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I. Bevezetés 
 

Az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a diákok nyelvhasználata 

iránt. A fiatalok életéhez, kultúrájához szervesen hozzátartozik sajátos beszédstílusuk. 

Ahhoz, hogy feltárjuk, és megértsük életüket, felfogásukat, gondolkodásmódjukat 

elengedhetetlen nyelvhasználatuk vizsgálata.  

Ebben a dolgozatban a diákszlenggel foglalkozom. Célom az, hogy ha nem is teljes, 

de áttekintő képet adjak a fiatalok szókincséről, nyelvhasználatáról, és ezáltal 

alátámasszam azt a kijelentést, hogy a diákok szlengje nemcsak az iskolára, az iskolai 

életre korlátozódik.  

    

Vizsgálódásaim nemcsak egy adott állapotra terjednek ki, hiszen törekedtem a 

változások bemutatására is. Nyelvünket ugyanis nem az állóvízhez, hanem a 

folyamatosan alakuló, változó folyókhoz tudnám leginkább hasonlítani. Ez az 

átalakulás, természetesen, nem egyik napról a másikra történik, hanem lassú folyamat 

eredménye. Nyelvünk gazdagodik, és szegényedik egyszerre. Szókincsünk fokozatosan 

bővül új kifejezésekkel, melyek néhány esetben köznyelvünk építőköveivé válnak. 

Ezzel ellentétes hatású tendencia bizonyos kifejezések, szavak kiesése nyelvünkből, 

vagy használatuk csökkenő mértéke. Véleményem szerint mindezek természetes 

folyamatok, melyeket nem lehet érdemlegesen befolyásolni, megváltoztatni, hiszen a 

minket körülvevő világ is fokozatos átalakuláson megy keresztül. Ehhez kell 

alkalmazkodnunk nekünk, embereknek, és a megváltozott állapotokhoz kell igazodnia 

nyelvhasználatunknak is.  

     

Munkámban kitérek a szleng értelmezésére. Úgy gondolom, hogy nem lehet 

egyértelmű definícióval szolgálni az adott fogalom meghatározása kapcsán. Különböző 

elképzelések vannak, melyek közül néhány elfogadhatóbbnak tűnik másoknál, de igazi, 

mindenre kiterjedő, meghatározás még nem született, talán nem is születhet. Nem célja 

a dolgozatnak e lehetetlennek tűnő vállalkozás véghezvitele, sokkal fontosabbnak 

tartom egy saját, kezdetleges megadása helyett, a már meglévő, fontosabb definíciók 

áttekintésének megvalósítását.  

      

Szakdolgozatom tárgya a diákszleng, ezért fontosnak tartom e terminus körülírását, 

jellemzését.  
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A diákok egy sajátos csoportot alkotnak, melyre egyedi nyelvhasználat jellemző. 

Természetesen ez az életkori sajátosságokkal mutat összefüggést, szókincsének 

speciális rétegei vannak, melyek lehetővé teszik megkülönböztetését a köznyelvtől, és 

a többi szakszlengtől. 

  

A fiatalok nyíltan kinyilvánítják esetleges szembenállásukat a felnőttekkel, valamint 

nem rejtik véka alá saját véleményüket, a világról alkotott elképzeléseiket sem. 

Szókimondásuk gyakran szóalkotással is párosul. Néha csak egy kisebb csoport által 

használt kifejezéskészlettel, frazémákkal emelkednek felül a mindennapok 

szürkeségén.  Céljuk az élet kiszínesítése, saját szemszögükből történő ábrázolása. 

Véleményem szerint az ifjúság lázadó magatartásának köszönhető elsősorban az, hogy 

az élet konvencióit fel akarják borítani, ki szeretnék tágítani azokat a láthatatlan 

határokat, melyekkel mindennapjaink szabályozva vannak. Szleng szavakkal dúsított 

életükben az újszerűség, a modernség, és az átalakítás vágya érződik.  

    

Nehéz egyértelmű választ adnom arra a kérdésre, hogy miért pont ezt a témát 

választottam.  

Minden nap diákok vesznek körül, hiszen én magam is az vagyok. Tanítási 

gyakorlatom során lehetőségem volt, és még ma is van, arra, hogy behatóbban 

megismerkedjek a fiatalok nyelvhasználatával, néha felgyorsítottnak, és a felnőttekénél 

egyszerűbbnek tűnő életükkel.  

Sokat gondolkoztam azon, hogy miért szeretne minden idős ember újra fiatal lenni, 

mi az oka annak, hogy a tanulók között mi is újra diákoknak érezzük magunkat. 

Szerintem a fiatalság olyan varázserővel bír, ami fokozatosan megkopik, 

elhalványul az évek múlásával. A diákok másképpen látják még a világot, az életet. 

Szeretnék annak szépségét, vidámságát megragadni, és múlhatatlanná tenni. Úgy élnek 

és beszélnek, hogy ne a monotonitást, a konvenciókat, a szürkeséget, hanem ezek 

ellentéteit erősítsék, hangsúlyozzák. Minden ember szeretné így végigélni az életét. 

Talán ezért ragadott meg ez a téma, és ez lehet az oka annak is, hogy mélyebben 

szerettem volna foglalkozni a tanulók, főként, a hozzám közel álló, sárrétudvari 

általános iskola 12-14 éves diákjainak, nyelvével, szóalkotásával. 
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II. A szleng 
 

II.1. A szleng megítélése a szlengkutatás tükrében 

 
Már a bevezetésben is említettem, hogy a szleng definiálása, meghatározása nem 

tekinthető könnyű feladatnak. Valószínűleg e szó hallatán a legtöbb emberben dereng 

valami, de nem tudják pontosan meghatározni, hogy mi is az. Maga a kifejezés ismert 

számukra, ám a körülírása nem egyértelmű. A legtöbb embert ugyanis a szleng szó 

meghatározása során a szűklátókörűség jellemez, ami, sajnos, a nyelvészek egy részére 

is értendő.  

Ahogyan azt JELISZTRATOV is megfogalmazta: „ A nyelvészek makacsul „lefelé” 

taszigálják, a kodifikált irodalmi nyelvből a társalgási nyelv felé, majd onnan a 

prosztorecsijébe, sőt tovább, talán a hallgatás tartományába.”   

(VLAGYIMIR JELISZTRATOV, Szleng és kultúra: 15).  

 

A szleng meghatározása kapcsán gyakran előfordul, hogy a standard 

nyelvváltozattól szóhasználatában eltérő lexiko-frazeológiai jelenségnek tartják. A 

kutatók közül többen csoport- vagy rétegnyelvnek minősítik, és a kutatás célját a 

sajátos szó- és kifejezéskészlet leírásában jelölik meg.  

 

 

A magyar nyelvészetben a szlenget nyelvi devianciaként, míg a 

szlengkutatást nyelvészeti devianciaként foglalták össze. Ez a sokáig 

elfogadott és elterjedt vélemény a szleng megbélyegzését valósította meg. Különösen a 

II. világháború után vált erőteljessé a szleng káros jelenségként való megítélése, 

amikor is a helytelen, elítélendő nyelvhasználat bemutatására használták, és a 

nyelvművelés érdekeltségi körébe sorolták. 

