valódi, hiteles
műalkotás (fn)  giccs, bóvli, fércmű, kontármunka
műértő (mn és fn) laikus, avatatlan, kontár, dilettáns
műhely (fn)  nagyüzem
műkedvelő (mn és fn) szakértő, hivatásos, professzionista, profi biz
műkincs (fn)  reprodukció
 giccs, bóvli, kacat
működik (ige)  áll, szünetel, vesztegel rég
 bedöglik biz, kipurcan szleng
 [számítógép]: lefagy
működtet (ige)  leállít, szüneteltet, megszüntet
működtetés (fn)  felszámolás
mütyür  érték, kincs
művel (ige)  [földet]: elhanyagol
műveletlen (mn) iskolázott, tanult, művelt, olvasott
 finom, illedelmes
 [föld]: bevetett, megmunkált, megművelt
műveletlenség (fn)  műveltség, tanultság, iskolázottság
művelt (mn) tanulatlan, iskolázatlan, faragatlan, írástudatlan, műveletlen, félművelt,

mucsai durva
 [talaj]: gyomos

műveltség (fn)  műveletlenség, tudatlanság, tájékozatlanság
műves, míves (mn) durva, elnagyolt, felületes
művészi (mn) művészietlen
művészietlen (mn) művészi
művi (mn)  mesterkéletlen

N
náci (mn)  antifasiszta, náciellenes
náciellenes (mn)  fasiszta, náci
nacionalista (mn)  kozmopolita, internacionalista
nacionalizmus (fn)  kozmopolitizmus, internacionalizmus
nadír (fn) szak  tetőpont, csúcspont, zenit szak
nádszálkarcsú (mn)  teltkarcsú
nagy I. (mn)  kicsi, kis, alacsony, apró, pici, piciny, pirinyó, incifinci
 kevés, csekély, körömfeketényi, mákszemnyi, leheletnyi
 rövid
 jelentéktelen, árnyalatnyi
nagy II. (fn)  gyermek, kicsi
nagyágyú (fn) biz  senki
nagyanya (fn)  nagyapa, nagypapa
 unoka
nagyapa (fn)  nagyanya, nagymama
 unoka
nagyarányú (mn)  kismértékű, jelentéktelen, szokványos
nagybácsi (fn)  nagynéni
 unokaöcs, unokahúg
nagybecsű (mn)  értéktelen, mulandó
nagybeteg (mn)  egészséges, makkegészséges
nagybirtok (fn)  törpebirtok, kisbirtok
nagybirtokos (mn)  kisgazda, kisnemes, kisbirtokos
nagydarab (mn)  kicsi, vézna, nyeszlett biz
nagyeszű (mn)  buta, ostoba, tökfilkó
nagyétkű (mn)  kisétkű, konyhagyalázó tréf, kákabélű rég
nagyfokú (mn)  kismértékű, hatástalan
 enyhe, mérsékelt
nagygazda (fn)  kisgazda, szegényparaszt, kisparaszt
nagyhajú (mn)  kopasz
nagyhangú (mn)  szerény, csöndes
nagyhatalmú (mn)  báb
nagyhírű (mn)  ismeretlen, névtelen
nagyigényű (mn)  kisigényű, igénytelen, szerény
nagyipar (fn)  kisipar, kézműipar, manufaktúra szak
nagyiparos (fn)  kézműves, kisiparos
nagyít (ige)  kicsinyít, kisebbít
 leértékel, ócsárol, bagatellizál id

 enyhít, csökkent
nagyítás (fn)  kicsinyítés, kisebbítés
nagyjában, nagyjából (hsz)  pontosan, precízen, hajszálra
 részletesen, alaposan
nagykapitalista (fn)  kisvállalkozó
nagyképű (mn)  szerény, természetes
nagyképűsködik (ige)  szerénykedik
nagykereskedelem (fn)  kiskereskedelem
nagykereskedés (fn)  kiskereskedés
nagykereskedő (fn)  kiskereskedő
nagykorú (mn)  önállótlan, kiskorú
nagykorúság (fn)  függőség, kiskorúság
nagykutya (fn) biz  kisember
nagylelkű (mn)  szűkmarkú, kicsinyes, fukar, pénzsóvár, szűkkeblű
 kíméletlen, irgalmatlan, könyörtelen
nagylelkűség (fn)  kicsinyesség, fösvénység
nagymama (fn)  nagypapa, nagyapa
 unoka
nagymenő (mn) szleng  jelentéktelen, ismeretlen, névtelen
 átlagos, hétköznapi
nagyméretű (mn)  kicsi, apró
nagymértékben (hsz)  részint, kicsit
nagymértékű (mn)  kismértékű
nagymérvű (mn)  csekély, kicsi
nagynéni (fn)  nagybácsi, bácsi
 unokaöcs, unokahúg
nagynevű (mn)  ismeretlen, névtelen
 hétköznapi
nagyobbfajta (mn)  kisebbfajta
nagyobbít (ige)  csökkent, kisebbít, redukál
 alábecsül, lebecsül
nagyobbodás (fn)  csökkenés, fogyás, szűkülés
nagyol (ige)  kimunkál, kidolgoz
 [fát]: felaprít
nagyon (hsz)  alig, kicsit
nagyotmondás (fn)  igazság, tény, realitás
nagypapa (fn)  nagymama, nagyanya
 unoka
nagypofájú (mn) durva  csendes, szerény
nagypolgár (fn)  nyárspolgár, kispolgár
nagyrabecsülés (fn)  lebecsülés, lenézés, megvetés, tiszteletlenség
nagyravágyás (fn)  szerénység, egyszerűség, mértékletesség
nagyravágyó (mn)  szerény, igénytelen, takarékos
nagyrészt (hsz)  kevésbé
nagyság (fn)  jelentéktelenség, törpeség, kisszerűség
 kicsinység
nagystílű (mn)  szűkös, szegényes, kisstílű
nagyszabású (mn)  szerény, visszafogott

nagyszájú (mn)  csendes, szerény
nagyszámú (mn)  kevés, csekély
nagyszerű (mn)  szerény, lényegtelen, mellőzhető
 csapnivaló, szánalmas, vacak, szemét, hitvány, gyatra pej, kriminális biz
nagyszülő (fn)  unoka
nagyúr (fn) rég  szolga, alattvaló rég
nagyüzem (fn)  műhely, háziipar, kisüzem
nagyvállalat (fn)  kisvállalkozás
nagyvállalkozás (fn)  kisvállalkozás
nagyvállalkozó (fn)  kisvállalkozó
nagyváros (fn)  falu, kistelepülés, kisváros, mezőváros
nagyvárosi (mn)  vidékies, vidéki
nagyvonalú (mn)  kicsinyes, kisstílű
 fukar, fösvény, zsugori, kapzsi, skót biz
 akadékoskodó, akadékos, kukacoskodó, szőrszálhasogató, rigolyás, kekeckedő szleng,

rigorózus id
nagyzol (ige)  szerénykedik
nagyzoló (mn)  szerény, mértéktartó
naiv (mn)  rafinált, fortélyos, huncut, dörzsölt biz, furmányos táj
 tapasztalt
Nap (fn)  Hold
napa (fn) táj  após, ipa
napbarnított (mn)  halvány, sápadt, világos, beteges
napfelkelte (fn)  napnyugta
napfény (fn)  sötétség, éjszaka, éjjel, est
napfényes (mn)  felhős, sötét, borús, borult
 szomorú, örömtelen, gyászos
napi (mn)  tartós, folyamatos
 rendszertelen, időnkénti
napkelet (fn) rég  nyugat, napnyugat rég
napkelte (fn)  napnyugta, naplemente, alkonyat
napkeltekor (hat-ragos fn)  este
napközben (hsz)  éjjel, éjszaka
 este, alkonyattájt
 reggel, hajnalban
naplemente (fn)  napkelte, reggel, hajnal, virradat, pirkadat
naplopó (mn)  szorgalmas, igyekvő, dolgos, dolgozó, munkás
napnyugat (fn) rég  kelet, napkelet rég
napnyugta (fn)  napkelte, napfelkelte, hajnal, pirkadat, virradat, reggel
napos (mn)  borús, felhős, sötét
 árnyas, árnyékos
nappal (fn és hsz)  éjjel, éjszaka, éj vál
naprakész (mn)  felkészületlen
napsütötte (mn)  árnyas, árnyékos
 [bőr]: fehér, világos, sápadt, beteges
napszállta (fn) rég  kelet
napszám (fn)  darabbér, teljesítménybér
napvilág (fn)  sötét, sötétség, éjszaka

narkózis (fn)  ébrenlét, öntudat, józanság
nebuló (fn) biz  tanító, oktató, tanár
nedves (mn)  száraz, víztelen, kiszáradt, szárított
 aszályos, szikkadt, tikkadt
nedvesedik (ige)  szikkad, szárad, aszik
nedvesít (ige)  szárít, szikkaszt, víztelenít
nedvesség (fn)  szárazság
nedvszívó (mn)  vízhatlan, vízlepergető
negáció (fn) id  igenlés
negáló (mn) id  állító
negatív (mn)  pozitív, értékes, előrevivő
 igenlő, elfogadó, helyeslő
 [orvosi lelet]: rossz, pozitív
negatívum (fn)  érték, becs, előny, pozitívum
negédes (mn) rég  természetes, keresetlen
negligál (ige) id  törődik vkivel, vmivel , foglalkozik vkivel, vmivel
négyszemközt (hsz)  nyilvánosan, publikusan, többszemközt
néha (hsz)  gyakran, sokszor, mindennap, nemritkán
 mindig, szüntelen, szünös-szüntelen, állandóan, unos-untalan
 soha
néhai (mn)  jelenlegi, mai, élő
néhanap (hsz)  mindig
néha-néha (hsz)  egyfolytában
néhány (nm)  sok, sok-sok, számtalan, temérdek, rengeteg, tengernyi, megannyi rég
néhányszor (hat-ragos nm)  sokszor, gyakran, gyakorta, többször, rendszeresen
nehéz (mn)  könnyű, súlytalan
 [természet]: kezelhető, alkalmazkodó
 [élet]: kényelmes, kellemes, gondtalan
 [levegő]: tiszta, friss, ózondús
 [feladat]: könnyű
 [út]: akadálymentes, zökkenőmentes
 [ügy]: sima
 [szöveg]: érthető, egyszerű, világos
 [étel]: könnyű, sovány, diétás, gyenge
nehezedik (ige)  könnyebbedik, egyszerűsödik
 enyhül, mérséklődik
nehezen (hat-ragos mn)  könnyen, simán, könnyűszerrel, gondtalanul, játszva
nehézfejű (mn)  eszes, okos, gyorsfelfogású, tanulékony
nehezít (ige)  segít, támogat, könnyít, enyhít
nehézkes (mn)  ügyes, fürge, friss
 [stílus]: gördülékeny, könnyed, sima
 [fejlődés]: rohamos
nehezményez (ige)  helyesel, beleegyezik vmibe
neheztel vmiért (ige)  megbékél vmivel , megbocsát, elfelejt
nehézség (fn)  egyszerűség, gyerekjáték
 jólét, jómód, gazdagság
 gondtalanság
nehézsúly (fn)  harmatsúly, pehelysúly

nehézsúlyú (mn)  pehelysúlyú
néhol (hsz)  mindenütt, mindenhol
 sehol
nekiáll vminek (ige)  abbahagy, befejez, bevégez
 visszahőköl vmitől , elbátortalanodik
nekibátorodik (ige)  elgyávul, megfutamodik

vmi elől , meghátrál vmi elől ,
megszeppen vmitől
nekibúsul (ige)  megvidámodik, felvidul, felderül vál
nekibuzdul (ige)  visszatáncol, megfutamodik vmi elől , meghátrál vmi elől
nekiesik (ige)  kímél, hagy
 abbahagy
 befejez, bevégez
nekifekszik (ige)  abbahagy
nekifog (ige)  abbahagy, megáll
 befejez, bevégez
 halogat, elnapol
nekifut (ige)  abbahagy, megtorpan vmi előtt , visszatáncol
 kikerül, elkerül
nekigyürkőzik (ige)  abbahagy, megtorpan vmi előtt , visszatáncol
nekihajt vminek (ige)  fékez, kikerül
nekiindul (ige)  marad, vesztegel rég
nekikeseredik (ige)  megörül, ujjong, felvidul
nekikészül vminek (ige)  végez
nekikezd vminek (ige)  befejez, elkészül vmivel
nekilát vminek (ige)  abbahagy
 befejez, elkészül vmivel
nekilendül vminek (ige)  megtorpan vmi előtt , leáll vmivel
nekilódul vminek (ige)  lecsillapodik, megtorpan vmi előtt
 fékez, kikerül
nekimegy vkinek, vminek (ige)  kikerül
 megvéd, megóv
nekiront vkinek, vminek (ige)  véd, óv, vigyáz vkire, vmire
 megáll, lefékez
nekiszalad vkinek, vminek (ige)  megáll, megtorpan vki előtt, vmi előtt , visszahőköl
vkitől, vmitől
 elkerül, kikerül
nekiszegez vkinek (ige)  [fegyvert]: elfordít vkitől , leenged
 [kérdést]: kerülget, célozgat
nekitámad vkinek, vminek (ige)  oltalmaz, megvéd, védelmez
nekiugrik vkinek (ige)  megóv, megvéd, védelmez
nekiül vminek (ige)  befejez, elkészül vmivel
nekivadul (ige)  megjuhászodik, megjuhászkodik, lecsillapodik, lehiggad
nekivág (ige)  abbahagy, leáll
 visszafog, fékez
nekiveselkedik vminek (ige)  abbahagy, leáll vmivel , megtorpan vmi előtt
 végez vmivel

nélkül (nu)  együtt
nélküle (hsz)  vele
nélkülöz (ige)  bővelkedik vmiben , dúskál vmiben vál, dőzsöl vál
nélkülözés (fn)  jólét, gazdagság, bőség, fényűzés, jómód
nélkülözhetetlen (mn)  nélkülözhető, felesleges, szükségtelen, mellőzhető
nélkülözhető (mn)  nélkülözhetetlen, szükséges, alapvető, lényeges
nélkülöző (mn)  gazdag, módos, vagyonos
nem (hsz és fn)  igen, igenis
néma (mn)  beszédes, bőbeszédű, szószátyár
 hangos, zajos, zúgó
némaság (fn)  zaj, lárma, zsivaj, hang, moraj, ricsaj, robaj
némber (fn) pej  ember, férfi
 tündér, angyal
nemcsak (ksz és hsz)  csak, kizárólag
nemdohányzó (mn)  dohányos, dohányzó
némelyik (nm)  semelyik
 mindegyik
némelykor (hsz)  gyakran, mindig, sokszor
 soha
nemes I. (mn)  közönséges, alávaló, aljas, hitvány
 közrendű
népi, pórias rég
 durva, bárdolatlan, bunkó szleng
nemes II. (fn)  közember
nemesedés (fn)  elfajulás
nemesít (ige)  elkorcsosít
 lezülleszt, lealacsonyít
nemesség (fn)  köznép, nép, pórnép rég
 hitványság, alávalóság
némi (nm)  semennyi
némileg (hsz)  főleg, teljesen, rendkívül, merőben
nemkívánatos (mn)  helyénvaló, odaillő, jogos, kívánatos, dicséretes
nemleges (mn)  elfogadó, pozitív, igenlő
nemlét (fn)  lét, létezés
nemritkán (hsz)  néha, ritkán
nemsokára (hsz)  sokára
nemtelen (mn) rég  méltó, derék
nemtörődöm (mn)  igyekvő, törekvő, kötelességtudó, gondos, figyelmes
 aggódó, aggályos, aggodalmaskodó
nemtörődömség (fn)  lelkesedés, ügybuzgalom, odaadás
 gondosság, felelősség, figyelem, vigyázat
 aggódás
nemzetellenes (mn)  nemzeti
nemzeti (mn)  nemzetközi, kozmopolita
 külföldi, idegen
 helyi, regionális id
 nemzetellenes
nemzetiszocialista (mn)  antifasiszta

nemzetközi (mn)  helyi, belföldi, nemzeti
nemzőképes (mn)  nemzőképtelen, impotens
nemzőképesség (fn)  impotencia
nemzőképtelen (mn)  nemzőképes, potens rég
néni (fn) biz  bácsi, papa biz
neologizmus (fn) szak  archaizmus szak
nép (fn)  nemesség, arisztokrácia
 egyén
népes (mn)  kihalt, lakatlan, puszta, néptelen
népességcsökkenés (fn)  túlnépesedés
népi (mn)  urbánus
 nemes
népies (mn)  [stílus]: fennkölt, irodalmi
 urbánus
 városias, úri
népnyúzó (mn)  kizsákmányolt
népszerű (mn)  népszerűtlen
népszerűség (fn)  népszerűtlenség, ismeretlenség
népszerűsít  szid, ócsárol
népszerűtlen (mn)  népszerű, közkedvelt, híres, populáris, felkapott biz
népszerűtlenség (fn)  népszerűség
néptelen (mn)  lakott, forgalmas, népes
nesz (fn)  csönd, némaság, nesztelenség
nesztelen (mn)  zajos, hangos, lármás, zsibongó
nesztelenség (fn)  nesz
nesztelenül (hat-ragos mn)  dérrel-dúrral, hangosan, zajosan
netalán (hsz)  kétségtelenül
nett (mn) biz  ápolatlan, elhanyagolt, szutykos
név (fn)  névtelenség, ismeretlenség
nevel (ige)  elhanyagol, mellőz
 pusztít, kiirt, megsemmisít
nevelés (fn)  mellőzés
 pusztítás, kiirtás
neveletlen (mn)  illedelmes, udvarias, előzékeny
 tanult, művelt, kulturált
nevelhetetlen (mn)  nevelhető, tanulékony
nevelhető (mn)  javíthatatlan, nevelhetetlen, megátalkodott vál
neves (mn)  ismeretlen, névtelen
nevet (ige)  sír, zokog, bőg, könnyezik, kesereg
nevetés (fn)  sírás, zokogás, kesergés
 szomorúság, rosszkedv, bánat
nevetős (mn)  komor, sírós, pityergő, fancsali
nevetséges (fn)  szomorú, elszomorító, keserves, tragikus
 reális, megvalósítható, komoly
 jelentős, számottevő, nagy, hatalmas
nevezetes (mn)  átlagos, mindennapi, közönséges
 kisszerű
nevezetesség (fn)  jelentéktelenség, kisszerűség

névleg (hsz)  ténylegesen, igazán
névleges (mn)  tényleges, pontos, valóságos, valódi
névtelen (mn)  ismert, megnevezett, tudott
 közismert, híres, neves, beérkezett, nagynevű, világhírű, nagymenő szleng
névtelenség (fn)  hírnév, név
nézetazonosság (fn)  nézeteltérés, nézetkülönbség
nézeteltérés (fn)  egyetértés, összhang, békesség, harmónia, nézetazonosság
 megegyezés, kompromisszum, egyesség táj
nézetkülönbség (fn)  nézetazonosság, konszenzus id
nincs (ige)  van, létezik
nincstelen (mn)  gazdag, vagyonos, tehetős, jómódú, pénzes
nívós (mn)  nívótlan, színvonaltalan, silány pej
nívótlan (mn)  nívós, kiemelkedő, színvonalas
nógat (ige)  fékez, hátráltat, visszafog
nomád (mn)  telepes
normál (mn)  [méret]: extra
normális (mn)  eltérő, rendellenes, abnormális, bizarr, különös, kóros, perverz, patológiás

szak, patologikus szak
 beszámíthatatlan, tökéletlen, elmebeteg, gyengeelméjű, idióta, eszelős, félbolond,

félkegyelmű, félőrült, háborodott, tébolyodott, kretén, habókos táj, ütődött biz, dilis biz,
degenerált szak
normalitás (fn)  elmebaj, őrültség, téboly
noszogat (ige)  fékez, lassít, elriaszt
nosztalgikus (mn)  kiábrándult, megcsömörlött, kiégett
nő1 (ige)  csökken, fogy, apad, esik, süllyed
 szűnik, mérséklődik, enyhül
 hervad, sorvad
nő2 (fn)  férfi, hím
nőcsábász (fn és mn)  asszonykerülő, nőgyűlölő
nőgyűlölő (fn és mn)  férfigyűlölő
 nőcsábász
nőies (mn)  nőietlen, férfias
 [mozgás]: darabos, szögletes, mackós biz
 [stílus]: kemény, határozott, erélyes
nőiesség (fn)  férfiasság
nőietlen (mn)  nőies
nőnem (fn)  hímnem
nős (mn)  agglegény, nőtlen, legényember
 elvált
nőstény (fn)  hím, apaállat, bak
nősül (ige)  válik
nőtlen (mn)  házas, foglalt, nős
növekedés (fn)  csökkenés, visszaesés, hanyatlás
növekedik, növekszik (ige)  csökken, fogy, visszaesik, hanyatlik
 [fájdalom]: gyengül, csillapodik, alábbhagy, enyhül
 apad, visszahúzódik, lemegy
 sorvad, visszamarad, csökik táj
 stagnál

növel (ige)  csökkent, mérsékel, kisebbít, redukál, korlátoz, apaszt, fogyaszt, lenyom
 csillapít, enyhít, szelídít, old, tompít, gyengít, könnyít
növelés (fn)  csökkentés, korlátozás, kisebbítés
növendék (fn)  tanár, mester, tanító, oktató
nővér (fn)  húg
 fivér, fiútestvér, férfitestvér
növeszt (ige)  kisebbít, csökkent
 [hajat]: levágat, lenyírat, megkurtít
 [szakállat]: leszed, levesz, leborotvál
nulla (fn)  valaki, menő szleng
 [jelzőként]: értékes, hasznos, jelentékeny

Ny
nyafka (mn) pej  stramm biz, belevaló biz
nyáj (fn)  pásztor
nyájas (mn)  mogorva, mord, udvariatlan, morcos, goromba, durcás biz
 vad, vérengző
nyakas (mn)  engedelmes, alkalmazkodó, rugalmas
nyakaskodik (ige)  engedelmeskedik, alkalmazkodik
nyakatekert (mn)  egyszerű, egyenes, világos
nyakigláb (mn) tréf  alacsony, pöttöm, picur
nyaktörő (mn) biz  veszélytelen, sima, könnyű
nyaláb (fn)  szál, darab
nyalánk (mn)  mértékletes, mértéktartó
nyalka (mn) rég  elhanyagolt, szakadt, toprongyos
nyálkás (mn)  száraz, szikkadt, kiaszott
nyámnyila (mn)  talpraesett, derék, életrevaló, helyre táj
nyamvadt (mn)  fejlett, érett, erős
 határozott, talpraesett, erélyes
nyanya (fn) szleng  ifiasszony rég
nyápic (mn)  izmos, erős, keménykötésű, atlétatermetű, kisportolt, vasgyúró, markos táj
nyár (fn)  tél, télvíz
nyargal (ige)  ballag, mendegél, poroszkál
nyavalya (fn)  egészség
nyavalyás (mn) rég  egészséges, vasgyúró, pirospozsgás
nyel (ige)  kiköp, köp, kihány, kiokád
 kimond, kirobban, kipakol szleng
 kilélegez, kifúj
nyeles (mn)  nyeletlen
nyeletlen (mn)  nyeles
nyelvel (ige)  hallgat
nyelves (mn)  engedelmes, szófogadó
 szófukar, hallgatag, csöndes
nyer (ige)  veszít, ráfizet, bukik
 lemarad, kikap biz
nyeremény (fn)  veszteség, ráfizetés, kár
nyereség (fn)  veszteség, ráfizetés, kár, hátrány, sérelem
nyereséges (mn)  veszteséges, előnytelen, rossz
nyeretlen (mn)  nyertes, győztes
nyerő (mn)  vesztes, legyőzött
 biz: levitézlett, vacak

nyers  [étel]: főtt, kész, konyhakész, sült
 megmunkált, feldolgozott, finomított
 kidolgozott, kiforrott, végleges, míves
 [modor]: udvarias, figyelmes, emberséges, finom, csiszolt
 [bőr]: cserzett
nyersanyag (fn)  késztermék, áru
nyertes (fn)  vesztes, legyőzött
 nyeretlen
nyeszlett (mn) biz  vállas, termetes, deltás biz
nyílegyenes (mn)  csavaros, tekervényes, kacskaringós, csálé
nyílik (ige)  csukódik, zárul, csapódik
 elhervad, elvirágzik, elvirul vál
nyílt (mn)  zárt, csukott, fedett
 titkos, leplezett, rejtett, burkolt
 hamis, körmönfont, színlelt, fortélyos, sunyi, ármányos, cseles, furfangos, fondorlatos vál
 [természet]: visszafogott, visszahúzódó, zárkózott, tartózkodó
 [tekintet]: ferde, sanda rég
nyíltan (hat-ragos mn)  titokban, titkon, burkoltan, rejtve, orvul, orozva, lopva, dugva,

suttyomban biz
nyíltság (fn)  képmutatás, alakoskodás, számítás, furfang, turpisság
 zárkózottság
nyíltszívű (mn)  álnok, hamis, sunyi
nyilván (hsz)  talán, esetleg
nyilvános (mn)  bizalmas, zártkörű, titkos, privát, magánjellegű, intim
nyilvánosság (fn)  magánélet, magánszféra
 elzártság
nyilvántart (ige)  elfelejt
 töröl, kihúz
nyilvánvaló (mn)  rejtett, láthatatlan, látens
 kétséges, kérdéses, kétes biz
nyimnyám (mn) biz  belevaló biz, stramm biz
nyír (ige)  növeszt
nyíratlan (mn)  nyírott, nyírt, lenyírt, megnyírt
nyirkos (mn)  száraz, szikkadt, szárított
 üde, tiszta, friss
nyírott, nyírt (mn)  nyíratlan
nyiszlett (mn) biz  erős, kisportolt, izmos, daliás, vasgyúró, kajakos szleng
nyit (ige)  zár, bezár, becsuk, behajt
nyitány (fn)  befejezés, finálé
nyitás (fn)  zárás, bezárás, csukás
nyitójelenet (fn)  zárójelenet
nyitott (mn)  zárt, csukott, fedett, fedeles, védett
 zárkózott, tartózkodó, hozzáférhetetlen, elutasító, fafejű, megcsontosodott
 megoldott, eldöntött, befejezett
nyitottság (fn)  zárkózottság
nyomás (fn)  védekezés, ellenhatás, ellenállás
 enyhülés
 húzás

nyomaszt (ige)  felhangol, felderít
nyomasztó (mn)  kellemes, megnyugtató
nyomat (fn)  kézirat, eredeti
 gépirat
nyomatékhiány (fn)  hangsúly
nyomatékos (mn)  semmitmondó, jelentéktelen, lényegtelen, triviális rég
 nyomatéktalan, hangsúlytalan
nyomatéktalan (mn)  nyomatékos, hangsúlyos
nyomban (hsz)  majd, később
nyomor (fn)  gazdagság, jólét, jómód, bőség, fényűzés, pompa
nyomorék (mn)  ép, egészséges, formás
nyomorgat (ige)  törődik vkivel , óv, vigyáz vkire
 elenged, hagy, megkímél
nyomornegyed (fn)  villanegyed, luxusnegyed
nyomorog (ige)  bővelkedik vmiben , dúskál vmiben vál, dőzsöl vál
nyomortanya (fn)  palota, luxuslakás, kastély
nyomorult (mn)  szerencsés, boldog, áldott
 sikeres, menő szleng
 gazdag, pompás, fényűző
 nemes, derék, becsületes
 jó, kitűnő, kiváló
nyomorúság (fn)  gazdagság, boldogulás, jólét
 szerencse, öröm, egészség
nyomorúságos (mn)  szerencsés, boldogító, örömteli
 gazdag, fényűző, pompás, bőséges, dús vál
 jó, nagyszerű, megfelelő
nyomós (mn)  jelentéktelen, csekély
nyomott (mn)  [hangulat]: vidám, bizakodó, jókedvű
nyögés (fn)  megkönnyebbülés, ujjongás
nyöszörög (ige)  örül, ujjong, vidul táj
nyugállomány (fn)  munkaviszony, alkalmazás
nyugalmas (mn)  háborgó, békétlen, nyugtalan
nyugalmaz (ige)  alkalmaz, dolgoztat, felvesz
nyugalmazott (mn)  aktív, kereső, dolgozó
nyugalom (fn)  zaj, zsivaj, lárma
 viszály, harag, forrongás
 izgalom, nyüzsgés, mozgolódás, nyugtalanság, hepaj, cirkusz, hajcihő biz
 idegesség, idegfeszültség, ijedtség, indulat, hév
 aggódás, aggodalom, gond, válság
 megerőltetés, megpróbáltatás, strapa biz
 zavar, zűrzavar, káosz, rendzavarás, ribillió, patália biz, ramazúri biz
nyugat (fn)  kelet, napkelet rég
nyugdíjas (mn és fn)  dolgozó, aktív
 kenyérkereső
nyugdíjaz (ige)  alkalmaz, dolgoztat, felvesz
nyughatatlan (mn)  megfontolt, komoly, nyugodt
 elégedett, kiegyensúlyozott, harmonikus
nyugodalom (fn) rég  éberség

nyugodt (mn)  háborgó, felháborodott, békétlen
 szorongó, aggodalmas, rémült, bizonytalan, feszült, dúlt, ingerlékeny, indulatos, felindult,

izgatott, dühös, dühödt, mérges, bosszús, bőszült, ideges, nyugtalan, zabos biz
 sietős, kapkodó, rohanó, hajszás, hányatott
 élénk, eleven, felizgatott, felkavart, hisztérikus, izgulékony, robbanékony, szilaj, vad,

vehemens, duhaj, felajzott vál, egzaltált vál, hektikus vál
 [időjárás]: viharos, szeles
 [tenger]: hullámzó, habos, tajtékos
nyugodtan (hat-ragos mn) 

lélekszakadva, sietősen, hevesen, kapkodva,
lélegzetvisszafojtva, szívszorongva
nyugszik (ige)  felébred
 [Nap]: felkel, feljön, felvirrad
nyugtalan (mn)  nyugodt, kiegyensúlyozott, higgadt, megfontolt
 elégedett, derűs
 zavartalan, békés, háborítatlan
nyugtalanít (ige)  lecsillapít, megvigasztal, megnyugtat
nyugtalanító (mn)  békés, nyugalmas, megnyugtató
nyugtalankodik (ige)  fellélegzik, megnyugszik, ellazul
nyugtalanság (fn)  nyugalom, rend, béke
 önuralom, megkönnyebbülés, nyugodtság, megelégedés
nyugtalanul (hat-ragos mn)  nyugodtan, nyugton
nyugtat (ige)  fáraszt, háborgat, megzavar, nyüstöl biz
 ingerel, tüzel, felbujt, lázít, fellázít, hergel
 nyugtalanít, ijeszt, bosszant, haragít, irritál
nyugtató I. (mn)  serkentő, izgató, élénkítő, stimuláló
nyugtató II. (fn)  ajzószer, stimuláns szak
nyugton (hsz)  kíváncsian, nyugtalanul
nyugvópont (fn)  mozgás, fordulópont
nyújt (ige)  rövidít, sűrít, tömörít
 vkinek : megtagad vkitől , elvesz vkitől
 vkinek : elfogad vkitől , átvesz vkitől
 vkinek : szerez vkitől
nyújtózik, nyújtózkodik (ige)  összehúzódik, összekuporodik, lekuporodik, meggörnyed,
összegömbölyödik
nyúlánk (mn)  széles, kövér, tömzsi, köpcös, alacsony
nyúlfarknyi (mn)  hosszú, hosszadalmas
nyúlik (ige)  rövidül
 összemegy
nyúlós (mn)  [tészta, kalács]: átsült, ropogós, foszlós
nyurga (mn)  tömzsi, zömök, alacsony
nyuszi (fn) biz  bátor, oroszlánszívű, hős
nyúz (ige) biz  kímél, vigyáz vmire , óv, pihentet
 megun
nyúzott (mn)  friss, pihent, fitt biz
nyű (ige) táj  [ruházatot]: kímél, véd
nyűg (fn)  kényelem, kedvtelés, öröm
nyűglődik vmivel (ige)  boldogul vmivel

nyűgös (mn)  jókedvű, kiegyensúlyozott
nyüstöl (ige) biz  kímél, óv, megőriz
 simogat, becéz
nyűtt (ige)  vadonatúj, használatlan
nyüves (mn) táj  féregtelen, féregmentes
nyüzsgés (fn)  nyugalom, csend, béke
nyüzsög (ige)  lecsillapodik, elcsöndesül
 megpihen, megül
 visszahúzódik

O, Ó
ó (mn) rég  új, modern, friss
 maradandó, időtálló
oázis (fn)  sivatag, homoktenger
óbégat (ige)  örül, ujjong, örvendez
 suttog, pusmog, sutyorog biz
óbégatás (fn) pej  örömujjongás
objektív (mn)  elkötelezett, elfogult, szubjektív
 helytelen, hamis, pontatlan
obsit (fn)  behívó
obsitos (mn) rég  tényleges, aktív, tevékeny
obszcén (mn)  szalonképes, illedelmes
óceán (fn)  földrész, kontinens, szárazföld
ócsárlás (fn)  elismerés
ócsárol (ige)  magasztal, méltányol, népszerűsít, dicsér, agyondicsér biz
 értékel, megbecsül, felnagyít
ócska (mn)  új, divatos, korszerű, mai
 becses, értékes, drága, elsőrendű, briliáns
ocsmány (fn) pej  szép, vonzó, gyönyörű
ocsúdik (ige)  ájul, alél vál
oda (hsz és ik)  ide
 vissza
odaad vkinek (ige)  megtart
sajnál vkitől , irigyel vkitől
 elvesz vkitől , elkér vkitől , visszavesz vkitől , kisajátít, megszerez
odaadás (fn)  tartózkodás, hidegség, közöny, részvétlenség, nemtörődömség,