 

Az 1945 előtti időszakban BÁRCZI GÉZA 1932-ben publikált tanulmányában a 

szlenget leginkább képviselő argó szókincsének gyűjtésére, és szótározására 

vállalkozott. BÁRCZI úgy vélte, hogy a tolvajnyelv és a szleng nem azonosítható 

egymással, viszont a szleng eredete alapvetően az a r g ó   k ö z n y e l v e s ü l é s é v e 
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l indokolható.  Megállapította, hogy e különleges nyelv nyelvtani rendszere 

nagymértékben azonos a köznyelvével, de szókincse ettől jelentősen eltérő.   

Ebben a cikkben a szleng   e k l e k t i k u s   v o n á s a i t hangsúlyozta:  "Minthogy 

a városi népnyelv egész sereg csoportnyelv (bűnözők, kéjnők, kártyások, sportolók, 

katonák, diákok különféle gyári és egyéb ipari szakmák stb. nyelve) metszőpontjában 

helyezkedik el, mindezek hatnak rá különböző mértékben. De pl. a pesti munkás, ha 

használ is olyan szavakat, amelyek eredetileg a jassznyelvből származnak, sőt, ezek 

elvétve mondattá is sikeredhetnek... távolról sem beszélnek jassznyelven” 

(BÁRCZI GÉZA, A pesti nyelv MNy. 27: 229).  

BÁRCZI véleménye szerint a szleng a nagyvárosok, így Budapest alsóbb társadalmi 

rétegére jellemző különös nyelv, mely képes áthatolni más társadalmi rétegek 

szókincsébe is.  

 

A szlengkutatás az 1945 utáni években is háttérbe szorult Magyarországon. Ez két 

fontos okra vezethető vissza: egyrészt a  p o l i t i k a  a l a k u l á s á r a , másrészt a 

magyar n y e l v é s z e t r e .  Az utóbbi ok azzal magyarázható, hogy a magyar 

nyelvtudomány figyelme elsősorban a nemzeti nyelv szempontjából kiemelkedő nyelvi 

rétegekre koncentrálódott, és nem vették számításba a perifériás részen elhelyezkedő 

szlenget, melynek változatos szókincse csak ritkán keltette fel a nyelvészek 

érdeklődését.   

 

PÉTER M IHÁLY  1980-ban a Nyelvőrben megjelent „Szleng és költői nyelvhasználat” 

címet viselő tanulmánya a külföldi szakirodalom felé fordult, így példázta azt, hogy 

előítéletek sokasága helyett inkább objektíven, nyelvészeti jelenségként kell vizsgálat 

alá vonni a szlenget. Ez a munka kiemelkedő fontossággal bírt, hiszen, a műszó 

magyar nyelvészeti terminológiába való bekerülése mellett, hazánkban megvalósította 

a modern értelemben vett szlengkutatást is.  

 

1989-ben megjelent a magyar–angol szlengszótár (ANDRÁS – KÖVECSES, Magyar-

angol szlengszótár), ettől kezdve beszélhetünk a szleng kutatásának valódi 

fellendüléséről. A szleng megítélése azonban továbbra sem egyértelmű, bár 

kijelenthetjük, hogy káros jelenségként való meghatározása már eltűnőben van. 

KÖVECSES ZOLTÁN megállapításai egyfajta szintézisét alkotnak (élőnyelvi jelleg, 

használójának tréfás, humoros attitűdje, a nyelvi rendszerhez egyfelől kreatív, alkotó, 
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másfelől konzervatív, kódkövető viszonya, metaforikus gondolkodásmódja, 

szókimondása). 

Két tévhitet próbál eloszlatni: a) a szlengszók között nemcsak divatos rövid életűek 

találhatók, hanem időtálló, több évtizedesek is; b) nem minden szlengszó tabusértő 

(közönséges, durva, vulgáris), hiszen akadnak köztük eufémizmusok is, melyek a 

közlést enyhítik. Kettősség figyelhető meg a kommunikációs célban is: a szlenget 

társadalmi oldalról a kirekesztés, lélektanilag pedig az egy csoportba tartozás, az 

azonosságtudat jellemzi.  

 

Manapság a szlenget a szociolingvisztika témakörébe sorolják, és felismerik 

kiemelkedő szerepét, melyet a nyelv életében tölt be. 

„ A szleng ugyanis mind nyelvi, mind nyelvészeti szempontból kiváló kutatási terep, 

amellyel nemcsak színes, humoros kifejezései miatt érdemes foglalkozni, hanem – 

egyfajta nyelvmegújító, — frissítő funkcióját vizsgálva —  e terület olyan 

nyelvtörténeti, nyelvfejlődési „kísérleti laboratórium”-nak is felfogható, amely a nyelv 

és a társadalom, a nyelv és az egyén kapcsolatára rendkívül érzékenyen  reagál.” (KIS 

TAMÁS, A szleng szótározhatóságának néhány kérdése: 238-39) 

 

A magyar szlengkutatás nem dicsekedhet jelentős összefoglaló, elméleti vagy 

módszertani kérdéseket taglaló munkákkal. Ennek bizonyára több oka van. Egyik talán 

az lehet, hogy a magyar szlengnek nem volt – és ma sincs – olyan súlya a beszélt 

nyelvben, mint például a franciában vagy az (amerikai) angolban. A szlengnek ez a 

lappangó jelenléte, továbbá a nyelvi devianciává minősítése nemigen vonzotta a 

kutatókat, inkább a nyelvművelők figyelme terelődött rá.  

Másik lehetséges oka lehet az előző évtizedeknek az a gyakorlata, amely az ún. 

irodalmi nyelvnek mint ideális, egységes és követendő nyelvváltozatnak az 

érvényesülését, kutatását támogatta, s kissé elhanyagolta a nem kodifikált 

nyelvváltozatok, kiváltképpen a beszélt nyelv tanulmányozását.  

Érthető tehát, hogy nálunk és a környező országokban a szleng kutatása lényegében 

a 90-es években bontakozott ki. 
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I.2. Mi is a szleng fogalma? 

 
A fent leírtak alapján kijelenthetjük, hogy nem létezik egységes definíció a szleng 

meghatározására.  PENTTINEN megállapítását elfogadva mondhatjuk, hogy a szlenget: 

„mindenki ismeri, de senki sem tudja meghatározni ”  

(KIS TAMÁS, A szlengkutatás útjai és lehetőségei: 240). 

Az emberek többsége ugyanis képes megállapítani egy szóról, kifejezésről, hogy 

szleng-e vagy sem, de magának a terminusnak a definícióját nem tudja megadni. 

Vannak olyan emberek, akik a szlenget a tolvajnyelvvel azonosítják, míg mások 

barátok, ismerősök, vagyis valamilyen formában egy csoportba sorolható egyének 

közötti közvetlen, fesztelen nyelvhasználatnak tekintik.  

 

A szóban forgó terminus legkedveltebb definíciója szerint a szleng kifejezés alatt 

nem mást értünk, mint „azokat a többnyire kérészéletű új szavakat vagy régi szavaknak 

azokat az új jelentésváltozatait, melyeket a hétköznapi élőbeszéd a tréfás hangulat 

keltése vagy a kifejezés színességének fokozása vagy az újszerűvel való játék öröme 

vagy a nyomaték kedvéért használ” (ORSZÁGH: SzótTan. 361 vö. KIS: A magyar 

katonai szleng szótára 13).  

 

Az ÉrtSz. szerint a r g ó  alatt “alvilági elemek (titkos) csoportnyelvét, tolvajnyelvét” 

– vagy másképpen egy– “zömében alacsonyabb szintű csoportnyelvek keveredéséből 

eredő, különösen a fiatalabbak beszédében burjánzó nyelvhasználat”-ot kell értenünk 

(ÉrtSz. 1: 55).  

 

A műszó meghatározására több nyelvészeti munka is vállalkozott, amelyek 

elsősorban két okra próbálták visszavezetni létrejöttét: egyrészt t á r s a d a l m i r a ,  

másrészt, pedig p s z i c h o l ó g i a i r a .   

Ezek a fogalmak azonban közel sem képesek megadni a szleng kifejezés pontos 

meghatározását. Véleményem szerint akárhány definíciót alkotunk e terminus 

tartalmának feltárására, sohasem tudjuk kellő mértékben jellemezni, megmagyarázni 
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igazi jelentését, hiszen a szleng rendkívül összetett nyelvi jelenség, melyet csak 

körülírni lehet, de definiálni nem.  

KIS TAMÁS kijelentésével egyetértve „a szleng nyelvi univerzálé”, és „minden 

beszélt nyelvnek minden korszakában jelen van”, vagyis a szlenget térben és időben 

mindig is jelenlévő, meglévő jelenségként kell kezelnünk.  

 

I.3. A szleng mint divatjelenség  

A témával foglalkozó nyelvészek a szlenget elsősorban a divatjelenség közé 

sorolják. A kérdés vizsgálatánál meg kell különböztetni a szleng jelenséget a szleng 

szókincsének állományától.  

A szlenget jelenségként néhány nyelvész, köztük BACHÁT is, pusztulásra ítélt 

nyelvváltozatnak véli. (BACHÁT LÁSZLÓ, Az ifjúság nyelve: 15).  

Szerintem ez téves elképzelés, hiszen a szleng szavak, és kifejezések használata 

erősödik, nem mutat csökkenő tendenciát. Természetesen vannak rövid életű formák, 

melyek csak alkalomszerűen használatosak. Ebben a dolgozatban is találhatunk több 

olyan szleng szót, amit csak egy-egy diák közöl. Néha ezek alkalmi szóösszetételek, 

esetleg aktuális filmekből, média műsorokból kiemelt formák, amik hamar kihalnak 

nyelvhasználatunkból. Akadnak azonban olyan változatok is, amelyeket a 

nyelvhasználók megőriznek, és továbbörökítenek.  

Véleményem szerint a szleng jelenségként semmiképpen sem tekinthető 

divatjelenségnek. A szókincsállományt tekintve azonban gyakori a divat- és 

kérészszavak használata, melyek sorsát mi magunk határozzuk meg. A 

beszélőközösség tagjai döntik, hogy milyen szavakat alkalmaznak kommunikációjuk 

során, illetve melyeket ítélnek pusztulásra.  
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II. Diáknyelv — diákszleng 
 

II.1. A diáknyelv helye a szlengben 

 

A nyelv rétegeinek, változatainak különféle csoportosítása létezik. Általában 

elkülönítik egymástól a b e s z é l t  (társalgási, köznyelvi, nyelvjárási, csoportnyelvi, 

zsargon, argó stb.), és a b e s z é l t  é s  í r o t t  (szakmai, tudományos, hivatali-közéleti, 

publicisztikai (sajtó, rádió, televízió), szépirodalmi, előadói, szónoki, levélírói stb.), 

illetve az í r o t t  n y e l v e t  (hivatalos ügyiratok, napló, emlékirat stb.).   

 

Az anyanyelvünk elsajátítása révén megtanuljuk annak bizonyos változatát, melyet 

a nyelvészek b á z i s n y e l v n e k ,  a l a p n y e l v n e k  mondanak. Életünk során 

azonban több nyelvváltozatot is magunkévá teszünk. Ezek – a nyelvjárások kivételével 

– szinte csak szókincsükben, és kifejezéskészletükben térnek el az alapnyelvtől, 

működésüket tekintve, pedig kijelenthetjük, hogy csak a bázisnyelvvel együtt 

életképesek, vagyis csak vele összekapcsolódva alkalmazhatóak.  

 

A nyelv hagyományos tagolása kapcsán a nyelvészek a diáknyelvet a 

c s o p o r t n y e l v e k  közé sorolják, melyek erőteljesen függnek a társadalmi, szociális 

tényezőktől, és olyan csoportok, közösségek életkörülményeinek bemutatására 

hivatottak, melyek szoros kapcsolatban élnek egymással.  

"A diákság ugyanis önálló csoportot, réteget alkot a társadalomban, jóllehet tagjai a 

legkülönfélébb rétegekből, osztályokból verbuválódnak. Nyelvük önálló csoportnyelv, 

amelynek, akárcsak a többi csoportnyelvnek, nincs külön nyelvtani rendszere, hanem 

csak szókincsbeli különbségek választják el a köznyelvtől és más csoportnyelvektől." 

(BACHÁT LÁSZLÓ, Az ifjúsági és diáknyelv kérdései: 108.). 

 

A szleng azonban nem tekinthető egységesnek, különféle típusai vannak, melyek 

közül három fő csoport emelkedik ki: a KÖZSZLENG, a TERÜLETI SZLENG, és a 

SZAKSZLENG. 

„Meg kell különböztetnünk a közszlenget, amely a nyelvet beszélők számára 

általánosan ismert dolgokat, fogalmakat megnevező országszerte elterjedt 

szlengjelenségek összefoglaló neve; a területi szlenget, melynek érvényessége 
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területileg korlátozott; és a szakszlenget, amely foglalkozás, hobbi, érdeklődés alapján 

alakul ki, és szorosan kapcsolódik az adott szakma szaknyelvéhez is.” 

(KIS TAMÁS, Bakaduma: 341)  

 

Vajon e három csoport közül melyikbe sorolható be a diákszleng? 

A  d i á k n y e l v  h e l y e  t e r m é s z e t e s e n  a  s z a k s z l e n g e k  k ö z öt t  

t a l á l h a t ó , hiszen a diákszleng szókincsének speciális rétegei vannak, melyek 

lehetővé teszik megkülönböztetését a köznyelvtől, illetve a többi szakszlengtől. 

 

II.2. A diákszleng születése  

 

A diákok nyelvét manapság az egyik legnagyobb hatású, és leggyorsabban fejlődő 

nyelvi rétegének tartják. Létrejöttének alapvető feltétele volt egy olyan 

beszélőközösség, melynek tagjai naponta érintkeznek egymással.  Minél szorosabb volt 

ez a kötelék, annál nagyobb mennyiségben fordultak elő szleng-jelenségek az adott 

közösség beszédében. 

 

A kialakulásával foglalkozó nyelvészek felvettették azt a kérdést, hogy az argó 

előtt, vagy után keletkezett-e a diákszleng?  