érdektelenség
 önzés, egoizmus szak
odaadó (mn)  közönyös, önző, egoista
odaát (hsz)  ideát
odábbáll (ige)  kitart, marad, vesztegel rég
odabenn, odabent (hsz)  idekinn, idekint
odabújik vkihez, vmihez (ige)  elhúzódik vkitől, vmitől
odacsalogat vhova (ige)  elűz vhonnan , elzavar vhonnan , elijeszt vhonnan , elhajt

vhonnan
odacsődít vhova (ige)  szétkerget, szétszéleszt
odacsődül vhova (ige)  [tömeg]: szétszéled, szétrebben, szétoszlik
odadob (ige)  elkap, megfog, elcsíp
 megőriz, megtart, megóv

 visszadob
odaédesget vhova (ige)  elvadít vhonnan , elriaszt vhonnan
odaér (ige)  lemarad, lekésik, elkésik
 elkerül, kitér
odaerősít vhova (ige)  szétválaszt, leszerel vhonnan, vmiről , levesz vhonnan, vmiről
 kioldoz, elold vhonnan , elköt vhonnan
odafelé (hsz)  idefelé
odafigyel vkire, vmire (ige)  elfordul vkitől, vmitől , elnéz
 bambul, bámészkodik, elméláz vmin , elmereng vmin
odafordul vkihez, vmihez (ige)  elfordul vkitől, vmitől
odafut vhova (ige)  visszafut vhonnan , visszarohan vhonnan
odahaza (hsz)  idegenben, távol
odahív vhova (ige)  elbocsát vhonnan , elküld vhonnan , elenged vhonnan
odahoz vhova (ige)  elvisz vhonnan , elcipel vhonnan , elszállít vhonnan
odahúzódik vhova (ige)  elhúzódik vhonnan , elvonul vhonnan
odaígér vkinek (ige)  visszavon vkitől , visszavesz vkitől , visszakér vkitől
odaillik vmihez (ige)  elüt vmitől
odaillő (mn)  alkalmatlan, helytelen, nemkívánatos, rossz
odaint vhova (ige)  elküld vhonnan , elbocsát vhonnan , elzavar vhonnan
odaír vhova (ige)  kitöröl vhonnan , kihúz vhonnan , eltüntet vhonnan
odairányít vhova (ige)  eltérít vhonnan , elirányít vhonnan , elvezet vhonnan
odaítél vkinek (ige)  visszavon vkitől , megtagad vkitől
odajár vhova (ige)  elmarad vhonnan , elmaradozik vhonnan
odajön vhova (ige)  elmegy vhonnan , távozik vhonnan , elkullog vhonnan
odajuttat vkinek (ige)  visszakér vkitől , visszakönyörög vkitől
odakapat vhova (ige)  elriaszt vhonnan , elvadít vhonnan
odakerül vhova (ige)  elkerül vhonnan , elmegy vhonnan
odakiált vkinek (ige)  odasúg vkinek
odakinn, odakint (hsz)  idebenn, idebent
odaköt vmihez (ige)  elkülönít vmitől
odaküld vhova (ige)  visszahív vhonnan , visszakér vhonnan
 ideküld vhonnan
odalapul vhova (ige)  eláll vmitől
odalesz (ige)  megmarad, megmenekül
 hazatér, visszajön
odamarad vhol (ige)  hazatér vhonnan , visszajön vhonnan , visszasiet vhonnan
odamegy vhova (ige)  eljön vhonnan , visszajön vhonnan , visszatér vhonnan
odamenet (hsz és fn)  idejövet, visszajövet
odamond vkinek (ige)  megenyhül, lecsillapodik, lehiggad
odamutat (ige)  eltakar, elfed, elrejt
odanéz vhova (ige)  elnéz, félrenéz
odanyújt vkinek (ige)  visszavesz vkitől , visszakér vkitől
odaordít vkinek (ige)  odasúg vkinek
odaragad vhova (ige)  leválik vhonnan , lejön vhonnan
odaragaszt vhova (ige)  elkülönít vmitől , levakar vmiről

odarak vhova (ige)  felvesz vhonnan , elvesz vhonnan , eltávolít vhonnan , felemel

vhonnan
odarendel vhova (ige)  elküld vhonnan , elenged vhonnan , elbocsát vhonnan
odarohan vhova (ige)  visszarohan vhonnan
odarúg vhova (ige)  visszarúg vhonnan
odasereglik vhova (ige)  szétszéled, szétoszlik, elvonul vhonnan
odasimul vhova (ige)  elhúzódik vhonnan , távolodik vhonnan
odasúg vkinek (ige)  odakiált vkinek , odaordít vkinek , odavet vkinek
odaszállít vhova (ige)  elszállít vhonnan
odaszegez vhova (ige)  szétválaszt, leszed vhonnan
odaszerződik vhova (ige)  elmegy vhonnan
odaszoktat vhova (ige)  elidegenít vhonnan , elzavar vhonnan , elküld vhonnan
odatalál vhova (ige)  eltéved, eltájolódik, elkóborol
odatapad vhova (ige)  leválik vhonnan , lejön vhonnan
odatart vhova (ige)  távolodik vhonnan , visszafordul vhonnan , eljön vhonnan
odatartozik vhova (ige)  leválik vhonnan , elszakad vhonnan , leszakad vhonnan
odatesz vhova (ige)  elvesz vhonnan , elmozdít vhonnan , elvisz vhonnan
 eltávolít vhonnan , kirúg vhonnan , elhelyez vhonnan
odatűz vhova (ige)  levesz vhonnan , leválaszt vhonnan
odaút (fn)  visszaút, ideút
odautazás (fn)  visszaút, visszautazás
odavaló (mn)  idegen, kívülálló, külföldi
 helytelen, illetlen, alkalmatlan
odavan (ige)  megvan, megmenekül,
helyrejön, meggyógyul
 vkiért : utál
odavarr vhova (ige)  levág vhonnan , letép vhonnan , leszakít vhonnan
odavesz vhova (ige)  elküld vhonnan , elzavar vhonnan
odavész, odaveszik vhol (ige)  megmarad, túlél
odavezényel vhova (ige)  kivon vhonnan
odavezet vhova (ige)  visszakísér vhonnan , visszavezet vhonnan , idevezet vhonnan
odavisz vhova (ige)  idehoz vhonnan , visszahoz vhonnan , elhoz vhonnan
odavonul vhova (ige)  elvonul vhonnan
odavonulás (fn)  elvonulás, visszavonulás, visszahúzódás
odáz (ige)  siettet, meggyorsít, előmozdít
odébbáll vhonnan (ige)  letelepedik vhol , letelepszik vhol
ódivatú (mn)  mai, modern, divatos, korszerű
ódon (mn)  mai, korszerű, új
odvas (mn)  ép, tömör, jó
ódzkodik vmitől (ige) lelkesedik vmiért , együttműködik vkivel , csatlakozik vkihez
óév (fn)  újév
offenzív (mn) id  védekező, defenzív id
offenzíva (fn) szak  védekezés, visszavonulás, defenzíva szak
 ellencsapás, ellentámadás
óhajt (ige)  idegenkedik vmitől , tartózkodik vmitől , viszolyog vmitől
 elutasít
 lemond vmiről , visszalép vmitől

ok (fn)  cél, célkitűzés
 következmény, eredmény, végeredmény
 okozat, hatás, folyomány
 következtetés, konzekvencia szak
okol vmiért (ige)  felment vmi alól , tisztáz, véd vmitől
okos (mn)  buta, tudatlan, korlátolt, ostoba, tökkelütött, stupid, félkegyelmű, agyalágyult

pej, féleszű biz, gyagya szleng
 nehézfejű, fafejű
 együgyű, naiv, oktalan, csacsi, csacska, bugyuta, badar, balga vál, dőre vál, szamár biz
okosít (ige)  butít
okoskodás (fn)  tett
okoskodik (ige)  egyetért vkivel , együttműködik vkivel , kooperál vkivel
okosodik (ige)  butul, hülyül durva
okosság (fn)  butaság, ostobaság, oktalanság, esztelenség
okozat (fn)  ok, indíték, eredet
okszerűtlen (mn) vál  ésszerű
oktalan (mn)  értelmes, előrelátó, okos, gondolkodó
 alapos, indokolt
oktat (ige)  tanul
 elbutít
oktató (fn)  növendék, diák, hallgató, tanuló, tanítvány, nebuló biz, deák rég
oktondi (mn)  okos, jófejű, ügyes, agyafúrt
okul (ige)  tanít
okvetetlenkedik (ige)  támogat, helyesel, egyetért vkivel, vmivel
okvetlen, okvetlenül (hsz)  esetleg, talán
olajozatlan (mn)  olajozott, gördülékeny
olajozott (mn)  olajozatlan
olcsó (mn)  drága, költséges, megfizethetetlen, elérhetetlen
 értékes, remek, becses
olcsóbbít (ige)  drágít
olcsóbbodik (ige)  drágul
old (ige)  köt, erősít, szorít
 sűrít, töményít
oldás (fn)  kötés
oldatlan (mn)  oldott
oldhatatlan (mn)  oldható
oldható (mn)  oldhatatlan
oldódik (ige)  görcsöl, bezárkózik, szorong
 kicsapódik
oldott (mn)  feszült, hivatalos, kimért, gátlásos, feszélyezett, rémült
oldatlan
ólmos (mn)  könnyed, ruganyos, friss
ólomsúly (fn)  harmatsúly, pehelysúly
olt (ige)  erősít, fokoz, szít
oltalmaz vmitől (ige)  támad, nekiront vkinek , nekitámad vkinek
oltatlan (mn)  oltott
olthatatlan (mn)  oltható
oltható (mn)  olthatatlan

oltott (mn)  oltatlan
olvad (ige)  megköt, megszilárdul, megdermed, fagy
 dagad, nő
olvadás (fn)  fagyás
olvadáspont (fn) forráspont
olvashatatlan (mn)  olvasható, kibetűzhető
 olvasmányos, érdekes, lebilincselő
olvasható (mn)  kibetűzhetetlen, olvashatatlan
olvasmányos (mn)  unalmas
olvasó (fn)  író
olvasott (mn)  műveletlen, tájékozatlan, kulturálatlan
olvaszt (ige)  megkeményít, megszilárdít, fagyaszt
oly, olyan (nm)  ily, ilyen
olykor (hsz)  mindig, minduntalan, szüntelen, szünös-szüntelen, unos-untalan
 soha
olykor-olykor (hsz)  gyakran, rendszeresen, sokszor
omladozik (ige)  áll, tart
omlós (mn)  kemény, rágós, szalonnás, rostos
ondolál (ige)  kiegyenesít, kihúz
onnan (hsz)  innen
onnansó (nm)  innenső
ont (ige)  csöpögtet, csurgat
opálos (mn)  áttetsző
opportunista (mn)  elvhű, következetes, gerinces
opportunizmus (fn)  elvhűség, ragaszkodás, következetesség
optimista (mn)  pesszimista, borúlátó, reményvesztett, keserű, kétségbeesett, rezignált
optimizmus (fn)  pesszimizmus, borúlátás, reménytelenség
orcátlan (mn)  illedelmes, udvarias
 szemérmes
ordináré (mn)  finom, visszafogott, választékos
ordít, ordítozik (ige)  suttog, susog, pusmog, sustorog, sutyorog biz
organikus (mn) szak  szervetlen
 pszichés, lelki
organizál (ige) id  megbont, feloszlat, dezorganizál id
óriás I. (fn)  törpe, manó, liliputi
óriás II. (mn)  alacsony, kicsi, cseppnyi, parányi
óriási (mn)  jelentéktelen, semmitmondó, lényegtelen
 kicsi, pici, piciny, pirinyó, apró, csepp, csöpp, icipici, incifinci, körömfeketényi,

mákszemnyi, szemernyi
 szerény, átlagos
originális (mn) vál  konvencionális, hétköznapi
orkán (fn)  szélcsend
 szellő
ormótlan (mn)  formás, tetszetős, csinos
 pici, apró
orom (fn)  hegyláb, völgy
oroszlánszívű (mn)  nyúlszívű, gyáva, nyuszi biz
oroz vkitől (ige)  visszaad vkinek , visszajuttat vkinek

orozva (hsz)  nyíltan, egyenesen
orrfacsaró (mn)  illatos
orrol (ige) biz  megbékél, megenyhül
országárulás (fn)  hazaszeretet
országáruló (fn)  hazafi
országos (mn)  lokális, helyi, körzeti, regionális id
ortodox (mn)  haladó, korszerű, modern
orvos (fn)  páciens, beteg
orvosolhatatlan (mn)  orvosolható, pótolható, helyrehozható, jóvátehető
orvosolható (mn)  orvosolhatatlan, jóvátehetetlen, pótolhatatlan, helyrehozhatatlan
orvosság (fn)  méreg, toxin szak
orvul (hsz)  nyíltan, egyenesen
ósdi (mn)  modern, divatos, korszerű, vadonatúj
 haladó, úttörő
ostoba (mn)  okos, értelmes, eszes, nagyeszű, találékony, leleményes, zseniális
 meggondolt, megfontolt, ésszerű
ostobaság (fn)  ész, értelem, szakértelem
 ésszerűség, józanság
ostoroz (ige)  dicsér, magasztal
ostrom (fn)  védekezés, ellenállás
ostromló (mn)  ellenálló
ostromol (ige)  védekezik, ellenáll, véd
 kímél
 visszavonul, visszahúzódik, retirál rég
oszlik (ige)  tornyosul, felhősödik, sűrűsödik
 csoportosul, gyűlik, sorakozik, összejön biz
 erősödik, fokozódik
oszt (ige)  egyesít, összerak, összevon, összeszed
 szoroz
osztályoz (ige)  összekever
 egyesít, összevon
osztás (fn)  szorzás
osztatlan (mn)  csonka, részleges, megosztott
oszthatatlan (mn)  osztható
osztható (mn)  oszthatatlan
osztó (fn)  szorzó
osztódik (ige)  egyesül vmivel , összeolvad vmivel , egybeforr vmivel
osztogat (ige)  fukarkodik, zsugorgat, őriz, megtart
otromba (mn)  formás, csinos, karcsú
 művelt, kulturált, pallérozott, finom, fennkölt
otrombaság (fn)  finomság
ott, ottan (hsz)  itt, itten
otthagy (ige)  továbbvisz
 áthoz, elhoz, elragad
 marad, kitart
 visszamegy
otthon I. (hsz)  idegenben
otthon II. (fn)  külföld, külhon

otthonos (mn)  merev, feszélyezett, görcsös
 rideg, barátságtalan, sivár
 vhol : idegen, járatlan, tapasztalatlan
output (fn) szak  bemenet, input szak
óv (ige)  támad, bánt, gyötör, nyomorgat, nyüstöl biz, nyúz biz
 vmitől : elfogad, jóváhagy
 vkitől, vmitől : ajánl
 [ruhát, cipőt]: elkoptat
 [füvet]: letipor, összetapos
 [edényt]: összetör
ováció (fn)  kifütyülés, lehurrogás, fütty
óvakodik vmitől (ige)  rákényszerül vmire
óvás (fn)  üldözés, támadás, pusztítás
 beleegyezés, egyetértés, konszenzus id
óvatlan (mn)  óvatos, megfontolt, elővigyázatos, éber, gondos
óvatos (mn)  óvatlan, meggondolatlan, figyelmetlen, elővigyázatlan, gondatlan, vakmerő
 bátor, merész
 tapintatlan, kíméletlen, durva
 könnyelmű
óvatoskodás (fn)  mersz
óvatosság (fn)  meggondolatlanság, gyanútlanság, óvatlanság
ózondús (mn) [levegő]: áporodott, büdös, szmogos, rossz

Ö, Ő
öblös (mn)  [hang]: vékony, magas, éles
 [üveg]: hosszúkás, karcsú
öcs (fn)  húg, leánytestvér
 unokahúg
 bátya
öcsi (fn) biz  bácsi
öklömnyi (mn)  nagy, hatalmas, óriási
öl (ige)  megkegyelmez
öldöklő (mn)  kíméletes, humánus
 [tekintet]: kedves, barátságos
ölel (ige)  eltaszít
öltözés (fn)  vetkőzés
öltözik (ige)  vetkőzik
öltöztet (ige)  vetkőztet, lecsupaszít
ömleng (ige) pej  sápítozik
ömleszt (ige)  adagol
 megszűr
 szemel
ömlik (ige)  [eső]: csöpög, csepereg, szemerkél, szitál, szemetel
 csörgedez, csurran, szivárog
önálló (mn)  önállótlan, függő, kiszolgáltatott
 alárendelt, alkalmazott
önállóság (fn)  önállótlanság, függőség, gyámság, szolgaság, leigázottság, iga, járom
önállótlan (mn)  önálló, független
talpraesett
önállótlanság (fn)  önállóság
önbizalom (fn)  félénkség, bátortalanság, határozatlanság, félszegség
 kishitűség, önbizalomhiány
önbizalomhiány (fn)  önbizalom
önelégült (mn)  szerény, félénk, tartózkodó
önellátó (mn)  eltartott
önérdek (fn)  közérdek
önérzet (fn)  megalázkodás, alázat, szolgalelkűség
önérzetes (mn)  megalázkodó, alázatos, szolgalelkű
önfegyelem (fn)  fegyelmezetlenség
önfejű (mn)  befolyásolható, irányítható, alkalmazkodó
önfejűség (fn)  alkalmazkodás
önfejűsködik (ige)  alkalmazkodik

önfeláldozás (fn)  önzés, szívtelenség, egoizmus szak
önfeláldozó (mn)  önző, szívtelen, egoista, élősködő
önfeledt (mn)  görcsös, szorongó, gátlásos
 gondterhelt
 tudatos, szándékos, célzatos
önfenntartó (mn)  eltartott
önhitt (mn)  szerény, alázatos
önhittség (fn)  szerénység, alázat
önként (hsz)  kényszerítve, kényszeredetten, kénytelen-kelletlen
önkéntelen (mn)  szándékos, tudatos, akaratlagos, direkt
önkéntes (mn)  kényszerű, kötelező
 sorköteles, sorállományú
önkény (fn)  szabadság, demokrácia
önkényes (mn)  törvényes, alkotmányos, demokratikus
önkényuralmi (mn)  demokratikus
önkényuralom (fn)  szabadság, demokrácia
önkínzás (fn)  hedonizmus, tobzódás, dőzsölés
önkívület (fn)  józanság, eszmélet, lélekjelenlét
önmegtartóztatás (fn)  mértéktelenség, élvhajhászat
önmegtartóztató (mn) élvhajhász, hedonista
 mértéktelen, mohó, kapzsi
önmérséklet (fn)  gátlástalanság
önöz (ige)  tegez, tegeződik vkivel , letegez
önözés (fn)  tegeződés
önrendelkezés (fn)  gyámság
önsanyargatás (fn)  hedonizmus, tobzódás, élvhajhászat
önsanyargató (mn)  hedonista, élvhajhász
önszántából (hat-ragos fn)  kényszerből, kénytelen-kelletlen,

kényszerítve
önt (ige)  cseppent, csöpögtet, permetez, szór
öntelt (mn)  szerény, alázatos
önteltség (fn)  szerénység, alázat
öntevékeny (mn)  passzív, szolgai
öntörvényű (mn)  elnyomott, szolgai, alkalmazkodó
öntöz (ige)  szárít, szikkaszt
öntudat (fn)  öntudatlanság
 eszméletlenség, aléltság, ájultság, narkózis
öntudatlan (mn)  szándékos, tudatos, akaratlagos
 éber, józan
öntudatlanság (fn)  öntudat
öntudatos (mn)  alázatos, kishitű, szolgalelkű
önuralom (fn)  fegyelmezetlenség, szertelenség, féktelenség, indulat
önzés (fn)  önzetlenség, áldozatkészség, odaadás, altruizmus szak
önzetlen (mn)  önző, egoista, számító
 kicsinyes, zsugori, fukar
önzetlenség (fn)  önzés, számítás, egoizmus szak
önző (mn)  önzetlen, adakozó, önfeláldozó, altruista szak
ördög (fn)  Isten

kényszeredetten,

 angyal, kerub, tündér
ördögi (mn)  isteni, angyali, jó, égi
ördöngös (mn)  együgyű, jámbor
öreg (fn)  fiatal, ifjú, zöldfülű
 középkorú
 zsenge, friss, zöld
 új, modern, divatos
öreganya (fn)  öregapa, nagyapa, nagypapa
 unoka
öregapa (fn)  öreganya, nagyanya, nagymama
 unoka
öregasszony (fn)  fiatalasszony, ifiasszony rég, menyecske táj
 öregember, vénember pej
öregedik, öregszik (ige)  megújul, fiatalodik, megifjodik
öregember (fn)  fiatalember, ifjonc, ifjú
 öregasszony, vénasszony pej
öreges (mn)  fürge, fitt biz
 gyerekes, infantilis, éretlen
öregít (ige)  fiatalít
öregkor (fn)  ifjúság, ifjúkor, fiatalkor
 gyerekkor, gyermekkor
öregség (fn)  ifjúság, fiatalság, fiatalkor
öregszülő (fn) táj  unoka
őriz (ige)  elhagy, eldob
 elhanyagol, elfelejt
 szétszór, elosztogat, eltékozol
őrizetes (fn) szak  fegyőr
őrizetlen (mn)  védett, őrzött
őrjítő (mn) nyugtató, csillapító, csitító
 enyhe, elviselhető, mérsékelt
őrjöng (ige)  lehiggad, higgad, megnyugszik, elcsitul, lecsendesedik
őrlődik (ige)  megnyugszik
örök (mn) mulandó, változékony, veszendő, röpke, pillanatnyi, átmeneti, ideiglenes
örökhagyó (fn) örökös
örökít (ige)  kitagad
örökké (hsz) soha
 néha, elvétve, olykor-olykor
örökkévaló (mn)  halandó, mulandó, véges, földi
örökkévalóság (fn)  mulandóság, szempillantás, pillanat
öröklét (fn)  halandóság
örökletes (mn)  szerzett
öröklött (mn)  szerzett
örököl vkitől, vmitől (ige)  hátrahagy vkinek, vminek , hagyományoz vkinek,

vminek , továbbad vkinek, vminek
örökös1 (mn)  mulandó, változó, átmeneti, ideiglenes, pillanatnyi, tiszavirág-életű
örökös2 (fn)  örökhagyó, végrendelkező
örökre (hsz)  ideiglenesen, átmenetileg
őrölt (mn)  durva

öröm (fn)  bánat, szomorúság, gyötrelem, siralom, kín, bú vál
 üröm, keserűség, méreg, bosszúság, kellemetlenség
 gond, vesződség
örömest (hsz)  kénytelen-kelletlen, ímmel-ámmal, kényszeredetten
örömhír (fn)  gyászhír
örömittas (mn)  búbánatos, elkeseredett, komor
örömkacaj (fn)  jajkiáltás
örömmel (hat-ragos fn)  kénytelen-kelletlen, ímmel-ámmal, kényszeredetten
örömtelen (mn)  vidám, derűs, örömteli
örömteli (mn)  keserves, kínkeserves, gyászos, szomorú, fájó, szívfájdító, örömtelen,

sivár
örömujjongás (fn)  jajkiáltás, sopánkodás, panasz, óbégatás pej
örömünnep (fn)  gyászünnep
örül (ige)  búsul, szomorkodik, kesereg, bánkódik, gyötrődik, nyöszörög, búslakodik,

jajong
őrület (fn)  épelméjűség, józanság
őrült (mn)  normális, épelméjű, épeszű, komplett biz
 [terv]: reális, megvalósítható
őrültség (fn)  épelméjűség
 bölcsesség, okosság, értelem, ész
 józanság
örvend vkinek, vminek (ige)  bánkódik vki miatt, vmi miatt , szomorkodik vki miatt,

vmi miatt , búsul vki miatt, vmi miatt
örvendetes (mn)  szomorú, elszomorító, elkeserítő, lehangoló, sajnálatos, gyászos,

katasztrofális
örvendez (ige)  óbégat
örvendezés (fn)  lehangoltság
örvendezik vkinek, vminek (ige)  búsul vki miatt, vmi miatt , kesereg vki miatt, vmi

miatt , szomorkodik vki miatt, vmi miatt , fájlal
örvendező (mn)  levert
ős (fn)  utód, leszármazott, ivadék, származék, sarj vál
őshonos (mn)  külföldi
ősi (mn)  mai, mostani
 jövőbeni, jövő
 új, modern, korszerű
őskor (fn)  jelenkor, ma
őskori (mn)  jelenkori, mostani, mai, modern, korszerű
őslakó (mn)  bevándorló, idegen, betelepült
ősrégi (mn)  jelenkori, mostani, mai
ősz1 (fn)  tavasz, kikelet
ősz2 (mn)  ifjú, fiatal
 [haj]: festett
őszinte (mn)  alattomos, álságos, kétszínű, ármányos, cseles, kétkulacsos, hazug,

rókalelkű vál, sanda rég
 hamis, mesterkélt, mézesmázos, színlelt, tettetett, megtévesztő, képmutató
 hatásvadászó, ripacskodó, színpadias
őszintén (hat-ragos mn)  köntörfalazva, színleg

őszinteség (fn)  álnokság, színlelés, alattomosság, hazugság, képmutatás, tettetés,

alakoskodás, fortély, turpisság
össze (hsz és ik)  szét, széjjel, szerteszét, szerteszéjjel
összead vmivel (ige)  kivon vmiből
 elválaszt vmitől , szétválaszt vmitől
összeadás (fn)  kivonás
összeakad vkivel, vmivel (ige)  elkerül, kikerül
összeakaszkodik vkivel (ige)  kibékül vkivel
összeáll (ige)  szétválik, szétoszlik, szétszóródik
 felbomlik, szétmegy, szétesik, mállik
 vkivel pej: szakít vkivel , elválik vkitől , különmegy vkitől
összeállít (ige)  szétszed, szétbont
összeállítás (fn)  szétszedés
összeaszik (ige)  elnehezedik
összeaszott (mn)  leves, lédús
összebalhézik vkivel (ige) szleng  kibékül vkivel
összebarátkozik vkivel (ige)  összevész vkivel , eltávolodik vkitől , elfelejt
összebékít vkivel (ige)  összeugraszt vkivel , összeveszít vkivel
összebogoz (ige)  kibogoz
összeborzol (ige)  megfésül, kifésül, kikefél
összeborzolódik (ige)  lesimul
összebújik vkivel (ige)  elhúzódik vkitől , elhidegül vkitől
összecsap (ige)  kimunkál
 vkivel vmiért : visszakozik vmitől , megbékél vmivel
összecsavar (ige)  kiteker, kibont, kigöngyöl, szétcsavar
összecsavarodik (ige)  kibomlik, kitekeredik
összecseng vmivel (ige)  eltér vmitől , különbözik vmitől
összecsengés (fn)  disszonancia id
összecsengő (mn)  disszonáns szak
összecsomagol (ige)  kicsomagol, kibont
összecsomóz (ige)  kibogoz, kiold, kibont, szétbogoz
összecsődít (ige)  feloszlat, szétoszlat, hazaküld
összecsődül (ige)  feloszlik, szétoszlik, hazamegy
összecsuk (ige)  kinyit, feltár, felnyit, szétnyit
összecsukódik (ige)  szétnyílik
összedolgoz vmivel (ige)  szétválaszt, szétszed, szétbont, szétfejt
összedől (ige)  áll
 felépül, épül
összeegyeztet vmivel (ige)  összezavar, összezagyvál biz
összeegyeztethetetlen (mn)  összeillő, összeegyeztethető, kompatibilis id
 egybehangzó, egyöntetű
összeegyeztethető (mn)  összeférhetetlen, összeegyeztethetetlen, inkompatibilis id
összeér (ige)  távolodik, divergál szak
összeesik (ige)  áll
 megerősödik, feljavul
 [tészta]: megkel
összeesket vkivel (ige)  elválaszt vkitől

összeesküvés (fn)  lojalitás, hűség
összefér (ige)  vkivel : veszekszik vkivel , civakodik vkivel , marakodik vkivel ,

kötekedik vkivel
 vmivel : elüt vmitől , eltér vmitől
összefércel (ige)  szétfejt, szétbont, szétszed
 kidolgoz
összeférhetetlen (mn)  békés, barátságos, kedves
 összeegyeztethető, harmonikus, kompatibilis id
összefog (ige)  szétszór, szétbont, szétválaszt
 széthúz, széttart
 [hajat]: kibont, leenged, kifésül
összefogás (fn)  széthúzás, széttartás, szétesés
összefoglal (ige)  részletez, taglal, elemez
összefogott (mn)  kusza, zavaros, csapongó, szétfolyó
összefolyik (ige)  elkülönül, szétfolyik
összefon (ige)  szétbont, kiold
összefonódik vmivel (ige)  szétválik, kettészakad, különválik vmitől
összeforr (ige)  szétnyílik, felszakad, behasad, hasad, megreped, szétreped
 különválik vmitől , szétmegy
összeforraszt (ige)  felszakít, feltép
 szétszed
összefut (ige)  szétoszlik, szétszéled, elszivárog szleng
 vkivel : elkerül, kikerül
 szétágazik
összefüggéstelen (mn)  logikus, koherens, összefüggő, folytatólagos
összefüggő (mn)  érthetetlen, zagyva, összefüggéstelen, szaggatott
összefűz (ige)  szétválaszt, szétbont, szétszed
összegabalyít (ige)  kibogoz, kiold, szétbontogat
 tisztáz, felgöngyölít
összegez (ige)  részletez, elemez, analizál szak
összegöngyöl (ige)  kibont, kicsavar, kigöngyöl, szétcsavar, szétteker
összegyűjt (ige)  szétszór, széthint, széthány, szétdobál
 elkölt, elszór, elpazarol, elherdál, felapróz
 feloszlat, elküld, hazaküld
összegyülekezik, összegyülekszik (ige)  feloszlik, szétszéled, hazamegy
összegyűlik (ige)  feloszlik, szétszéled, szétfut, hazamegy
 elfogy, megcsappan, elszivárog, elfolyik
összegyűr (ige)  kisimít, kivasal, vasal, kiegyenesít
összegyűrődik (ige)  kisimul, elsimul, kiegyenesedik
összehajt (ige)  kibont, széthajt, szétterít
összehajtogat (ige)  szétterít, kihajtogat, széthajtogat
összehangol vmivel (ige)  összezavar vmivel , összekavar vmivel
összehangzó (mn)  diszharmonikus
összehány (ige)  elrendez
 széthány, szétszór
összehasonlít vmivel (ige)  szembeállít vmivel
összehasonlíthatatlan (mn)  összehasonlítható, komparábilis id

vkivel, vmivel (mn)  összehasonlíthatatlan vkivel, vmivel ,
inkomparábilis vkivel, vmivel id
összeházasít vkivel (ige)  elválaszt vkitől
összeházasodik vkivel (ige)  elválik vkitől
összehív (ige)  feloszlat, szétoszlat, szétszéleszt
összehívás (fn)  feloszlatás
összehord (ige)  szétszór, szétdobál, széthány
összehoz vkivel (ige) biz  elsodor vkitől , eltávolít vkitől
összehúz (ige)  széthúz
 kitágít, fellazít
összehúzódik (ige)  kienged, kitágul, megduzzad, megnő, kinyúlik
 nyújtózkodik, nyújtózik, kiegyenesedik, elnyúlik biz
 széthúzódik, terjeszkedik
összeilleszt vmivel (ige)  szétbont, szétszed, szétfejt, szétválaszt, kettéválaszt, széttép
összeilleszthetetlen (mn)  összeilleszthető, kompatibilis id
összeilleszthető (mn)  összeilleszthetetlen, inkompatibilis id
összeillő (mn)  összeegyeztethetetlen, eltérő, különböző, felemás
összejön (ige) biz  feloszlik, szétoszlik, szétfut
 vkivel : összevesz vkivel , összekap vkivel biz, szakít vkivel , elválik vkitől
 meghiúsul
összekap vkivel (ige) biz  kibékül vkivel , megbékél vkivel
összekapcsol (ige)  vmivel : szétválaszt vmitől , elkülönít vmitől , elszakít vmitől ,
elválaszt vmitől
 szétbont, szétkapcsol
összekapcsolódik (ige)  szétválik, szétbomlik, szétjön, szétkapcsolódik, kioldódik
összekavar (ige)  elrendez, helyrehoz
 összehangol
összeken (ige)  megtisztít, megmos, lecsutakol biz
összekerül vkivel (ige)  elkerül
 elválik vkitől , szakít vkivel
összekever (ige)  szétválaszt, elkülönít, szétválogat, szortíroz
 rendez, osztályoz, csoportosít, kategorizál
összekoccan vkivel biz (ige)  kibékül vkivel
összekócol (ige)  [hajat]: kifésül, kibont, lesimít
összekovácsol (ige)  szétzúz, szétszakít, szétbomlaszt
összeköltözés (fn)  különválás
összeköltözik vkivel (ige)  elköltözik vkitől , különmegy, szétköltözik
összeköt (ige)  kibont, kiold, kibogoz, szétbogoz
 szétszakít, leválaszt
összekucorodik (ige) táj  kinyújtózik, kinyújtózkodik
összekulcsol (ige)  széttár, szétnyit
összekuporgat (ige)  elkölt, elszór, eltékozol
összekuporodik (ige)  kinyújtózkodik, nyújtózik, fölegyenesedik
elterpeszkedik, terpeszkedik, elnyúlik biz
összekuszál (ige)  [hajat]: megfésül, fésül, kibont, lesimít
 megold, rendez, rendszerez, kategorizál
összekuszálás (fn)  elrendezés
összehasonlítható

összekülönbözik vkivel (ige)  kibékül vkivel
összeláncol vmivel (ige)  szétbont, szétkapcsol
összelapul (ige)  kitágul
összemegy (ige)  kinyúlik, megnyúlik, kitágul
összemelegedik, összemelegszik vkivel (ige)  elhidegül vkitől , eltávolodik vkitől ,

elidegenedik vkitől
összemocskol (ige)  kimos, kitisztít, kitakarít
összemos vmivel (ige)  elhatárol vmitől , megkülönböztet vmitől
összenő (ige)  szétválik, kettéválik
összenyit vmivel (ige)  leválaszt vmitől
összenyom (ige)  kitágít, kiterjeszt, széthúz
összeolvad (ige)  vmivel : elkülönül vmitől
 kiemelkedik, kitűnik
összeolvaszt vmivel (ige)  elkülönít vmitől
összeomlás (fn)  fellendülés, virágzás, prosperálás
összeomlik (ige)  áll, fennmarad, megmarad, tart
 felépül, épül, helyrejön
összeönt (ige)  szétválaszt, kiválogat, kiszemel, szemel
összepakol (ige)  kipakol, kirámol, kicsomagol
összepiszkít (ige)  megtisztít, megmos, kimos, lemos, lecsutakol biz
összeragad vmivel (ige)  szétválik, szétjön
összeragaszt vmivel (ige)  szétválaszt, szétszed
összerak (ige)  szétszór, szétdobál, széthány
 szétszed, szétszerel, széttép
 [pénzt]: elkölt, felél
összeráz (ige)  ülepít
összerendez (ige)  összezilál
összerogy (ige)  áll
összeroncsol (ige)  megjavít
összes (mn)  egy-egy, néhány, pár
összesen (hsz)  fejenként, egyenként, személyenként
összesereglik (ige)  szétoszlik, szétszéled
összesodor (ige)  kibont, kigöngyöl
összespórol (ige) biz  elkölt, felél, eltékozol
összesűrít (ige)  felhígít, felold
 részletez, taglal, kifejt
összesűrűsödik (ige)  feloldódik
összeszáradt (mn)  lédús
összeszed (ige)  elszór, széthány, szétdobál
 szétkerget, feloszlat
összeszedett (mn)  szórakozott, zilált, fegyelmezetlen, szertelen
összeszerel (ige)  szétszerel, szétbont, szétdob
összeszid (ige)  megdicsér, megjutalmaz
összeszokik vkivel (ige)  elhidegül vkitől , elidegenedik vkitől , eltávolodik vkitől
összeszólalkozás (fn)  egyetértés, kibékülés, békesség
összeszorít (ige)  kinyit, kitát, tát, kitár
összeszűkül (ige)  kiszélesedik

összetalálkozik (ige)  szétágazik, szétválik
összetapad (ige)  szétválik, leválik
összetapos (ige)  kikerül, óv
összetart (ige)  széttart, széthúz, divergál szak
összetartás (fn)  széthúzás, diszharmónia, megoszlás
összeterel (ige)  szétzavar, szétkerget, feloszlat
összetett (mn)  egyszerű, szimpla, könnyű
 szétszedett, szétrakott
összetéveszt vkivel (ige)  felismer, megkülönböztet
összetipor (ige)  megkímél, kikerül
összetoboroz (ige)  hazaküld, szétoszlat, szétkerget
összetol (ige)  széttol
összetold (ige)  szétválaszt, szétszed
összetolódik (ige)  széthúzódik
összetorkollik (ige)  szétválik
összetorlódik (ige)  szétoszlik, elfogy, elszéled
összetömörödik (ige)  fellazul
összetöpörödik (ige)  megduzzad, megnő, felduzzad
összetör (ige)  őriz, ápol, óv
pihentet, üdít
összetörik (ige)  megerősödik, felfrissül
 kitart
összetört (mn)  erős, életvidám, töretlen
 kipihent, friss
összetrombitál (ige)  szétoszlat, szétszéleszt
összetűz (ige)  vmivel : szétbont, szétválaszt, elkülönít, szétfejt
 vkivel : megbékél, megenyhül
összetűzés (fn)  megbékélés, kibékülés, megegyezés
összeugraszt vkivel (ige)  kibékít vkivel , összebékít vkivel
összeugrik (ige)  kinyúlik
 szétugrik
összeütközés (fn)  megbékélés, megegyezés, kiengesztelődés
összeütközik vkivel, vmivel (ige)  kikerül, elkerül, kitér vki elől, vmi elől
összevág vmivel (ige)  eltér vmtől , elüt vmitől , különbözik vmitől
összevarr (ige)  szétbont, szétfejt, felhasít
összevegyít (ige)  szétválaszt, kiválogat, kiszemel
összevegyül (ige)  különválik, kiválik, kicsapódik
összeverbuvál (ige)  eloszlat
összeverekedik vkivel (ige)  kibékül vkivel , összebékül vkivel
összeverődik (ige)  szétszéled, feloszlik, hazamegy, hazaszállingózik
összevész, összevesz(ik) vkivel (ige)  kibékül vkivel , megegyezik vkivel ,
 összebarátkozik vkivel , összejön vkivel biz
összeveszít vkivel (ige)  kibékít vkivel , összebékít vkivel
összevissza (hsz)  rendezetten, egyértelműen, sorjában, sorra
összevisszaság (fn)  rend, rendezettség
 szervezettség
összevon vmivel (ige)  széttagol, decentralizál

összevonás (fn)  szétválasztás, decentralizáció
összezagyvál (ige) biz  rendez
összezár (ige)  kinyit, kitár
összezárul (ige)  kitárul, kinyílik, felpattan
összezavar (ige)  tisztáz, rendez, rendszerez, összehangol vmivel
összezilál (ige)  elrendez, összerendez
összezördül vkivel (ige)  kibékül vkivel , megbékél vkivel , megegyezik vkivel
összezsugorít (ige)  kiszélesít
összezsugorodik (ige)  kitágul, megnő, megduzzad, kiterebélyesedik, megnyúlik
 gyarapodik, szaporodik, felgyülemlik
összhang (fn)  hangzavar, konfúzió vál, disszonancia id, purparlé rég
 konfliktus, nézeteltérés, diszharmónia, ellentét, kontraszt vál
összhangzat (fn)  diszharmónia
összpontosít (ige)  vmire : elkalandozik, elábrándozik, elmélázik
 decentralizál
 szétforgácsol, felapróz
összpontosítás (fn)  szórakozottság, figyelmetlenség
összpontosul (ige)  szétszóródik, elterjed
ösztökél (ige)  vmire : lebeszél vmiről , elriaszt vmitől , akadályoz vmiben
 zaboláz, visszatart, fékez
ösztön (fn)  tudat, értelem
ösztönélet (fn)  tudatosság
ösztönös (mn)  tudatos, szándékos, akaratlagos
ösztönösen (hat-ragos mn)  szántszándékkal
ösztönösség (fn)  tudatosság
ösztönöz vmire (ige)  lebeszél vmiről , elriaszt vmitől , akadályoz vmiben fékez,

gátol
ösztönzés (fn)  lebeszélés
ösztövér (mn) rég  kövér, testes, zömök
 termékeny, gazdag, zsíros
 érdekes, színes, változatos
ötletes (mn)  szellemtelen, szürke, ötlettelen
ötletgazdag (mn)  ötletszegény, ötlettelen, fantáziátlan
ötletszegény (fn)  ötletgazdag, ötletes, talpraesett
ötletszerű (mn)  tervszerű
ötlettelen (mn)  ötletgazdag, ötletes, elmés vál
ötös (fn)  egyes, elégtelen, karó szleng
ötvözött (mn)  tiszta
özönlik (ige)  csordogál, csöpög, szivárog
özönvíz (fn)  aszály, szárazság
özvegy (fn)  házas
özvegyasszony (fn)  férjezett
özvegyember (fn)  házas, házasember