„A dolgok logikája szerint egyrészt bizonyára korábban akadtak tolvajok, mint 

nagyobb számú tanult ember vagy iskola; másrészt az argó sohasem szorult rá a 

diáknyelv szókincsére, fordítva azonban igen: a diákokat mind a mai napig vonzza a 

titkos, a nyers, a “tiltott”, a rendhagyó. Ezenkívül a szleng révén az argó napjainkban is 

szüntelenül áramlik a köznapi-társalgási nyelvbe, a köznyelvbe, a szépirodalmi 

nyelvbe, sőt csaknem minden nyelvrétegben asszimilálódik is.” (HOFFMANN OTTÓ, 

Mini - tini – szótár:8) 

A diákszleng kialakulása tehát mindenképpen a tolvajnyelv létrejötte után történt, az 

ifjúság nyelve merít az argó szókincséből; az egyik témakörét öleli föl.  

 

Ha időben akarjuk behatárolni kialakulását, mindenképpen a k ö z é p k o r i g  kell 

visszanyúlnunk, amikor az első iskolák létrejöttek. A középkorban, a nemzeti nyelvek 

hivatalossá válásáig az uralkodó nyelv, így az oktatás nyelve is, a  l a t i n  volt. A 

diáknyelv természetesen ebből alakult ki, de más jelentős hatásokkal is számolnunk 

kell.  
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Már a legkorábbi gyűjteményekből kiderül, hogy a diáknyelv nem korlátozódik a 

szűkebb értelemben vett iskolai és kollégiumi szókincsre, hiszen a diákok mindennapjai 

nem csak az iskola köré szerveződtek, hanem volt egy hétköznapi életük is, mely révén 

kapcsolatokat létesítettek más emberekkel, illetve gyakran kikapcsolódás céljából 

eljutottak olyan helyekre, melyek tiltottak voltak számukra. Itt lehetőségük nyílt arra, 

hogy megismerkedjenek az italozás, a verekedés, a csínytevések, a pénz, az élelem, a 

foglalkozások különféle elnevezéseivel, amik bekerültek a diáknyelvi szótárakba.  
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III. A diákszleng jellemzői 
 

III.1.Történeti el őzményei 

 

Az “ifjúsági nyelv” elnevezés 1963-ban jelent meg a szakirodalomban, előzményeit 

azonban jóval korábbiak.  

A magyar iskolai nyelv első előfordulását SEBALD HEYDEN nürnbergi iskolamester 

1527-es latin nyelvgyakorló könyvében találhatjuk. Ebben a műben szerepelnek 

SYLVESTER JÁNOS által lefordított lengyel, latin és német párbeszédek, amik köznyelvi 

sémáknak felelnek meg.  

A diákéletre jellemző anekdoták, humoros történetek áthagyományozódtak, ám ez 

elsősorban szóban és nem írásban történt, vagyis kevés bizonyítékkal tudjuk 

alátámasztani ezek meglétét. 

 

Kitűnő regényírónk JÓKAI MÓR Diákok regénye c. könyvében (10. o.) megemlíti az 

ún. csittvári krónikát 1665-től kezdve Sárospatakon írták, s minden nevezetes 

esemény, melyről hallgatni kellett (szerinte innen a “csitt” elnevezés), belekerült. A 

krónika azonban csak egy szólásmondásban maradt fenn: “Ez is a csicsvai könyvbe 

való” ’nagyot hazudott’ jelentéssel. Jókai És mégis mozog a föld! (1872) c. regénye 

elején kifejezéseket ír le a debreceni kollégium diáknyelvéből, MÓRICZHOZ hasonlóan, 

aki a Légy jó mindhalálig-ban (1921) ugyan ezt teszi. (HOFFMANN OTTÓ, Mini-tini 

szótár: 8). 

 

Az első jelentős diákszótárt DOBOS KÁROLYNAK  köszönhetjük az 1898-ban  

megjelent művet, mely A magyar diáknyelv és szótára címet viseli.  

 

BÁRCZI GÉZA az 1930-as években leírja , hogy a diáknyelv és a tolvajok 

nyelvhasználata behatol az alacsonyabb társadalmi osztályok köznyelvébe, melynek 

eredménye argot-val átitatott köznyelv. (TOLCSVAI: Nyr. 112: 399). 

 

Az 1950-es, 60-as évek politikája középpontba helyezte az ifjúság ügyét. Nagy 

jelentőségű KOVALOVSZKY M IKLÓS Az ifjúság nyelvéről című tanulmánya (1963), 

hiszen az ifjúsági nyelv műszavával, bevezetésével foglalkozott (KARDOS TAMÁS–
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SZŰTS LÁSZLÓ, Diáksóder: 18), valamint MATJEVICS LAJOS A vajdasági magyar 

diáknyelv című szótára, mely 1676 szót és kifejezést rögzít és elemez. 

 

Az 1980-as években nyelvművelő kiadványok látnak napvilágot (“Édes 

Anyanyelvünk” című folyóirat). Felhívják a figyelmet az ifjúság nyelvhasználatára  A 

magyar nyelv hete mozgalom előadásai, az anyanyelvi táborok, a győri “Kazinczy”, a 

sátoraljaújhelyi “Édes anyanyelvünk”, a szolnoki Verseghy nyelvművelő verseny, 

valamint a “Szép Szó” mozgalom.  (BACHÁT: MNyTK. 189: 53). Az Anyanyelvápolók 

Szövetsége 1992-ben pályázatot írt ki “Hogyan beszél az ifjúság?” címmel. 

A diákszleng napjainkban is „burjánzik”, és szerintem, amíg fiatalok lesznek a Földön 

mindig is fog.  

 

De miért van szükség egyáltalán diászlengre? A válasz egyszerű: a tanuló fiatalok 

egy csoportot alkotnak, és arra törekednek, hogy ezt kinyilvánítsák, sőt nem titkolják 

felnőttekkel szembeni ellenállásukat sem. Néha úgy érzik, hogy a mindennapok 

szürkeségén csak akkor tudnak felülemelkedni, ha az életet vidámabbá, viccesebbé, és 

ez által színesebbé varázsolják. Szleng szavaikkal teletűzdelt világukban az újszerűség 

érzése uralkodik, az elhasznált szavak helyett ugyanis moderneket alkotnak. 

 

III.2. A diákszleng jellemző vonásai 
 

A diákszleng jellemző vonásait VIDRA ANIKÓ Az ifjúság sajátos nyelvhasználatáról 

című műve segítségével fogom áttekinteni. 

 

A fiatalok nyelvének vannak univerzálisabb, általánosan megfogható sajátosságai. 

Maga a nyelv nem homogén, hiszen csak egymástól elválasztott csoportok nyelvéről 

beszélhetünk. A diákok nyelvhasználata tehát különféle rétegekből áll.  

 

A. Életkori határai: 

Nincs életkorhoz kötve, hiszen az ifjúsági életszakasz merev életkori határai eltűnő 

félben vannak.  

 

Véleményem szerint, a diákok szóhasználatában a serdülőkortól kezdve válik egyre 

gyakoribbá a szleng szavak alkalmazása. Természetesen vannak kivételek, nem ritka 

eset, hogy óvodások, vagy alsó tagozatos iskolás gyerekek szleng kifejezéseket 
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használnak beszédükben. Én mégis úgy vélem, hogy főként az én általam vizsgált 

korosztálytól kezdve válik egyre elterjedtebbé ez a jelenség. 

 

B . A  s z l e n g  s z a v a k  m e g a l k o t á s á n a k  o k a i :  

Csoporthoz való tartozás  

Elkülönülés – feltűnési vágy  

Határozott törekvés a nyelvi normától való elszakadásra. A nyelvi devianciának 

fontos szerepe van a kamaszkori identitáskeresésben is  

 

C. A diákszleng más csoportnyelvekhez való viszonya: 

Legközelebb a tolvajnyelvhez, jassznyelvhez áll  

 

D. Nyelvi szintjei : 

Három fő szintből áll:  

1) a tulajdonképpeni, normatívan szabályozott köznyelvből  

2) saját, kialakulóban lévő és átvett szleng szókincsből 

3) a mindennapi életből ismert köznyelvi trágár szavakból és kifejezésekből. 

 

E. Szókincse: 

Kifejezéskészlete nagyon gazdag, és erőteljesen változik, vagyis az általam már 

említett újszerűség jellemzi  

Játékos, ötletes, vidám, azonban nem ritka a nyelvi trágárság, amely gyakran a 

kommunikációs helyzetek durvaságából fakad.  

 

F. A szókincs tartalmának alakulása: 

Szókincsére az állandó gyarapodás jellemző. Kifejezési formái elvontabbá, 

áttételesebbé válnak, a mondatszerkesztés sajátosságai gyors tempójú asszociációkról 

árulkodnak. 

Az irodalmi nyelv megújulási lehetőségeinek egyik fő forrása.  

A szókincsére jellemző változatosság mellett azonban megjelenik az elszegényedés, 

elszürkülés az élőszóbeli megnyilatkozások nyelvi eszközeiben. 

 

G. A szókincs gyarapodásának módjai: 

1) Szóképzés  
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2) Idegen eredetű szavak átvétele 

3) Lexikai elemek időleges cseréje 

(Vizsgálódásaim során mindhárom módra találtam példákat. ) 

 

III.3. A diáknyelv témakörei 

 

“A diáknyelv iskoláról iskolára mutat némi nyelvjárási különbözetet, alapjában 

megegyezik Magyarországnak minden iskolájában. Ez a diáknyelv természetszerűleg 

csak a diákfogalmakat öleli fel”  (BENEDEK KÁROLY, A mi diákjaink beszédéről) 

BENEDEK KÁROLYhoz hasonlóan vélekedik MIZSER LAJOS is, aki szerint a diákok 

nyelve nem választható el az iskolától. A tanulók rendelkeznek ugyan iskolán kívüli 

szókinccsel is, de ezzel nincs értelme foglalkozni. A diáknyelv témaköreinek 

meghatározásakor öt területet emel ki. (M IZSER LAJOS, A diáknyelv témakörei: Nyr. 

96: 285 – 6) 

1.) Az iskola és intézmény részei 

2.) A tantárgyak és a velük kapcsolatos felszerelések nevei 

3.) Az elégtelen, illetve a bukás megjelölései 

4.) A tanítási órán történt események elnevezései 

5.) Az egyéb, tanórán kívüli tevékenységek 

 

BACHÁT LÁSZLÓ véleménye azonban ettől eltérő. Úgy gondolja, hogy a ’60-as 

évektől egyre kisebb eltérést mutat a diákok, és a nem tanuló fiatalok nyelvhasználata, 

vagyis a diáknyelv szókincsét nemcsak az iskolai életre kell leszűkíteni. Szerinte az 

élet más területeire kiterjedő témaköröket is figyelembe kell venni. BACHÁT ezért már 

nem öt, hanem 10 csoportot különít el: 

1.) Szórakozásra, a fiúk és lányok kapcsolatára utaló diáknyelvi szók 

2.) Társas érintkezésre vonatkozó szavak 

3.) Mindennapi élet fogalmai 

4.) Emberi test részei 

5.) Ruházat 

6.) Beszéddel kapcsolatosak  ~ aki beszél ~ aki mellébeszél 

7.) Közlekedés szavai 

8.) Étkezéssel kapcsolatos szavak 

9.) Testi szükségletek, tisztálkodás 
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10.) Tetszés – nem tetszés – közömbösség kifejezése (Bachát: i.h. 111). 

 

BACHÁThoz hasonlóan én is úgy vélem, hogy a diáknyelv fő témaköre, valóban az 

iskolához, illetve az iskolai élethez kötődik, de más hatásokkal is számolnunk kell. 

Ahogyan HOFFMANN OTTÓ is megfogalmazta: „ A diáknyelvet nem szűkíthetjük le az 

iskolai és a kollégiumi élet szakszlengjére”, hiszen megkérdőjelezhetetlen érintkezésük 

szűkebb és tágabb környezetükkel. 

 

1. Az első témakörnek tehát az i s k o l á t ,  é s  a  h o z z á  k ö tő dő  

é l m é n y v i l á g o t  tekintem. Elsősorban az iskolai személyzethez; a különböző 

tantárgyakhoz, tantárgyi órákhoz, szaktanárokhoz, iskolai helyiségekhez; az órán 

történő cselekvésekhez és helyzetekhez, valamint az osztályzatok elnevezéseihez 

kapcsolódó szavakat. 

Vitathatatlan azonban, hogy az iskola mellett más témakörökben is „jártasak” a 

fiatalok. Az élet különféle területeire jellemző szavak gazdag 

szinonimagyűjteményével találkozhatunk a diákok szóhasználatában. 

 

2. Elsősorban a s z e m é l y e k (lány, fiú, nő, férfi, idős nő illetve férfi), a 

r o k o n o k  (szülők, apa, anya, testvér, nagymama, nagypapa) megnevezései. 

 

3. A t e s t r é s z e kre (haj, fej, fül, szem, orr, száj, mell, has, kéz, láb, ujj, férfi és női 

nemi szervek, far) vonatkozó szavak 

 

4. A k ü l ső  (magas-alacsony, sovány-kövér, szép-csúnya, csinos) é s  b e l ső  

t u l a j d o n s á g o kr a  jellemző (okos-buta, kedves-undok) változatos 

kifejezéskészletet találunk. 

 

5. Ezeken túl azonban érdeklődést mutatnak a bű n ö z é s ,  valamint a t á r s a s á g i  

é l e t  é s  s z ó r a k o z á s (főként az italozás) iránt. 

 

6. A serdülőknél kiemelkedő jelentősséggel bír az u d v a r l á s ,  a  s z e r e l e m ,  é s  

a  d i v a t  (ruha, öltözködés, hajviselet, ékszer), valamint a k ü l ö n f é l e  

j á r mű k k e l ,  a u t ó k k a l kapcsolatos szlengnevek. 