P
páciens (fn)  orvos, doktor
pacifista (fn)  harcias, háborúpárti, militarista
pádimentum (fn) rég  mennyezet, boltozat
padló (fn)  mennyezet, plafon
padlózat (fn)  mennyezet, boltozat
pajkos (mn)  komoly, szófogadó, engedelmes
 illedelmes, szolid
pajkosság (fn)  komolyság
pajzán (mn)  prűd
pákosztos (mn) táj  mértéktartó, mértékletes
palástol (ige)  felfed, feltár, jelez, megmutat, mutat
 elmond vkinek , elmesél vkinek , bevall vkinek , elhíresztel
palástolt (mn)  kendőzetlen
pallérozatlan (mn)  pallérozott, művelt, tanult, kitanult
pallérozott (mn)  pallérozatlan, műveletlen, tanulatlan
palota (fn)  házikó, kunyhó, viskó, kalyiba
pályázik (ige)  visszalép vhonnan , lemond vmiről
panasz (fn)  dicsekvés
 elismerés, dicséret
panaszkodik vkinek (ige)  dicsekszik vkinek , felvág vmivel biz
 örvendezik, ujjong, örül vminek
panaszos I. (mn)  elégedett, dicsekvő
panaszos II. (fn)  alperes szak
pandúr (fn)  rabló, bandita, betyár rég
pang (ige)  folyik, halad, megy, áramlik, kering
pangó (mn)  élénk
pánik (fn)  nyugalom, higgadtság, hidegvér, lélekjelenlét, önuralom
papa (fn) biz  anya, édesanya, mama biz
 gyerek
 nagymama
pár (nm)  sok, halom
 összes
parádé (fn) rég  egyszerűség
parádés (mn)  egyszerű, szerény
paradicsom (fn)  pokol, kínszenvedés
paradicsomi (mn)  pokoli, szörnyű
páradús (mn)  száraz
parancs (fn)  kérés, kérlelés, könyörgés, kérelem, óhaj

 tilalom
 megtagadás
parancsol vkinek (ige)  kér vkitől , kíván vkitől , óhajt vkitől
 berzenkedik vmi ellen , ellenszegül vkinek
 engedelmeskedik vkinek
parancsolat (fn) rég  kérés, óhaj, kívánság
parancsuralmi (mn)  demokratikus
parányi (mn)  óriási, hatalmas, gigantikus, végtelen, behemót, monstrum vál
párás (mn)  száraz, vízmentes, párátlan
 [időjárás]: derült, tiszta
paraszt I. (fn)  úr, polgár
paraszt II. (mn)  finom, udvarias
paraszti (mn)  városi, úri, nemesi
parasztos (mn)  előkelő, úri
páratlan (mn)  hétköznapi, átlagos, egyszerű
 páros
párátlan (mn)  párás
parázna (mn)  erkölcsös, szemérmes, szűzies
parázs (mn)  lanyha, lassú, mértéktartó
parázslik (ige)  lángol, lobog
parciális (mn) rég  egész, teljes
párductestű  debella, mackó biz
párhuzam (fn)  különbség, eltérés, differencia id
párhuzamos (mn)  merőleges
 ellentétes, eltérő, különböző
paripa (fn)  gebe
parkol (ige)  megy, közlekedik, jár
parlag (fn)  termőföld
parlagi, parlagias (mn)  illedelmes, kulturált, finom, udvarias, választékos
párnás (mn)  kényelmetlen, kemény
 csontos, sovány
páros (mn)  páratlan
 szimpla
 egyéni
párosít vmivel (ige)  szétválaszt vmitől , szétválogat vmitől , elkülönít

különválaszt vmitől , szeparál vmitől vál
pártatlan (mn)  részrehajló, elfogult, elkötelezett, pártos rég
pártfogás (fn)  gáncs, fenyegetés, fúrás biz
pártfogó (fn)  ellenlábas, ellenfél
pártfogol (ige)  gáncsol, fúr biz, elfűrészel biz, betart vkinek szleng
 elhanyagol, eltaszít
pártfogolt (mn)  kegyvesztett, kitaszított
partikuláris (mn) id  egyetemes, univerzális
partner (fn)  konkurens, ellenfél
pártol (ige)  ellenez, helytelenít, megvétóz, keresztez, megfúr biz
pártonkívüli (mn)  elkötelezett, párttag
pártos (mn) rég  tárgyilagos, elfogulatlan, pártatlan

vmitől ,

pártoskodás (fn)  béke, egyetértés
párttag (fn)  pártonkívüli
parttalan (mn)  korlátozott, véges
pártütő (fn)  hűséges, lojális
passzentos (mn) biz  bő, lötyögős
passzió (fn) biz  munka, robot biz, meló szleng
passzív (mn)  aktív, tevékeny, segítőkész, cselekvő, agilis id, tevőleges rég
passzíva (fn) szak  aktíva szak
passzivitás (fn)  aktivitás
passzol (ige) biz  vmihez : elüt vmitől
 [ruhadarab]: lötyög, eláll
pasztell (mn)  [szín]: rikító, feltűnő, harsány
pásztor (fn)  nyáj
 gyülekezet, hívek
patak (fn)  folyam, folyó
patakzik (ige) biz  szivárog, csordogál, csöpög
patália (fn)  békesség, egyetértés, nyugalom
patetikus (mn)  természetes, visszafogott
patinás (mn)  új, modern, mai
patológiás, patologikus (mn) szak  egészséges, ép, normális
pátosz (fn)  egyszerűség, természetesség, visszafogottság
patriarchátus (fn) szak  anyauralom, anyajog, matriarchátus szak
patrícius (fn) szak  plebejus szak
patrióta (fn)  hazaáruló
patriotizmus (fn)  hazaárulás
patronál (ige)  akadályoz, gátol, fúr biz
patyolat (fn)  piszkos, fekete, sötét
patyolatfehér (mn)  koromfekete, éjfekete, ébenfekete, szénfekete
patyolatszínű (mn)  hollófekete
patyolattiszta (mn)  maszatos, szurtos, fekete
pazar (mn)  szegényes, egyszerű, ócska
 szűkmarkú, fukar, garasos
pazarlás (fn)  takarékosság
pazarló (mn)  fösvény, szűkmarkú, fukar, zsugori, krajcároskodó
 takarékos, beosztó
pazarol (ige)  fukarkodik vmivel , szűkmarkúskodik, krajcároskodik, spórol biz
 takarékoskodik, gazdálkodik
pech (fn)  szerencse, mázli biz, malac rég
peches (mn)  szerencsés
peckes (mn)  görnyedt, megtört, hajlott
 szerény
pecsétes (mn)  tiszta, folttalan, makulátlan
pedáns (mn)  rendetlen, gondatlan, hanyag, trehány
 laza, lezser, spontán biz
pedantéria (fn)  rendetlenség, hanyagság, slendriánság biz
 nagyvonalúság, lezserség
pedigrés (mn)  korcs
pehelysúly (fn)  ólomsúly, nehézsúly

pehelysúlyú (mn)  nehézsúlyú
példás (mn)  rossz, hibás, tökéletlen
 [viselkedés]: példátlan
példaszerű (mn)  rossz, csapnivaló
példátlan (mn)  gyakori, mindennapos, bevett, konvencionális
 [viselkedés]: példás
penészes (mn)  friss
penitencia (fn) id  bűnbocsánat
pénzéhes (mn)  bőkezű, nagylelkű, adakozó
pénzes (mn)  veszteséges, ráfizetéses
 szegény, nincstelen, pénztelen, csóró szleng
 díjtalan
pénzeszsák (fn)  szegény, csóró szleng
pénzhiány (fn)  gazdagság, jólét, bőség
pénzromlás (fn)  felértékelődés, defláció szak
pénzsóvár (mn)  bőkezű, nagyvonalú, nagylelkű
pénzszűke (fn)  bőség, jómód, gazdagság
pénztelen (mn)  gazdag, pénzes, vagyonos
pénzzavar (fn)  bőség, gazdagság
pepecsel (ige) biz  iparkodik, igyekszik, siet
pépes (mn)  kemény, szilárd, rágós, darabos
per1 (fn)  egyezség, megegyezés
per2 (hsz)  szorozva, többszörözve
perdöntő (mn)  kérdéses, jelentéktelen
perel (ige)  egyezkedik vkivel , megállapodik vkivel , kibékül vkivel
perem (fn)  középpont, fókusz, centrum, szív
peremkerület (fn)  városközpont
pereskedik vkivel (ige)  megállapodik vkivel , kibékül vkivel
perfekt (mn) id  tökéletlen, hiányos
pergő (mn)  lassú, kimért, komótos biz
periféria (fn) id  központ, fókusz, centrum, mag, szív
periodikus (mn)  folytonos, folyamatos
perlekedik vkivel (ige)  megegyezik vkivel , megállapodik vkivel , kibékül vkivel
permanens (mn)  időszakos, időleges, változó
permetez (ige)  önt, zúdít
perpatvar (fn)  megegyezés, egyetértés, békesség, harmónia
pertu (fn)  magázás
perverz (mn)  normális, természetes
pesszimista (fn)  derűlátó, reménykedő, optimista
petyhüdt (mn)  friss, feszes, kemény
 energikus, erős
pezsgő (mn)  [élet]: tespedt
pfújoz (ige)  éljenez
pici I. (mn)  nagy, óriási, hatalmas, magas, colos biz
 sok, töméntelen
 [láb]: ormótlan
pici II. (fn)  felnőtt, nagy
piciny (mn)  nagy, óriási, hatalmas, gigantikus

picur (mn)  nyakigláb tréf
pihen (ige)  dolgozik, munkálkodik, tesz-vesz, szorgoskodik, hajt biz
pihenés (fn)  munka, tevékenység, megerőltetés, hajsza, hajtás biz, strapa biz, meló szleng
pihenőnap (fn)  munkanap
pihent (mn)  fáradt, nyúzott, kimerült
pihentet (ige)  használ, fáraszt, agyondolgoztat, strapál biz
 [termőföldet]: megművel, hasznosít
pihentető (mn)  fáradságos, kimerítő, megerőltető, idegfeszítő, strapás biz
pihés (mn)  kopasz, csupasz, pihétlen
pihétlen (mn)  pihés
pikáns (mn)  [vicc]: illedelmes, szalonképes
 [étel]: kímélő, diétás, fűszertelen
pikkel vkire (ige) biz  kivételez vkivel favorizál
pillanat (fn)  örökkévalóság
pillanatnyi (mn)  állandó, tartós, örök
pillanatnyilag (hsz)  általában, rendszerint
pilled (ige)  felfrissül
pilledt (mn)  kipihent, életerős
pilóta (fn)  utas
pimasz (mn)  illemtudó, illedelmes, udvarias, előzékeny
 kedves, barátságos, segítőkész
 félénk, bátortalan, szégyenlős, szende
pimaszság (fn)  tisztelettudás, jólneveltség
pimpós (mn) táj  friss, ehető, jóízű
pipogya (mn) biz  talpraesett, karakán, életrevaló
pír (fn)  sápadtság, fehérség
pirinyó (mn)  nagy, hatalmas, óriási
pirkad (ige)  alkonyodik, szürkül, esteledik
pirkadat (fn)  alkonyat, szürkület, naplemente, besötétedés
pirongat (ige)  dicsér, magasztal, elismer
pironkodik (ige)  dicsekszik, büszkélkedik
piros (mn)  [gyümölcs]: zöld, éretlen
 [kártyában]: fekete
pirospozsgás (mn)  [arc]: sápadt, hamuszürke, halvány, fakó, színtelen, vértelen, falfehér
pirul (ige)  [arc]: sápad, elfehéredik
pislákoló (mn)  [tűz]: lobogó, lángoló
piszkál (ige)  kerül, hagy
 [ételt]: megzabál, felfal, elfogyaszt, megeszik
piszkít (ige)  tisztít, takarít, seper, söpör szleng
piszkol (ige)  tisztít, tisztogat, takarít
 dicsér, elismer, magasztal
piszkos (mn)  tiszta, gondozott, ápolt
 tisztességes, becsületes, erkölcsös, mocsoktalan
 finom, szalonképes, illedelmes
piszkozat (fn)  kidolgozás
piszlicsáré (mn) biz  jelentős, fontos, kiemelkedő
piszmog (ige) biz  siet, igyekszik
piszok (fn)  tisztaság, rend, ápoltság

piti, pitiáner (mn) biz  jelentős, lényeges, fontos
 nagyvonalú, bőkezű
pityereg (ige)  derül, mosolyog, nevet
pityergő (mn)  nevetős
pitymallat (fn) vál  szürkület
pitymallik (ige) vál  alkonyodik, szürkül, esteledik
pityókos (mn) táj  józan, mértéktartó
plafon (fn)  padló
 mélypont, minimum
plebejus (mn) szak  főnemes, arisztokrata, patrícius szak
plebsz (fn) pej  arisztokrácia
pletyka (fn)  diszkréció vál
pletykás (mn)  titoktartó, diszkrét
plombál (ige)  kifúr
pluralizmus (mn)  egypártrendszer
plusz I. (fn)  mínusz, mínuszjel
 hiány, veszteség, hátrány
plusz II. (hsz)  mínusz, levonva, csökkentve
pluszjel (fn)  mínuszjel, mínusz
pocakos (mn) biz  karcsú, vékony
pocsék (mn) pej  jó, értékes, klassz szleng, csúcs szleng
 szép, vonzó, gyönyörű
pocsékol (ige)  gazdálkodik, takarékoskodik, gyűjt, spórol biz
pocskondiáz (ige) pej  dicsér, dicsőít, magasztal, megbecsül, értékel
pofátlan (mn) durva  illemtudó, illedelmes, tapintatos
pofázik (ige) durva  hallgat, kussol durva
pofon (fn)  simogatás, cirógatás, babusgatás biz
 siker
pogány (mn)  keresztény
 hívő, vallásos, istenfélő, istenes
pohos (mn)  sovány, vékony, cingár, vézna, girnyó szleng
pokol (fn)  menny, mennyország, paradicsom
üdvösség, üdv rég
pokoli (mn)  mennyei, mennybéli, égi, isteni
 angyali, jóságos
polgár (fn)  főúr, főnemes
 paraszt
 harcos, katona
polgári (mn)  katonai, hadi, militáris, háborús, harci
polgárság (fn)  főnemesség
poligámia (fn)  monogámia, egynejűség
 bigámia, kétnejűség
politeista (mn)  monoteista
politeizmus (fn)  monoteizmus, egyistenhit
politúrozott (mn)  fényezetlen
pólyáz (ige)  kibont, kigöngyöl, kicsomagol
pompa (fn)  egyszerűség
pompás (mn)  szegényes, gyenge, sivár, siralmas, pórias rég

 iszonyú
pompázik (ige)  rothad, elszárad, tönkremegy, elvirágzik, elhervad, éktelenkedik pej
pongyola (mn)  [stílus]: pontos, választékos, szabatos, akkurátus rég
pontatlan (mn)  pontos, hajszálpontos, precíz
pontatlanság (fn)  pontosság
pontos (mn)  pontatlan, hozzávetőleges, megközelítő, becsült
pontosan (hat-ragos mn)  hibásan, rosszul, úgy-ahogy
 késve, későn, pontatlanul
 körülbelül, megközelítően, cirka biz
pontosság (fn)  pontatlanság, felületesség, hanyagság, gondatlanság, késés
populáris (mn)  népszerűtlen
pór (fn) rég  arisztokrata, úr
porhanyós (mn)  kemény, száraz, szikkadt
pórias (mn) rég  úri, nemesi, nemes, arisztokratikus
 illedelmes, disztingvált, kulturált
porlepte (mn)  pormentes
pormentes (mn)  porlepte, piszkos, poros
pórnép (fn) rég  nemesség
poros (mn)  portalan, pormentes, kiporolt, leporolt
 friss, újszerű
poroszkál (ige)  vágtat, vágtázik, galoppozik, nyargal
 siet, igyekszik, fut
portalan (mn)  poros
portós (mn)  bérmentes
portóz (ige)  bérmentesít
poshadt (mn)  [víz]: friss
pótdíj (fn)  levonás
potencia (fn)  tehetetlenség, képtelenség, impotencia
potens (mn)  impotens, nemzőképtelen
pótlólag (hsz)  egyszerre, egyúttal
pótol (ige)  mulaszt
pótolhatatlan (mn)  pótolható, nélkülözhető, lényegtelen, másodlagos
 jóvátehető, orvosolható
pótolható (mn)  pótolhatatlan, nélkülözhetetlen, fontos
 helyrehozhatatlan, orvosolhatatlan, jóvátehetetlen
potya (mn) biz  drága
pozitív (mn)  rossz
 tagadó, ellenző, elutasító, lebecsülő
 [orvosi eredmény]: jó, negatív
pozitívum (mn)  hátrány, negatívum
pödör (mn)  kisimít, kihúz
pökhendi (mn)  szerény, előzékeny
pökhendiség (fn)  szerénység
pöttöm (mn)  hórihorgas, behemót, nyakigláb tréf
praktikus (mn)  haszontalan, hasznavehetetlen, felesleges
 elvi
praxis (fn)  elmélet, ideológia, teória, gondolat
precíz (mn)  pontatlan, hibás, gondatlan

 hanyag, hányaveti, rendetlen
prehisztorikus (mn) szak  történelmi
premier (fn)  búcsúelőadás
premissza (fn) id  végkövetkeztetés, következtetés
príma (mn)  ócska, vacak, silány pej
primer (mn) id  alárendelt
primitív (mn)  fejlett, civilizált, kulturált
 [stílus]: igényes, gondos, kicsiszolt
 udvarias, művelt
privát (mn)  nyilvános, hivatalos, intézményes
privatizál (ige)  államosít
privatizálás (fn)  államosítás
próba (fn)  előadás, bemutató
próbaidő (fn)  véglegesítés, kinevezés
probléma (fn)  megoldás, megfejtés, válasz
problémás (mn)  zavartalan
problematikus (mn)  egyértelmű, vitathatatlan, kétségtelen
produktív (mn)  improduktív, haszontalan, terméketlen, eredménytelen, meddő
profán (mn) id  egyházi, szakrális
professzionális (mn)  tapasztalatlan, kezdő, amatőr
professzionista (mn)  műkedvelő, amatőr, dilettáns
profi (mn) biz  amatőr, műkedvelő, dilettáns
 tapasztalatlan, járatlan, kezdő, laikus, kontár
profit (fn)  veszteség, deficit, ráfizetés
profitál vmiből (ige)  veszít, ráfizet vmire
 befektet vmibe , invesztál vmibe
profizmus (fn)  dilettantizmus
prognosztikus (mn) id  diagnosztikus id
progresszió (fn) id  hanyatlás, visszaesés, zuhanás, regresszió id
progresszív (mn) id  regresszív id
 konzervatív, hagyományőrző
proletár (fn)  tőkés, gyáros, burzsoá
proletariátus (fn)  burzsoázia
prológus (fn)  epilógus, utóhang, utószó
prosperál (ige)  visszaesik, hanyatlik, romlik, döglődik durva
protestál (ige) rég  elfogad, egyetért, támogat
protezsál (ige) biz  gáncsol, fúr biz, betart vkinek szleng
provinciális (mn) rég  haladó, modern, városi
provizórikus (mn) id  végleges, állandó, tartós
provokál (ige)  lebeszél vmiről , visszatart vmitől , csillapít
próza (fn)  költemény, vers
prózai (mn)  lírai, emelkedett, érzelmes, patetikus, költői
prűd (mn)  pajzán, csintalan, szabados
psziché (fn)  test
pszichés (mn)  testi, organikus szak, szomatikus szak
publikus (mn)  bizalmas, titkos, zártkörű, intim
pucol (ige) biz  bepiszkít, besároz, összekoszol
pudvás (mn)  ép, friss

puffad (ige)  lohad, leenged
pufók (fn) biz  sovány
puha (mn)  kemény, szilárd, feszes
 szívós, erős, edzett
 [kézfogás]: határozott, erélyes, férfias
 [sütemény]: száraz
puhány (mn) pej  kemény, keménykötésű, férfias, kisportolt
puhaság (fn)  keménység
puhul (ige)  keményedik, megkeményedik, merevedik
pukkad (ige) biz  megengesztelődik, megszelídül, enged
pukkadozik (ige)  megszelídül, megengesztelődik, megbékél
pukkaszt (ige)  kiengesztel, megnyugtat, megbékít
pulykaméreg (fn)  galambepe, szelídség
púp (fn)  behorpadás, horpadás, bemélyedés
púpos (mn)  lohadt, horpadt, beesett
 egyenes, peckes, nyalka rég
púposodik (ige)  horpad
puritán (mn)  kicsapongó, erkölcstelen, züllött
 fényűző, gazdag
 fellengős, fellengzős
purparlé (fn) rég  egyetértés, összhang, harmónia
pusmog (ige)  kiabál, ordít, ordítozik, harsog, sivít
puszta I. (fn)  hegyvidék, dombság
puszta II. (mn)  lakott, népes
pusztaság (fn)  termőföld, termőtalaj
pusztít (ige)  épít, felvirágoztat, gyarapít
pusztítás (fn)  építés, helyreállítás
pusztító (mn)  alkotó, építő, konstruktív id
pusztul (ige)  virágzik, virul, gyarapszik
 képződik, keletkezik
 elszaporodik, burjánzik, élősködik
pusztulás (fn)  virágzás, élet
putri (fn)  palota, villa
püffed (ige)  lohad, apad, lemegy
püffedt (mn)  lohadt, lappadt
 sovány, vékony, csontos
püföl (ige) biz  simogat, cirógat, dédelget

R
rá (hsz)  alá, alája
ráad vkire (ige)  levesz vkiről , lehúz vkiről , lehámoz vkiről
ráadás (fn)  elvétel, csökkentés, kisebbítés
ráakaszt vmire (ige)  leakaszt vmiről , levesz vmiről , leszed vmiről
rááll vmire (ige)  lelép vmiről , leszáll vmiről , leugrik vmiről
 elutasít, visszautasít, elhárít
rab (fn)  szabad, kiszabadított, felmentett
 fegyőr
rábeszél vmire (ige)  lebeszél vmiről , eltérít vmitől , eltántorít vmitől
kényszerít vmire
rábeszélés (fn)  lebeszélés, ellenzés, helytelenítés
rabiga (fn) vál  szabadság, függetlenség
rábír vmire (ige)  lebeszél vmiről , eltanácsol vmitől
rábíz vkire (ige)  megtagad vkitől
rabló (fn)  pandúr
rábólint vmire (ige)  megtilt, elutasít
 megtagad, meghazudtol
raboskodik (ige)  szabadul
rabság (fn)  szabadság, felszabadítás
rabszolga (fn)  rabszolgatartó, úr, gazda
rabszolgaság (fn)  szabadság, függetlenség, önállóság
rabszolgatartó (fn)  rabszolga
rácáfol vmire (ige)  megerősít, helyesel
racionális (mn)  irracionális, érthetetlen, felfoghatatlan
 ésszerűtlen, értelmetlen, következetlen
 romantikus, érzelmes
racionalizmus (fn)  irracionalizmus
rácsavar vmire (ige)  leteker vmiről , lecsavar vmiről , legombolyít vmiről
rácsomóz vmire (ige)  leold vmiről
radikális (mn)  külsődleges, felületi
 mérsékelt, visszafogott
ráemel vmire (ige)  leemel vmiről , levesz vmiről , leszed vmiről
ráér (ige)  tevékenykedik, dolgozik
 kilép, siet, rohan, száguld
ráérő (mn)  elfoglalt, lekötött
 gyors, sebes
ráerőltet vkire (ige)  megtárgyal vkivel , megvitat vkivel
ráérős (mn)  sietős, sürgős, halaszthatatlan

 gyors, fürge, kapkodó
ráérősen (hat-ragos mn)  futólag, hamarjában, ripsz-ropsz, lóhalálában, lélekszakadva,

szaporán táj
ráerősít vmire (ige)  leoldoz vmiről , lecsavaroz vmiről
ráerőszakol vkire (ige)  megszabadít vmitől
ráfekszik vmire (ige)  felkel vmiről , feltápászkodik vmiről
rafinált (mn)  nyers, keresetlen, természetes, egyszerű, mesterkéletlen, naiv
 becsületes, egyenes
ráfizet vmire (ige)  nyer, gyarapodik, profitál vmiből
ráfizetés (fn)  nyereség, nyeremény, profit, haszon
ráfizetéses (mn)  nyereséges, jövedelmező, hasznos, kifizetődő
ráfog vkire (ige)  [fegyvert]: leereszt, leenged
ráfordít (ige)  kinyit, elfordít
 vmire : megtakarít, félretesz
ráfordítás (fn)  bevétel, hozam, megtérülés, fizetség
ragacsos (mn)  [kenyér]: sült, átsült, ropogós, foszlós
ragad (ige)  vmire : leválik vmiről , leesik vmiről , lecsúszik vmiről
 vkire : visszahúzódik vki elől , elvonul vhová , elbújik vki elől
rágalmaz (ige)  dicsér, dicsőít, magasztal
rágalmazó (mn)  [kritika]: dicsérő, magasztaló, hízelgő, elismerő
rágalom (fn)  dicséret
ragaszkodás (fn)  csapodárság, állhatatlanság, árulás
 opportunizmus
ragaszkodik vmihez (ige)  lemond vmiről , enged vkinek , felad
 változtat, váltogat
ragaszkodó (mn)  hűtlen, állhatatlan, ingatag
ragaszt vhova (ige)  leold vhonnan , leszed vhonnan , levesz vhonnan
ragos (mn)  ragtalan
rágós (mn)  puha, porhanyós, lágy, omlós, pépes
ragozatlan (mn)  ragozott, ragos
ragozott (mn)  ragozatlan, ragtalan
ragtalan (mn)  ragos, ragozott
ragyás (fn)  [arcbőr]: hamvas
ragyog (ige)  sötétlik, elhomályosodik, elsötétül
ragyogás (fn)  sötétség, homály
ragyogó (mn)  borús, borult, felhős
 komoly, komor, boldogtalan
 szürke, fakó, tompa, halvány, matt, fénytelen, színehagyott
ráhagy vkire (ige)  kitagad vmiből
 megtagad vkitől , megkíván vkitől , megkövetel vkitől , erőltet pej
ráhajt (ige) biz  fékez, leáll
ráhelyez vmire (ige)  levesz vmiről , eltávolít vmiről
ráhibáz, ráhibázik vmire (ige)  eltéveszt, elhibáz, melléfog
ráhúz (ige)  vkire, vmire : levesz, leszed, lehúz, leránt, kitakar
 vmire : megrövidít, megkurtít, csökkent
 vkire : megsimogat, babusgat biz
ráilleszt vmire (ige)  levesz vmiről , leszed vmiről

ráirányít vmire (ige)  [figyelmet]: elterel vmiről , elvon vmiről
rajong vkiért, vmiért (ige)  gyűlöl, utál, irtózik vkitől, vmitől
rajongás (fn)  közöny, egykedvűség, fásultság
rajongó I. (mn)  józan, mérsékelt, mértéktartó
rajongó II. (fn)  ellendrukker, rosszakaró, haragos
rajt (ige)  cél, befejezés, hajrá, finis biz
rajtahagy vmin (ige)  lehánt vmiről levesz vmiről
rajtamarad vmin (ige)  leválik vmiről
rajtaveszt vmin (ige)  túlél, túljut vmin megúszik biz
rajtol (ige)  beérkezik vhova , befut vhova , beér vhova
rajtvonal (fn)  cél, célvonal, célszalag
rákap vmire (ige) biz  leszokik vmiről , abbahagy
rákapcsol (ige)  vmire : szétválaszt, kinyit, kikapcsol
 biz: lassít, visszavesz, csökkent
 biz: leáll, felad
rákényszerít vmire (ige)  visszatart vmitől
rákényszerül vmire (ige)  tartózkodik vmitől , óvakodik vmitől
rákérdez vmire (ige)  állít
rákezd (ige)  abbahagy, félbeszakít, befejez
rakoncátlan (mn)  engedelmes, szelíd, szófogadó, fegyelmezett
rákölt vkire, vmire (ige)  félretesz
ráköt vmire (ige)  eloldoz, kibont, kibogoz
rákövetkező (mn)  eddigi, előző
raktároz (ige)  felhasznál
rálel vkire, vmire (ige)  elveszít, elhagy
ramaty (mn) biz  kiváló, szép
ramazúri (fn) biz  béke, nyugalom
rámenős (mn)  félénk, gátlásos, tartózkodó, mulya, mamlasz
ráncos (mn)  sima, ránctalan, hamvas, üde
ránctalan (mn)  ráncos, töpörödött, barázdált
ránevel vmire (ige)  lenevel vmiről , leszoktat vmiről
ránéz vkire, vmire (ige)  elfordul vkitől, vmitől
rangos (mn)  jelentéktelen, mellékes
ráölt vmire (ige)  lefejt vmiről
ráönt vmire (ige)  leönt vmiről
rápirít vkire vmiért (ige)  megdicsér vkit vmiért , megjutalmaz vkit vmiért
rapszodikus (mn)  következetes
ráragad vkire, vmire (ige)  lekopik vkiről, vmiről szleng
ráragaszt vmire (ige)  leszed vmiről , lekapar vmiről , levakar vmiről , leáztat

vmiről
rárak vmire (ige)  levesz vmiről , leemel vmiről , lekap vmiről
rárivall vkire vmiért (ige) vál  megdicsér vkit vmiért
rásimul vmire (ige)  eláll vmitől
rászáll (ige)  leszáll, leröppen, leröpül
rászán vkire, vmire (ige)  sajnál vkitől, vmitől , megvon vkitől, vmitől , irigyel

vkitől, vmitől

rászegez vkire (ige)  [tekintetet]: elfordít vkiről
rászokik vmire (ige)  leszokik vmiről , abbahagy, felhagy vmivel
rászoktat vmire (ige)  leszoktat vmiről , lenevel vmiről , lebeszél vmiről
rászól vkire vmiért (ige)  megdicsér vkit vmiért , megjutalmaz vkit vmiért
rátalál vkire, vmire (ige)  elveszít, elhagy
rátámad vkire (ige)  megkímél, megvéd, megóv, vigyáz vkire
 megdicsér, megjutalmaz
rátarti (mn)  szerény, alázatos, visszahúzódó
ráterít vkire, vmire (ige)  lehúz vkiről, vmiről , levesz vkiről, vmiről
rátermett (mn)  alkalmatlan, ügyetlen, élhetetlen, tehetetlen, mamlasz, lüke biz
rátermettség (fn)  ügyetlenség, alkalmatlanság, tehetetlenség
rátesz vkire, vmire (ige)  levesz vkiről, vmiről , elvesz vkiről, vmiről , leemel vkiről,

vmiről
ratifikál (ige) id  érvénytelenít, hatálytalanít, visszavon
rátör vkire (ige)  véd, óv, vigyáz vkire
rátűz vmire (ige)  lefejt vmiről , leszed vmiről
rávarr vmire (ige)  lefejt vmiről , leszed vmiről
ravasz (mn)  együgyű, naiv
 egyenes, becsületes, nyílt
ravaszság (fn)  együgyűség, egyenesség, naivitás
rávesz vmire (ige)  lebeszél vmiről , eltántorít vmitől , eltérít vmitől
rázós (mn)  sima, egyenes, jó
 szleng: egyszerű, könnyű, szimpla
reakció (fn)  akció
reakciós (mn)  haladó, progresszív, előrevivő
reális (mn)  képzelt, kitalált, fantasztikus, képzeletbeli, fiktív, utópisztikus
 lehetetlen, irreális
 idealista, álmodozó, ábrándos, romantikus
realista (mn és fn)  idealista, álmodozó, fellegjáró, ábrándos, utópista
realitás (fn)  álom, ábránd, képzelődés, elképzelés, álomvilág, fantazmagória, illúzió,

vízió, utópia
 ideál, fantom, délibáb, légvár, látomás
 lehetetlen, irrealitás, fantasztikum
 túlzás, nagyotmondás
realizmus (fn)  idealizmus
rebellis (mn) rég  engedelmes, szófogadó, lojális
redős (mn)  sima, kisimított
redukál (ige)  fokoz, növel, nagyobbít, emel, megtold, kiterjeszt, megsokszoroz
redves (mn) táj  egészséges, ép
reformáció (fn)  ellenreformáció
reformer (mn)  konzervatív
rege (fn)  valóság, tény
régen (hsz)  ma, manapság, most, mostanában
 majd, később, majdan, egyszer
régente (hsz)  manapság, mostanában, napjainkban
regényes (mn)  egyhangú, szürke, hétköznapi
réges-rég, réges-régen (hsz)  ma, mostanában, manapság

reggel I. (mn)  este, későn, éjjel
reggel II. (fn)  este, éjszaka
régi (mn)  új, friss, újdonsült, újsütetű
 modern, korszerű, haladó
 mostani, jelenlegi, mai
régies (mn)  modern, korszerű, újszerű, haladó
régimódi (mn)  divatos, új, modern
 haladó, úttörő, avantgárd
regionális (mn) id  országos, nemzeti
régiség (fn)  újdonság
régmúlt (fn)  jövő, jövendő
regresszió (fn) id  haladás, progresszió id
regresszív (mn) id  haladó, progresszív id
reguláris (mn) id  irreguláris id
rejt (ige)  elővesz, megmutat
 feltár, leleplez
rejteget (ige)  elővesz, megmutat, mutogat, kipakol
 feltár, elmond, megmond, megemlít, kikürtöl biz
rejtegetés (fn)  leleplezés, feltárás
 beszolgáltatás
rejtelmes (mn)  hétköznapi, köztudott, érthető
 nyilvánvaló, banális, átlátszó
rejtély (fn)  megoldás, kulcs
rejtélyes (mn)  érthető, egyszerű, világos
rejtett (mn)  közkeletű, közismert, nyilvánvaló
 látható, szembeötlő
 nyílt, kendőzetlen
 kifejezett, kifejtett, explicit id
rejtjelez (ige)  [üzenetet]: felold, megfejt
rejtjelezett (mn)  kódolatlan
rejtőzik (ige)  vhol : előjön vhonnan , előbújik vhonnan , előmászik vhonnan
 előkerül, előtör, felmerül, kiütközik
rejtőzködik (ige)  megmutatkozik, megnyilvánul
rejtve (hat ign)  nyíltan
rejtvény (fn)  megoldás, megfejtés
rekedt (mn)  [hang]: csengő, tiszta, zengő, zengzetes
relatív (mn)  abszolút
relaxáció (fn)  szorongás
relaxál (ige)  szorong
releváns (mn) id  lényegtelen, irreleváns id
remek (ige)  csapnivaló, ócska, vacak, gyenge, cefet táj
remekel (ige)  leszerepel, leég szleng, lebőg szleng
remekmű (fn)  fércmű, kontármunka, szemét
remél (ige)  kételkedik
 fél, aggódik
remélhető (mn)  váratlan
 kizárt
remélt (mn)  váratlan, hirtelen

remény (fn)  kilátástalanság, balsejtelem, reménytelenség
 aggodalom
reménykedés (fn)  csüggedés
reménykedik (ige)  elcsügged, letörik
reménykedő (mn)  reményvesztett, csüggedt, borúlátó, vigasztalhatatlan
 aggódó, aggodalmaskodó
reménység (fn)  kilátástalanság, csüggedés, reménytelenség
reménytelen (mn)  biztató, rózsás, reményteljes
 bizakodó, optimista, reménykedő
reménytelenség (fn)  reménység, remény, bizakodás, optimizmus
reményteljes (mn)  fenyegető, kilátástalan, elcsüggesztő, reménytelen
reményvesztett (mn)  bizakodó, optimista, reménykedő
rémes (mn)  kellemes, szép, szórakoztató
rémisztget (ige)  bátorít, vigasztal, megnyugtat
rémtett (fn)  jótett, jócselekedet
rémület (fn)  bátorság
rémült (mn)  nyugodt, kiegyensúlyozott, felszabadult, oldott
rend (fn)  rendetlenség, rumli biz
 anarchia, káosz, kavarodás, zűr, zűrzavar, ribillió, forrongás, felfordulás, cirkusz,

konfúzió vál
 szabálytalanság, kilengés
rendbontás (fn)  fegyelem, rend, engedelmesség
rendbontó (mn)  rendes, szófogadó, engedelmes
 törvénytisztelő
rendellenes (mn)  ép, egészséges, természetes, normális
 szabályszerű, rendes
 törvényes, jogos
rendes (mn)  szófogadatlan, engedetlen, rendetlen
 elhanyagolt, szakadt, rendezetlen, ápolatlan, gondozatlan
 szokatlan, rendkívüli, kivételes, rendhagyó, szabálytalan, irreguláris
 beste, kókler, svihák biz, rohadt durva
 ál, mű, pót
 utálatos, rosszindulatú, barátságtalan
 [adag]: kis, mérsékelt
rendesen (hat-ragos mn)  jól-rosszul, felibe-harmadába
 engedetlenül
 elhanyagoltan, rendetlenül
rendetlen (mn)  rendezett, rendes
 ápolt, takaros, nett biz, tipp-topp biz
 fegyelmezett, pontos, gondos, pedáns, rendszerető
 rendszeres, szabályos, szokásos
rendetlenség (fn)  rend
 fegyelem
rendez (ige)  összekuszál, szétszór, széthány
 összekever
rendezetlen (mn)  rendszerezett, szisztematikus, logikus
 ápolt, takaros, nett biz
 elintézett, elrendezett