 



 18  

Ezeken a témakörökön kívül más területeken is találkozhatunk diákszlenggel, 

hiszen a tanulók az élet minden területén alkothatnak változatos, találó elnevezéseket 
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IV. A gyűjtött anyag feldolgozása 
 

Vizsgálatom során öt témakörben végeztem felmérést a diákok között: 

s z e m é l y e k ,  r o k o n o k ,  t e s t r é s z e k ,  t u l a j d o n s á g o k ,  illetve az i s k o l a  

t e r ü l e t é r e  vonatkozóan. A kapott szinonimákat a szóalkotási módok, a szavak és 

kifejezések kedveltsége alapján fogom vizsgálni. Két kérdőívet készítettem, melyek 

közül az elsőt egy évvel korábban írattam meg a diákokkal, így a második kitöltésére 

ebben a tanévben került sor. Célom az volt, hogy megvizsgáljam, milyen változások 

következtek be ez alatt az idő alatt.  

 

Második kérdőívemben ugyanazokat a témaköröket vizsgáltam, és ugyanazoknál a 

tanulóknál végeztem felmérést. A nemek közötti különbségeket tekintve az első 

vizsgálat során a tanulók között 35 fiú volt és 42 lány. Az arányokat tekintve tehát a 

lányok csekély többsége érvényesült. A második esetben hét tanuló hiányzott, így 31 

fiú, és 39 lány töltötte ki a kérdőíveket. 

A vizsgált öt témakörben — mindkét esetben — hasonló szinonimákat írtak a 

diákok, vagyis nemek közötti nyelvhasználati különbségre nem találtam példát.  

 

Az egyes témáknál utalok majd az esetleges változások bekövetkeztére, illetve 

lehetséges okaira. Az áttekinthetőség kedvéért táblázatokat készítettem, melyek segítik 

az egyes szleng szavak összevetését. 

 

IV.I. Szóalkotási módok a vizsgált anyagmennyiségben: 
 

Az általam vizsgált adathalmazban többféle szóalkotási módra találtam példákat, 

amelyekre az egyes témakörökön belül külön-külön is utalni fogok.  Fontosnak tartom 

azonban, hogy teljes képet kapjunk, ezért az alábbiakban összefoglalom a 

leggyakrabban előfordulókat. 

 

SZÓALKOTÁSI MÓDOK: 

A vizsgált témakörök szinonimái közül a következő szóalkotási módokra írok 

néhány példát: 

 

1. Külső szóalkotás: 

A) Idegen szók átvétele: 
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az angol nyelvbő l : family ’család (ang. family család)’boy ’fiú’, girl  ’lány’ (ang. 

girl ’lány’), old boy ’idős férfi’ (ang. old boy ’öreg férfi’), man ’férfi’ (ang. man 

’férfi’),  grandmother ’nagymama’ (ang. grandmother ’nagymama’), grandfather 

’nagypapa’ (ang. grandfather nagypapa),  parents ’szülők’ (ang. parents  ’szülők’), 

brutality ’tanár’ (ang. brutality ’brutális’), stupid ’buta’ (ang. buta) stb. 

a német nyelvbő l :  fater ’apa’ (német fater ’apa’) , mutter ’öreg nő’ (német 

Mutter ’anya’) stb. 

a cigány nyelvből:  bula ’lány’ (cigány bul ’fenék, far’), csaj ’lány; nő’ (cigány èhaj 

’lány’), csávó ’fiú, fiatalember, férfi ’ (cigány csávó ’fiú’) stb. 

 

A fiatalok leginkább angol szavakat illesztenek bele szókincsükbe, ez nyilvánvalóan 

összefüggésben áll azzal a ténnyel, hogy az angol nyel egyre nagyobb presztízsre tesz 

szert, így egyre több diák tanulja kötelezően az iskolákba. Természetesen a média 

világának is köszönhető ez a jelenség, hiszen a filmek, reklámok, klipek stb. nyelve 

elsősorban az angol. 

   

B) Nyelvjárási szavak átvétele:  

 

A diákok a következő nyelvjárási szavakat tüntették fel: girnyó ’sovány nő, férfi’, 

girhes ’sovány nő, férfi’ stb. 

 

C) Tolvajnyelvi átvételek:  

 

A legtöbb tolvajnyelvi szó jelentésváltozás nélkül kerül a közszlengbe: pl. bige 

’lány; nő’ 1 . 

 

A cigány nyelv hatása valószínűleg nem közvetlen, hiszen ezek a szavak a 

tolvajnyelv közvetítésével kerültek be a közszlengbe, pl: bula ’lány’, csaj ’lány; nő’ 

 

Az argóból kerültek a diáknyelvbe a következő szavak is: liba ’lány; nő’, maca 

’lány; nő’, spiné ’lány; nő; idős nő’, szatyor ’idős nő’. hapsi ’fiatalember, kisfiú, fiú, 

férfi ’ ( < haver ), hapi ’férfi, fiatalember, fiú’, hapika ’férfi, fiú’, hapek ’férfi ’ ( < 
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hapsi ), krapek ’férfi, fiú’, manus, manusz ’ férfi, fiú, fiatalember ’ ( jelentése a 

tolvajnyelvben 1. ’ember’, 2. ’ismeretlen ember’, 3. ’áldozat, kifosztott’ ), pali 
2’fiatalember, férfi, fiú ’, pasas, pasi ’ fiatalember, férfi’, pofa ’ férfi’, pacák ’ férfi ’, 

ürge ’ fiatalember, férfi’, pók ’ férfi’ (ld. vén kaszapók), szivar (ld. vénszivar)’ férfi’, 

muksó ’fiú, férfi, fiatalember’, srác ’ fiú, férfi, kisfiú, fiatalember’, fickó ’ fiatalember’. 

 

2. Jelentésbeli szóalkotás 

A) Névátvitel 

 

1. Hasonlósági névátvitel: dugó ’alacsony’, tökmag ’alacsony’, boszorkány ’idős nő, 

csúnya,  boszi ’csúnya’. Nem  

 

Külön ki kell emelnünk az elégtelenre használt metaforákat, melyek létrehozása az 

egyes számjegy megfigyelésére épül. Formáját, a rövid kis szárát  figyelembe véve az 

alábbi változatok születtek: vessző, horgászbot, peca, karó,  piszkafa, fa, fásítás, 

szálka. Nem ritka azonban az sem, hogy valamilyen állattal nevezik meg az adott 

tulajdonságot, vagy személyt pl: tehén ’kövér’, disznó ’kövér’, zsiráf ’magas’ sertés 

’kövér’, marha ’hülye’, bika ’férfi’,  mamut ’kövér’. 

 

A hasonlóságon alapuló névátvitelhez tartozik még a, virgács ’láb’, vitorla 

’fül’ csataló ’idős nő, vagy férfi’, cérna ’sovány, cérnaszál ’sovány’, tök ’fej’, tojás 

’fej’, nádszál ’sovány’, szalmaboglya ’haj’ csontváz ’sovány, csontbőr ’sovány’, 

röntgengép ’sovány’, deszka ’sovány, fogpiszkáló ’sovány, gereblye ’sovány, giliszta 

’sovány’, gyufaszál ’sovány’, karó ’sovány’, pálca’’sovány , piszkafa ’sovány, ropi 

’sovány, szálka ’sovány nő’, duda ’női mell’, szénakazal ’haj’, golyó (ld. zsírgolyó, 

hájgolyó) ’kövér’, hordó ’kövér, húsgombóc, zsírgombóc, hájgombóc ’kövér, labda 

’kövér’, torony ’magas’, felhőkarcoló’magas’  Kínai Nagy fal’magas’, colos’magas’, 

colostok ’magas’, csáp ’kéz’, csülök ’kéz, láb’, fonnyadt ’sovány’, gerenda ’magas’, 

gólyaláb ’magas’,  hegy  ’magas’, lökhárító ’fenék’, madárfészek ’haj’, mancs ’kéz’, 

nyúlgerinc ’sovány’, óriás ’magas’, óratorony ’magas’, szörnyeteg, szörny ’csúnya’, 

parabola ’fül’ stb. 