 [számla]: kifizetett, kiegyenlített
rendezett (mn)  zavaros, szétfolyó, összefüggéstelen, kusza
 ápolatlan, gondozatlan, csapzott, rendetlen
 bizonytalan, kiegyensúlyozatlan, rendezetlen
 torzonborz, kócos, boglyas, zilált
rendhagyó (mn)  rendes, szabályos, szokásos, szokványos
rendíthetetlen (mn)  ingatag, bizonytalan, ingadozó, befolyásolható
 gyáva
rendkívül (hsz)  némileg, némiképp, kissé
rendkívüli (mn)  rendes, mindennapos, normális, megszokott, szokványos, szokásos,

közönséges, tipikus
rendreutasít vmiért (ige)  megdicsér vmiért
rendreutasítás (fn)  dicséret
rendszeres (mn)  esetleges, spontán biz
 szabálytalan, rendszertelen
 véletlenszerű, alkalomszerű, ritka
rendszeresen (hat-ragos mn)  elvétve, hébe-hóba, olykor-olykor, egyszer-egyszer,

esetenként, néhányszor
rendszerető (mn)  rendetlen, hanyag, nemtörődöm
rendszerez (ige)  felforgat, összezavar, összekuszál
rendszerint (hsz)  néha, ritkán, olykor-olykor, kivételesen
rendszertelen (mn)  tervszerű, szisztematikus, módszeres, rendszeres
rendületlen (mn)  állhatatlan, ingatag, ingadozó, hűtlen
rendzavarás (fn)  fegyelem, nyugalom
rengeteg1 (szn)  kevés, egy-kettő, néhány, édeskevés, szikrányi
rengeteg2 (fn)  tisztás, mező, rét
renyhe (mn)  szorgalmas, fürge, energikus
 fokozott, gyors, túlzott
reparál (ige) biz  elront, tönkretesz, rongál
repes (ige) rég  letörik, szomorkodik
reprodukálhatatlan (mn)  reprodukálható, megismételhető
reprodukálható (mn)  reprodukálhatatlan, megismételhetetlen
reprodukció (fn)  eredeti, műkincs, műalkotás
respektál (ige) id  lenéz, megvet, kinevet
rest (mn)  szorgalmas, serény, dolgos, buzgó, tevékeny, munkás
restell (ige)  dicsekszik vmivel
restség (fn)  buzgalom, igyekezet, igyekvés, vasszorgalom
rész (fn)  egész
részarányos (mn)  egyenlőtlen, aránytalan
részben (hsz)  teljesen, tökéletesen, egészen, ízig-vérig, merőben
részeg (mn)  józan, kijózanodott
 hidegfejű, higgadt
részeges (mn)  mértéktartó
 absztinens vál, bornemissza rég
részegítő (mn)  kijózanító, kiábrándító
részegség (fn)  józanság
reszelős (mn)  sima, finom, bársonyos
 [hang]: csengő, tiszta, dallamos

részesít (ige)  kihagy, kizár, kirekeszt, mellőz
részesül (ige)  ad
részint (hsz)  teljesen, egészen, merőben
reszketeg (mn)  erős
részleges (mn)  teljes, egész, totális, globális, maradéktalan, osztatlan
részlet (fn)  összesség, egész
részletes (mn)  hiányos, töredékes
 vázlatos, tömör, sommás
részletesen (hat-ragos mn)  nagyjából, felületesen, vázlatosan, sommásan
 futólag, hamarjában
részletez (ige)  vázol, körvonalaz, összesűrít, összefoglal, summáz rég
részrehajlás (fn)  tárgyilagosság, semlegesség, pártatlanság
részrehajló (mn)  pártatlan, tárgyilagos, igazságos, korrekt
résztvevő (fn)  kívülálló, outsider id
részvét (fn)  érzéketlenség, közöny, kívülállás, részvétlenség
 káröröm
részvétel (fn)  kívülmaradás, távollét
részvétlen (mn)  résztvevő, meghatott
részvétlenség (fn)  részvét, együttérzés
retirál (ige) rég  támad, ostromol
retroaktív (mn) id  előreható
retteg (ige)  mer, merészel, próbál
rettegés (fn)  bátorság
rettenetes (mn)  [érzés]: csodálatos, kellemes, jó
 [látvány]: gyönyörű
rettenthetetlen (mn)  gyáva
réveteg (mn) vál  éber, józan, figyelmes
révület (fn)  józanság
rezervál (ige) id  lemond, visszamond
 felhasznál
rezignált (mn)  bizakodó, optimista, derűlátó
rezisztens (mn) id  fogékony
rézsút (hsz)  egyenesen
riadalom (fn)  nyugalom, békesség, megnyugvás
riadt (ige)  bátor, elszánt, vakmerő
riaszt (ige)  megnyugtat
riasztó (mn)  megnyugtató, jó, biztató
 bájos, elbájoló, elbűvölő, vonzó, megnyerő
ribillió (fn)  csend, rend
 nyugalom, béke
ricsaj (fn)  csend, némaság
rideg (ige)  barátságos, baráti, kedves, szívélyes, szíves, családias, familiáris, bensőséges
 lakályos, meleg, hangulatos, intim, kies rég
ridegség (fn)  melegség, részvét, irgalom
rigorózus (mn) id  rugalmas, nagyvonalú
rikító (mn)  [szín]: pasztell, tompa
rikkant (ige)  suttog, susog, súg
rikolt (ige)  súg, susog, suttog

rímes (mn)  rímtelen
rímtelen (mn)  rímes
riogat (ige)  kecsegtet, csalogat, csábít
ripacskodó (mn)  őszinte
ripsz-ropsz (hsz)  ráérősen, lassacskán, komótosan biz
ritka (mn)  sűrű, buja, dús vál
 gyakori, elterjedt
 közönséges, mindennapos, általános, tipikus
ritkán (hsz)  nemritkán, mindennap, gyakran, sűrűn, elégszer, sokszor, számtalanszor,

derűre-borúra, szűnös-szüntelen
ritkás (mn)  sűrű, tömött, dús vál
ritkít (ige)  sűrít, növel, szaporít rég
ritkul (ige)  sűrűsödik, dúsul
 szaporodik, növekszik
ritmusos (mn)  ritmustalan
ritmustalan (mn)  ritmusos
rivális (fn)  segítőtárs, társ, bajtárs
rizikó (fn)  biztonság, kockázatmentesség
rizikós (mn) biz  biztonságos, kockázatmentes
robaj (fn)  csend, némaság
robban (ige)  lehiggad, megbékél
robbanékony (mn)  nyugodt, higgadt, megfontolt
robog (ige)  döcög
robotol (ige) biz  pihen, szórakozik, üdül, ejtőzik biz
robusztus (mn)  gyenge, erőtlen, nyápic
 kicsiny, filigrán, törékeny
rohadék (mn) durva  [jelzőként]: rendes, tisztességes, jó
rohadt (mn)  friss, ép, egészséges
 durva: rendes, becsületes
roham (fn)  takarodó, visszavonulás
 ellentámadás
rohamos (mn)  lassú, vontatott, nehézkes
rohamoz (ige)  védelmez, véd, tart
rohan (ige)  ballag, sétál, lépked, lépdel, lépeget, bandukol
 ráér
rohanó (mn)  nyugodt, békés, komótos biz
rohanvást (mn)  lassan, kényelmesen, komótosan biz
rókalelkű (mn) vál  őszinte, nyíltszívű, egyenes
rokkant (mn)  ép, egészséges, épkézláb
rokon (fn)  idegen, távolálló, vadidegen
 ismerős, barát
rokonszenv (fn)  ellenszenv, antipátia
rokonszenves (mn)  ellenszenves, visszataszító, antipatikus
romantikus (mn)  józan, racionális, realista
rombol (ige)  épít, építkezik, készít, konstruál, emel, létrehoz, alkot
 alátámaszt, megerősít
rombolás (fn)  építés, alkotás, készítés
 helyreállítás

romboló (mn)  építő, alkotó, konstruktív id
romlandó (mn)  [élelmiszer]: tartós, tartósított
romlás (fn)  javulás, virágzás, prosperálás
 épülés, jobbulás, gyógyulás
romlatlan (mn)  [étel]: állott, romlott
 [személy]: erkölcstelen, züllött
romlik (ige)  javul, épül, gyógyul
 erősödik, fejlődik, növekszik
 emelkedik, fellendül
romlott (mn)  [étel]: ehető, friss, élvezhető, jó
 [személy]: ártatlan, makulátlan, szeplőtlen, romlatlan
 erkölcsös, becsületes, feddhetetlen
romlottság (fn)  ártatlanság, erény, jóság, tisztaság
romos (mn)  ép
róna, rónaság (fn)  hegy, hegyvidék
roncsol (ige)  megjavít, helyrehoz
roncsolt (mn)  ép
ronda (mn)  szép, álomszép, csodaszép, gyönyörű, vonzó
 választékos, szép, tiszta
rongál (ige)  javít, megjavít, helyrehoz, reparál biz
rongy (fn) durva  [jelzőként]: derék, gerinces, erkölcsös
rongyos (mn)  elegáns
ront (ige)  javít, helyesbít, tökéletesít
rontás (fn)  helyesbítés
ropogós (mn)  [étel]: sületlen, szalonnás, rágós, inas
 [papírpénz]: gyűrött, használt, kopott
roskadozik (ige)  újjáépül, megújul
 felfrissül
roskatag (mn)  masszív, erős, stabil
 keménykötésű, egészséges
rostokol vhol (ige) vál  eliramodik vhonnan , elszalad vhonnan , elmegy vhonnan ,

továbbáll vhonnan
rostos (mn)  puha, omlós
 [gyümölcslé]: szűrt
rossz I. (mn)  jó
 [ember]: jóindulatú, jóakaratú, jámbor
[étel]: egészséges, ehető, finom
 [időpont]: kedvező, alkalmas, megfelelő
 [vállalkozás, üzlet]: nyereséges, szerencsés, hasznos
 [modor]: vidám, barátságos, kedves
 [nő]: szemérmes, erkölcsös, erényes
 [gyerek]: szófogadó, engedelmes, kezes
 [tárgy]: használható, alkalmas
 [alak]: szép, csinos, formás
 [megoldás]: hibátlan, tökéletes, kifogástalan, kitűnő, kiváló
rossz II. (fn)  örömhír
 angyal
 jóság, jótett, jó

rosszabbodik (ige)  javul, erősödik
rosszakarat (fn)  jóakarat, jóindulat
rosszakaratú (mn)  jóakaratú, jóindulatú
rosszall (ige)  helyesel, jóváhagy, elfogad, támogat
 magasztal, dicsőít, megdicsér
rosszallás (fn)  helyeslés, jóváhagyás
rosszalló (mn)  dicsérő, helyeslő, elismerő
rosszaság (fn)  jóság, jóindulat, jóakarat
 szófogadás, engedelmesség, kezesség
 mintagyerek
rosszcsont (fn)  mintagyerek
rosszhír (fn)  örömhír
rosszhiszemű (mn)  jóindulatú, gyanútlan, jóhiszemű
rosszindulat (fn)  jóindulat, jóakarat
rosszindulatú (mn)  jóakaratú, jólelkű, jóindulatú
rosszízű (mn)  [megjegyzés]: tapintatos, finom
rosszkedv (fn)  jókedv, vidámság, derű
rosszkedvű (mn)  vidám, jókedvű, derűs, feldobott szleng, joviális rég
rosszkor (hsz)  jókor, idejében
rosszlelkű (mn) jólelkű, jóhiszemű, jóindulatú
rosszmájú (mn)  jóindulatú, szelíd, galambepéjű
rosszul (hat-ragos mn)  jól, kitűnően, pompásan
 helyesen, pontosan
rothad (ige)  virágzik, pompázik
rothadt (mn)  friss, ép, egészséges, jó
rozoga (mn)  ép, masszív, erős, stabil
 életerős, kisportolt, fitt biz
rozzant (mn)  masszív, erős, stabil
 életerős, kisportolt, fitt biz
rózsás (mn)  [arc]: sápadt, halvány, fehér
 [kedv]: borús, szomorú
 [helyzet]: kilátástalan, reménytelen, lehangoló
rögös (mn)  sima, egyenes
 könnyű, kényelmes
rögtön (hsz)  lassacskán, lassanként
 sokára, később, soká biz
 közvetve, áttételesen
rögtönöz (ige)  előkészít, felkészül vmire , megtervez, gyakorol, begyakorol
rögtönzés (fn)  felkészülés, gyakorlás
rögtönzött (mn)  megtervezett, előkészített, begyakorlott,
rögvest (hsz)  később, majd
rögzít (ige)  elmozdít, mozdít, megmozdít, elbillent
rögzült (mn)  flexibilis id
röhög (mn) biz  bőg, zokog, sír
röpke (mn)  örök, hosszantartó, állandó
rövid (mn)  hosszú
 tartós, hosszantartó, huzamos
 terjedelmes, terjengős, végeérhetetlen, hosszadalmas

röviden (hat-ragos mn)  hosszan
 részletesen, alaposan
 bonyolultan, körmönfontan
rövidesen (hsz)  sokára, sohanapján biz
rövidít (ige)  hosszabbít, növel, emel
 megtold, hozzávarr, hozzátesz
rövidítés (fn)  hosszabbítás
 kifejtés, taglalás, részletezés
rövidlátó (mn)  sokoldalú, művelt
rövidség (fn)  hosszúság
 terjengősség, hosszadalmasság
rövidül (ige)  hosszabbodik, nyúlik, növekszik
rugalmas (mn)  rugalmatlan, merev, kemény, törékeny
 nehézkes, konok, hajlíthatatlan, fafejű, megcsontosodott, intoleráns id
rugalmasság (fn)  merevség, rugalmatlanság, keménység
 intolerancia, makacsság, nehézkesség
rugalmatlan (mn)  rugalmas, ruganyos, elasztikus id
ruganyos (mn)  merev, rugalmatlan, kemény
 nehézkes, ólmos, elnehezült, lusta, lassú
rugdalódzik vmi ellen (ige)  elfogad, beletörődik vmibe , belenyugszik vmibe
rumli (fn) biz  rend, rendezettség, fegyelem
rusnya (mn) pej  szép, vonzó, mutatós, gyönyörű
 tiszta, ápolt, nett biz
 rendes, jóravaló
rusztikus (mn)  cikornyás, pompás
rút (mn)  szép, szépséges, csodaszép, meseszép, szemrevaló, jóképű, mutatós, vonzó,

bűbájos, gyönyörű
 tisztességes, jó, erényes
rutin (fn)  tapasztalatlanság
rutinos (mn)  gyakorlatlan, kezdő, mazsola biz
 rendkívüli, különleges, egyedülálló
rücskös (mn)  sima, egyenletes
 [arcbőr]: hamvas, bársonyos
rühell (ige) biz  szeret, imád, odavan vkiért, vmiért
rükverc (fn)  előremenet

S
sablonos (mn)  újszerű, szokatlan, váratlan
saccol (ige) biz  kimér, megmér
saját (mn)  más, idegen, külső
 köz, általános, közös
 bérelt, kölcsönzött
sajátos (mn)  általános, közönséges, mindennapi, átlagos
sajátosság (fn)  általánosság
sajátságos (mn)  általános, generális, univerzális
sajgó (mn)  [fájdalom]: tompa, gyenge, enyhe
sajnál (ige)  vkitől : odaad vkinek , megoszt vkivel
 vmire : rászán vmire , kifizet vmire
 kárörvend, kinevet
sajnálat (fn)  részvétlenség, ridegség, könyörtelenség, kegyetlenség
 káröröm
sajnálatos (mn)  örvendetes, örömteli, szívderítő
sajnálkozik vmin (ige)  örül vminek
sajnos (msz)  szerencsére
sajtószabadság (fn)  cenzúra
salakos (mn)  salaktalan
salaktalan (mn)  salakos
sallangmentes (mn)  sallangos, cikornyás
sallangos (mn)  sallangmentes, egyszerű, dísztelen vál
sanda (mn) rég  egyenes, őszinte, tiszta
sántít (ige)  stimmel biz
sanyargat (ige)  kényeztet, dédelget, babusgat biz
sanyarog (ige)  dőzsöl vál
sanyarú (mn)  vidám, könnyű, fényűző
sápad (ige)  [arc]: pirul, vörösödik, ég, lángol
sápadt (mn)  [arc]: pirospozsgás, piros, rózsás, napbarnított
 erős, egészséges
sápadtság (fn)  pír
sápaszt (ige)  színez
sápítozik (ige)  áradozik, ömleng pej
sárgul (ige)  zöldell, virul
 sarjad, rügyezik
sarj (fn) vál  ős, előd, szülő
sarjad (ige)  sorvad, pusztul, satnyul
sarjadék (fn)  ős, előd, szülő

sarkalatos (mn)  lényegtelen, mellékes, marginális
sarkall vmire (ige)  elbátortalanít, megbénít, lelomboz szleng
 visszafog, lebeszél vmiről
sárkány (fn)  angyal, tündér
sarkít (ige)  tompít, finomít, árnyal
sarkos (mn)  kerek, lekerekített
sarkvidéki (mn)  [áramlat, levegő]: trópusi, meleg
sátán (fn)  isten, istenség
 angyal, kerub
sátáni (mn)  jóságos, emberséges, keresztényi
 angyali, égi, mennyei, isteni
satnya (mn)  erős, fejlett, életrevaló
satnyul (ige)  erősödik, fejlődik, izmosodik
savanyít (ige)  édesít, cukroz
savanykás (mn)  édeskés, édes
savanyú (mn)  édes, cukros
 [gyümölcs]: érett
 vidám, jókedvű, vicces
savanyúság (fn)  édesség
savbőség (fn)  savhiány
savhiány (fn)  savbőség, savtúltengés
savtúltengés (fn)  savhiány
se (ksz és hsz)  is
sebbel-lobbal (hsz)  megfontoltan, átgondoltan, higgadtan
sebes1 (mn)  sértetlen, gyógyult
sebes2 (mn)  lassú, lomha, ráérős, kimért
sebesedik (ige)  heged, gyógyul
sebesült (mn)  gyógyult, ép, egészséges
sebezhetetlen (mn)  sebezhető, megtámadható
sebezhető (mn)  sebezhetetlen, sérthetetlen
 erős, öntudatos, magabiztos
sebtében (hsz)  lassan, megfontoltan, higgadtan
segéd (fn)  mester
segédkezik vmiben (ige)  hátráltat vmiben , fékez, feltart, visszafog
segélykérés (fn)  segélynyújtás
segélynyújtás (fn)  segélykérés
segít (ige)  vmiben : akadályoz, hátráltat vmiben , hátramozdít, gátol, fékez, megakaszt,

lassít, visszavet vmiben
 nehezít, zavar, gáncsol, keresztülhúz, eltapos, kiüldöz, elfűrészel biz, megtorpedóz biz
segítőkész (fn)  önző, egoista
 akadékoskodó, zavaró
segítőkészség (fn)  egoizmus szak
segítőtárs (fn)  hátramozdító, kerékkötő, rivális
segítség (fn)  hátráltatás, akadály, akadályozás, buktató
sehány (nm)  mind
 akárhány
 valahány

sehogy, sehogyan (hsz)  mindenhogy, mindenhogyan
 bárhogy, bárhogyan, akárhogy, akárhogyan
 valahogy
sehol (hsz)  mindenhol, mindenütt, úton-útfélen, körös-körül
 bárhol, akárhol
 valahol
 néhol, imitt-amott
sehonnan, sehonnét (hsz)  mindenhonnan, mindenfelől, mindenünnen
 bárhonnan, bárhonnét, akárhonnan, akárhonnét
 valahonnan
sehova (hsz)  mindenhova, mindenfelé
 bárhova, akárhova
 valahova
seízű (mn)  zamatos, ízletes, fűszeres
sejt (ige)  tud, meggyőződik vmiről , megbizonyosodik vmiről
sejtelem (fn)  bizonyosság, meggyőződés, tudás
sejtelmes (mn)  világos, áttekinthető, tiszta
sekély (mn)  mély, feneketlen, hajózható, bővizű
sekélyes (mn)  mély, feneketlen, hajózható
 alapos, tartalmas, elmélyült, beható
selejt (mn)  hibátlan, megfelelő, minőségi
selejtes (mn)  elsőrendű, kiváló, hibátlan, kitűnő, minőségi
selymes (mn)  [bőr]: durva, kérges, érdes
sem (ksz és hsz)  is, szintén
sematikus (mn)  bő, részletes, alapos
 újszerű, váratlan, meghökkentő
semeddig (hsz)  bármeddig, akármeddig
valameddig
semelyik (nm)  mindegyik
 bármely, bármelyik, akármelyik
 valamelyik, némelyik
semennyi (nm)  mind
 akármennyi, bármennyi
 valamennyi, némi
semennyire (hsz)  akármennyire, bármennyire
 valamennyire
semerre (hsz)  mindenhova, mindenfelé
 bármerre, akármerre
valamerre
semerről (hsz)  mindenhonnan, mindenfelől, mindenünnen
 bármerről, akármerről
 valamerről
semleges (mn)  elfogult, elkötelezett, részrehajló
semlegesség (fn)  elkötelezettség, elfogultság, részrehajlás
semmi I. (nm)  minden
 bármi, akármi
 valami
semmi II. (fn)  végtelen, mindenség

semmibevevés (fn)  elismerés, tisztelet, bámulat, csodálat, tiszteletadás
semmiházi (mn)  dolgos, munkás, rendes
semmiképp, semmiképpen (hsz)  mindenképp, mindenképpen, mindenáron
 akármiképpen, bármiképpen
 valamiképp, valamiképpen
semmikor (hsz)  mindig, minduntalan, unos-untalan
 bármikor, akármikor
 valamikor
semmilyen (nm)  bármilyen, akármilyen
 valamilyen
semmirekellő (mn)  hasznos, dolgos, szorgalmas, valamirevaló
semmis (mn)  érvényes, hatályos
semmitmondó (mn)  sokatmondó, jelentőségteljes, gazdag, értékes
 eredeti, karakteres, jellegzetes, frappáns rég
semmittevés (fn)  aktivitás, cselekvés, ténykedés, munkálkodás, munka
 igyekezet, igyekvés, iparkodás
semmittevő (mn)  dolgos, dolgozó, szorgalmas, szorgos
senki I. (mn)  mindenki, mindannyian, mindnyájan, boldog-boldogtalan
 bárki, akárki
 valaki, egyesek
 sokan
senki II. (fn)  fejes, valaki, nagyágyú biz
senkiházi (fn és mn)  valaki
senyved (ige) rég  virul, virágzik, megterem, tenyész vál
serdületlen (mn)  fejlett, érett, meglett rég
sereg (fn)  [jelzőként]: kevés, néhány, egy-két
sereghajtó (fn)  úttörő, első, élenjáró, élharcos, avantgárd
sereglik (ige)  szétoszlik
seregnyi (mn)  maroknyi
sérelem (fn)  jóvátétel, méltányosság, kárpótlás
sérelmes (mn)  előnyös, igazságos, méltányos
sérelmez (ige)  elfogad, beletörődik vmibe
serény (mn)  lassú, lomha, lusta, rest, tunya, henye
serkent (ige)  hervaszt, csüggeszt vál, lelomboz szleng
 álmosít, altat, nyugtat
 vmire : korlátoz vmiben , visszatart vmitől
serkentő (mn)  tompító
 nyugtató, altató
serkentőszer (fn)  nyugtató, altató
sérteget (ige)  megkövet rég
 bókol vkinek , dicsér
sértés (fn)  dicséret, magasztalás, bók
sértetlen (mn)  hiányos, csonka, sérült, sebes, ütődött
sértett (mn és fn)  elkövető, támadó
sérthetetlen (mn)  védtelen, kiszolgáltatott, sebezhető
sértő (mn)  kedves, barátságos, elismerő, jóleső
sértődés (fn)  megbocsátás, kiengesztelődés
sérült (mn)  ép, egészséges, sértetlen, épkézláb

 teljes, hiánytalan
seszínű (mn)  színes, élénk, színpompás, tarka
sétál (ige)  fut, szalad, rohan, vágtat, söpör szleng
siet (ige)  sétál, ballag, bandukol, poroszkál, lépked, lépdel, lépeget, kullog, mászik,

totyog, vánszorog
 cselleng, őgyeleg, csavarog, lófrál biz
 szöszmög, pepecsel biz, piszmog biz
 [óra]: késik
sietős (mn)  lassú, kimért, ráérős, kényelmes, komótos biz
 halasztható, elodázható
sietség (fn)  lassúság, totyogás, csigatempó
 kényelmesség, megfontoltság
 késlekedés
siettet (ige)  hátráltat, akadályoz
 késleltet, lassít, halaszt, odáz
siheder (fn)  javakorabeli, élemedett, öreg, aggastyán, agg vál
sík (fn)  hegyes, dombos, lankás
sikamlós (mn) rég  [vicc]: szalonképes, szolid, illedelmes
siker (fn)  kudarc, vereség, fiaskó, bukás, csőd, balsiker, balszerencse, balsors, pech
 blamázs, felsülés, égés szleng, szívás szleng
sikeres (mn)  veszteséges, meddő, hatástalan, sziszifuszi, terméketlen
 balszerencsés, bukott, sikertelen
sikertelen (mn)  eredményes, gyümölcsöző, termékeny, sikeres, sikerült
 szerencsés, gazdag, elismert, bejutott, beérkezett, menő szleng
 hasznos, hatásos
sikerül (ige)  meghiúsul, megbukik
sikerült (mn)  félresikerült, sikertelen, szerencsétlen
sikk (fn) biz  esetlenség, slamposság
sikkes (mn) biz  slampos, esetlen, bumfordi biz, trampli durva
síkos (mn)  tapadós
síkság (fn)  hegy, hegység, hegyvidék, domb, magaslat
síkvidék (fn)  hegyvidék
silány (mn) pej  erős, fejlett, életrevaló
 minőségi, értékes, drága, válogatott, elsőrendű, kiváló, kitűnő, bámulatos, briliáns, nívós

biz
sima (mn)  [talaj]: göröngyös, egyenetlen, rögös, hepehupás
 [felület]: durva, érdes, szőrös, bolyhos, redős, rücskös, göcsörtös
 [tenger]: hullámzó, habos, tajtékos
 [arc]: ráncos
 [haj]: hullámos, göndör, bodros, boglyas
 [modor]: faragatlan, közönséges, szemtelen, durva, goromba
 [ügy]: bonyolult, nehézkes, nehéz, rázós szleng
 [rántás]: csomós
simít (ige)  feltúr, felás, felforgat
 gyűr, ráncol, fodroz
simlis (mn) szleng  együgyű, jámbor
 megbízható, tisztességes, becsületes
simogat (ige)  megüt, elnadrágol, elnáspángol, elpáhol biz, püföl biz

simogatás (fn)  ütés, ökölcsapás
simulékony (mn)  akadékoskodó, kötekedő, hepciás biz
sínylődik (ige)  virul
sír1 (ige)  nevet, kacag, hahotázik, ujjong
 dicsekszik, büszkélkedik, kérkedik
sír2 (fn)  bölcső
siralmas (mn)  vidám, szívderítő, örvendetes
 fényűző, pompás
 kitűnő, kiváló, hibátlan
siralom (fn)  nevetés, öröm, vigasság, hejehuja
siránkozás (fn)  ujjongás
siránkozik vmi miatt : (ige)  dicsekszik vmivel , büszkélkedik

vmivel , kérkedik
vmivel
 nevet, örül vminek , örvendezik
sírás (fn)  nevetés, kacagás, mosoly
 elégedettség, öröm
sírdogál (ige)  nevetgél, kacarászik, göcög, kuncog
sírós (mn)  nevetős, vidám
sivalkodik (ige)  hallgat
sivár (mn)  lakott, barátságos, kies rég
 pompás, díszes, fényűző
 lakályos, otthonos, családias
sivatag (fn)  oázis
sivít (ige)  suttog, susog, pusmog
skicc (fn) biz  kidolgozás
skiccel (ige) biz  kidolgoz
skót (mn) biz  bőkezű, nagyvonalú, adakozó
slampos (mn)  ápolt, elegáns
slankít (ige) biz  erősít, kövérít, vastagít
slendrián (mn) biz  pontos, kidolgozott, tökéletes
 ápolt, gondozott, fess biz
 rendszerető
sminkeletlen (mn)  kisminkelt, sminkelt
sminkelt (mn)  sminkeletlen, festetlen, kendőzetlen
sodródik (ige)  kiköt
soha, sohasem (hsz)  mindig, mindenkor, állandóan
 gyakran, sokszor
 néha, némelykor, nemritkán, időnként, hébe-hóba, egyszer-egyszer, olykor, ritkán
 valamikor, valaha
sohanapján (mn) biz  mindenkor, mindig, mindennap
 rövidesen, hamarosan
 bármikor
sóher (mn) biz  jómódú, vagyonos, gazdag
 bőkezű, jótékony, adakozó
sok (szn)  kevés, egy, néhány, minimális, pár, fikarcnyi, jottányi, leheletnyi, szikrányi
 olcsó, jutányos
soká (hsz) biz  azonnal, rögtön
sokadik (szn)  első, élenjáró

sokáig (hsz)  ideig-óráig
sokall (ige)  kevesell, kicsinyell
sokára (hsz)  azonnal, rögtön, nehezen, rövidesen, máris, mindjárt, hamar, nemsokára,

legott
sokaság (fn)  egyed, egyén
sokasít (ige) rég  apaszt
sokasodás (fn)  elnéptelenedés
sokasodik (ige)  fogy, kihal, kipusztul, eltűnik
sokatmondó (mn)  semmitmondó, jelentéktelen, lényegtelen, triviális rég
sokértelmű (mn)  egyértelmű
sokfajta (mn)  egyfajta
sokfelé (hsz)  egyfelé
sokféle (mn)  egyféle, egyoldalú
sokféleség (fn)  egyneműség
sokistenhit (fn)  egyistenhit
sokistenhívő (mn)  egyistenhívő, monoteista
sokoldalú (mn)  egyoldalú, egysíkú
 részleges, partikuláris id
sokoldalúság (fn)  egyoldalúság
sokrétű (mn)  egyoldalú, egysíkú
sok-sok (szn)  néhány, kevés
sokszínű (mn)  egyszínű
 egyoldalú, egyhangú, unalmas
sokszor (hat-ragos szn)  ritkán, alig, néha, egyszer-egyszer, olykor-olykor, hellyel-

közzel, néhányszor, némelykor
 egyszer
 soha
sokszoroz (ige)  eloszt
sommás (mn)  terjengős, aprólékos, részletes
sopánkodás (fn)  örömujjongás
sopánkodik vmi miatt (ige)  büszkélkedik vmivel , dicsekszik vmivel , kérkedik

vmivel
sorakozik (ige)  oszlik, szétszéled, hazamegy
sorállományú (mn)  önkéntes
sorjában (hsz)  összevissza, kapkodva
sorköteles (mn)  önkéntes, hivatásos
sorozatos (mn)  egyszeri, kivételes, egyedi
sorra (hat-ragos fn)  összevissza, rendezetlenül
sorrend (fn)  összevisszaság
sorsdöntő (mn)  jelentéktelen, lényegtelen
sorsszerű (mn)  elkerülhető
sorvad (ige)  erősödik, gyarapodik
 virul
 képződik, megterem
sorvaszt (ige)  erősít, gyarapít, nevel
 kiépít
sós (mn)  sótlan, ízetlen, íztelen
 [sütemény]: édes

sótalan, sótlan (mn)  sós
 kedélyes, tréfás, humoros, mókás, jópofa biz
sovány (mn)  elhízott, kövér, terebélyes, hájas, gömbölyű, dagadt, pohos, hasas, párnás
 [hús]: zsíros, mócsingos
 laktató, bőséges, tápláló
 [talaj]: termékeny, zsíros, gazdag
soványít (ige)  hizlal, etet, feljavít
 kövérít, erősít
soványodik (ige)  hízik, gömbölyödik, telik
 növekszik, emelkedik, nő
soványság (fn)  kövérség
sóvárgás (fn)  kielégültség
sóvárgó (mn)  megcsömörlött
soviniszta (mn és fn) id  kozmopolita
sötét (mn)  világos, napos, fényes, napsütötte
 tündöklő, ragyogó
 [haj]: szőke, világos
 [gondolat]: derűs, optimista, bizakodó
 angyali, tiszta, becsületes
 okos, felvilágosult, művelt
sötétedés (fn)  virradat, hajnal, pirkadat
sötétedik (ige)  világosodik, hajnalodik, pirkad
 kiderül, felderül vál
sötétít (ige)  megvilágít
sötétlik (ige)  ragyog, fénylik, világít
sötétség (fn)  nappal
 világosság, világos, fény, fényesség, napfény
 műveltség, tudás, felvilágosultság
 jóság, tisztaság, becsületesség
speciális (mn)  általános, univerzális, egyetemes
 rendes, mindennapi
specialista (fn)  kontár, amatőr
specifikum (fn)  általánosság
specifikus (mn)  általános, univerzális, generális
spekulatív (mn)  tapasztalati
spicces (mn) biz  józan
spirituális (mn)  materiális, anyagi, testi
spontán (mn) biz  kényszerű, kötelező
 begyakorlott
tudatos, szándékos, eltervezett, keresett
spontaneitás (fn)  tudatosság
spórol vmivel (ige) biz  pazarol, költekezik, tékozol, fecsérel
sportol (ige)  tesped, lustálkodik
sportos (mn)  elpuhult, vézna, puhány pej
sportszerű (mn)  sportszerűtlen, inkorrekt, unfair id
sportszerűtlen (mn)  sportszerű, fair id
sprintel (ige) szleng  kocog, bandukol, poroszkál
sprőd (mn) biz  rugalmas, lágy, puha

srác (fn) biz  csaj szleng
stabil (mn)  ingatag, rozoga, roskatag, instabil id
 változó, labilis
 bizonytalan, esetleges, alkalomszerű
 hordozható
stabilitás (fn)  mobilitás
 labilitás id
 átalakulás
stabilizáció (fn)  változás
stabilizál (ige)  mobilizál, változtat, lebegtet
 mozdít
stabilizálódik (ige)  ingadozik, váltakozik
 átalakul
stagnál (ige)  változik, fejlődik, növekedik, mozdul
 visszaesik
start (fn) biz  cél, célállomás, végállomás, hajrá, finis biz
startol (ige) biz  beér, beérkezik, befut
startvonal (fn)  célszalag, célvonal
statika (fn) szak  dinamika szak
statikus (mn)  dinamikus, mozgalmas
steril (mn)  fertőző, fertőzött, szennyezett
 termékeny, termékenyítőképes
sterilizál (ige)  megfertőz, beszennyez
 megtermékenyít, fertilizál id
sterilizálás (fn)  megtermékenyítés
stílszerű (mn)  stílszerűtlen, stílustalan, ízléstelen
stílszerűtlen (mn)  stílszerű
stílusos (mn)  stílustalan, ízléstelen, pongyola
stílustalan (mn)  stílusos, stílszerű
stimmel (ige) biz  eltér, ellentmond, különbözik, sántít
stimulál (ige)  csillapít, lassít, lehűt
 visszafog, hátráltat
stimuláns (mn) szak  nyugtató
stramm (mn) biz  nyamvadt, lagymatag, gyenge
strapa (fn) biz  pihenés, üdülés, nyugalom, kímélet
strapál (ige) biz  pihentet, kímél
strapás (mn) biz  könnyű, pihentető
stupid (mn)  okos, eszes, értelmes
sudár (mn) vál  görbe, hajlott, alacsony
súg (ige)  kiált, kiabál, ordít
sugall vkinek (ige)  kifejt, elmond, kifejez
sugalmaz vkinek (ige)  kimond, kifejt
sugároz (ige)  kialszik, kihuny
 elnyel
sugárzás (fn)  adásszünet
sugárzik (ige)  kihuny, elalszik
 elnyel
suhan (ige)  döcög, ballag, poroszkál

suhanc (fn)  öregember, aggastyán, agg vál
sújt (ige)  elkerül
mentesít, felment, jutalmaz
súlycsökkenés (fn)  súlygyarapodás, súlynövekedés, hízás
súlycsökkentés (fn)  súlygyarapítás
súlygyarapodás (fn)  súlycsökkenés, fogyás, súlyveszteség
súlyhiány (fn)  súlytöbblet
súlynövekedés (fn)  súlycsökkenés
súlyos (mn)  könnyű, légies, vékony
 [léptek]: könnyed
 [betegség]: enyhe, gyógyítható
 [bűn]: elnézhető, megbocsátható, bocsánatos
 [probléma, ok]: lényegtelen, érdektelen, marginális
súlyosbít (ige)  csökkent, enyhít, mérsékel, könnyít
súlyosbító (mn)  [körülmény]: enyhítő
súlyosbodik (ige)  javul, enyhül, mérséklődik
súlytalan (ige)  súlyos, nehéz, tekintélyes
 jelentős, fontos, hangsúlyos
súlytalanság (fn)  tömegvonzás
súlytöbblet (fn)  súlyhiány, súlyveszteség
súlyveszteség (fn)  hízás, gyarapodás, súlytöbblet
summa (fn)  részletezés, taglalás, kifejtés
summáz (ige) rég  részletez, kifejt, taglal
sunyi (mn)  nyílt, egyenes, közvetlen
súrlódás (fn)  egyetértés, békesség, konszenzus id
súrol (ige)  elkerül, kikerül
susog (ige)  kiabál, ordít, ordítozik, kurjongat, üvölt, sivít
sustorog (ige)  kiabál, ordít, kurjongat, üvölt
 [tűz]: lángol, lobog
suta (mn) táj  jobbkezes
 ügyes, talpraesett, belevaló biz
finom, légies, könnyed, kecses vál
suttog (ige)  ordít, ordítozik, kurjongat, kiabál, óbégat, harsog, sivít, rikolt, rikkant, üvölt
 [szél, vihar]: zúg, süvölt, tombol
suttogás (fn)  kiabálás,kiáltás, ordítás, üvöltés
sutyorog (ige) biz  hangoskodik, kiabál, ordítozik
suttyomban (hsz) biz  nyíltan, nyilvánosan, egyenesen
süket (mn)  halló
 figyelmes, érzékeny
süketség (fn)  hallás
 érzékenység, részvét, empátia id
 józanság, bölcsesség, megfontoltság
süldő (mn) táj  érett, felnőtt, meglett rég
sületlen (mn)  átsült, ropogós
 égett
 bölcs, okos
sületlenség (fn)  bölcsesség, okosság
sült (mn)  nyers

 főtt, párolt
 [tészta]: sápadt, sületlen, keletlen, nyúlós, ragadós
süllyed (ige)  emelkedik, feljön, felszáll, kiemelkedik
 erősödik, fokozódik, növekszik, nő
süllyedés (fn)  emelkedés, növekedés
süllyeszt (ige)  felhoz, kihúz, felhúz
 fokoz, növel, emel
 kivesz, kiemel, kikotor
süppedős (mn)  [talaj]: szilárd
 [szőnyeg]: vékony, kopott
sürgés-forgás (fn)  nyugalom, tétlenség, pihenés
sürget (ige)  lassít, késleltet, feltart
 elodáz, elhalaszt, tol
sürgő-forgó (mn)  mozdulatlan
sürgős (mn)  halasztható, ráérős, másodrangú
sűrít (ige)  hígít, felönt, felenged, felereszt, ritkít
 széthúz, nyújt
sűrített (mn)  ritkított
sürög-forog (ige)  lustálkodik, heverészik, tétlenkedik
sűrű (mn)  híg, hígított
 gyér, ritkás, szellős, laza, fellazított
 ritka, szórványos
sűrűn (hat-ragos mn)  néha, ritkán, elvétve, elszórtan
sűrűsödik (ige)  ritkul, oszlik, felszakadozik
 [haj]: megritkul, kihullik
 hígul, oldódik
sűrűvérű (mn)  halvérű, hideg, frigid
süsü (mn) biz  talpraesett, értelmes, ügyes
süvölt (ige)  suttog
süvölvény (fn)  öregember, aggastyán
svihák (mn) biz  becsületes, rendes

Sz
szabad (mn)  korlátozott, megakadályozott, tiltott, tilos
 alárendelt, függő, rab
 kötött, szabályozott, rögzített
 zárt, körülkerített, őrzött
 elfoglalt, foglalt, rezervált id
 nős, házas, családos
 férjezett
 [ár]: szabott
szabadelvű (mn)  konzervatív
szabadfoglalkozású (mn)  alkalmazott
szabadgondolkodó (mn)  istenhívő, dogmatikus
szabadidő (fn)  munkaidő, munka, meló szleng
szabadkozik (ige)  elfogad, vállal, rááll
szabadnap (fn)  munkanap
szabadnapos (mn)  dolgozó, ügyeletes
szabados (mn)  [beszéd]: illedelmes
 [életmód]: erényes, visszafogott, szolid, szerény
szabadság (fn)  függés, ellenőrzés, megszorítás
 fogság, bezártság, iga, járom, béklyó, bilincs, rabság, szolgaság
 elnyomás, kényszer, erőszak, zsarnokság
 munka, szolgálat, kötelesség
 sorsszerűség, elrendelés
szabadságol (ige)  behív, dolgoztat
szabadságszerető (mn)  szolgalelkű, megalkuvó
szabadtéri (mn)  zárt, fedett
szabadul vhonnan (ige)  raboskodik vhol , sínylődik vhol ül vhol biz
 bevonul vhova , beáll vhova , belép vhova
szabadúszó (mn)  alkalmazott, foglalkoztatott
szabály (fn)  esetlegesség, véletlen
 kivétel
szabálykövetés (fn)  szabálysértés
szabályos (mn)  semmis, érvénytelen
 helytelen, visszás
 formátlan, aránytalan, szabálytalan
 szokatlan, furcsa, rendhagyó, rendkívüli, fura biz
szabályozott (mn)  szabályozatlan, rendezetlen, tervezetlen
 esetleges, véletlen, spontán biz
szabálysértés (fn)  szabálykövetés, szabálytisztelet

szabályszerű (mn)  érvénytelen, szabálytalan, szabályellenes, irreguláris
 [viselkedés]: kirívó, elütő, szokatlan, hibás, helytelen
szabálytalan (mn)  rendes, helyénvaló, szabályszerű
 törvényes, helyes
 szokásos, elfogadott, szabványos
 szabályos, szimmetrikus
 rendszeres, rendezett
szabálytalanság (fn)  rend
szabálytisztelet (fn)  szabálysértés
szabatos (mn)  pontatlan, félreérthető, pongyola, felületes, terjengős
szabotál (ige)  elősegít, támogat, teljesít
szabotázs (fn)  együttműködés
szabott (mn)  [ár]: szabad
szabványos (mn)  szabálytalan
szadizmus (fn)  mazochizmus
szaggat (ige)  kímél, óv, vigyáz
 [fájdalom]: elmúlik, kiáll, megszűnik
szaggatott (mn)  összefüggő, folyékony
 egyenletes, folyamatos
szagosít (ige)  szagtalanít
szagtalan (mn)  szagos, illatos
 büdös
szagtalanít (ige)  illatosít, szagosít
száguld (ige)  baktat, kocog, poroszkál, sétál, andalog vál
szájas (mn) pej  tartózkodó, szűkszavú
 tisztelettudó, illemtudó
szájaskodik (ige)  hallgat
szájtátva (hsz) közönyösen, unottan, érdektelenül
szakad (ige)  [eső]: eláll, abbamarad
szakadár (fn) hithű
szakadás (fn)  egyetértés, összhang, összerázódás
szakadatlan (mn) időszakos, szezonális, ideiglenes
 ritka, szaggatott
szakadatlanul (hat-ragos mn) néha, olykor
szakadék (fn)  egyetértés, közeledés
 hegycsúcs, hegytető, hegygerinc
szakadozott (mn) elegáns, vadonatúj
 folyamatos, folytonos, állandó
szakadt (mn) elegáns, ápolt
 ép
szakállas (mn) sima, csupasz, borotvált
 [vicc] biz: új, eredeti, originális vál
szakaszos (mn) folytonos, folytatólagos
szakaszosan (hat-ragos mn) egyfolytában, folytonosan
szakavatott (mn) tapasztalatlan, kontár, inkompetens
szakember (fn)  amatőr, dilettáns, kontár, laikus, műkedvelő
szakértelem (fn)  alkalmatlanság, szakképzetlenség
szakértő (fn)  kezdő

 laikus, avatatlan, műkedvelő, dilettáns
 kontár
szakít (ige)  összekerül, összejön biz
 összeházasodik, egybekel vál
szakképzetlen (mn) képzett, szakképzett
szakképzett (mn) szakképzetlen, képzetlen, kontár, tanulatlan
szakmabeli (mn)  kívülálló, outsider id
szakmai (mn)  laikus, avatatlan, kívülálló
 népszerűsítő
szakrális (mn) világi, profán id
szakszerű (mn) szakszerűtlen, laikus, kontár
szakszerűtlen (mn) szakszerű, avatott, szakértő
szaktudás (fn)  képzetlenség, szakképzetlenség
szál (fn) csomó, nyaláb
szalad (ige)  ballag, bandukol, lépked, sétál, mászik
szálas (mn) csenevész
 köpcös
szállásadó (fn) bérlő, albérlő, lakó
szállingózik (ige)  szakad, zuhog, ömlik, dől
 özönlik, tódul
szalonképes (mn) [vicc]: illetlen, trágár, disznó pej, sikamlós rég
szalonnás (mn) [tészta]: kelt, sült, ropogós
szamár (mn és fn) biz  bölcs, okos, értelmes
számítás (fn)  önzetlenség, őszinteség, nyíltság
számító (mn) önzetlen, áldozatos
számlálatlan (mn) számlált
számlált (mn) számlálatlan
számos (szn) kevés, néhány, egy-két, kisszámú
 számtalan
 egyedüli
számottevő (mn) csekély, lényegtelen
számozatlan (mn) számozott
számozott (mn) számozatlan, jelöletlen
számszerű (mn) hozzávetőleges, becsült, saccolt biz
számtalan (szn) kevés, minimális, néhány
 számos
 megszámlálható
számtalanszor (hat-ragos szn)  ritkán, alig
 soha
száműz (ige)  befogad, honosít
száműzetés (fn)  visszatérés, hazatérés
száműzött (mn)  befogadott
szán (ige)  kárörvend, gúnyolódik, kinevet
szánakozik vkin (ige)  kárörvend vkin , kinevet
szánakozó (mn)  kárörvendő, részvétlen
szánalmas (mn)  nagyszerű, ragyogó, kiváló
szánalom (fn)  kegyetlenség, részvétlenség, könyörtelenség
szanaszét (hsz)  rendezetten, összerakva

szándék (fn)  keresztülvitel, kivitel
szándékos (mn)  szándéktalan, ösztönös, véletlen, akaratlan, önkéntelen, spontán biz
szándékozik (ige)  keresztülvisz, kivitelez, megcsinál, véghezvisz vál
 lemond vmiről , elhalaszt
szándéktalan (mn)  szándékos, tudatos
szangvinikus (mn) szak  nyugodt, higgadt, kiegyensúlyozott
szankció (fn)  jutalom
szántszándékkal (hsz)  véletlenül, ösztönösen, akaratlanul
szapora (mn) táj  meddő, terméketlen
 lassú, lomha, kimért, ráérős, komótos biz
 szaporátlan
szaporátlan (mn)  [munka]: hatékony, szapora táj
szaporáz (ige) táj  lassít, visszafog
szaporít (ige) rég csökkent, apaszt
szaporodás (fn)  halálozás
 csökkenés, fogyás
szaporodik (ige)  csökken, fogy, apad
 kihal, kipusztul
szapul (ige) biz  dicsér, magasztal, méltat
szárad (ige) nedvesedik, vizesedik
 virul, virágzik, pompázik, él, bimbódzik, lombosodik
száraz (mn)  vizes, csuromvíz, átázott, nedves, lucskos, nyálkás
 lédús, leves, leveses
 [talaj]: puha, porhanyó, iszapos, mocsaras
 [időjárás]: csapadékos, esős
 [szem]: könnyes, könnyáztatta, vizenyős
 [étel]: zsíros, kövér
 [kedély]: vidám, humoros, tréfás
 [előadás]: érdekfeszítő, érdekes, izgalmas
 [stílus]: élénk, fordulatos
 [levegő]: páradús
szárazföld (fn)  tenger, víz, óceán
szárazság (fn)  esőzés, csapadék
 árvíz, özönvíz
 nedvesség
szárít (ige)  nedvesít
 öntöz, locsol
szárított (mn)  lédús, leves, friss
 nedves, vizes, nyirkos
származék (fn)  ős, előd, atya
szárnyal (ige)  letör, elkedvetlenedik, lelombozódik szleng
szárnyaló (mn)  szárnyaszegett
szárnyaszegett (mn)  ép, egészséges
 szárnyaló, lelkes
szarvas (mn)  szarvatlan, agancstalan
szarvatlan (mn)  szarvas, agancsos
szatirikus (mn)  komoly, tiszteletteljes
szavahihető (mn)  megbízhatatlan, hazudós, jellemtelen

szavatartó (mn)  hűtlen, megbízhatatlan, felelőtlen
századelő (fn)  századvég
századvég (fn)  századelő
szedetlen (mn)  szedett
szedett (mn)  szedetlen
szédítő (mn)  kijózanító, kiábrándító
szegély (fn)  közép, középrész, középpont
szegény (mn)  gazdag, jómódú, vagyonos, tehetős, pénzes, pénzeszsák
 boldog, sikeres
szegényedik (ige)  gyarapodik, gazdagodik
szegényember (fn)  gazdag
szegényes (mn)  igényes, pompás, fejedelmi, luxus
 [étkezés]: bőséges, bő, gazdag, laktató, kiadós
 kielégítő, jó
szegényparaszt (fn)  nagygazda, zsírosparaszt, kulák rég
szegénység (fn)  gazdagság, jómód, fényűzés, pompa, jólét, vagyon
szegetlen (mn)  szegett
szegett (mn)  szegetlen
szegletes (mn)  lekerekített, kerek
 tompa
szegről-végről (hsz)  [rokon, ismerős]: közeli
szégyell (ige)  kérkedik vmivel , büszkélkedik vmivel , fitogtat
szégyen (fn)  dicsőség, megtiszteltetés
 büszkeség
szégyenfolt (fn)  glória, dicsőség
szégyenkezik vmi miatt (ige)  dicsekszik vmivel , kérkedik vmivel , büszkélkedik

vmivel felvág biz
szégyenlős (mn)  gátlástalan, szemérmetlen, ledér
szégyentelen (mn)  erkölcsös, szemérmes, szolid
szégyentelenség (fn)  szemérem
szégyenteljes (mn)  dicsőséges, dicső vál
széjjel (hsz és ik)  össze, egybe
székrekedés (fn)  hasmenés, hasmars biz, diaré szak
szekunda (fn) rég  jeles, kitűnő
szekunder (mn) id  elsődleges, primer id
szél (fn)  közép, középpont, gócpont
szélcsend (fn)  szélvihar, szél, fergeteg, förgeteg, vihar
szélcsendes (mn)  szeles
szeleburdi (mn)  megfontolt, körültekintő, megbízható
szeles (mn)  szélcsendes, szélmentes, szélvédett
 körültekintő, megfontolt, megbízható
széles (mn)  keskeny, vékony
 [választék]: szűk, gyér
szélesedik (ige)  szűkül, csökken
szélesít (ige)  szűkít, kicsinyít
 csökkent, visszaszorít
szélesség (fn)  hosszúság
 magasság

 mélység
szélhámos (mn)  megbízható, becsületes, tisztességes, korrekt, becsülettudó rég
szélhámosság (fn)  becsületesség, korrektség, tisztesség
szelíd (mn)  vad, elvadult, durva, brutális, erőszakos, vérszomjas, agresszív, garázda,

ádáz, dühödt, marcona, közveszélyes, bősz vál
 szigorú, kemény
kíméletlen, könyörtelen, kegyetlen
 lobbanékony, haragos, szilaj, kardos rég, vadóc rég
 [állat]: szelídítetlen, zabolátlan
 [megjegyzés]: epés, gúnyos, rosszmájú
 [éghajlat]: szélsőséges
 [kutya]: harapós
szelídít (ige)  vadít, durvít
 fokoz, növel, erősít
szelídítetlen (mn)  szelíd, szelídített
szelídített (mn)  szelídítetlen, vad
szelídség (fn)  szigorúság, barátságtalanság, ridegség
 erőszak, kegyetlenség, vadság
 méreg, pulykaméreg
szelídül (ige)  dühödik
széllelbélelt (mn)  megbízható, megfontolt, komoly
szellem (fn)  anyag, test, matéria rég
szellemdús (mn)  szellemtelen
szellemes (mn)  fantáziátlan, unalmas, száraz, érdektelen, bárgyú, szellemtelen
szellemi (mn)  materiális, testi, fizikai
 anyagi, tárgyi
 világi
szellemtelen (mn)  szellemes, szellemdús, szellemteli, sziporkázó, ötletes, eredeti, egyéni
szellemteli (mn)  fantáziátlan, unalmas, száraz, érdektelen, bárgyú, szellemtelen
szellő (fn)  orkán, hurrikán, szélvihar, szélvész
szellős (mn)  levegőtlen, zsúfolt
 fülledt, nehéz, fojtó, tikkasztó
 [ruhadarab]: meleg, vastag, zárt
 légmentes
szélmentes (mn)  szeles
szélső (mn)  középső, közbülső, belső, centrális id
szélsőséges (mn)  visszafogott, mérsékelt, mértéktartó, megfontolt
 kiegyensúlyozott, középutas
széltében (hsz)  hosszában
szélvédett (mn)  szeles
szélvész (fn)  szellő, fuvallat
szélvihar (fn)  szélcsend
 szellő, fuvallat
szembeállít (ige)  kibékít, kiengesztel
 összehasonlít
szembefordul vkivel (ige)  kiáll vki mellett
szemben (hsz)  háttal
szembenállás (fn)  egyetértés, együttműködés, konszenzus id

szembenéz (ige)  vkivel : elfordul vkitől
 vmivel : megfutamodik vmi elől , megretten vmitől
szembeötlő (mn)  észrevehetetlen, látens
szembeszáll vkivel, vmivel (ige)  visszavonul vmitől , visszalép vmitől
 megfutamodik vki elől, vmi elől , meghátrál vki elől, vmi elől , visszahőköl vki elől,

vmi elől
 enged vkinek, vminek , engedelmeskedik vkinek, vminek , meghajlik vki előtt, vmi

előtt , meghunyászkodik vki előtt, vmi előtt , megretten vkitől, vmitől
szembeszegül vkivel (ige)  enged vkinek , engedelmeskedik vkinek
 támogat, egyetért vkivel
szembeszökő (mn)  észrevehetetlen, elenyésző, parányi
szembetűnik (ige)  elsikkad, elenyészik vál
szembetűnő (mn)  láthatatlan, lappangó, latens
szemből (hsz)  orvul, alattomban
 hátulról
szemel (ige)  ömleszt, összeönt vmivel
szemellenzős (mn)  felvilágosult
személyes (mn)  közös, közösségi, társas
 személytelen, rideg, távolságtartó
 szolgálati, hivatalos, közéleti
személytelen (mn)  bensőséges, meleg, személyes
szemérem (fn)  szégyentelenség, szemérmetlenség
 álszemérem
szeméremsértő (mn)  illedelmes, kulturált, szalonképes, erkölcsös
 prűd
szemerkél (ige)  zuhog, ömlik, szakad, záporoz
szemérmes (mn)  szemérmetlen, kihívó, harsány, szabados, illetlen, orcátlan, frivol vál,

disznó pej
 rámenős, nagyképű, szégyentelen, gátlástalan
szemérmeskedik (ige)  szemérmetlenkedik
szemérmesség (fn)  szemérmetlenség
szemérmetlen (mn) szemérmes, szűzies, tiszta, szégyenlős
 gátlásos, félénk, tisztelettudó, illedelmes
 erkölcsös, szeplőtlen, tisztességes
szemérmetlenkedik (ige)  szemérmeskedik
szemérmetlenség (fn)  szemérem, szemérmesség
szemernyi (mn)  óriási, hatalmas
szemes (mn)  élhetetlen, mulya, mafla
 nemtörődöm, figyelmetlen
szemét (fn)  remekmű, kincs, érték
 [jelzőként]: nagyszerű, értékes, figyelemre méltó
szemetel (ige)  [eső]: zuhog, ömlik, szakad
szemetes (mn) tiszta, kitakarított, higiénikus
szemfüles (mn)  élhetetlen, mulya, mafla
szempillantás (fn)  örökkévalóság
szemrehányás (fn)  dicséret, elismerés, méltatás
szemrevaló (mn)  taszító, csúnya, csúf

szemtelen (mn)  udvarias, előzékeny, tisztelettudó, illedelmes, tapintatos
 félénk, gátlásos, bátortalan, szégyenlős
szende (mn)  kihívó, kacér, ledér, frivol, huncut
szendergő (mn)  éber
szénfekete (mn)  fehér, hófehér, patyolatfehér
szent (mn)  világi, földi, evilági, profán id
 világias
 szentségtörő
 gonosz
szentéletű (mn)  szenteskedő pej
szentesít (ige)  elutasít, elvet, megvétóz
szenteskedő (mn) pej  őszinte, nyílt, egyenes
 hívő, vallásos, szentéletű
szentségtörő (mn)  istenfélő, jámbor, áhítatos
szenved (mn)  dúskál vmiben vál, dőzsöl vál
 megkönnyebbül, fellélegzik, megszabadul vmitől
szenvedély (fn)  közöny, fásultság, egykedvűség, szenvtelenség
szenvedélyes (mn)  szenvtelen, közömbös, apatikus, egykedvű
 hidegvérű, hideg, hűvös, frigid
szenvedés (fn)  gyönyörűség, boldogság, élvezet
szenvtelen (mn)  szenvedélyes, tüzes, elragadtatott
 érző, kedves, barátságos, empatikus id
szenvtelenség (fn)  szenvedély, elragadtatás, rajongás, meghatottság
szenzációs (mn) biz  unalmas, érdektelen
 mindennapos, konvencionális
szenzibilis (mn) vál  eltompult
szenny (fn)  tisztaság
szennyes (mn)  tiszta, fehér, makulátlan
 becsületes, tisztességes, feddhetetlen, kifogástalan
 mosott
szennyez (mn)  tisztít, sterilizál
szennyezett (mn)  tiszta, higiénikus, steril, vegytiszta
szép (mn)  csúf, rút, csúnya, ronda, rusnya pej
 kedvezőtlen, kellemetlen, kínos
 borús, felhős, esős
 rossz, gyenge, silány pej, pocsék pej
szeparál vmitől (ige) vál  egyesít vmivel , összerak vmivel , összeköt

összekever vmivel , párosít vmivel
szepeg (ige)  kuncog, nevetgél, nevet
szépen (hat-ragos mn)  csúnyán, elhanyagoltan, rendetlenül
 illetlenül, neveletlenül
 üggyel-bajjal, nehezen
szépírás (fn)  firka, irka-firka, macskakaparás biz
szépít (ige)  csúfít, rondít biz
 ront
szépítés (fn)  torzítás
szépítő (mn) [szó, kifejezés]: rosszalló
szeplős (mn)  szeplőtlen

vmivel ,

szeplőtelen (mn)  piszkos, mocskos, tisztátalan
szeplőtlen (mn)  szeplős
szépség (fn)  csúnyaság, csúfság, rondaság, rútság
 szörny, szörnyeteg
 boszorka, banya pej
szépséges (mn)  rút, visszataszító, csúnya
szépszerével (hsz)  erőszakkal, erővel
szépül (ige)  csúnyul, öregszik, hervad
szerelem (fn)  gyűlölet, utálat
szerencse (fn)  pech, szerencsétlenség, baj, csapás, balszerencse, baleset, végzet
 felsülés, szívás szleng
szerencsekívánat (fn)  átok, szitok
szerencsére (hsz)  sajnos, kár
szerencsés (mn)  peches, nyomorult, boldogtalan, balszerencsés, szerencsétlen
 áldatlan, baljós, nyomorúságos, végzetes, gyászos, katasztrofális
szerencsésen (hat-ragos mn)  balul
szerencsétlen (mn)  sikeres, gazdag, boldog, áldott, szerencsés
 talpraesett, életrevaló
 kedvező, megfelelő
szerencsétlenség (fn)  szerencse, áldás, siker, öröm, mázli biz
szerény (mn)  dicsekvő, hencegő, nagyzoló, nagyképű, nagyszájú
 szerénytelen, beképzelt, hiú, önelégült, öntelt, hetyke, pökhendi, dölyfös, gőgös
 követelődző, nagyravágyó
 pazarló, költekező, nagyvonalú
 drága, pazar, fényűző, parádés, grandiózus vál
 [étkezés]: bőséges, gazdag
 [összeg]: horribilis
szerénykedik (ige)  felvág vmivel , kérkedik vmivel , nagyzol, dicsekedik, hivalkodik,

henceg, fölényeskedik, nagyképűsködik
szerénység (fn)  pökhendiség, dicsekvés, hencegés, nagyravágyás, szerénytelenség
 kevélység, hiúság
 álszerénység
szerénytelen (mn)  csöndes, alázatos, szerény
szeret (ige)  gyűlöl, utál, rühell biz
 irtózik vkitől, vmitől , undorodik vkitől, vmitől
szeretet (fn)  gyűlölet, gyűlölködés, utálat, ellenszenv
 irtózat, undor
szeretetlen (mn)  szerető
szeretett (mn)  utálatos, gyűlölt, gyűlöletes, népszerűtlen
szeretetteljes (mn)  mostoha, rideg, barátságtalan
szerető (mn)  rideg, hideg, szeretetlen, barátságtalan
szerez (ige)  nyújt
 elszalaszt
szerfelett, szerfölött (hsz)  alig, kissé
szerkesztettség (fn)  zagyvaság, rendetlenség, összevisszaság
szertartásos (mn)  lezser, laza, fesztelen, spontán biz
szerteágazó (mn)  egyirányú
szertefoszlik (ige)  megmarad, tart

szertelen (mn)  megfontolt, összeszedett, józan
szerteszéjjel, szerteszét (hsz)  együvé, össze
szerves (mn)  szervetlen
szervetlen (mn)  szerves, organikus szak
szervezetlen (mn)  összeszedett, összefogott, szervezett
szervezett (mn)  szervezetlen, összevissza, fejetlen, kaotikus vál, dezorganizált id
 önszerveződő, spontán biz
szervi (mn)  idegi
szerzetesi (mn)  világi
szerzett (mn)  öröklött, örökletes, veleszületett
szerződtet (ige)  elbocsát, felmond, kirúg
szeszélyes (mn)  kiszámítható, kiegyensúlyozott, állhatatos, stabil, következetes
szeszélyesség (fn)  kiegyensúlyozottság
szeszes (mn)  alkoholmentes, szeszmentes
szeszmentes (mn)  szeszes
szét (hsz és ik)  össze, egybe, együvé
szétágazik (ige)  összetart, összetalálkozik
szétbogoz (ige)  összebogoz, összecsomóz, összeköt, összegubancol biz
szétbomlaszt (ige)  összekovácsol, összehoz
szétbomlik (ige)  összekapcsolódik
szétbont (ige)  összerak, összeállít, felépít
 összekapcsol vmivel , összedolgoz vmivel , összeilleszt vmivel
 összevarr vmivel , odavarr vmihez , összefércel vmivel , összetűz vmivel
 összefon vmivel
szétcsavar (ige)  összecsavar, összeteker, összegöngyöl
szétdarabol (ige)  összerak, összeilleszt
szétdob (ige)  összeszerel
szétdobál (ige)  összerak, rendez, összehord
szétesik (ige)  összeáll, megköt
szétfejt (ige)  összerak, összevarr, összeilleszt, összetűz
szétfolyik (ige)  összefolyik
szétfolyó (mn)  éles, határozott, jellegzetes, karakteres
 rendezett, összeszedett, összefogott
szétfut (ige)  gyülekezik, összegyűlik, összejön biz
széthajigál vhová (ige)  felszedeget vhonnan
széthajt (ige)  összehajt
széthány vhol (ige)  összegyűjt vhonnan , felszedeget vhonnan , összeszed vhonnan ,

összehord vhonnan
széthint vhol (ige)  felszedeget vhonnan , összegyűjt vhonnan
széthull (ige)  egybemarad, összeáll
széthúz (ige)  összetart, egyetért, egyesül
 összehúz
széthúzás (fn)  egyetértés, összetartás, egység, egyesség táj
széthúzódik (ige)  összenyomódik, összehúzódik, összetolódik
szétkapcsol (ige)  összekapcsol vmivel , összeköt vmivel , összeláncol vmivel
szétkapcsolódik (ige)  összekapcsolódik
 helyreáll, létrejön, összejön biz

vhova (ige)  összeterel vhonnan , összecsődít vhonnan , odacsődít
vhonnan , csődít vhonnan , összegyűjt vhonnan , összetoboroz vhonnan
szétköltözik (ige)  összeköltözik vkivel
szétkürtöl (ige)  elhallgat
szétmállaszt (ige)  megszilárdít
szétmegy (ige)  összegyűlik, összegyülekezik, összecsődül
 összefut, összetart
szétnyílik (ige)  összecsukódik, összezárul, összeforr
szétnyit (ige)  összecsuk, bezár
szétnyitható (mn)  összecsukható
szétolvad (ige)  megfagy, megdermed
szétoszlat (ige)  összehív, egybehív, összeterel, összecsődít, összetoboroz, összetrombitál
szétoszlik (ige)  összegyűlik vhol , gyülekezik vhol , összecsődül vhol , odacsődül
vhova , összeverődik, összesereglik vhol , tömörül vhol
 megmarad, marad
szétoszt (ige)  megtart, őriz, kuporgat, harácsol, halmoz
 összegyűjt, begyűjt, összeszed, megszerez
szétrebben (ige)  [tömeg]: odacsődül
szétreped (ige)  összeforr, begyógyul, beheged
szétrombol (ige)  helyrehoz, megjavít, helyreállít
 felépít
szétsodor (ige)  fon
szétszalad (ige)  összegyűlik, összecsődül
szétszed (ige)  összerak, összeállít, összeilleszt, egybeforraszt, összeforraszt, összetold
szétszedhetetlen (mn)  szétszedhető
szétszedhető (mn)  szétszedhetetlen
szétszéled (ige)  egybegyűl, egybesereglik, összeverődik, összegyűlik, csoportosul,
egybegyűlik, összecsődül, tömörül
szétszerel (ige)  összeszerel, összeállít, összerak
szétszór (ige)  összegyűjt, összeszed, összehord, behord
 gyűjt, félrerak, felhalmoz, halmoz, tartogat, spórol biz
szétszóródik (ige)  összegyűlik, egybesereglik, felsorakozik, összejön biz
 összpontosul, koncentrálódik
széttagol (ige)  összevon
széttár (ige)  becsuk, behajt, bezár, összekulcsol
széttart (ige)  összetart
szétteker (ige)  összeteker, összegöngyöl
széttép (ige)  összeilleszt vmivel , összerak vmivel
szétterít (ige)  összehajt
széttol (ige)  összetol
szétvág (ige)  összeilleszt, összeragaszt, összeforraszt
szétválaszt (ige)  vmitől : összekever vmivel , összekavar vmivel , összevegyít
vmivel , vegyít vmivel , elegyít vmivel , összeönt vmivel , összeolvaszt vmivel
 [házasulandókat]: összead vkivel , megesket vkivel
 vmitől : összeköt vmivel , összekapcsol vmivel , összetűz vmivel , összetold
vmivel , összeilleszt vmivel , egybeforraszt vmivel , párosít vmivel
szétkerget

szétválik (ige)  összeolvad

vmivel , összenő vmivel , egybeforr vmivel , egyesül
vmivel
 összeilleszkedik vmivel , összekapcsolódik vmivel
 összebújik vkivel , összefogódzik vkivel
szétválogat (ige)  összekever vmivel , összekavar vmivel , összevegyít vmivel , vegyít
vmivel , elegyít vmivel , összeönt vmivel , összeolvaszt vmivel
szétzavar (ige)  összeterel
szétzilál (ige)  megigazít
 koordinál
 fésül
szétzúz (ige)  összekovácsol
szétzülleszt (ige)  összefog, megszervez, koordinál
szezonális (mn)  állandó, folyamatos
szid (ige)  dicsér, magasztal, méltat, népszerűsít
szidalmaz (ige)  dicsér
szidalom (fn)  dicséret, dicshimnusz
szidás (fn)  dicséret, jutalom, elismerés
szignálatlan (mn)  szignált, aláírt
szignált (mn)  szignálatlan, aláíratlan
szigor (fn)  engedékenység, lazaság, lezserség, elnézés, kényeztetés
szigorodik (ige)  lazul
szigorú (mn)  engedékeny, lágyszívű, elnéző, szelíd
 [tél]: enyhe, mérsékelt
szigorúság (fn)  engedékenység, elnézés
 lazaság, lezserség
szikár (mn)  kövér, húsos, testes, terebélyes, vaskos, dundi, köpcös
szikes (mn)  [talaj]: zsíros, termő, porhanyós
szikkad (ige)  vizesedik, nedvesedik, ázik
szikkadt (mn)  nedves, ázott, vizes, iszapos, mocsaras, lucskos, nyálkás
 kövér, testes, hájas
szikkaszt (ige)  áztat, öntöz, locsol
sziklaszilárd (mn)  ingatag, bizonytalan, megbízhatatlan
szikrányi (mn és fn)  sok, tömérdek, rengeteg
szikrázó (mn)  tompa, fénytelen, matt
 unalmas, egyhangú, szürke
szilaj (mn)  nyugodt, szelíd, csendes
szilárd (mn)  képlékeny
 folyékony, cseppfolyós
 gáznemű
[jellem]: bizonytalan, ingatag, megbízhatatlan
 [talaj]: ingoványos
szilfid (mn) rég  teltkarcsú
szimbolikus (mn)  konkrét, valóságos
szimmetrikus (mn)  aszimmetrikus, szabálytalan
szimpátia (fn)  antipátia, ellenszenv
szimpatikus (mn)  antipatikus, ellenszenves
szimpla (mn)  dupla, iker, páros

 különleges, rendkívüli, bonyolult, összetett
szimplifikál (ige) id  komplikál, bonyolít, nehezít
szimuláns (mn)  beteg
színehagyó (mn)  színtartó
színehagyott (mn)  színes, élénk, ragyogó
színes (mn)  fakó, halvány, sápadt, színtelen, seszínű, színehagyott
 unalmas, egyhangú, lapos, monoton
 fekete-fehér
színesedik (ige)  fakul, szürkül
színesség (fn)  szürkeség
színesül (ige)  elszíntelenedik, fakul
színez (ige)  színtelenít, halványít, sápaszt
színfolt (fn)  egyhangúság
színigaz (mn és fn)  valótlan
színjózan (mn)  holtrészeg, másnapos, kapatos biz
szinkrón (mn) id  aszinkron id
történeti, diakrón id
színleg (hsz)  valójában, igazából, tényleg
 őszintén, szívből
színlelés (fn)  őszinteség
színlelt (mn)  igazi, igaz, őszinte, valódi
szinonim (mn) szak  ellentétes, antonim szak
szinonima (fn) szak  antonima szak
színpadias (mn)  őszinte
színpompás (mn)  fakó, sápadt, halovány vál
 színtelen, seszínű
 egyszínű, szürke, egyhangú
színtartó (mn)  színehagyó
színtelen (mn)  színes, tarka, színpompás
 pirospozsgás, egészséges
 érdekes, izgalmas, változatos
színtelenít (ige)  színez
szintén (ksz)  sem
szintetikus (mn) szak  analitikus szak
szintetizál (ige) szak  elemez, analizál szak
szintézis (fn) id  analízis id
színtiszta (mn)  kevert, vegyes
színültig (hsz)  félig
színvonalas (mn)  értéktelen, nívótlan, színvonaltalan
sziporkázó (mn)  unalmas, egyhangú, szellemtelen
 fénytelen, matt
szippant (ige)  fúj
sziszifuszi (mn)  [tevékenység]: hatékony, sikeres, eredményes
szít (ige)  [tüzet]: olt, elolt
 csillapít, lohaszt
szitál (ige)  zuhog, ömlik, szakad, záporoz
szitok (fn)  dicséret
 áldás, ima

szív1 (ige)  fúj, kilélegzik, kienged
szív2 (fn)  ész, értelem
 perem, periféria id
szivacsos (mn)  tömör
szivárog (ige)  ömlik, zúdul, dől, patakzik
szívás (fn) szleng  siker, szerencse, mázli biz
szívből (hat-ragos fn)  színleg
szívderítő (mn)  könnyfacsaró, elszomorító, szomorú, irtózatos
szível (ige)  idegenkedik, utál
szívélyes (mn)  barátságtalan, fagyos, rideg, mogorva, harapós
 udvariatlan, figyelmetlen
szívélyesség (fn)  barátságtalanság
szíves (mn)  barátságtalan, rideg, ellenséges
 udvariatlan, figyelmetlen
szívesen (hsz)  barátságtalanul, elutasítóan, ellenségesen
 kedvetlenül, kényszerűségből, ímmel-ámmal, kénytelen-kelletlen
szívesség (fn)  kényszeredettség, elutasítás
 rosszindulat
szívfájdító (mn)  örömteli, szívmelengető, vidám
szívmelengető (mn)  szívfájdító
szívós (mn)  gyenge, fáradékony, puhány pej
szívtelen (mn)  jólelkű, jóságos, önfeláldozó
szívtelenség (fn)  önfeláldozás
szkeptikus (mn) id  idealista, bizakodó, reménykedő
szmogos (mn)  tiszta, ózondús
szobahőmérsékletű (mn)  jeges, jéghideg, hideg
szóbeli (mn)  írott
szóbeszéd (fn)  tény, valóság, igazság
szófogadatlan (mn)  engedelmes, jó, szófogadó
szófogadatlanság (fn)  engedelmesség, jóság
szófogadó (mn)  engedetlen, szófogadatlan, fékezhetetlen, makrancos, akaratos, rossz,

vadóc rég
szófukar (mn)  beszédes, bőbeszédű, szószátyár, nyelves, fecsegő, csacska
szokás (fn)  törvény
szokásos (mn)  furcsa, különös, rendhagyó, rendkívüli, egyedüli
 újszerű, szokatlan
szokatlan (mn)  ismerős, megszokott, szokásos, tipikus, elterjedt, hagyományos,

használatos, rendes
 közönséges, mindennapi, hétköznapi, szokványos
szókimondó (mn)  köntörfalazó
szoknyapecér (fn) biz  asszonykerülő vál
szokott (mn)  váratlan, rendkívüli, szokatlan
szokványos (mn)  rendhagyó, szokatlan, fura biz, extravagáns id
 érdekes, újszerű, meghökkentő, bámulatos, hallatlan, eredeti
szól (ige)  hallgat, figyel, elnémul
szolga (fn)  úr, gazda
szolgai (mn)  büszke, rátarti, önérzetes
 kreatív, alkotó, önálló, öntevékeny

szolgál vkinek (ige)  uralkodik vki felett , parancsol vkinek
szolgálat (fn)  szórakozás, pihenés
szolgálati (mn)  magán, saját
szolgálatkész (mn)  udvariatlan, kelletlen
 akaratos
szolgalelkű (mn)  önérzetes, öntudatos, szabadságszerető
szolgalelkűség (fn)  önérzet
szolgáltató (fn)  fogyasztó
szolgaság (fn)  szabadság
szolid (mn)  [életmód]: kicsapongó, léha, link szleng
 [viselkedés]: garázda
 [öltözet]: feltűnő, hivalkodó, merész, kihívó, harsány
 [ár]: magas
szolidáris (mn)  ellenséges
szólista (fn)  kórista biz
szólít vhova (ige)  elküld vhonnan , elzavar vhonnan
szólóénekes (fn)  kórista biz
szomatikus (mn) szak  lelki, pszichés
szomjazik (ige)  iszik, vedel szleng
 vmire : elér, megvalósít, megkap
 vmire : megcsömörlik vmitől
szomjúság (fn)  beteljesülés, megvalósulás
szomorkás (mn)  derűs, mosolygós
szomorkodik vmin (ige)  örvendezik vmin , örvend vminek , örül vminek , mókázik,

mulat
szomorodik (ige)  vidul táj
szomorú (mn)  jókedvű, derűs, vidám, víg, boldog
 napos, derült, verőfényes
 örvendetes, szívderítő, örömteli
szomorújáték (fn) rég  vígjáték
szomorúság (fn)  jókedv, öröm, vidámság, vígság, derű
 vigasztalás, vigasz
 mulatozás
szomszédos (mn)  távoli, messzi
szomszédság (fn)  távolság
szónok (fn)  hallgató, közönség
szoprán (mn)  [hang]: alt, mély
szoptat (ige)  elválaszt
szór (ige)  összegyűjt vhonnan , összeszed vhonnan
 [pénzt]: takarékoskodik, gazdálkodik, gyűjt, garasoskodik, spórol biz
szórakozás (fn)  munka, vesződség, fáradalom, kötelesség, kötelezettség
 unalom, komolyság
szórakozik (ige)  dolgozik, robotol biz
 unatkozik
szórakozott (mn)  összeszedett, figyelmes
szórakoztat (ige)  untat
 lehangol, deprimál id