 

B. Érintkezési névátvitel: 

                                                 
2
 A tolvajnyelvben ’ tapasztalatlan embert jelent. 
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Ide sorolhatók többek kötött az alábbi szavak: pisis ’alacsony’ (kislány), kuki ’fiú, 

ráncos ’idős nő’ narancsbőrös ’kövér,’ lófarok ’ haj, tejtároló ’női mell’, tőgy ’női 

mell’, ujjtartó ’kéz’stb. 

 

a) Jelentésátvitel a szavak mondatbeli érintkezése alapján: csontbőr (<:csont és bőr) 

stb. 

 

b) Összetett jelentésváltozás: Gyakori a rajzfilmekből, vagy más médiákból, a 

közvetlen környezetből való hasonlóságon alapuló névátvitel pl: pöttömpalkó 

(népmesei alacsony figura), szörnyella (<: 101 kiskutya című rajzfilm csúnya hősnője), 

törpilla, törppicur (<: A Hupikék Törpikék c. rajzfilm alacsony szereplői),  Zsákos 

Frodó (<: A Gyűrűk ura trilógia alacsony hőse). Ilyen összetett jelentésváltozáson 

mentek keresztül az ezredes ’igazgató’, felügyelők ’szülők’, tizedes ’tanár’ szavak is. 

 

3. Alaki szóalkotás 

A) Szóösszetétel: 

 

Szerves összetételek 

 -  Alárendelők:  

kiscsaj ’kislány; lány’, kiscsávó ’fiú, férfi’,  kissrác ’fiú, férfi’, kishere ’alacsony’, 

cicababa ’szép’, nagyfater ’nagypapa’, piszkafaláb ’magas’, nagymuter ’nagymama’, 

nagyfej ’okos’, nagytermetű ’magas’,  öregcsaj ’idős nő’, öreglány ’idős nő’, 

öregmama ’nagymama’, öregtata ’idős férfi’, öregszivar ’idős férfi, tapsifül ’fül’, 

nagyapa’, tökfej ’fej’, öregtata ’idős férfi’, öregkrapek ’idős férfi’, ősmuter 

’nagymama’, ősfater ’nagypapa’ vénasszony ’idős nő’, vénlány ’idős nő’, 

csontkollekció ’sovány nő’, égimeszelő ’magas’, csupaháj ’kövér nő’, lapátfül ’fül’, 

hájpacni ’kövér nő’, hájtömeg ’kövér nő’, zsírpacni ’kövér nő’, nagyfőnök ’igazgató’, 

hónajcirkáló ’alacsony’, nyomigyerek ’csúnya’, porbafingó ’alacsony’, okostóni ’okos’ 

IQ-nuku,  IQ-light, IQ- zsák ’buta’ stb. 

 

-  Mellérendelők: 

Ikerítés: cicamica ’szép’, cickó-mickó ’női mell, sejhaj ’fenék’, digi-dagi  

’kövér’stb.  
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B) Szóképzés: 

 

1. Deverbális nomenképzők: 

-t, -tt: pl. fonnyadt ’idős nő’, ’ dagadt ’kövér’,  

-ék: pl. dagadék  ’kövér’, okádék ’csúnya’ 

 

2. Denominális nomenképzők: 

 

-i: pl. dagi ’kövér’, röfi kövér’, 

-i + -ka/-ke: pl. hölgyike ’nő, lány’, fiúka ’fiú’, csajszika ’lány’, mamika 

’nagymama’ bácsika ’idős férfi’, pasika ’fiú’, pálcika ’sovány ’, papika ’nagypapa’ 

stb. 

-szi: csajszi ’ lány, nő’ stb. 

-es: testes ’kövér’ 

-ek: pasek, hapek ’fiú’ 

-ó + -ka/-ke: pl. csávóka ’fiú’ stb. 

-ci + -ka/-ke: nőcike ’lány, nő’ stb. 

-ka/-ke: lányka ’kislány’, nénike ’öreg nő’,  csajszicska ’lány’, öcsike ’testvér’, 

tudóska ’okos’, okoska ’okos’ 

-kó: peckó ’egyes’ 

-s:, pasas ’fiú, férfi’, pisis ’alacsony’, trottyos ’idős nő, férfi’, úszógumis ’kövér’ 

csontos ’sovány’, tökös ’fiú’ hájas ’kövér’,  

-ú/-ű: vakondszájú ’csúnya’ 

      -ci: nőci ’lány; nő’, anci ’anya’, apci ’apa’ stb. 

-csi: tancsi ’tanár’ 

-kó: spinkó ’nő; lány’ stb. 

-ó: anyó ’idős nő’ , apó idős férfi’stb. 

-us + -ka/-ke: mamuska ’nagymama’, papuska ’nagypapa’ stb. 

-ság/-ség: vénség ’öreg nő’, véznaság ’sovány ’, rémség ’csúnya’stb. 

-atlan/-etlen: tudatlan, eszetlen ’buta’ 
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4. A szóalkotás ritkább módjai 

 

a) Szócsonkítás: tanárné’ ’tanár néni’, tanárbá’ ’tanár bácsi’, nyany ’nyanya’ báty 

’testvér’ 

 

b) Képző elvonása: rinya ’nő’, boszorka (ennél a szónál a szlovák bosorka szó 

visszakölcsönzése is szóba jöhet) ’öreg nő’, piszka ’sovány nő’, brutál ’kövér nő’. 

 

c) Ragrögzülés: 

A megszólításként használt szavakban az egyes szám első személyű birtokos 

személyrag szokott rögzülni: öreganyám ’öreg nő’. 

 

d) Köznevesülés: 

Pl. pöttömpalkó, törppicur, törpilla, zákosfronó stb. 

 

5. A fogalom megnevezése szószerkezettel 

 

Jelzős szintagmák: öreg banya ’öreg nő’, öreg krapek ’idős férfi’, öreg szivar ’idős 

férfi’, vén banya ’idős nő’, vén boszorka ’idős nő’, vén boszorkány ’idős nő’, , vén csaj 

’idős nő’, vén csataló ’idős nő, férfi’, vén csotrogány ’idős nő, férfi’, vén szirén ’idős 

nő’ ,vén szar ’idős nő’, vén szatyor ’idős nő’ , vén szivar ’idős férfi, vén pinanyaló ’idős 

férfi’, vén kurva ’öreg nő’, vén spiné ’öreg nő’, vén trotty ’idős nő, férfi’, vén trottyos 

vén csont 1. ’idős nő’2. ’idős férfi, ’vén csotrogány ’idős nő, férfi’, vén fasz ’idős férfi’ 

vén kaszapók ’idős férfi’ stb. 