szórakoztató (mn)  unalmas, érdektelen, szürke, fád biz
 komoly
 lehangoló, deprimáló id
 rémes, vérfagyasztó
szorgalmas (mn)  lusta, rest, tunya, henye
szorgalmaz (ige)  késleltet, akadályoz, hátráltat
szorgalmi (mn)  [feladat]: kötelező
szorgalom (fn)  lustaság, tétlenség, tunyaság
szorgos (mn)  lusta, rest, tunya
 ráérős, kimért, komótos biz
szorgoskodik (ige)  tétlenkedik, lustálkodik, pihen
szorít (ige)  enged, elenged, elereszt
 [ruha, cipő]: kényelmes, tág, bő
szórólencse (fn)  gyűjtőlencse
szorong (ige)  relaxál, ellazul, kienged
szorongás (fn)  ellazulás, relaxáció
szorongó (mn)  fesztelen
szoros (mn)  bő, tág, buggyos
 laza, távoli
szoroz (ige)  oszt
szortíroz (mn)  összekever
szorulás (fn)  hasmenés, hasmars biz, diaré szak
szórványos (mn)  gyakori, sűrű
 jelentékeny, komoly
szorzás (fn)  osztás
szorzó (fn)  osztó
szószaporítás (fn)  szűkszavúság
szószaporító (mn)  szűkszavú
szószátyár (fn)  szófukar, szűkszavú
szószegő (mn)  megbízható, szavahihető, szótartó
szótározatlan (mn)  szótározott
szótározott (mn)  szótározatlan
szótartó (mn)  szószegő
szótlan (mn)  szószátyár, beszédes, bőbeszédű, fecsegő
szögletes (mn)  kerek, gömbölyű, gömbölyded, legömbölyített
 nőies
 [mozgás]: kecses vál
szörny, szörnyeteg (fn)  szépség
szörnyen (hat-ragos mn)  alig, kevéssé
szörnyű (mn)  szép, vonzó, gyönyörű, bájos
 kellemes, élvezetes, csodálatos
szőrös (mn)  sima, csupasz, kopasz, szőrtelen
szőrösszívű (mn) biz  szolidáris, érzékeny
 bőkezű, adakozó, nagylelkű
szőrszálhasogató (mn)  felületes, nagyvonalú, nagylelkű
szőrtelen (mn)  bundás, bozontos, szőrös
 borostás
szöszmög vmivel (ige)  siet vmivel

szövegrontás (fn)  helyesbítés, javítás
szövetkezés (fn)  megosztottság
szövetkezik vkivel (ige)  ellenségeskedik, viszálykodik
szövetség (fn)  megosztottság
szövetséges I. (fn)  ellenség, ellenfél, rivális
szövetséges II. (mn)  ellenséges
szövevényes (mn)  áttekinthető, egyszerű, érthető
szövődményes (mn)  sima, szövődménymentes
szövődménymentes (mn)  szövődményes
sztorníroz (ige) szak  megtart, meghagy, megőriz
sztrájk (fn)  munka
sztrájkol (ige)  dolgozik
szubjektív (mn)  tárgyilagos, tárgyszerű, elfogulatlan, igazságos, objektív
szuggesztív (mn)  hatástalan, unalmas, érdektelen
szuper (mn) biz  átlagos, mindennapos, szokványos
szurkoló (fn)  ellendrukker
szurokfekete (mn)  hófehér
szúrós (mn)  tompa, életlen, hegyetlen
 [bőr]: borotvált, sima, hamvas
 kellemes, enyhe, finom
 barátságos, elnéző, kedves, kíméletes, emberséges
szurtos (mn)  tiszta, ápolt, gondozott
szutykos (mn)  tiszta, ápolt, nett biz
szutyok (fn)  tisztaság
szuvas (mn)  egészséges, ép
szuverén (mn)  leigázott, elnyomott, szolgai, alárendelt, függő
szuverenitás (fn)  alávetettség, leigázottság
szűk (mn)  széles, tágas, nagy, levegős, szellős
 [ruha]: lezser, bő, laza, buggyos, tág
 részletes, körültekintő
szűkít (ige)  bővít, tágít
 szélesít, növel, nagyít, megnagyít
 [ruhafélét]: kienged, kiereszt
szűkítés (fn)  bővítés
szűkkeblű (mn)  nagylelkű, bőkezű, jótékony
szűkmarkú (mn)  bőkezű, adakozó, jótékony, jószívű
szűkmarkúskodik (ige)  pazarol
szűkölködés (fn)  gazdagság, jómód, jólét, bőség
szűkölködik vmiben (ige)  bővelkedik vmiben , dúskál vmiben vál, dőzsöl vál
szűkölködő (mn)  gazdag
szűkös (mn)  bőséges, kiadós
 gazdag, fényűző, nagystílű
 [jövedelem]: busás, nagy, magas, kiemelkedő
szűkösség (fn)  gazdagság, bőség
 tágasság
szükség (fn)  jólét, bőség, gazdagság
szükséges (mn)  nélkülözhető, felesleges, szükségtelen
szükséglet (fn)  luxus, pazarlás

szükségszerű (mn)  elkerülhető, esetleges, feltételes, szükségtelen
 véletlen
szükségszerűség (fn)  lehetőség, véletlen
szükségtelen (mn)  szükségszerű, indokolt, kellő, lényeges, szükséges
szűkszavú (mn)  bőbeszédű, beszédes, szószátyár, szájas pej
 terjengős, hosszadalmas, szószaporító
szűkszavúság (fn)  terjengősség, szószaporítás
szűkül (ige)  bővül, nő, gyarapszik, terjeszkedik, kiterjeszkedik
szül (ige)  elvetél, abortál szak
szülés (fn)  vetélés, abortusz
születés (fn)  halál, haláleset, halálozás, elhalálozás, pusztulás, elmúlás vál
 befejezés, vég, alkony
születik (ige)  [ember]: meghal, elhuny vál, elhalálozik vál
 [állat]: kimúlik, megdöglik durva, kipurcan szleng
 eltűnik, befejeződik, elmúlik
szülő (fn)  gyermek, gyerek, utód, sarjadék vál, sarj vál
szülőföld (fn)  külföld
szülői (mn)  gyermeki
szünet (fn)  folytatás
 munka, tevékenység
 előadás
 tanóra, tanítás
szünetel (ige)  folytatódik, megy, folyik, működik
 befejeződik, bevégződik
szüneteltet (ige)  folytat, csinál, működtet, üzemeltet
szünidő (fn)  tanulás, tanítás, munka
szűnik (ige)  erősödik, nő, növekszik, fokozódik, emelkedik
 képződik
szünnap (fn)  munkanap
szünös-szüntelen (hsz)  néha, olykor, ritkán, egyszer-egyszer
szüntelen I. (mn)  időszakos, ideiglenes
szüntelen II. (hsz)  néha, olykor, ritkán
szüntet (ige)  erősít, fokoz, gerjeszt
 fenntart
szürke (mn)  színes, tarka, tarkabarka, színpompás
 [előadásmód]: élvezetes, változatos, lebilincselő
 [élet]: élménydús, kalandos, regényes
szürkeség (fn)  érdekesség, változatosság, színesség
 ismertség, felkapottság, hírnév
szürkül (ige)  pirkad, virrad, hajnalodik
 felerősödik, kirajzolódik
 színesedik
szürkület (fn)  pirkadat, hajnal, pitymallat vál
szűz (fn)  asszony
 fiú, ifjú, legény rég
szűzies (mn)  szemérmetlen
[életmód]: feslett, kicsapongó, szabados
buja, kihívó, kacér

érzéki, szexi biz

T
tacskó (fn) biz  [jelzőként]: érett, felnőtt
tág (mn)  szűk, szoros, passzentos biz
 keskeny, kicsi, vékony
tagad (ige)  állít, kijelent, megmond, bizonygat, tanúsít
 elhisz, hisz
 elismer, bevall, belát
tagadás
(fn)  állítás, bizonyság
 beismerés
tagadhatatlan (mn)  vitatható, megkérdőjelezhető, kétes biz
tagadhatatlanul (hat-ragos mn)  talán, esetleg
tagadó (mn)  állító
 igenlő, elfogadó
tágas (mn)  szűk, kicsi, szűkös, zsúfolt
 keskeny, szoros
tágasság (fn)  szűkösség
tagbaszakadt (mn)  gyenge, erőtlen, nyápic, kistermetű
tágít (ige)  szűkít, szorít, csökkent
taglal (ige)  összefoglal, összesűrít, summáz rég
tagol (ige)  egyesít, összevon
tagolás (fn)  egyesítés
tagolatlan (mn)  tagolt
 [beszéd]: érthető, artikulált szak
tagolt (mn)  tagolatlan
 [beszéd]: érthetetlen, artikulálatlan szak
tágul (ige)  szűkül, keskenyedik
 zsugorodik, összemegy, összehúzódik
 tömörül
tahó (mn) biz  illedelmes, udvarias
tájékozatlan (mn)  tapasztalt, gyakorlott, tájékozott, olvasott
tájékozatlanság (fn)  tájékozottság, műveltség
tájékozódik (ige)  tévelyeg vhol , bolyong vhol
tájékozott (mn)  tájékozatlan, járatlan, tapasztalatlan
 műveletlen, iskolázatlan, képzetlen, elmaradott
tájékozottság (fn)  tájékozatlanság, járatlanság, műveletlenség
tájékoztat (ige)  elhallgat, eltitkol
 kérdezősködik, megérdeklődik
tajtékos (mn)  sima, nyugodt
tajtékzik (ige)  [tenger]: kisimul, elcsitul, lecsendesedik

 lehiggad, megnyugszik, lecsillapodik
takar (ige)  kicsomagol, kibont, kigöngyöl
 megmutat, láttat, felfed
takarékos (mn)  pazarló, tékozló, költekező, bőkezű
drága, költséges, gazdaságtalan
takarékoskodik (ige)  pocsékol, pazarol, költekezik, tékozol
takargat (ige)  kitakar, kibont, feltár, fitogtat
 felfed, megmutat
takarít (ige)  piszkít, szennyez
takarítatlan (mn)  takarított, tiszta
takarított (mn)  takarítatlan, piszkos, maszatos, mocskos
takarodik vhonnan (ige)  marad vhol
takarodó (mn)  támadás, roham
takaros (mn)  rendetlen, ápolatlan, gondozatlan, elhanyagolt
takart (mn)  fedetlen
taknyos (fn) biz  vénség
tákolmány (fn)  mestermunka
taksál (ige) biz  megmér
talál (ige)  keres, kutat
elveszt
 melléfog, eltéveszt
 mellélő, elhibáz
találat (fn)  baklövés, tévesztés, céltévesztés, melléfogás
találékony (mn)  ötlettelen, fantáziátlan, ostoba
találgat (ige)  tud, ismer
találgatás (fn)  következtetés
találkozás (fn)  elválás, búcsú
találkozik (ige)  vkivel : elköszön vkitől , elbúcsúzik vkitől
 vmivel : kikerül, elkerül
 elágazik, szétválik, divergál szak
találó (mn)  alkalmatlan, helytelen, illetlen
 semmitmondó
találomra (hsz)  átgondoltan, megfontoltan, tervszerűen
talán (hsz)  biztos, biztosan, bizonyosan, kétségtelenül, tagadhatatlanul, okvetlen,

okvetlenül, mindenáron, nyilván
talány (fn)  kulcs, megfejtés
talentum (fn) rég  tehetségtelenség
talmi (mn)  valódi, eredeti, hiteles
talpalatnyi (mn)  óriási, hatalmas, beláthatatlan
talpnyaló (mn és fn) pej  gerinces
talppont (fn)  tetőpont, csúcspont, zenit szak
talpraesett (mn)  mulya, ügyetlen, élhetetlen, gyámoltalan, mafla, bugyuta biz, kuka biz,

lüke biz, beszari durva
táltos (fn)  gebe
támad (ige)  [folyamat, jelenség]: befejeződik
 véd, óv, védelmez, pártfogol
 védekezik, visszavonul, meghunyászkodik, retirál rég
támadás (fn)  védekezés, ellenállás, defenzíva szak

 menekülés, visszavonulás
 ellentámadás, ellencsapás
támadható (mn)  támadhatatlan, vitathatatlan, kétségtelen
támadó (mn)  visszahúzódó, félénk
 védekező, ellenálló
 védő, kapus
 védelmi
támadófegyver (fn)  védőfegyver
támadójátékos (fn)  hátvéd, védő, védőjátékos
tamáskodik (ige)  hisz vkinek , elhisz, bízik vkiben, vmiben
támlás (mn)  támlátlan
támlátlan (mn)  támlás
támogat (ige)  cáfol, megdönt, leszavaz, ellenez, visszautasít, helytelenít
 elhanyagol, mellőz
 áskálódik, okvetetlenkedik, hátramozdít
 akadályoz, gátol, szabotál, gáncsol, megnyomorít, keresztez, megtorpedóz biz
eltapos, kiüldöz, fúr biz, megfúr biz, elfűrészel biz
támogatás (fn)  visszautasítás, ellenzés, helytelenítés, akadályozás, buktató
tanácsos (mn)  kerülendő, helytelen, előnytelen, káros
tanácstalan (mn)  határozott, talpraesett
tanácstalanság (fn)  határozottság, talpraesettség, bizonyosság
tanakodik vmin (ige)  dönt vmiben , határoz
tanár (fn)  tanuló, hallgató, tanítvány, diák, deák rég
tandíjköteles (mn)  tandíjmentes
tandíjmentes (mn)  tandíjköteles
tanév (fn)  vakáció, szünidő
tanévnyitó (fn)  tanévzáró
tanévzáró (fn)  tanévnyitó
tanít (ige)  tanul, okul, művelődik
 elbutít
tanító (fn)  tanuló, diák, növendék, nebuló biz
tanítvány (fn)  tanár, mester, oktató
tanóra (fn)  szünet
tántorgó (mn)  [léptek]: határozott, egyenes
tántoríthatatlan (mn)  ingadozó, bizonytalan, befolyásolható
 hajlítható, rugalmas, alakítható
tanújel (fn)  cáfolat, ellenbizonyíték szak
tanul (ige)  tanít, oktat, képez
 felejt
tanulatlan (mn)  iskolázott, művelt, tanult, kitanult
 szakképzett, szakértő
tanulékony (mn)  nehézfejű, lassú
tanulmányoz (ige)  átfut, átlapoz, átnéz, végigfut
tanuló I. (mn)  haladó, gyakorlott, jártas
tanuló II. (fn)  tanító, tanár, oktató
tanulságos (mn)  haszontalan, felesleges
tanult (mn)  tanulatlan, műveletlen, félművelt, képzetlen, tudatlan
 veleszületett

tanultság (fn)  műveletlenség
tanúsít (ige)  cáfol, tagad
 elhallgat, eltitkol, rejteget
tanúskodik vki mellett, vmi mellett, vki ellen, vmi ellen (ige)  eltitkol, rejteget
 tagad, cáfol
tapad (ige)  leválik, elhagy
tapasztalat (fn)  járatlanság, gyakorlatlanság, tapasztalatlanság
 elmélet, teória
tapasztalati (mn)  elméleti, teoretikus, spekulatív
tapasztalatlan (mn)  tapasztalt, jártas, gyakorlott, rutinos
 érett, rafinált
tapasztalatlanság (fn)  tapasztalat, jártasság, rutin
tapasztalhatatlan (mn)  tapasztalható, érezhető
tapasztalható (mn)  tapasztalhatatlan, érzékelhetetlen
tapasztalt (mn)  tapasztalatlan, gyakorlatlan, naiv, kezdő, tejfölösszájú pej
 ártatlan
tapintat (fn)  tapintatlanság, figyelmetlenség, indiszkréció vál
tapintatlan (mn)  tapintatos, figyelmes, diszkrét, diplomatikus
tapintatlanság (fn)  figyelmesség, tapintat, diszkréció vál
tapintatos (mn)  tapintatlan, figyelmetlen, kíméletlen, indiszkrét vál
táplál (ige)  éheztet, koplaltat
 [gyűlöletet]: lecsillapít, elaltat
 [reményt]: felad
táplálkozik (ige)  koplal, böjtöl, éhezik
tápláló (mn)  sovány, szegényes, ínséges
taps (fn)  fütty
tapsol (ige)  fütyül
tapsvihar (fn)  füttykoncert
tar (mn)  hajas, dús vál
 leveles, lombos, zöld
tár (ige)  csuk, bezár, becsuk
tárgy (fn)  fogalom
tárgyi (mn)  elméleti, fogalmi, szellemi, lelki
 személyi
tárgyias (mn)  absztrakt, elvont
tárgyilagos (mn)  szubjektív, elfogult, részrehajló
tárgyszerű (mn)  elfogult, szubjektív, egyéni, személyes
tárgytalan (mn)  érvényes, időszerű, aktuális
tarka (mn)  mintázatlan, dísztelen vál
 egyszínű, seszínű, színtelen
 egyhangú, szürke
tarkabarka (mn)  mintázatlan, dísztelen vál
 egyszínű, seszínű, színtelen
tarkít (ige)  elszürkít, fakít
tarol (ige)  veszít, veszt
társ (fn)  ellenlábas, rivális, ellenfél
társadalmi (mn)  egyéni, személyes, magán, privát, individuális
társalog vkivel (ige)  hallgat, figyel vkire

társas (mn)  egyéni, személyes, magán
 emberkerülő, zárkózott, mizantróp id
 magányos, magános, egyedülálló, társtalan
társaság (fn)  egyén
 magány, magányosság, egyedüllét
társít vmivel (ige)  elkülönít vmitől , szétválaszt

vmitől , különválaszt vmitől ,
elválaszt vmitől
társtalan (mn)  közösségi, családos, társas
társtalanság (fn)  együttlét vál
társtalanul (hat-ragos mn)  csapatosan
társul vkivel, vmivel (ige)  szétválik
tart (ige)  elenged, elereszt, elejt
 elhanyagol, mellőz, negligál id
 elbocsát, elküld, meneszt
 megszeg
 megszűnik, abbamarad, befejeződik
 lejár, megromlik, megpenészedik, megsavanyodik
tartalékol (ige)  felél, elkölt, elpazarol
 befektet
tartalékos (mn)  tényleges
tartalmas (mn)  üres, értéktelen, hitvány, tartalmatlan, hangzatos
 sovány, vékony, szegényes, híg
tartalmatlan (mn)  értékes, jelentős, magvas, velős, tartalmas
tartalmaz (ige)  kihagy, kizár
tartalmi (mn)  formai, formális, külső, alaki
tartalom (fn)  forma, formaság, külalak, külső, külcsín vál
 csomagolás
tartás (fn)  gerinctelenség
tarthatatlan (mn)  tűrhető, elviselhető, kibírható
 megtartható, védhető, menthető
 igazolt, indokolt, jogos
tartogat (ige)  szétszór, eloszt, elpazarol
tartomány (fn)  anyaország
tartós (mn)  ócska, silány pej
 ingatag, bizonytalan, változó, múlékony, napi
 mulandó, átmeneti, ideiglenes, pillanatnyi, rövid, tiszavirág-életű, provizórikus id
 [betegség]: időszakos, heveny szak, akut szak
 [élelmiszer]: romlandó, romlékony
tartósan (hat-ragos mn)  átmenetileg, pillanatnyilag
tartósított (mn)  romlandó
tartozás (fn)  követelés
tartozik vkinek (ige)  megad vkinek , visszafizet vkinek , leró vkinek , kiegyenlít
 követel
tartózkodás (fn)  féktelenség, mértéktelenség, mohóság
 bátorság, önbizalom, gátlástalanság
 tapintatlanság, kíváncsiság, kotnyelesség
tartózkodó (mn)  bátor, merész, belevaló biz
 nyílt, nyitott, közlékeny, barátságos, fesztelen

 hajlandó, készséges, odaadó
 tapintatlan, kotnyeles, indiszkrét vál
tartóztat (ige)  elenged, hazaenged
tárul (ige)  zárul, csukódik
taszít (ige)  vonz, megigéz, lenyűgöz, elbűvöl, elragad, megtetszik vkinek
taszítás (fn)  vonzás
taszító (mn)  vonzó, csábos, megnyerő, szimpatikus, elbűvölő, lenyűgöző, ellenállhatatlan
tát (ige)  [szájat]: csuk, zár, összeszorít
tataroz (ige)  lerombol
tavaly (mn)  idén
 jövőre
tavasz (fn)  ősz
távlat (fn)  esélytelenség, kilátástalanság
távol I. (hsz)  közel, itt, helyben
távol II. (fn)  közelség
távolálló (mn)  közelálló, rokon
távoli (mn)  közeli, szomszédos, határos, környékbeli, környező, helyi
 [ismerős]: bizalmas, jó, kedves
távolít (ige)  közelít
távollét (fn)  jelenlét, részvétel, együttlét vál
távollevő (mn)  jelenlevő, résztvevő
távolmaradás (fn)  részvétel, jelenlét
távolodik vkitől, vmitől (ige)  közeledik vkihez, vmihez , közelít vkihez, vmihez ,

megérkezik vhova , jön vhova
 összemelegedik vkivel , összejön vkivel biz
távolság (fn)  közelség, szomszédság
 megegyezés, hasonlóság
 bizalom, bizalmasság
távolsági (mn)  helyi, lokális, városi
távolságtartás (fn)  bensőségesség, közvetlenség
távozás (fn)  érkezés, visszatérés, megérkezés
 maradás
távozik vhonnan (ige)  visszatér vhova , visszajön vhova
 közeleg, közelít
 marad vhol
teátrális (mn)  természetes, visszafogott, keresetlen
téboly (fn)  épelméjűség, beszámíthatóság
tébolyít (ige)  megnyugtat, lecsillapít
tébolyító (mn)  nyugtató, csillapító
tébolyodott (mn)  normális, épelméjű
technikai (mn)  elméleti, elvi, tudományos
technikás (fn)  ügyetlen, gyakorlatlan, tapasztalatlan
teendő (fn)  semmittevés, pihenés, tétlenség
tegez (ige)  magáz, önöz, tetszikel
tegezés (fn)  magázás
tegeződés (fn)  magázódás, önözés
tegeződik vkivel (ige)  magázódik vkivel

tegnap (hsz és fn)  ma, most
 holnap, később
tegnapelőtt (hsz és fn)  holnapután
tegnapi (mn)  mai, mostani, jelen
 jövendőbeli
teher (fn)  könnyebbség, gondtalanság, öröm
teherbíró (mn)  gyenge, erőtlen, fáradékony
tehermentesít (ige)  terhel
 befog
tehetetlen (mn)  életerős, cselekvőképes, aktív, potens rég
 rátermett, talpraesett, leleményes
tehetetlenség (fn)  tetterő, potencia, cselekvőképesség
 ügyesség, rátermettség, hozzáértés
tehetős (mn)  szegény, nincstelen, vagyontalan, kispénzű, ágrólszakadt, koldus
tehetség (fn)  tökfilkó, mamlasz
tehetséges (mn)  tehetségtelen, alkalmatlan
tehetségtelen (mn)  tehetséges
tejfölösszájú (mn) pej  érett, tapasztalt, felnőtt
tekervényes (mn)  egyenes, rövid, sima
 világos, egyszerű, áttekinthető
teketória (fn)  természetesség, egyenesség
tekintély (fn)  jelentéktelenség, megvetés, lenézés
 hiteltelenség
tekintélyes (mn)  jelentéktelen, érdektelen, szürke
 súlytalan, semmitmondó
 sovány, vékony, lapos
 [összeg]: csekély, kicsi
tékozlás (fn)  takarékosság
 fukarság, zsugoriság
tékozló (mn)  takarékos, beosztó, spórolós biz
tékozol (ige)  megtakarít, összegyűjt, félretesz, spórol biz
 megtart, kuporgat, garasoskodik, zsugorgat
 gazdálkodik vmivel
tél (fn)  nyár
tele I. (hsz)  üresen
 félig
tele II. (mn)  üres, hiányos
teleíratlan (mn)  teleírt
teleírt (mn)  teleíratlan, megíratlan, üres
télen-nyáron (hsz)  ritkán, néha, egyszer-egyszer
 soha
telepes (fn)  nomád, vándorló
telepít (ige)  felszed, kiás, kivág
település (fn)  vadon
telerak vmivel (ige)  kiürít, kivesz
teletöm vmivel (ige)  kiürít, kirámol
 éheztet, koplaltat
televényes (mn)  köves

telhetetlen (mn)  mértékletes, kákabélű
telik (ige)  kiürül, üresedik, kifogy
 fogy, soványodik, vékonyodik
 [idő]: megáll, áll
telít (ige)  hígít, old
telitalálat (fn)  baklövés, melléfogás, ügyetlenség
telítetlen  [oldat]: telített
telített  [oldat]: telítetlen
teljes  hiányos, csonka, tört, fél
 nettó, tényleges, csökkentett
 tökéletlen, korlátozott, inkomplett id
 [napfogyatkozás]: részleges
teljesedik (ige)  meghiúsul, elmarad
teljesen (hat-ragos mn)  részben, némileg, többé-kevésbé, úgy-ahogy
teljesít (ige)  elmulaszt, szabotál
teljesítés (fn)  mulasztás
teljesség (fn)  rész, hányad
 fogyatékosság, csonkaság, hiány
teljesül (ige)  meghiúsul, elmarad
telt (mn)  üres, kongó, tátongó
 sovány, vékony, lapos, karcsú
 [hang]: fátyolos, fakó
teltkarcsú (mn)  vékony, nádszálkarcsú, szilfid rég
teltség (fn)  éhkopp
télvíz (fn)  nyár, kánikula
temérdek (szn)  néhány
temet (ige)  kihantol, exhumál
 feltár, megtalál, elővesz
tempós (mn)  kényelmes
tenger (fn)  szárazföld, föld
 égbolt
 [jelzőként]: kevés, néhány, csekély
tengerfelszín (fn)  tengerfenék
tengerfenék (fn)  tengerfelszín
tengernyi (mn)  kevés, néhány, cseppnyi
teng-leng (ige)  dolgozik, munkálkodik, tevékenykedik
tengődés (fn)  dúskálás, fényűzés, bőség
tengődik (ige)  virul, bővelkedik
tennivaló (fn)  pihenés, kikapcsolódás, lazítás biz
tenor (fn)  basszus
tény (fn)  valótlanság, koholmány, álhír, szóbeszéd, mesebeszéd,

hazugság,
nagyotmondás, blöff biz, kamu szleng
 illúzió, álom, fantázia, ábránd, fantom
 legenda, rege, mendemonda, mese, költemény
tenyeres-talpas (mn) biz  légies, filigrán, kecses vál
tenyészik (ige)  elpusztul, kipusztul, elszárad, elhervad, visszafejlődik, sorvad, senyved
rég
ténykedés (fn)  semmittevés, tétlenség, leállás

ténykedik (ige)  tétlenkedik, lustálkodik, lazsál
tényleg (hsz)  talán, esetleg, lehet
tényleges (mn)  hamis, állítólagos, látszólagos
 tiszteletbeli, címzetes
 önkéntes, tartalékos, obsitos rég
 jelképes, névleges
teoretikus (mn)  tapasztalati, gyakorlati, alkalmazott, kísérleti
teória (fn)  gyakorlat, alkalmazás, praxis
tépelődik vmin (ige)  megnyugszik, megbékél vmivel , dönt
tépelődő (mn)  határozott
térdel (ige)  föláll, föltápászkodik, fölkel
terebélyes (mn)  sovány, vékony, szikár
tereferél (ige)  hallgat, figyel
terem (ige)  elpusztul, kiszárad, tönkremegy
teremt (ige)  tönkretesz, elpusztít, megsemmisít, megszüntet
teremtmény (fn)  teremtő, Isten
teremtő (fn)  teremtmény, halandó
térhatású (mn)  kétdimenziós
terhel (ige)  levesz, könnyít, megszabadít, enyhít
terhelés (fn)  tehermentesítés
 könnyítés, felszabadítás
 támogatás
terheletlen (mn)  terhelt
terhelt (mn)  normális, beszámítható
 terheletlen
 felmentett
terhes (mn)  pihentető, üdítő, megnyugtató
 meddő, terméketlen
terít (ige)  leszed, levesz
térítésmentes (mn)  térítésköteles
terítetlen (mn)  terített
terjed (ige)  gyengül, csökken, visszaszorul
terjedelmes (mn)  kicsi, vékony, rövid
terjengős (mn)  rövid, velős, szabatos, tömör, magvas, sommás, lakonikus
terjeszkedik (ige)  összehúzódik, fogy, csökken, szűkül
terjeszt (ige)  visszaszorít, elhallgat, eltussol biz, elkendőz rég
termékeny (ige)  meddő, terméketlen
 eredménytelen, sikertelen, haszontalan
 fantáziátlan, improduktív
termékenyítőképes (mn)  steril
termékenység (fn)  meddőség, magtalanság
terméketlen (mn)  produktív, jövedelmező, gyümölcsöző, termékeny, szapora táj
 bőtermő, termő, zsíros
 fogamzásképes, nemzőképes
terméketlenség (fn)  termékenység, fertilitás id
termel (ige)  fogyaszt, felhasznál
 elad, értékesít
termelékeny (mn)  improduktív

termelés (fn)  fogyasztás
termelő (mn)  fogyasztó, vásárló
termény (fn)  mag
terménybegyűjtés (fn)  vetés, ültetés
természet (fn)  civilizáció
természetellenes (mn)  könnyed, keresetlen, természetes
 egészséges, szabályos, normális
természetes (mn)  mesterséges, ál, mű
 vegyi, ipari
 [modor]: mesterkélt, modoros, dagályos, erőltetett, teátrális, színlelt, negédes rég
 [viselkedés]: szokatlan, különös, extravagáns id
 [arc]: kisminkelt
 [hajlam]: természetellenes, perverz
természetesen (hat-ragos mn)  bajosan, aligha, nehezen
 mesterkélten, teátrálisan, modorosan, természetellenesen
természetfölötti (mn)  felfogható, evilági
természeti (mn)  civilizált, kulturált, városi
termetes (mn)  apró, cingár, nyeszlett biz
termő (mn)  meddő, terméketlen
termőföld (fn)  ugar, parlag, pusztaság, sivatag
terpeszkedik (ige)  összekuporodik, összekucorodik táj
terv (fn)  keresztülvitel, megvalósítás
tervez (ige)  megvalósít, kivitelez, elkészít
tervezés (fn)  megvalósítás, kivitelezés, elkészítés
tervezetlen (mn)  tervezett, szabályozott
tervezett (mn)  tervezetlen, akaratlan
tervszerű (mn)  ötletszerű, átgondolatlan, tervszerűtlen, spontán biz
tervszerűség (fn)  hiábavalóság, tervszerűtlenség
tervszerűtlen (mn)  átgondolt, tervszerű
tesped (ige)  dolgozik, cselekszik, munkálkodik
 sportol, mozog
tespedés (fn)  cselekvés
tespedt (mn)  élénk, eleven, fürge, friss
pezsgő
tespedtség (fn)  frisseség, fittség, mozgékonyság
tessék-lássék I. (hsz)  gondosan, lelkiismeretesen, alaposan
tessék-lássék II. (mn)  [munka]: alapos, gondos
test (fn)  lélek, szellem
testes (mn)  vékony, sovány, vézna, cingár, nyeszlett biz, vékonypénzű rég, ösztövér rég
testestül-lelkestül (hsz)  félig-meddig
testetlen (mn)  testi, anyagi, materiális
testhezálló (mn) biz  bő, laza, lezser
testi (mn)  lelki, pszichés
 szellemi, spirituális, transzcendentális id
 testetlen, anyagtalan, immateriális id
tesz-vesz (ige)  tétlenkedik, pihen, lustálkodik
tétel (fn)  antitézis szak
tetemes (mn)  [összeg, summa]: jelentéktelen, csekély, minimális

tetéz (ige)  csökkent, enyhít, csillapít
tétlen (mn)  aktív, szorgalmas, tevékeny, elfoglalt
tétlenkedés (fn)  tevékenység
tétlenkedik (ige)  szorgoskodik, tevékenykedik, munkálkodik, sürög-forog, tesz-vesz
tétlenség (fn)  munka, tevékenység, aktivitás, sürgés-forgás, foglalkozás, teendő, tett
tétova (mn)  határozott, eltökélt, megingathatatlan, céltudatos, flott biz
tétovaság (fn)  határozottság
tétovázás (fn)  elhatározás, döntés, lépés
tétovázik (ige)  határoz, dönt, lép, megkockáztat, megpróbál
tetőfok (fn)  mélypont, nadír szak
tetőzet (fn)  alapzat
tetszés (fn)  visszatetszés, közfelháborodás, elutasítás
tetszetős (mn)  visszatetsző, taszító
tetszik (ige)  derogál
tetszőleges (mn)  meghatározott, megállapított, kötött, adott
tett (fn)  tétlenség, okoskodás
tetterő (fn)  tehetetlenség
tetterős (mn)  magatehetetlen, gyenge, ügyetlen, indiszponált
tettes (fn)  áldozat, sértett, károsult
tettetés (fn)  őszinteség
tettetett (mn)  őszinte, természetes, valódi, igaz
téved (ige)  felismer, korrigál, javít, helyesbít, helyreigazít
tévedés (fn)  korrekció, javítás, helyesbítés, helyreigazítás, felismerés, igazság
tévedhetetlen (mn)  gyarló
tevékeny (mn)  lusta, passzív, tétlen, tunya, lanyha, kókadt
tevékenykedés (fn)  visszavonulás
 pihenés
 henyélés, lustálkodás, lazsálás biz
tevékenykedik (ige) henyél, tétlenkedik, lustálkodik, teng-leng, lazsál, lebzsel pej, döglik

durva
tevékenység (fn)  henyélés, tétlenkedés, semmittevés, lógás
 nyugalom, pihenés
tévelyeg (ige)  tájékozódik
téves (mn)  helyes, jó, szabályos, igaz
tévesztés (fn)  találat, telitalálat
tevőleges (mn) rég  tétlen, passzív
tézis (fn)  antitézis szak
tikkad (ige)  felfrissül, felüdül
tikkadt (mn)  friss, üde, harmatos
tikkasztó (mn)  frissítő, üdítő, hűs, hűvös
tilalom (fn)  engedély, engedélyezés, jóváhagyás, egyetértés, hozzájárulás, beleegyezés
tilos (mn)  szabad, engedélyezett, megengedett
tilt (ige)  megenged, hagy, engedélyez
tiltakozás (fn)  beleegyezés, jóváhagyás, egyetértés, igenlés, helyeslés
tiltakozik vmi ellen (ige)  beleegyezik vmibe , jóváhagy, engedélyez
tiltás (fn)  hozzájárulás, beleegyezés, engedélyezés
tiltott (mn)  megengedett, szabad, engedélyezett, legális, törvényes, ajánlott
tinédzser (fn)  felnőtt

 kisgyerek
tipikus (mn)  szokatlan, ritka, rendkívüli
tipp-topp (mn) biz  kifogásolható, tökéletlen, hiányos
 rendetlen
tiszavirág-életű (mn)  tartós, örökös, állandó
tiszt (fn)  közlegény, közkatona, baka rég
tiszta (mn)  piszkos, mocskos, koszos, mosatlan, maszatos, szutykos, kormos, tisztátalan
 hanyag, rendetlen, ápolatlan, mosdatlan
 erkölcstelen, szemérmetlen, züllött, parázna, romlott
 kevert, ötvözött
 [zenei hang]: hamis
 [idő]: borult, ködös, felhős, borús
 [levegő]: szmogos, elhasznált, rossz
 [gondolkodás]: zagyva, zavaros, kusza
 [tekintet]: sanda rég
tisztafejű (mn)  kába, kótyagos, zavarodott
tisztakezű (mn)  megvásárolható, lefizethető, korrumpálható
tisztánlátás (fn)  vakság, butaság
tisztás (fn)  rengeteg, vadon
tisztaság (fn)  piszok, szenny, szutyok, kosz pej, mocsok durva
 erkölcstelenség, romlottság, züllöttség, fertő rég
tisztátalan (mn)  erkölcsös, becsületes, makulátlan
 tiszta, szennyezetlen
 előírásos, kóser
tisztáz (ige)  befeketít, besároz, bemárt biz, kompromittál id
 eltorzít, elferdít, félreért
tisztázás (fn)  torzítás, ferdítés, ködösítés
tisztázatlan (mn)  világos, tiszta, egyértelmű
 rendezett, rendes, áttekinthető
tisztázódik (ige)  bonyolódik, összezavarodik, összekuszálódik
tisztázott (mn)  tisztázatlan, vitás, vitatott, kérdéses, sötét, átláthatatlan
tisztel (ige)  lebecsül, megvet, lenéz, lekicsinyel, lekezel, leszól, kigúnyol, kicsúfol,

megaláz
tisztelet (fn)  lenézés, megvetés, lebecsülés, gúny
 tiszteletlenség
tiszteletadás (fn)  megalázás, lenézés
tiszteletbeli (mn)  hivatásos, főállású, főhivatású
 tényleges, valóságos
tiszteletlen (mn)  illedelmes, udvarias, tisztelettudó
tiszteletlenség (fn)  tisztelet
tiszteletre méltó (mn)  lenézett, megvetett, hitvány, szégyenletes, szégyenteljes
tiszteletteljes (fn)  udvariatlan, tiszteletlen
tisztelettudó (mn)  illetlen, szemtelen, udvariatlan, arcátlan, pökhendi, tiszteletlen
tisztelt (mn)  lenézett, megvetett, kiközösített
tisztes (mn)  becstelen, gyalázatos, hírhedt
tisztesség (fn)  becstelenség, erkölcstelenség, züllöttség, gazság, fertő rég
tisztességes (mn)  alávaló, aljas, becstelen, erkölcstelen, tisztességtelen, gaz vál, galád

vál, simlis szleng

 szemérmetlen, erkölcstelen, céda durva
tisztességtelen (mn)  becsületes, erkölcsös, etikus, igaz, feddhetetlen, tisztességes
tisztességtelenség (fn)  becsületesség
tisztességtudó (mn)  modortalan
tisztít (ige)  bepiszkít, bemocskol, összekoszol, összesároz
 szennyez, károsít, mérgez
tisztítatlan (mn)  tisztított, finomított
tisztított (mn)  tisztítatlan
tisztogat (ige)  piszkol, koszol
tisztul (ige)  koszolódik
 borul, sötétedik, felhősödik
titkol (ige)  elmond, megemlít, megmond, megsúg, felfed, kinyilvánít, szellőztet,

megmutat, éreztet
titkolódzás, titkolózás (fn)  megnyilatkozás
titkon (hsz)  nyíltan, nyilvánosan, egyenesen
titkos (mn)  nyílt, nyilvános, közismert, leplezetlen
titkosított (mn)  kódolatlan
titoktartás (fn)  fecsegés, locsogás, indiszkréció vál
titoktartó (mn)  megbízhatatlan, fecsegő, pletykás
titokzatos (mn)  érthető, világos, egyértelmű
tizedrangú (mn)  fontos, jelentős, elsődleges
tobzódik vmiben (ige)  szűkölködik vmiben , nélkülöz, nyomorog
tódul (ige)  szállingózik
tohonya (mn)  élénk, fürge, mozgékony
tol (ige)  húz, vontat, von vál
tolakodó (mn)  tartózkodó, visszahúzódó, tapintatos, félrevonuló
tolat (ige)  vontat
tolatás (fn)  vontatás
told (ige)  leválaszt, szétbont
tolerancia (fn)  türelmetlenség, intolerancia
toleráns (mn)  türelmetlen, részvétlen, érzéketlen, értetlen, intoleráns id
tollas (mn)  kopasz, csupasz, tar
tollasodik (ige)  szleng: elszegényedik, lecsúszik, tönkremegy
tolong (ige)  hátramarad
tombol (ige)  lecsillapodik, lehiggad, elcsitul, megnyugszik
tompa  [kés]: vágó, éles, élezett, hegyes, szúrós
 [hang]: zengő, öblös, csengő, éles
 [szín]: élénk, rikító, harsány
 [fény]: ragyogó, erős, fényes, csillogó, vakító, szikrázó
 [fájdalom]: éles, heves, sajgó
tompaeszű (mn)  éleseszű, lángelme
tompaság (fn)  érzékenység, elevenség, frisseség
 éleselméjűség, eszesség
tompít (ige)  élez, kiélesít, fen, köszörül
 fokoz, növel, kiélez, túlfeszít, sarkít
 erősít, hangosít
tompító (mn)  serkentő, élénkítő
tompított (mn)  [fényszóró]: erős, vakító

toprongyos (mn)  elegáns, csinos
torkaszakadtából (hsz)  csendben, halkan
torkolat (fn)  forrás, eredet
torkollik (ige)  ered, fakad, feltör
torkos (mn)  mértékletes, fegyelmezett, válogatós
torlódik (ige)  apad, csökken, fogy
tornyosul (ige)  csökken, fogyatkozik, leapad
torz (mn)  ép, formás, tökéletes
 valósághű
torzonborz (mn)  fésült, ápolt
torzsalkodik (ige)  megegyezik, megbékél, megállapodik, megfér
totális (mn)  részleges, felületes, érintőleges
totyakos (mn)  fürge, mozgékony
totyog (ige)  siet, fut, halad
totyogás (fn)  sietség
továbbá (hsz)  először, alapvetően
továbbad vkinek (ige)  megtart, megőriz
 hallgat, titkol
továbbáll (ige)  marad, vár, várakozik
továbbcsinál (ige)  abbahagy, megszakít
 befejez
továbbenged (ige)  megállít, megakaszt, feltartóztat
továbbfejlődik (ige)  visszafejlődik
továbbhalad vhova (ige)  megakad vhol , megfeneklik vhol , megreked vhol
továbbmegy vhova (ige)  leáll vhol , megáll vhol , lecövekel vhol , lehorgonyoz

vhol
tovatűnik vhova (ige)  megmarad
 visszatér vhonnan , visszajön vhonnan , előbukkan
több (szn, mn és fn)  kevesebb
 olcsóbb
 egy
többé-kevésbé (hsz)  teljesen, maradéktalanul
többértelmű (mn)  egyértelmű
többfajta (mn)  egyfajta
többfelé (hsz)  egyfelé
többféle (mn)  egyféle, egyforma, azonos, egynemű
többirányú (mn)  egyirányú
többistenhit (fn)  egyistenhit, monoteizmus
többistenhívő (mn)  egyistenhívő, monoteista
többlet (fn)  hiány, mínusz, csökkenés
többnejűség (fn)  egynejűség, monogámia
többoldalú (mn)  egyoldalú, unilaterális id
 bilaterális id
többpártrendszer (fn)  egypártrendszer
többség (fn)  kisebbség, minoritás id
többszemközt (mn)  négyszemközt
többszintes (mn)  földszintes

többszínű (mn)  egyszínű
többszöröz (ige)  eloszt
tökéletes (mn)  [munka]: kifogásolható, hibás, tökéletlen, slendrián biz, inkomplett id
 [áru]: hitvány, vacak, ócska, bóvli, gyatra pej
 [ember]: esendő, gyenge, gyarló
tökéletesedik (ige)  elfajzik, elkorcsosodik, elzüllik, romlik
tökéletesít (ige)  ront, rongál, eldurvít
tökéletesség (fn)  tökéletlenség
tökéletlen (mn)  teljes, hibátlan, tökéletes, tipp-topp biz, perfekt id
 értelmes, eszes, normális
tökély (fn)  tökéletlenség
tőkés (fn)  munkás, proletár
tökfej (fn)  zseni, lángelme, lángész, lumen biz
tökfilkó (fn)  zseni, lángész, nagyeszű, lumen biz
tökkelütött (mn)  értelmes, eszes, okos
tökrészeg (mn)  színjózan
tölt (ige)  ürít, kimer
töltődik (ige)  apad, fogy, csökken, ürül, üresedik
tömeg (fn)  egyén
 élgárda, élcsapat
tömeges (mn)  egyes, egyéni
 szórványos, fikarcnyi
tömegesen (hat-ragos mn)  egyenként, egyedül
tömegvonzás (fn)  súlytalanság
töméntelen (szn és mn)  kevés, édeskevés, néhány, csekély
tömény (fn)  híg, felhígított, oldott
tömérdek (szn)  kevés, néhány, egy-két
tömjénez (ige)  becsmérel, leszól, szid
tömör (mn)  laza, fellazított, üreges, lyukacsos, likacsos, odvas, szivacsos
 terjengős, szószátyár, bőbeszédű
tömörít (ige)  fellazít, kitágít
 szétszór, szétoszt, szétterít
 kibővít, kifejt, kiszínez
tömörül (ige)  lazul, tágul
 vhol : szétoszlik, szétszéled
tömött (mn)  laza, ritka, gyér
 üres, lapos, levegős
tömpe (mn)  [orr]: hegyes
tömzsi (mn)  nyúlánk, karcsú, nyurga, vézna, sudár vál
tönkremegy (ige)  megjavul, helyrejön
 felvirágzik, fellendül, beindul, befut biz
tönkretesz (ige)  megsegít, támogat, fellendít
 megjavít, helyrehoz, helyreállít, kiigazít, kipofoz, reparál biz
töpörödött (mn)  sudár vál
tör (ige)  visszailleszt
töredék (fn)  egész, teljesség
töredékes (mn)  kész, befejezett, teljes
töredelmes (mn)  dacos, megátalkodott vál

töredezett (mn)  folyamatos, ép, egész
törékeny (mn)  szilárd
 rugalmas, hajlékony, flexibilis id
 kövér, testes, robusztus, vaskos, darabos, esetlen, otromba
 életerős, elpusztíthatatlan, ellenálló, tartós
 törhetetlen
törekvés (fn)  lustaság, hanyagság
törekvő (mn)  lusta, hanyag, nemtörődöm
töretlen (mn)  megtört, feltört, összetört
 [föld]: megművelt
 [lelkesedés]: lankadó
 [életút]: hányatott
törhetetlen (mn)  törékeny
törlés (fn)  beszúrás, bővítés, hozzáadás, kiegészítés
 engedélyezés, érvényesítés
törleszt (ige)  megbocsát, kiengesztelődik, megenyhül
törlesztett (mn)  kifizetetlen
törődés (fn)  érdektelenség
törődik vkivel, vmivel (ige)  elhanyagol, mellőz
törődött (mn)  ép, hibátlan, egészséges
 friss, üde
töröl (ige)  megtart, megerősít, meghagy
 beír vhova , feljegyez, iktat, nyilvántart
törött (mn)  ép, hibátlan, sértetlen
törpe (mn)  óriás, behemót, kolosszus vál
törpebirtok (fn)  nagybirtok
törpeség (fn)  nagyság
tört I. (mn)  egész, ép, teljes
 [nyelvhasználat]: hibátlan, tökéletes
tört II. (fn)  egész
történelmi (mn)  hétköznapi, mindennapi
 prehisztorikus szak
történeti (mn)  szinkrón id
törtet (ige)  visszahúzódik
törvény (fn)  szabadság
 önkény
 véletlen
törvényellenes (mn)  legális, hiteles, törvényes, alkotmányos, jogos, jogszerű,

törvényszerű
törvényes (mn)  törvénytelen, alkotmányellenes, illegális, félhivatalos, önkényes
törvénysértő (mn)  [ítélet]: jogszerű, törvényes, bölcs
törvényszerű (mn)  jogtalan, igazságtalan, szabálytalan
 elkerülhető, véletlenszerű, esetleges
törvénytelen (mn)  legális, törvényes, jogos, jogszerű, törvényszerű, legitim id
törvénytelenség (fn)  jog, rend, törvényesség
törvénytisztelő (mn)  rendbontó, anarchista
tör-zúz (ige)  lehiggad, megnyugszik, lecsillapodik
tősgyökeres (mn)  idegen, bevándorló

trágár (mn)  illedelmes, illendő
 udvarias, finom
tragédia (fn)  komédia, vígjáték, bohózat, burleszk
 szerencse
tragikum (mn)  komikum, humor
tragikus (mn)  könnyed, vidám, víg, derűs
 komikus, nevetséges
traktál (ige)  éheztet, koplaltat
trampli (mn) durva  sikkes biz, kecses vál
transzcendens (mn) id  anyagi, testi, evilági
transzformál (ige)  meghagy
tréfa (fn)  valóság, igazság
tréfás (mn)  szomorú, komor, komoly
 tragikus, gyászos, elszomorító
tréfli (mn)  kóser
trehány (mn)  rendes, gondos, pedáns
triviális (mn) rég  kulturált, ízléses, szalonképes
 igényes, érdekes, sokatmondó
trónfosztás (fn)  megkoronázás, koronázás
tropa (mn) szleng  használható, jó, tökéletes, hibátlan
 friss, energikus, fitt biz
trópusi (mn)  [áramlat, levegő]: sarkvidéki
tucat (fn)  [jelzőként]: kevés
tucatember (fn)  zseni, egyéniség, valaki
tud (ige)  gyanít, sejt, találgat
 hisz
 kételkedik vmiben
tudakozódás (fn)  felelet, válasz, információ
tudás (fn)  butaság, sötétség, tudatlanság
 hit
 kétség
 sejtés, sejtelem, feltételezés, feltevés
tudat (fn)  lét
 ösztön, tudatalatti
 anyag, matéria rég
tudatalatti (fn)  tudat
tudatlan (mn)  okos, művelt, tudós, tanult, felvilágosított
tudatlanság (fn)  műveltség, tudás, képzettség
 értelem
tudatos (mn)  akaratlan, ösztönös, gépies, önkéntelen, tudattalan, szándékolatlan,

véletlen, spontán biz
 öntudatlan
tudatosan (hat-ragos mn)  akaratlanul, akarva-akaratlan, önkéntelenül, véletlen,

véletlenül, spontán biz
tudatosság (fn)  ösztönösség, spontaneitás
 ösztönélet
tudomány (fn)  áltudomány
tudományos (mn)  ötletszerű, tudománytalan

tudománytalan (mn)  bizonyított, szakszerű, tudományos
tudós (fn)  tanulatlan, műveletlen, tudománytalan, tudatlan
tudósít (ige)  elhallgat, eltitkol
tudott (mn)  ismeretlen, titkos, rejtett
túlad vmin (ige)  megtart, megőriz, eltesz
tulajdonképpeni (mn)  hipotetikus, feltételezett
túláradó (mn)  visszafogott, mérsékelt, józan
túlbecsül (ige)  lekicsinyel, lebecsül, aláértékel, bagatellizál id
túlél (ige)  meghal, belehal vmibe , belepusztul vmibe , megsemmisül
túlélő (fn és mn)  halott, elesett
túlérett (mn)  éretlen, zöld
túlerő (fn)  kisebbség, minoritás id
túlértékel (ige)  lebecsül, alábecsül, lefitymál, lekicsinyel, kicsinyel
túlfizetett (mn)  alulfizetett
túlfűtött (mn)  visszafogott, hűvös
túlhajtott (mn)  visszafogott, mérsékelt
túlhalad vmin (ige)  visszamarad, lemarad, elmarad
túlhaladott (mn)  modern, divatos, korszerű
túlhordott (mn)  koraszülött
túlméretezett (mn)  kicsi, jelentéktelen, mérsékelt
túlnépesedés (fn)  népességcsökkenés
túlnyomó (mn)  csekély
túlontúl (hsz)  alig
túloz (ige)  kisebbít, enyhít, mérsékel
túlságos (mn)  mérsékelt, mértékletes, visszafogott
túlsó (mn)  innenső, közeli
túlszárnyal (ige)  lemarad, alulmarad, veszít
 visszaesik, visszamarad
túltáplál (ige)  alultáplál, éheztet, koplaltat
túlterhel (ige)  könnyít, tehermentesít, felszabadít
túltesz vkin (ige)  lemarad vkitől , alulmarad vkivel szemben , veszít
túlvilág (fn)  evilág
túlvilági (mn)  evilági, földi
túlzás (fn)  tárgyilagosság, józanság, mértéktartás
 valóság, realitás
túlzó (mn)  mértéktartó, józan, tárgyilagos
túlzott (mn)  visszafogott, mérsékelt, tárgyilagos
 [bélműködés]: renyhe
tunya (mn)  tevékeny, dolgos, munkás, fürge, eleven, élénk, szorgalmas, serény
tunyaság (fn)  fürgeség, elevenség, mozgékonyság, igyekvés
turcsi (mn)  [orr]: hegyes
turkál (ige) pej  [ételt]: felfal, megeszik, megzabál
turpisság (fn)  őszinteség, egyenesség, nyíltság
tuti (mn) biz  bizonytalan, kétséges, kétes biz
 rossz, téves, hibás
tutira (hat-ragos fn) biz  valószínűleg
tutyimutyi (mn) biz  talpraesett, életrevaló, határozott
tükörfényes (mn)  matt, fénytelen, fakó

tükröződés (fn)  fényelnyelés
tündér (fn)  boszorkány, boszorka, banya pej
 sárkány, fúria, házisárkány biz, hárpia biz, némber pej, bestia durva
tündökletes (mn)  fénytelen, matt, fakó
 átlagos, mindennapi, szürke
tündöklő (mn)  homályos, sötét, borús
tünékeny (fn)  állandó, maradandó, örök
tüneményes (mn)  hétköznapi, átlagos
tűr (ige)  ellenáll, tiltakozik, szembeszáll, szembeszegül
türelem (fn)  idegesség, intolerancia, türelmetlenség
türelmes (mn)  izgatott, nyugtalan, türelmetlen
 könyörtelen
türelmetlen (mn)  nyugodt, higgadt, türelmes, tűrőképes
türelmetlenség (fn)  kitartás, tolerancia, türelem, béketűrés
tűrhetetlen (mn)  elviselhető, enyhe, tűrhető
tűrhetetlenül (hat-ragos mn)  tűrhetően
tűrhető (mn)  elviselhetetlen, tűrhetetlen, tarthatatlan, rettenetes
tűrhetően (hat-ragos mn)  elviselhetetlenül, rosszul, tűrhetetlenül
tűrőképes (mn)  türelmetlen, intoleráns id
 makacs, ellenálló, lázadó
tüskés (mn)  [arc]: borotvált
 [modor]: kedves, barátságos, kedveskedő
tüsténkedik (ige) táj  lazsál, henyél, pihen, heverészik
tüstént (hsz)  majd, később, egyszer
tűz (fn)  víz
tüzel (ige)  lecsillapít, visszafog, lebeszél
 lecsillapodik, megnyugszik, lehiggad
tüzes (mn)  szenvtelen, hideg, hűvös, egykedvű, flegma biz, flegmatikus szak
 frigid, halvérű
tüzesvérű (mn)  halvérű, frigid
tüzetes (mn)  nagyvonalú, felületes
tűzforró (mn)  jéghideg
tűzrőlpattant (mn)  lassú, tunya

U, Ú
udvarias (mn)  neveletlen, tiszteletlen, udvariatlan, arrogáns, arcátlan, orcátlan, parlagi,

útszéli, tahó biz, bugris durva, bunkó szleng
udvariasság (fn)  neveletlenség, tiszteletlenség, udvariatlanság, civilizálatlanság
udvariatlan (mn)  tisztelettudó, előzékeny, figyelmes, szíves, udvarias
udvariatlanság (fn)  előzékenység, udvariasság
ugar (fn)  termőföld
ugrás (fn)  visszafejlődés, lemaradás, lecsúszás
ugrásszerű (mn)  folyamatos
ugrik (ige)  lecsökken, esik, zuhan
 megmarad
úgy (hsz)  így
úgy-ahogy (hsz)  pontosan, tökéletesen, teljesen
ugyanakkor (hsz)  máskor
ugyanaz (nm)  más, egyéb
 különböző
ugyanígy (hsz)  másképpen, másképp, máshogy, máshogyan
ugyanilyen (nm)  másmilyen
ugyanott (hsz)  máshol, másutt
ugyanúgy (hsz)  máshogy, máhogyan, másként, másképp, másképpen
úgynevezett (mn)  valódi, igaz, hamisítatlan, tényleges
új (mn)  használt, viseltes, kopott
 régi, avítt, ódon, régimódi, patinás, antik, archaikus
 tapasztalt, járatos
 ismerős, ismert, begyakorlott, bevált
 [vicc]: elcsépelt, agyoncsépelt, unalmas, ősrégi
 [könyv]: antikvár
 klasszikus
 elavult, avult, ódivatú
újabban (hsz)  korábban
újdonatúj (mn)  ütött-kopott
újdonság (fn)  régiség, antikvitás
újdonsült (mn)  régi, bennfentes, öreg
újév (fn)  óév
újít (ige)  konzervál
újítás (fn)  konzerválás, megőrzés, hagyományőrzés
újító (mn)  hagyományőrző
újjáéled (ige)  kihal, elpusztul, hanyatlik, hervad
újjáépít (ige)  feldúl vál

újjáépül (ige)  roskadozik, omladozik
újjászületés (fn)  megsemmisülés
újjászületik (ige)  megsemmisül, eltűnik, elenyész
ujjong (ige)  búsul, nekikeseredik
ujjongás (fn)  letörtség, szomorúság, bánat
 siránkozás, nyögés
ujjongó (mn)  levert
újraegyesít (ige)  szétszakít
újraindít (ige)  befagyaszt
újrakezd (ige)  befejez
újratelepít (ige)  kipusztít
újsütetű (mn)  régi, ismert, tapasztalt
újszerű (mn)  ódon, divatjamúlt, elavult
 hagyományos, konvencionális, ismert
 sablonos, sematikus, banális
unalmas (mn)  érdekes, érdekfeszítő, lenyűgöző, izgalmas, fordulatos, lebilincselő,

szórakoztató, szikrázó, sziporkázó, blikkfangos biz
 [könyv]: olvasmányos
 lélegzetelállító, megkapó, szuggesztív, szenzációs biz
 kalandos, élménydús, fantáziadús
unalom (fn)  izgalom, érdekesség, változatosság, kaland
unatkozik (ige)  mulat, szórakozik, elszórakozik, foglalatoskodik
undok (mn)  szimpatikus, kedves, barátságos
undor (fn)  vágy, vonzalom, igézet
 gusztus biz
 kéj, kéjérzet
undorít (ige)  vonz, megragad, elbájol
undorító (mn)  vonzó, csábos, kellemes, szimpatikus
 gusztusos, finom
undorodik vkitől, vmitől (ige)  vonzódik vkihez , kíván, szimpatizál vkivel
unoka (fn)  nagyszülő, nagymama, nagypapa, öregszülő táj
unos-untalan (hsz)  néha, olykor, egyszer-egyszer
 soha, semmikor
unott (mn)  érdeklődő, élénk, lelkendező
unszol (ige)  lebeszél, elrettent
untat (ige)  szórakoztat, elszórakoztat, leköt, érdekel, elragadtat, gyönyörködtet,

lebilincsel
úr (fn)  szolga, cseléd, lakáj
 hűbéres, vazallus
 rabszolga
 úrnő, hölgy
uradalom fn)  kisbirtok
uralkodik vki fölött (ige)  szolgál vkinél, vkinek , engedelmeskedik vkinek
uralkodó I. (mn)  alárendelt, másodlagos, mellékes
uralkodó II. (fn)  szolga, alattvaló rég
uraság (fn) rég  jobbágy, zsellér, cseléd
urbánus (mn)  népi, népies, vidéki
úri (mn)  paraszti, közönséges, pórias rég

úrnő (fn)  úr
úszik (ige)  elsüllyed, lemerül
uszít (ige)  fékez, csitít, csillapít, békéltet
utal (ige)  [pénzt]: leemel
utál (ige)  vonzódik vkihez , kíván, szeret, kedvel, rajong vkiért , imád, bálványoz,

szível
utálat (fn)  vonzalom, rokonszenv, szimpátia, szeretet, szerelem, imádat
utálatos (mn)  kedves, barátságos, vonzó, aranyos, helyes, bájos
után (nu)  előtt
 elől
utánozhatatlan (mn)  utánozható
utánozható (mn)  utánozhatatlan
utánzat (fn)  eredeti, valódi, hiteles
utas (fn)  vezető, sofőr, pilóta
utasít (ige)  engedelmeskedik
útmutatás (fn)  követés
utóbb (hsz)  előbb, mielőbb, mihamarabb, korábban, megelőzően
utód (fn)  előd, ős, atya, szülő
utóhad (fn)  előhad
utóhang (fn)  előszó, prológus, előhang
utóidény (fn)  előszezon, előidény
 főszezon, főidény
utóirat (fn)  bevezetés, előszó
utókor (fn)  jelenkor
utólag (hsz)  előre, előzőleg, korábban
utólagos (mn)  előzetes
utolér (ige)  lemarad vkitől , elmarad, leszakad vhonnan
utolérhetetlen (mn)  hétköznapi, mindennapi, átlagos
utoljára (hsz)  elsőként, először
utolsó (mn)  kezdő, első, indító
 kiváló, legjobb, vezető, fő, élharcos
 becsületes, erkölcsös, rendes
utolsósorban (hsz)  elsőként, elsősorban
utómunkálat (fn)  előkészület, előmunkálat
úton-útfélen (hsz)  sehol
utópia (fn)  realitás, valóság
utópista (mn és fn)  valós, realista, realisztikus
utópisztikus (mn)  valószerű, valós, reális
utószezon (fn)  előidény, előszezon
 főszezon
utószó (fn)  bevezető, megnyitó, előszó, prológus
útszéli (mn)  udvarias, kulturált, illedelmes

Ü, Ű
ücsörög (ige)  álldogál
üde (mn)  fonnyadt, ráncos, öreg, hervadt, törődött
 aszott, kiszáradt, tikkadt
 fáradt, elgyötört, kimerült, kókadt, hullafáradt biz
 [arcbőr]: cserzett
üdít (ige)  fáraszt, kimerít, bágyaszt, összetör, elcsigáz vál
üdítő (mn)  fárasztó, nehéz, kimerítő
üdül (ige)  dolgozik, robotol biz, melózik biz
üdülés (fn)  munka, szolgálat, strapa biz, meló szleng
üdv (fn) rég  kárhozat, gyehenna, pokol
üdvös (mn)  káros, hiábavaló, ártalmas
üdvösség (fn)  kárhozat, gyehenna, pokol
üdvözlés (fn)  búcsúzás, elköszönés
üdvözöl (ige)  elbúcsúzik vkitől , elköszön vkitől
 elutasít, elkerül
üdvözül (ige)  elkárhozik
üdvözülés (fn)  kárhozat
üdvözült (mn)  kárhozott vál
üdvrivalgás (fn)  lehurrogás, kifütyülés, leszólás
üget (ige)  ballag, bandukol
ügybuzgalom (fn)  nemtörődömség
ügyefogyott (mn)  talpraesett, rámenős, határozott
 ügyes, okos, leleményes
ügyeletes (mn és fn)  szabadnapos
ügyes (mn)  gyakorlatlan, kétbalkezes, ügyetlen, kontár, suta táj, balog rég
 élhetetlen, mamlasz, mafla, oktondi, gyámoltalan 
 [megoldás]: alkalmatlan, célszerűtlen
 lassú, lomha, nehézkes
ügyész (fn)  ügyvéd, védőügyvéd, védő
 vádlott
ügyetlen (mn)  hozzáértő, aranykezű, ügyes
 sikeres, szerencsés
 praktikus, célszerű, begyakorlott, technikás
ügyetlenség (fn)  talpraesettség, ügyesség
üggyel-bajjal (hsz)  könnyedén, simán
ügyvéd (fn)  ügyész
ül (ige)  áll, ácsorog
 fekszik

 dolgozik, tevékenykedik, tesz-vesz, serénykedik
 biz: szabadul
üldögél (ige)  álldogál, ácsorog
üldöz (ige)  menekül vki elől , fut vki elől , elszalad vki elől
üldözött (mn és fn)  védenc
ülepít (ige)  felkavar, összeráz, összezavar
ültet (ige)  leszed, learat, szüretel
ünnep (fn)  hétköznap, munkanap
ünnepel (ige)  dolgozik
 gyászol, búslakodik
ünnepnap (fn)  hétköznap, munkanap
üreges (mn)  tömör, teli
üres (mn)  tele, teli, megtöltött, megrakott
 lakott, népes
 [állás]: betöltött, elfoglalt, ellátott
 kitöltött, teleírt
 [időtöltés]: értelmes, hasznos, tartalmas, érdekes, lebilincselő, eredményes, célirányos 
 komoly, megbízható, felelősségteljes, értékes
üresedik (ige)  telik, töltődik
üresen (hat-ragos mn)  tele
üresfejű (mn)  okos, eszes
ürít (ige)  tölt, telít
üröm (fn)  édesség, méz
 öröm
ürül (ige)  telik, töltődik
üt (ige)  simogat, cirógat, babusgat biz
 [szín]: illik vmihez
ütemes (mn)  lassú, kényelmes, komótos biz
 [verselés]: időmértékes
ütés (fn)  simogatás, cirógatás, babusgatás biz
ütlegel (ige)  cirógat
ütődött (mn)  ép, egészséges, sértetlen
 biz: normális, épeszű
ütött-kopott (mn)  új, újdonatúj, vadonatúj
üveges (mn)  [tekintet]: életteli
üvölt (ige)  [szél]: lengedez, susog, cirógat 
 suttog, sustorog
űz (ige)  menekül, fut, elszalad
 visszatart, megfékez, zaboláz
üzemel (ige)  áll, szünetel, bedöglik biz, vesztegel rég
üzemeltet (ige)  leállít, bezár, megszüntet
üzlet (fn)  veszteség, kár, kudarc

V
vacak I. (mn)  kiváló, remek, értékes, príma, briliáns, klassz szleng
 tartós
vacak, vacakság II. (fn)  érték, kincs, gyöngyszem
vacillál (ige) biz  határoz, dönt, választ
vad I. (mn)  fejlett, művelt, civilizált
 szelíd, higgadt, nyugodt, kezes, jámbor
 [vidék]: barátságos, kies rég
 [állat]: házi, háziasított
vad II. (fn)  vadász
vád (fn)  védelem
 ítélet, elítélés
 felmentés
vadállat (fn)  háziállat
vadász (fn)  vad, zsákmány
vadbarom (fn) rég  háziállat
vádbeszéd (fn)  védőbeszéd
vadidegen (fn)  rokon, ismerős
vádirat (fn)  védőbeszéd
vadít (ige)  szelídít
vádló (fn)  ügyvéd, védőügyvéd, védő
 vádlott
vádlott (fn)  vádló, ügyész
vadóc (mn) rég  szelíd, szófogadó, kezes
vádol (ige)  véd, pártfogol
 elítél
 felment
 védekezik, mentegetőzik
vadon (fn)  település
vadonatúj (mn)  ósdi, ősrégi, avítt
 viseltes, nyűtt, ütött-kopott
vadság (fn)  szelídség, jóság, engedelmesség
vagány (mn) biz  félénk, gátlásos
vágtat, vágtázik (ige)  poroszkál, ballag, baktat, bandukol, cammog, kocog
vagy (ksz)  és
vágy (fn)  közöny, egykedvűség
 csömör, iszony, undor, utálat
 elégedettség, kielégültség, megnyugvás
vágyakozás (fn)  közömbösség, érzéketlenség, egykedvűség
vágyakozó (mn)  [pillantás]: közönyös, érdektelen
vagyon (fn)  nincstelenség, szegénység, nyomorúság

vagyonos (mn)  szegény, nincstelen, vagyontalan, csóró szleng
vagyonosít (ige)  elszegényít
vagyontalan (mn)  vagyonos, tehetős, jómódú, gazdag
váj (ige)  betemet, betöm
vajszívű (mn)  kemény, hajlíthatatlan, kőszívű
vak (mn)  látó
 belátó, megfontolt, meggondolt
vakáció (fn)  iskolaidő, iskola, tanév, suli biz
vakációzik (ige)  tanul, dolgozik
vakmerő (mn) óvatos, megfontolt
 félénk, bátortalan, riadt, kislelkű vál
 gyáva
vakmerőség (fn)  megfontoltság, körültekintés, óvatosság
vakolatlan (mn)  vakolt, bepucolt biz
vakolt (mn)  vakolatlan, bepucolatlan biz
vakság (fn)  látás
 tisztánlátás, éleslátás
vaktában (hsz)  megfontoltan, átgondoltan, tervszerűen
valaha (hsz)  soha
valahány (nm)  sehány
valahogy, valahogyan (hsz)  sehogy, sehogyan
valahol (hsz)  sehol
valahonnan (hsz)  sehonnan
valahova (hsz) sehova
valaki (nm)  senki, nulla, senkiházi
valamelyik (nm)  semelyik
valamennyi (nm)  semennyi
valamerre (hsz)  semerre
valamerről (hsz)  semerről
valami (nm)  semmi, nulla, zéró
valamiképp, valamiképpen (hsz)  semmiképp, semmiképpen
valamikor (hsz)  semmikor, soha
valamilyen (nm)  semmilyen
valamirevaló (mn)  haszontalan, semmirekellő, senkiházi
válás (fn)  egyesülés, összefogás, unió 
 esküvő, házasságkötés, házasság, frigy rég
válasz (fn)  kérdés, probléma
 hallgatás
válaszadás (fn)  kérdezés, kérdezősködés
válaszol vkinek (ige)  kérdez vkitől , kérd, kikérdez, kérdezősködik, faggat 
 hallgat, elnémul
választ (ige)  tépelődik, ingadozik, habozik, vacillál biz
 összeállít, összerak, egyesít
választás (fn)  kényszer, kényszerhelyzet
 bizonytalanság
 elvetés, visszautasítás, tartózkodás
választékos (mn)  közönséges, parlagias, durva, mosdatlan, mocskos, vulgáris, ordináré 
válik vkitől (ige)  házasodik

vall (ige)  megtagad, elutasít, elvet, tagad, cáfol 
 hallgat
 faggat, kérdez, kihallgat
vállal (ige)  elutasít, visszadob, elhárít, szabadkozik
 megtagad, visszavon
vállalati (mn)  egyéni, magán, személyes
vállalkozó (fn)  alkalmazott, közhivatalnok rég
vállas (mn)  törékeny, vézna, nyeszlett biz
vallásgyakorló (mn)  vallástalan
vallásháború (fn)  vallásszabadság
vallásos (mn)  istentelen, hitetlen, ateista, istentagadó, pogány, vallástalan 
vallástalan (mn)  vallásos, vallásgyakorló, hívő
vallásszabadság (fn)  vallásháború, vallásüldözés
vallásüldözés (fn)  vallásszabadság
vallomás (fn)  hallgatás
tagadás, cáfolás, visszautasítás
való I. (mn)  hamis, hibás, téves
 illetlen, megengedhetetlen, tilos
 vmire : alkalmatlan, érdemtelen
való II. (fn)  képzelet, kitaláció, fantázia
 hazugság, igazságtalanság
valóban (hsz)  esetleg, talán
valódi I. (mn)  hamis, ál, álságos, koholt, hazug, mondvacsinált, névleges, talmi 
 mesterkélt, csinált, erőltetett, tettetett, színlelt
 virtuális, fiktív, képzeletbeli
valódi II. (fn)  utánzat, másolat
válogat (ige)  összekever, egybemos, elvegyít
 fal, zabál szleng
 felmarkol, besöpör
válogatás (fn)  összekeverés, elegyítés
 összesség
 átlag
válogatós (mn)  igénytelen
válogatott (mn)  mindennapos
 közönséges, selejtes, silány pej
 gyülevész
valójában (hsz)  látszólag
valós (mn)  kitalált, képzelt, fiktív, virtuális, utópisztikus, utópista
valóság (fn)  kitaláció, fikció, fantázia, káprázat, illúzió, álom, vízió, látomás, fantom,
ideál, álomvilág, légvár, délibáb, irrealitás
 hamisság, hazugság, túlzás, koholmány, valótlanság, álhír, blöff biz
 feltételezés, elképzelés
 mendemonda, szóbeszéd, mesebeszéd
 mese, mítosz, rege, legenda, költemény
valósághű (mn)  pontatlan, felületes, elnagyolt
valóságos (mn)  kitalált, képzelt, költött, fiktív, csalóka, virtuális 
 valószerűtlen, hamis, téves, valótlan
 mesés, mondai

 jelképes, névleges, szimbolikus
valószerű (mn)  valószerűtlen, valószínűtlen, irreális
valószínű (mn)  biztos, kétségtelen
 valószínűtlen
valószínűleg (hsz)  biztosan, kizárólagosan, tutira biz
 aligha
valószínűség (fn)  lehetetlenség, bizonyosság, valószínűtlenség
valószínűtlen (mn)  biztos, valószínű, tuti biz
valószínűtlenség (fn)  valószínűség
valótlan (mn)  igaz, színigaz, igazi, eredeti, valóságos
valótlanság (fn)  igazság, tény, igazmondás, hitelesség
válság (fn)  nyugalom, biztonság, béke
válságos (mn)  ígéretes, biztató
váltás (fn)  állandóság, stabilitás, változatlanság
váltogat (ige)  ragaszkodik, kitart
változás (fn)  állandóság, változatlanság, stabilitás, állóvíz
 lemaradás, visszafejlődés
változat (fn)  eredeti
változatlan (mn)  változó, múlékony, átmeneti
változatlanság (fn)  változékonyság, változás, átalakulás
változatos (mn)  unalmas, monoton, egyhangú
változatosság (fn)  állandóság, egyformaság, egyféleség
 unalom, monotónia, egyhangúság
változékony (mn)  állandó, kialakult, határozott, változatlan 
 megbízható, kiszámítható, stabil
változik (ige)  marad, állandósul, stabilizálódik
változó (mn)  egyenletes, egyforma, egységes
 állandó, konstans szak
 szilárd, stabil, fixált
változtat (ige)  meghagy, megőriz, ragaszkodik, kitart
változtathatatlan (mn)  változtatható
változtatható (mn)  változtathatatlan, átalakíthatatlan, rögzített, fixált, invariábilis id
vámköteles (mn)  vámmentes
vámmentes (mn)  vámköteles
vámolatlan (mn)  vámolt
vámolt (mn)  vámolatlan
van (ige)  nincs, nincsen, hiányzik
vándor (fn)  letelepedett, megállapodott
vándorlás (fn)  megtelepedés, letelepedés
vándorló (fn)  telepes
vándorol (ige)  hazatér vhonnan , letelepedik vhol , lehorgonyoz vhol 
 megáll vhol , megpihen vhol 
 elakad vhol
vánszorog (ige)  siet, rohan
ványadt (mn)  fejlett, erős, testes
vár (ige)  elmegy, továbbáll, eliramodik, meglép vhonnan biz
várakozás (fn)  indulás, haladás, elmenetel
 reménytelenség, bizonytalanság

várakozik vkire, vmire (ige)  elmegy, távozik, továbbáll
várandós (mn)  meddő
váratlan (mn)  remélt, remélhető, kiszámítható, várt, bejelentett 
 szándékos, megtervezett, kitervelt
várható (mn)  meglepetésszerű, valószínűtlen, váratlan
város (fn)  falu, vidék
városi (mn)  falusi, vidéki, paraszti
 provinciális rég
 [környezet]: természeti
városközpont (fn)  külváros, kertváros, peremkerület, előváros, periféria id
városmag (fn)  külváros, kertváros, peremkerület, előváros, periféria id
varratlan (mn)  varrott
varrott (mn)  varratlan
várt (mn)  váratlan, hirtelen, meglepetésszerű, véletlen
vasakarat (fn)  gyengeség
vasal (ige)  összegyűr, ráncol
vasalatlan (mn)  vasalt
vasalt (mn)  gyűrött, vasalatlan
vásári (mn) pej  értékes, elsőrendű, ízléses, minőségi, exkluzív
vásárlás (fn)  ajándékozás
 árusítás, árulás,
eladás, elidegenítés
vásárló (fn)  eladó, árus, kereskedő
vasárnap (fn és hsz)  hétköznap, munkanap
vásárol (ige)  elad, árul, kínál
vasgyúró (fn)  gyenge, nyápic, csenevész
vaskalapos (fn) pej  haladó, modern
vaskos (mn)  keskeny, vékony, lapos
 sovány, szikár, vézna, törékeny
 [tréfa]: tapintatos, finom, illedelmes
vásott (mn)  szófogadó, kezes
 új, használatlan, makulátlan
vastag (mn)  vékony, sovány, vézna, cingár 
 keskeny, lapos
 szegény, nincstelen, koldus
 [ruházat]: lenge, könnyű, szellős
vastagbőrű (mn)  érzékeny, mimóza
vastagít (ige)  vékonyít, karcsúsít, slankít biz
vastagnyakú (mn) rég  engedelmes, engedékeny, készséges
vastagodik (ige)  fogy, vékonyodik, megvékonyodik 
vasszorgalom (fn)  restség, lustaság, lezserség
vazallus (fn)  hűbérúr
vázlat (fn)  megvalósítás, kivitelezés, kidolgozás
vázlatos (mn)  részletes, bő, kidolgozott
vázlatosan (hat-ragos mn)  hosszan, részletesen, alaposan
vázol (ige)  kidolgoz, részletez, taglal, kifejt
véd (ige)  támad, rátör vkire , nekiront vkinek , ostromol, rohamoz
 bánt, árt, veszélyeztet, pusztít
 vádol, gyanúsít

 fúr biz, betart vkinek szleng, mószerol szleng
védekezés (fn)  támadás, ostrom, offenzíva, agresszió szak
védekezik (ige)  támad, ostromol, rátör vkire 
 enged, hagy, felad, kapitulál
 vádol, bírál, kritizál
védekező (mn)  támadó, agresszív, offenzív id
vedel (ige) szleng  szomjazik
védelem (fn)  bántás, ártalom, agresszió szak
 támadás, fenyegetés, offenzíva, ostrom
 csatársor
védelmez (ige)  támad, nekitámad vkinek , megsért, nekiront vkinek 
 vádol, hibáztat
védenc (fn)  kegyvesztett, üldözött
 ügyvéd, védő
védetlen (mn)  védett
védett (mn)  [épület]: szeles, nyitott, szabadtéri, fedetlen 
 [márka]: értéktelen, olcsó, mindennapi
 védtelen, védetlen, őrizetlen
védettség (fn)  védtelenség, kiszolgáltatottság
védhetetlen (mn)  bevehetetlen, kivédhetetlen, támadhatatlan
védő (fn)  ellenfél, ellenség
 vádló, ügyész
 védenc
védőbeszéd (fn)  vád, vádbeszéd, vádirat
védőfegyver (fn)  támadófegyver
védőjátékos (fn)  támadójátékos, csatár
védősor (fn)  csatársor
védőügyvéd (fn)  vádló, ügyész
védtelen (mn)  [személy]: erős
 [hely]: biztonságos, védett
védtelenség (fn)  védettség, biztonság
vég (fn)  kezdet, kiindulás, alfa
 kezdés, születés, keletkezés
végállomás (fn)  indulás, kiindulópont, start biz
végbemegy (ige)  meghiúsul, elmarad
végbevisz (ige)  belebukik
végcél (fn)  kiindulópont
vége (fn)  eleje
végeérhetetlen (mn)  rövid, átmeneti, ideiglenes
végeláthatatlan (mn)  véges, rövid
végeredmény (fn)  előzmény, ok
végérvényes (mn)  átmeneti, ideiglenes, esetleges
véges (mn)  örökkévaló, örök, múlhatatlan rég
 határtalan, korlátlan, végtelen, kifogyhatatlan, parttalan
végett (nu)  miatt
végez vmivel (ige)  elkezd, belefog vmibe , nekiveselkedik vminek , nekikészül
vminek 

 felhagy, felad
 tépelődik, vacillál biz
végezetül (hsz)  elsőként, először
véghezvisz (ige) vál  abbahagy, félbeszakít, felad
végig (hsz)  félig
végigalszik (ige)  átvirraszt
végigcsinál (ige)  kiszáll, meghátrál, felad
végigél (ige)  odavész vhol , belehal vmibe
végigfut (ige)  lassít, megáll, visszafordul
 elmélyed, tanulmányoz, belemerül
végighallgat (ige)  közbeszól, félbeszakít, beleavatkozik vmibe , belebeszél vmibe ,

közbevág, közbevet vál
végigmegy vmin (ige)  letér vhonnan , átszáll vhol , elkanyarodik vhol
végigmond (ige)  megakad
végigolvas (ige)  átfut, belelapoz vmibe , beleolvas vmibe belekukkant vmibe biz
végképp (hsz)  ideiglenesen, átmenetileg
végkifejlet (fn)  eredet
végkövetkeztetés (fn)  előzmény, előfeltétel, premissza id
végleg (hsz)  időlegesen, átmenetileg, feltételesen
végleges (mn)  ideiglenes, átmeneti, múló, ingatag
 kísérleti, provizórikus id
véglegesít (ige)  felment, elbocsát, elküld
véglet (fn)  középút, mérték
végletes (mn)  mértéktartó, józan, megfontolt
végpont (fn)  kezdőpont, kiindulópont
végrehajt (ige)  elmulaszt, elszalaszt, elenged 
 meghiúsít, elszabotál
 irányít, vezet
végrehajtás (fn)  sikertelenség, csőd, mulasztás
végrehajtható (mn)  felfüggeszthető, halasztható, törvénytelen
végrendelkező (fn)  örökös
végső (mn)  első, kezdő, kezdeti
végszó (fn)  előszó, bevezetés, prológus id
végtelen I. (mn)  korlátozott, meghatározott, véges
 rövid, időszakos, változó
 kicsi, apró, parányi
végtelen II. (fn)  semmi
végül (hsz)  kezdetben, eleinte
végzet (fn)  szerencse, jószerencse
végzetes (mn)  üdvös, előnyös, szerencsés
végzettség (fn)  képzetlenség, iskolázatlanság, tanulatlanság
végződik (ige)  indul, kezdődik
 folytatódik, tart, megy
vegyes (mn)  egynemű, egységes, egyöntetű, színtiszta
vegyi (mn)  természetes
vegyít (ige)  elválaszt, leülepít
 szétválaszt, szétszed, elkülönít
vegytiszta (mn)  szennyezett, kevert, heterogén

vegyül vmivel (ige)  elválik vmitől , különválik vmitől , leülepedik
vegyület (fn)  elem
vehemencia (fn)  higgadtság, nyugodtság, kiegyensúlyozottság
vehemens (mn)  nyugodt, kiegyensúlyozott, hűvös, higgadt
vékony (mn)  vastag, jókora
 testes, terebélyes, kövér, dagadt, pohos, teltkarcsú, molett, gömbölyded, duci biz, pocakos
biz
 tartalmas, sűrű, gazdag, laktató, bőséges
 [hang]: mély, erős, telt
vékonydongájú (mn)  erős, izmos
vékonyít (ige)  vastagít, told
 töményít, sűrít
 erősít, szélesít, kövérít
vékonyodik (ige)  hízik, gyarapodik, telik, vastagodik
vékonypénzű (mn) rég  erős, testes, izmos
vele (hsz)  nélküle
véleménykülönbség (fn)  egyetértés, összhang
veleszületett (mn)  szerzett, tanult
véletlen I. (mn)  várt, szükségszerű, kiszámítható 
 szándékos, tudatos, akart, célzott
véletlen II.(fn)  szükségszerűség, kiszámíthatóság
véletlenül (hsz)  készakarva, akarattal, szándékosan, tudatosan
velős (mn)  tartalmatlan, üres, lapos
velőtrázó (mn)  [sikoly]: halk, erőtlen
vélt (mn)  valóságos, létező, reális, valódi
vén I. (mn)  fiatal, ifjú, éretlen
 mai, korszerű, modern
vén II. (fn)  ifjú, ifjonc
vénasszony (fn) pej  fiatalasszony, lány
vendég (fn)  helybeli, gazda, vendéglátó
 tulajdonos, vendéglős
 felszolgáló, pincér
vendéglátó (fn)  vendég
vendéglős (fn)  vendég
vendégmarasztaló (mn)  barátságtalan, rideg, mogorva, vendégriogató
vendégriogató (mn)  vendégmarasztaló
vénember (fn) pej  fiatalember, ifjú, legény rég
vénít (ige)  fiatalít
vénlány (fn)  kisasszony, hajadon
 asszony
vénség (fn)  ifjúság, fiatalkor, kamaszkor
 fiatal, ifjú, taknyos biz
vénül (ige)  megújul, fiatalodik, felfrissül
ver (ige)  simogat, kényeztet, babusgat biz
 alulmarad vkivel szemben , veszít, kikap vkitől biz
 [szív]: kihagy
vérbő (mn)  vértelen
verbuvál (ige) rég  elküld, elbocsát

verejtékes (mn)  [munka]: könnyű
vérengző (mn)  emberséges, humánus, szelíd
véres (mn)  sértetlen
 vértelen, békés
 szelíd
vereség (fn)  győzelem, diadal, hódítás, siker 
veretlen (mn)  legyőzött, leigázott, megvert
vérfagyasztó (mn)  vidám, szórakoztató
vérforraló (mn)  lankasztó, csüggesztő
vérmes (mn)  hidegvérű, higgadt, hűvös
 nyugodt, kiegyensúlyozott, józan
verőfény (fn)  sötétség, ború
verőfényes (mn)  borús, felhős, sötét
 komor, szomorú, lehangolt
vers (fn)  próza
verseng vkivel (ige)  együttműködik vkivel , szövetkezik vkivel
versenyképes (mn)  versenyképtelen
versenyképtelen (mn)  versenyképes
vérszegény (mn)  egészséges, erős, pirospozsgás
 érdekes, tartalmas, színes
vérszomjas (mn)  szelíd, békés, jámbor
vértelen (mn)  egészséges, vérbő, pirospozsgás
 áldozatos, véres
vertikális (mn) szak  vízszintes, fekvő, horizontális szak
vérvörös (mn)  halálsápadt
veszedelmes (mn)  ártalmatlan, szelíd, jámbor
veszekedés (fn)  békesség, egyetértés, összhang
veszekedik, veszekszik
vkivel (ige)  kibékül vkivel ,

egyetért vkivel ,
kiengesztelődik
veszekedős (mn)  békés, nyugodt, jámbor
veszély (fn)  biztonság
veszélyes (mn)  biztonságos, nyugalmas, veszélytelen
 ártalmatlan, szelíd, békés
veszélytelen (mn)  veszélyes, életveszélyes, közveszélyes, kockázatos, bizonytalan,
nyaktörő biz
veszélytelenség (fn)  kockázat
veszendő (mn)  maradandó, örök, múlhatatlan rég
veszít, veszt (ige)  győz, nyer
 arat, tarol
vészjósló (mn)  biztató, megnyugtató, kecsegtető vál
vesződség (fn)  szórakozás, mulatság, pihenés
vesződséges (fn)  könnyű, egyszerű, sima
vesztegel vhol (ige) rég  halad, megy, mozog, nekiindul vminek
vészterhes (mn)  veszélytelen, ártalmatlan, megnyugtató
vesztes (mn és fn)  győztes, nyerő, bajnok
veszteség (fn)  haszon, hozam, nyereség, nyeremény, profit, üzlet 
 növekedés, gyarapodás
vet (ige)  arat, leszed, szüretel, betakarít

vétel (fn)  adás
 eladás, árulás, árusítás
vetélés (fn)  szülés
vetélytárs (fn)  munkatárs, szövetséges
vetélytársnő (fn)  barátnő
vetemény (fn)  gaz
vetés (fn)  aratás, betakarítás, terménybegyűjtés
vetetlen (mn)  vetett
vetett (mn)  vetetlen
vétkes (mn)  bűntelen, ártatlan, vétlen
vétkezés (fn)  vezeklés
vétkezik (ige)  megtér
vetkőzés (fn)  öltözés
vetkőzik (ige)  öltözik, felöltözik
vétlen (mn)  bűnös, hibás, ludas, vétkes
 szándékos, tudatos, akaratlagos
vétség (fn)  ártatlanság, vétlenség
vevő (fn)  eladó, árus, boltos, kereskedő
 adó, feladó, beszélő
vezekel (ige)  bűnöz
 megbocsát vkinek , feloldoz
vezeklés (fn)  bűn, vétek, vétkezés
vezér (fn)  alárendelt
vezet (ige)  lemarad vhonnan , leszakad vhonnan 
 követ
vezetés (fn)  hátrány
vezető I. (mn)  utolsó, sereghajtó
vezető II. (fn)  beosztott, alkalmazott
 utas
vézna (mn)  erős, izmos, atlétatermetű, vállas, mokány rég
 hasas, pohos
vicces (mn)  szomorú, komor, humortalan, savanyú 
 komoly
vicikvacak (fn)  érték, kincs
vidám (mn)  bánatos, bús, búskomor, borongós, melankolikus, szomorú, lehangolt,
rosszkedvű, levert, mogorva, mísz biz, deprimált id
 gyászos, tragikus, vérfagyasztó, fájó, szívfájdító
 komoly
 sötét, komor, kietlen
vidámság (fn)  mélabú, egykedvűség, melankólia, búbánat, szomorúság, csüggedtség,

elkeseredés
vidék (fn)  főváros, város
vidéki (mn)  fővárosi
vidékies (mn)  városias, nagyvárosi, polgári
 modern, haladó, korszerű
vidít (ige)  búsít, szomorít, keserít
vidul vmin (ige) táj  búsul vmin , szomorkodik vmin , jajong
víg (mn)  bús, bánatos, szomorú, lehangolt

vigad (ige)  búsul, szomorkodik, kesereg
 gyászol
vigalom (fn)  szomorúság, siralom, bú vál
vigasság (fn)  szomorúság, siralom, bú vál
vigasztal (ige)  szomorít, búsít, keserít, gyötör 
 rémisztget, ijesztget
vigasztalan (mn)  reménykedő, bizakodó, optimista, derűlátó 
 reményteljes, biztató, kecsegtető vál
vigasztalhatatlan (mn)  bizakodó, reménykedő, derűlátó
vigasztalódik (ige)  búslakodik, kesereg
vígjáték (fn)  tragédia, szomorújáték rég
vígság (fn)  bánat, szomorúság, bú vál
vigyáz (ige)  vmire : elhanyagol, elnyű, elhasznál, felemészt 
 elalszik
 vkire : veszélyeztet, fenyeget, letipor, nyomorgat, rátámad vkire
vigyázat (fn)  nemtörődömség, hanyagság, óvatlanság
vigyázatlan (mn) rég  óvatos, figyelmes, megfontolt, éber
vigyor (fn)  mosoly
vihar (fn)  szélcsend
viharedzett (mn)  elpuhult, puhány pej
 vadonatúj, új, divatos
viharos (mn)  csendes, nyugodt, békés
 visszafogott, szelíd, mértéktartó
világegyetem (fn)  föld
világhírű (mn)  ismeretlen, névtelen, anonim
világi I. (mn)  égi, mennyei, szakrális
 spirituális, lelki
 egyházi, szerzetesi
világi II. (fn)  szerzetes, pap
világít (ige)  sötétlik, feketéllik
világítás (fn)  sötétség, homály, árnyék
világos I. (mn)  sötét
 [bőr]: napbarnított
 [kérdés]: fogas, fogós, nehéz, összetett 
 [stílus]: dagályos, sejtelmes, homályos, érthetetlen, zavaros, kusza, zagyva
világos II. (fn)  éjszaka, éjjel, sötétség
világosodik (ige)  alkonyodik, sötétedik, esteledik
világosság (fn)  sötétség, éjszaka, éjjel, éj vál
 árny, árnyék, homály
világraszóló (mn)  jelentéktelen, érdektelen
világtalan (mn)  látó
villa (fn)  putri, kalyiba
villanegyed (fn)  nyomornegyed
villog (ige)  levizsgázik pej, lebőg szleng, ég szleng
virágkor (fn)  hanyatlás, bukás
virágos (mn)  virágtalan
virágtalan (mn)  virágos
 termékeny

virágzás (fn)  hervadás, fonnyadás
 visszaesés, hanyatlás, bukás, bomlás, dekadencia vál
 öregség, öregkor
virágzik (ige)  hervad, fonnyad, kókad 
 hanyatlik, sorvad, rothad, letűnik, döglődik durva
virgonc (mn)  lomha, tunya, lusta
virít (ige)  hervad, fonnyad, kókadozik, kornyadozik
virrad (ige)  alkonyodik, szürkül, esteledik
 befejeződik, végződik
virradat (fn)  alkony, alkonyat, este, besötétedés
virraszt (ige)  alszik, elalszik, bóbiskol
virtuális (mn)  valódi, valós, reális
virtus (fn)  óvatosság, körültekintés, megfontoltság
virul (ige)  hervad, kókad, kornyadozik
 betegeskedik, tengődik, senyved rég
 tönkremegy, pusztul, hanyatlik
viseltes (mn)  vadonatúj, új, divatos, használatlan
viskó (fn)  palota, kastély
visz (ige)  hoz
viszály (fn)  béke, egyetértés, harmónia
 megegyezés, kibékülés
viszálykodik (ige)  megbékül, megegyezik vkivel , megállapodik vkivel
viszolyog (ige)  vkitől : vonzódik vkihez , ragaszkodik vkihez , kötődik vkihez 
 vmitől : áhít, kíván
viszontagság (fn)  áldás, jólét, gondtalanság
viszontagságos (mn)  nyugodt, békés, zavartalan
[út]: akadálymentes
viszonzatlan (mn)  kölcsönös, viszonzott
viszonzott (mn)  viszonzatlan
vissza (hsz és ik)  el
előre
 oda
visszaad vkinek (ige)  elkér vkitől , elvesz vkitől , elszed vkitől , kivesz vhonnan 
 ellop vkitől , eloroz vkitől , elkoboz vkitől , lefoglal, elidegenít, elbirtokol, elmar pej,

elsikkaszt
visszaáll (ige)  megbillen, felborul
visszabeszél (ige)  elhallgat, elnémul
visszabillent (ige)  elbillent
visszabújik vhova (ige)  kikel vhonnan , előjön vhonnan , kibújik vhonnan
visszacipel vhova (ige)  elcipel vhonnan
visszacsalogat vhova (ige)  elzavar vhonnan , elüldöz vhonnan , elküld vhonnan
visszacsatol (ige)  leválaszt
visszadug vhova (ige)  kivon, kihúz vhonnan , előhúz vhonnan
visszaédesget vhova (ige)  elüldöz vhonnan , elzavar vhonnan , elküld vhonnan
visszaemlékezik vkire, vmire (ige)  elfelejt, megfelejtkezik vkiről,vmiről
visszaenged vhova (ige)  kiközösít vhonnan
visszaérkezés (fn)  eltávozás

visszaesés (fn)  javulás, virágzás, fejlődés, felemelkedés 
 gyógyulás
visszaesik (ige)  gyógyul, kilábal vmiből , lábadozik, épül
 fellendül, megerősödik, megizmosodik, megtáltosodik
 fejlődik, előrelép
visszafejlődés (fn)  haladás, fejlődés, előrehaladás, evolúció szak
visszafejlődik (ige)  továbbfejlődik, fejlődik, gyarapodik, megtáltosodik 
 tenyészik, növekszik, virágzik
visszafelé (hsz)  előre
visszafizet vkinek (ige)  tartozik vkinek 
 kölcsönkér vkitől , kölcsönöz vkitől 
 kölcsönad vkinek , kölcsönöz vkinek 
 megbocsát vkinek
visszafog (ige)  enged, ereszt, küld, indít
 sarkall vmire , tüzel, stimulál
 átereszt, átbocsát
visszafogad vhova (ige)  kiver vhonnan , kizár vhonnan , kiátkoz
visszafogott (mn)  feltűnő, hivalkodó, meggondolatlan
 féktelen, fékezhetetlen, túláradó, túlhajtott, túlságos 
 közlékeny, fecsegő
 hangos, zajos, harsány, arrogáns, ordináré
visszafojt (ige)  kienged, kimutat
visszafordíthatatlan (mn)  visszafordítható
visszafordítható (mn)  visszafordíthatatlan
visszafordul (ige)  előrenéz, előremegy, halad
visszafut (ige)  előreszalad, előrefut, előresiet
visszagyömöszöl vhova (ige)  előhúz vhonnan , előrángat vhonnan előráncigál

vhonnan biz
visszahajlít (ige)  elferdít, deformál
visszahatás (fn)  hatás, akció
visszaható (mn)  progresszív, előreható
visszahelyez vhova (ige)  áthelyez vhonnan , kitelepít vhonnan , elmozdít vhonnan 
 kivesz vhonnan
visszahív vhonnan (ige)  kinevez vhova , beiktat vmibe , megbíz vmivel ,
megválaszt vminek , felesket vmire 
 odahív vhova
visszahoz vhonnan (ige)  elvisz vhova , elcipel vhova , áthelyez vhova , áttesz

vhova
visszahőköl vki elől, vmi elől (ige)  szembeszáll vkivel, vmivel
visszahúz (ige)  eltaszít, elküld
 segít, serkent, sarkall
visszahúzó (mn)  progresszív
visszahúzódik (ige)  előretör, támad, törtet 
 [folyó]: megárad, kiönt, emelkedik
 feltűnősködik
visszahúzódó (mn)  nyitott, talpraesett, aktív, tevékeny, ambiciózus, agilis id
 gátlástalan, tolakodó

visszajátszás (fn)  felvétel
visszajön vhonnan (ige)  elmegy vhova , távozik vhova , elszalad, eltakarodik
visszajövetel (fn)  eltávozás, elmenetel
visszajuttat (ige)  bekér, elkoboz, kisajátít, kivesz, elmar pej, eloroz
visszakap vkitől (ige)  elveszít, elhagy
 visszakér vkitől , elkér vkitől 
 bead
visszakér vkitől (ige)  visszakap vkitől , megkap vkitől 
 odaígér vkinek , odajuttat vkinek , odanyújt vkinek
visszakozik (ige)  előlép, támad, összecsap vkivel
visszaköltözik vhova (ige)  elköltözik vhonnan , elhurcolkodik vhonnan
visszalapátol vhova (ige)  elhány vhonnan
visszalép (ige)  vmitől : óhajt, pályázik vhova , igényel, folyamodik vkihez, vhova ,
benevez vhova , megkockáztat, megpróbál, megmérkőzik vkivel 
 előrelép
visszaléptet (ige)  jelöl
visszamarad (ige)  megnő, növekedik
 előremegy, előrenyomul, lehagy, megelőz
visszamaradott (mn)  fejlett, eszes
visszamaradt (mn)  kifejlett
visszamegy vhova (ige)  előjön vhonnan , kijön vhonnan , előbújik vhonnan
visszamenőleg (hsz)  előre
visszaminősít (ige)  előléptet
visszamond (ige)  kitart
 lefoglal, foglal, rezervál id
 elígérkezik vhova
visszanéz (ige)  előretekint, előrenéz
visszanyer (ige)  elveszít
visszaparancsol vhova (ige)  előhív vhonnan , előszólít vhonnan , előparancsol

vhonnan
visszapasszol (ige) biz  elpasszol biz
visszapillant (ige)  előrenéz
visszaragaszt vhova (ige)  letép vhonnan , leszakít vhonnan , kitép vhonnan
visszarak vhova (ige)  szétdobál, széthány, szétszór
visszarendel vhova (ige)  kivezényel vhova , kiküld vhova
visszariad vkitől, vmitől (ige)  szembeszáll vkivel, vmivel , ellenszegül vkinek,

vminek
visszariaszt (ige)  elbűvöl, elbájol, megmozgat
visszarohan vhova (ige)  elfut vhonnan , elrohan vhonnan
visszarúg (ige)  odarúg
visszás (mn)  szabályos, jó, helyes
visszasiet vhova (ige)  elsiet vhonnan , elfut vhonnan , elrohan vhonnan
visszasomfordál vhova (ige)  elkotródik vhonnan biz
visszaszáll vhova (ige)  elszáll vhonnan elröppen vhonnan vál
visszaszerez (ige)  elvesz, elhódít
visszaszerezhető (mn)  behajthatatlan, visszaszerezhetetlen

visszaszív (ige) biz  [ígéretet]: fenntart
visszaszokik vmire (ige)  elszokik vmitől , leszokik vmiről
visszaszolgáltat vkinek (ige)  ellop vkitől , elvesz vkitől , eltulajdonít vkitől ,
elbirtokol vkitől , elsikkaszt vhonnan 
 bekér vkitől , elkér vkitől
visszaszorít (ige)  szélesít, bővít, kiterjeszt, elterjeszt
 elősegít, támogat
visszaszorul (ige)  előretör, terjed, elhatalmasodik
visszatalál (ige)  eltéved, elkóborol, elbolyong, elkószál
visszatáncol (ige)  kitart
 megkockáztat, nekibuzdul vminek , nekifut vminek
visszatart (ige)  elenged, elbocsát, elküld, elcsap 
 segít, elősegít, támogat
 kienged, kitesz, kiküld 
 átbocsát, átenged, átereszt
visszataszító (mn)  vonzó, elragadó, elbájoló, szépséges
visszatekint (ige)  előretekint, előrenéz
visszatekintés (fn)  előrejelzés, prognózis
visszatelepít vhova (ige)  kitelepít vhonnan
visszatér (ige)  elmegy, elkóborol, elcsatangol, eltakarodik
visszaterel vmire (ige)  [gondolatot]: elterel vmiről
visszatérés (fn)  búcsú
visszatérő (mn)  [alkalom]: egyszeri, egyetlen, megismételhetetlen
visszatesz vhova (ige)  elvesz vhonnan , elemel vhonnan , elszed vhonnan
visszatetszés (fn)  tetszés
visszatetsző (mn)  tetszetős, szimpatikus, helyes
visszatorpan vmitől (ige)  kitart
visszaút (fn)  odaút, odautazás
visszautasít (ige)  elfogad, beleegyezik vmibe , aláír, megpecsétel
 kérlel, eseng vál
visszautasítás (fn)  elfogadás, beleegyezés, hajlandóság
visszautazik vhova (ige)  elutazik vhova , odautazik
visszaül vhova (ige)  feláll vhonnan , felpattan vhonnan
visszavált (ige)  átvált, bevált
visszaver (ige)  [fényt]: elnyel
visszavesz (ige)  vhonnan : otthagy vhol , ottfelejt vhol 
 vhova : kitagad
vhonnan , kitesz
vhonnan , kiközösít
vhonnan , kicsap
vhonnan kigolyóz vhonnan biz
 vkitől : odanyújt vkinek , odaad vkinek
visszavet (ige)  segít, gyorsít, előremozdít, kedvez vminek 
 elfogad, támogat
visszavisz vhova (ige)  megtart, megőriz
 elvisz vhonnan , elszállít vhonnan
visszavon (ige)  kirendel, kivezényel, jelöl
 érvényesít, bevezet vhol , elterjeszt vhol 
 fenntart, megerősít, vállal

 felajánl, indítványoz, benyújt, előhozakodik vmivel , előterjeszt
 ígér, odaígér
 [kardot]: beledöf vkibe, vmibe , belemárt vkibe, vmibe , belenyom vkibe, vmibe
visszavonhatatlan (mn)  ideiglenes, megfellebbezhető, visszavonható
visszavonul (ige)  támad, előrenyomul, előnyomul, ostromol, összecsap 
 kitart
 tevékenykedik, dolgozik, tesz-vesz
 beférkőzik vhova , behatol vhova
visszavonulás (fn)  támadás, előrenyomulás, roham
 tevékenykedés, munka
visszfény (fn)  fényelnyelés
vita (fn)  egyetértés, nézetazonosság, összhang
 egyezség, megállapodás
vitás (mn)  egyértelmű, kétségtelen, biztos
vitat (ige)  elfogad, elhisz
vitathatatlan (mn)  kétséges, bizonytalan, vitatható, megkérdőjelezhető
vitatható (mn)  biztos, kétségtelen, vitathatatlan, kétségbevonhatatlan, letagadhatatlan,

megdönthetetlen, döntő
vitatkozás (fn)  egyetértés
vitatkozik (ige)  egyetért, elfogad, jóváhagy
 engedelmeskedik, enged
vitel (fn)  hozatal
vitéz (mn)  gyáva, félénk, bátortalan
vitézség (fn)  gyávaság, bátortalanság, félénkség
vityilló (fn)  kastély, palota
vívmány (fn)  sikertelenség, kudarc, eredménytelenség, veszteség, hátrány
víz (fn)  föld, szárazföld, kontinens
 tűz
 levegő
vízálló (mn)  vízáteresztő
vízáteresztő (mn)  vízhatlan, vízálló
vizenyős (mn)  száraz
 [tekintet, szem]: csillogó, ragyogó, fényes
vizes (mn)  száraz, szárított, vízmentes
vizesedés (fn)  kiszáradás
vízhatlan (mn)  vízáteresztő, nedvszívó
vízió (fn)  valóság, realitás
vízízű (mn)  ízes, jóízű, zamatos
vízlepergető (mn)  nedvszívó
vízmentes (mn)  vizes, hidratált
vízszintes (mn)  függőleges, álló, vertikális szak
vízszívó (mn)  víztaszító
víztaszító (mn)  áteresztő
 vízszívó
víztelen (mn)  vizes, nedves
vizuális (mn)  auditív id
vizsgázik (ige)  kérdez, kikérdez, feleltet, vizsgáztat
vizsgázó (fn)  kérdező, tanár, vizsgáztató

vizsgáztat (ige)  felel, válaszol, vizsgázik
vizsgáztató (fn)  vizsgázó
vokális (mn) szak  mássalhangzó, konszonáns szak
volt I. (mn)  mostani
 majdani, jövendő, leendő
volt II. (ige)  lesz
von (ige) vál  tol
vonakodik vmitől (ige)  hajlik vmire , rááll

vmire , megbarátkozik
beleegyezik vmibe
vonakodó (mn)  hajlandó
vontat (ige)  tol, tolat
vontatás (fn)  tolatás
vontatott (mn)  [előadás, beszédmód]: fordulatos, eleven, pergő
vonz (ige)  taszít, untat, undorít, borzaszt, rémiszt
vonzalom (fn)  idegenkedés, ellenszenv, undor, averzió vál
vonzás (fn)  taszítás
vonzerő (fn)  ellenszenv
vonzó (mn)  unalmas, érdektelen, szürke
 taszító, ellenszenves, antipatikus
 gusztustalan, utálatos, fertelmes, iszonyatos, iszonyú, ocsmány pej, pocsék pej
vonzódik vkihez (ige)  irtózik vkitől , undorodik vkitől , borzad vkitől
vő (fn)  anyós
vőlegény (fn)  menyasszony, ara rég
völgy (fn)  hegy, halom, orom, bérc vál
völgyes (mn)  hegyes
 sík, lapályos táj
völgykatlan (fn)  hegycsúcs
vörös (mn)  [arc]: fehér, sápadt
 [rulettben]: fekete
vörösödik (ige)  sápad, fakul
vulgáris (mn)  finom, udvarias, választékos
 szakszerű, tudományos

X
x-edik (szn)  első

vmivel ,

Z
zabál (ige) szleng  koplal, éhezik, böjtöl
 eszeget, csipeget
zabolátlan (mn)  szelíd, fegyelmezett, engedelmes
zaboláz (ige)  enged, hagy
zabos (mn) biz  nyugodt, békés, csendes
zagyva (mn)  leülepedett, tiszta, áttetsző, világos
 tisztázott, rendezett, logikus, összefüggő, koherens
zagyvaság (fn)  értelmesség, rend, szerkesztettség
zaj (fn)  csend, némaság
zajlik (ige)  [folyó]: beáll
 [közlekedés]: megbénul
zajong (ige)  hallgat
zajos (mn)  csendes, zajtalan, nesztelen
 egyhangú, szokványos
zajtalan (mn)  lármás, hangos, zajos
zaklat (ige)  megkímél
zaklatott (mn)  nyugodt, kiegyensúlyozott, higgadt
zamatos (mn)  íztelen, seízű
 fanyar
záporozik (ige)  szemerkél, szitál, hulldogál
zár (ige)  nyit, tár, tát
 megkezd
 nyílik, tárul
zárás (fn)  nyitás
záratlan (mn)  zárt
zargat (ige) biz  hagy, megkímél
zárkózott (mn)  nyitott, társas, megközelíthető 
 nyílt, nyíltszívű
zárkózottság (fn)  nyíltság, nyitottság
zárójelenet (fn)  nyitójelenet
zárolt (mn)  akadálytalan, korlátozatlan, szabad
zárótétel (fn)  alaptétel, kiindulás
 előszó, előhang
zárszó (fn)  bevezetés, előszó, előhang
zárt (mn)  nyitott, fedetlen, szabad
 nyilvános, nyílt
 záratlan, tátott
zártkörű (mn)  nyilvános, nyílt, nyitott, publikus

zárul (ige)  nyílik, tárul
 elkezdődik, elindul
zavar I. (ige)  hagy
 segít, elősegít, támogat
zavar II. (fn)  határozottság, talpraesettség
 csend, nyugalom, rend
zavargás (fn)  rend, nyugalom, béke
zavaró (mn)  kellemes, élvezetes
zavarodott (mn)  határozott, biztos, tudatos
 normális, épeszű, egészséges
 józan, tisztafejű, tiszta
zavaros (mn)  tiszta, letisztult, leülepedett
 áttekinthető, rendezett, világos, érthető
 szervezett, irányított, összefogott
zavart (mn)  épeszű, normális, józan
 oldott, laza, fesztelen, természetes
 nyugodt, kiegyensúlyozott
zavartalan (mn)  nyugtalan
 feszélyezett, félszeg, zavart
 problémás, nehéz
zegzugos (mn)  egyenes, szabályos
zendül (ige)  elhallgat, elnémul, elcsendesedik
 megnyugszik, megbékél, lecsillapodik
zendülés (fn)  nyugalom, béke, rend
zene (fn)  hangzavar, zenebona
zenebona (fn)  csönd
 zene
zengő (mn)  rekedt, fakó, tompa, halk, erőtlen, fátyolos, gyenge
zengzetes (mn)  [hang]: fátyolos, erőtlen, rekedt
zenit (fn) szak  talppont, nadír szak
zéró (szn és fn)  valaki, valami
zilált (mn)  ápolt, gondozott
 összeszedett, rendezett, áttekinthető, rendszerezett 
 nyugodt, kiegyensúlyozott, higgadt
zimankó (fn)  nyár, meleg, forróság, kánikula
zimankós (mn)  meleg, kellemes, enyhe
zokog (ige)  nevet, kacag, hahotázik, röhög biz
zokogás (fn)  nevetés, kacagás, kacaj
zord (mn)  barátságos, kedves, szelíd
 lakott, vonzó
 meleg, napos, enyhe
 kedvező, derűs, örömteli
 jószívű, engedékeny, lágyszívű
zöld (mn)  [arc]: pirospozsgás, egészséges
 kopár, kopasz, tar
 piros, tilos
 [gyümölcs]: érett, túlérett, lottyadt
zöldell (ige)  szárad, hervad, sárgul

zöldfülű (mn)  érett, tapasztalt
 felnőtt, öreg
zöldterület (fn)  lakóterület
zöldül (ige)  hervad, szárad, tikkad
zöm (fn)  kisebbség, kevesek, minoritás id
zömök (mn)  nyápic, ványadt
 magas, nyurga, nyúlánk, ösztövér rég
zörej (fn)  csönd
 muzsika, zene
zörgés (fn)  csönd
zubog (ige)  csepeg, csöpög, csepereg
zúdul (ige)  szivárog, csepeg, csöpög, ereszt
zúg (ige)  megbékül, lehiggad, elhallgat
 [szél]: susog
 [víz]: csorog, csepeg
zúgás (fn)  csend
zúgó (mn)  csendes, halk, néma
zúgolódás (fn)  elégedettség
zúgolódik (ige)  megbékél, megnyugszik, lecsillapul
zuhan (ige)  emelkedik, erősödik, növekedik, hatványozódik, ugrik
zuhanás (fn)  emelkedés, erősödés, növekedés
zuhog (ige)  szemerkél, csepereg, szitál, szemetel, permetez
züllik (ige)  javul, nemesedik, pallérozódik rég
züllött (mn)  erkölcsös, tisztességes, morális, romlatlan, puritán
zűr (fn)  rend, nyugalom, béke
zűrös (mn)  áttekinthető, letisztult, rendezett
zűrzavar (fn)  rend, nyugalom, béke
zűrzavaros (mn)  összefüggő, koherens, értelmes, áttekinthető, rendezett, átlátható, tiszta,

világos

Zs
zsákmány (fn)  vadász
zsarnok (fn)  népbarát rég
zsarnoki (mn)  demokratikus
zsarnokoskodik (ige)  engedelmeskedik
zsarnokság (fn)  demokrácia, népuralom rég
zsellér (fn)  földbirtokos
zsendül (ige)  fonnyad, hervad, szárad, aszik
zsenge I. (mn)  fás, kemény, öreg
zsenge II. (fn)  remekmű
zseni (mn)  tökfej, félnótás, tökfilkó 
 átlagember, tucatember
zseniális (mn)  ostoba, buta, esztelen, tehetségtelen
 átlagos, hétköznapi, mindennapi
zsenialitás (fn)  középszerűség
zsibbadt (mn)  élő, mozgékony, mozgó, élénk, eleven 
 józan, tiszta
zsibongó (mn)  csöndes, halk, nesztelen
zsibvásár (fn)  rend, csend, nyugalom
zsinat (fn) táj  csend
zsinatol (ige) táj  elnémul, csöndesedik
zsíros (mn)  [étel]: száraz, sovány, diétás, zsírtalan
 [talaj]: terméketlen, meddő, gyenge
zsírosodik (ige)  fogy, soványodik
 [haj]: töredezik, kiszárad
zsírosparaszt (fn)  kisparaszt
zsírtalan (mn)  zsíros, kövér, mócsingos
zsivaj (mn)  nyugalom, béke, csend
zsivajog (ige)  hallgat
suttog, pusmog, susog
zsúfolt (mn)  laza, tágas, szellős
zsugorgat (ige)  pazarol, tékozol, költekezik, osztogat
zsugori (mn)  adakozó, bőkezű, jótékony, nagyvonalú