 

IV.I.  A kérd őívekben vizsgált témakörök: 

 

Az első vizsgált témakör: 

 

S Z E M É L Y E K :  

E témakörön belül hat szóra kerestem szinonimákat: a  nő ,  a  f é r f i ,  a  l á n y ,  a  

f i ú ,  a z  i dő s  nő ,  é s  a z  i dő s  f é r f i  s z a v a k r a .   
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A f é r f i  szóra mindkét évben 27 szinonimát írtak le a diákok, melyek közül az első 

felmérésben legnépszerűbbek a pasi, a krapek és a fickó szavak voltak. Érdekes, hogy a 

f é r f i  és a  f i ú  szóalakok között nem állítottak fel erős falat a tanulók, hiszen a fiú 

kifejezésre is a pasi változatot közölték a legtöbben.  

 

Egy év elteltével a diákok körében a pasi szó mellett a két legkedveltebb alak a 

csávó, és az ember volt. Háttérbe szorult a krapek és a fickó kifejezés, olyannyira, hogy 

a hetven adatközlőből mindössze hatan írták az utóbbi, és egyetlen diák az előbbi 

kifejezést. Kérdésemre válaszolva a gyerekek kifejtették, hogy egyre közkedveltebbé 

vált számukra a csávó alak. A krapek kifejezés, és a fickó forma kicsit színtelenné, 

már-már mindennapossá vált a fiatalok körében, ezért háttérbe szorultak.   

 

Ugyanez elmondható a nő  és a l á n y  esetében is, hiszen a nő r e  érkezett 16 

szinonima közül a csaj volt a legkedveltebb (a 77 diák közül 29), és a l án y  szóra is 

ezt a szinonimát írták a legtöbben.  

Az i dő s  nő r e  28, míg az i dő s  f é r f i r a  35 szinonimát találtak. Ezek közül az 

idős nőre nyanya, az idős férfira a tata változat volt a legnépszerűbb.  

 

NŐ: 

 
Erre a szóra az első kérdőív esetében 16 szinonimát írtak a gyerekek, míg egy évvel 

később csak 11-et.  Legkedveltebbnek mindkét évben a nőci, csaj, asszony alakok 

bizonyultak, ezek a változatok találhatóak az első három helyen. Az említett 

kifejezések már rögzültek nyelvünkben, nem kizárólag a diákok használják, más 

korosztályok körében is népszerűek.  

 

A kérdőívekből nyilvánvaló, hogy a tanulók nemcsak szleng szavakkal illetik a 

nőket, néha semleges, sőt udvarias formulákat is használnak rájuk, pl.: hölgy, néni. 

Találhatunk azonban  olyan alakokat is, amelyek minősítő jelleggel bírnak pl. kurva, 

vagy bombázó. Ezek a szavak természetesen nem minden nőre vonatkoznak, a tanulók 

mégis szinonimaként alkalmazzák őket.  

Gyakoriak azok a megnevezések is, amelyeket többnyire csak egy-egy diák említett 

meg. Ezek nem széles körben elterjedt alakok, nem mindennapos a használatuk, bár a 

legtöbb tanuló által ismertek, pl. bige, baba, kuffer, nőstény.  
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HOFFMANN OTTÓ szerint a fent említett bige szó, hasonlóan a bukszához egyszerű 

szimbólumnak tekinthető, az első kérdőívben használt bombázó szó pedig a német 

eredetű a Bomber (bombázó, gép) szóval mutat rokonságot.  

 

A szóalkotási módokat tekintve találhatunk még egyszerű becézett alakot, pl. nőci, 

vagy ennek kicsinyítő képzős alakját: nőcike. A csaj szóalakhoz köthető a csajszi 

változat, amely szintén hasonló jellegű. 

 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második 

kérdőív esetében: 
csaj 29 (37.66%) nőci 25 (35.71%) 
nőci 22 (28.57%) csaj 21 (29.99%) 

asszony 15 (19.48%) asszony 11 (15.71%) 
hölgy 12 (15.58%) hölgy 7 (9.99%) 
lány 10 (12.98%) maca 6 (8.57%) 
néni 9 (11.68%) néni 5 (7.14%) 

csajszi 2 (2.59%) muff 5 (7.14%) 
nőcike 2 (2.59%) bébi 4 (5.71%) 
maca 2 (2.59%) bige 3 (4.28%) 
kurva 2 (2.59%) pipi 3 (4.28%) 
liba 1 (1.29%) buksza 1 (1.43%) 

bombázó 1 (1.29%) pina 1 (1.43%) 
nőstény 1 (1.29%)    
kuffer 1 (1.29%)    
bige 1 (1.29%)    
baba 1 (1.29%)    

 

FÉRFI 

A férfi szóra vonatkozó szinonimák közül az első kérdőívben a pasi, krapek, illetve 

fickó alakok voltak a legkedveltebbek. Egy évvel később változás következett be: bár 

az első helyen még mindig a pasi szó szerepel, a második és az azt követő változat 

módosult. A krapek helyett a pasas, míg a fickó helyett az ember szó élvez elsőbbséget. 

Itt szeretném megemlíteni, hogy Sárrétudvariban, és környékén, gyakori jelenség, hogy 

az ember szót csak férfiakra használják. Ez egyfajta jelentésszűkítésként fogható fel. 
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Az első helyen szereplő pasi alakhoz köthető a pasas, pasek változat. Hasonló 

módon jöhetett létre a hapsi hapek, kifejezés is. Ezek közül az előbbi változat mindkét 

évben szerepelt, míg az utóbbi csak a 2005-ös felmérésben. A hapsi alak tehát sokkal 

kedveltebb a hapek, vagy hapi  szavaknál. 

A kérdőívben szintén népszerű a csávó kifejezés, amely az argó közvetítésével 

került be a diákok nyelvébe. Eredetét tekintve, hasonlóan a gádzsó szóhoz, a cigány 

nyelvből származik. Az ötödik helyen található csákó szó pedig a csávó alakból alakult 

ki szótorzítással. 

A két kérdőív összevetésekor feltűnhet, hogy szerepelnek olyan alakok, amelyeket 

többnyire csak egy ember tűntetett fel, pl. muksó, pali. 

A fenti változatok közül  elsőként kiemelném a pali szót, amely egy utónév (Pál- 

Pali) köznevesült formája, eredeti jelentése a tolvajnyelvben ’tapasztalatlan fiú’.  

A muksó, manus szavak mindkét évben előfordultak, bár egyik esetben sem tartoztak a 

legkedveltebbek közé, mindkettő jelentése  ’ fiú, férfi, fiatalember’. 

A második kérdőívben szereplő szinonimák száma jóval kevesebb, mint az első 

esetben; összesen 14. Új szinonimaként jelennek meg az ipse, és a pók szavak. Az ipse 

szó jelentése a tolvajnyelvben: ’nem bűnözők közé való’. Természetesen a diákok nem 

ilyen értelemben használják, hanem férfi, fiatalember megnevezésére. 

A tanulók által leírt szinonimák között találhatunk példát állatok nevével történő 

megnevezésre is, pl. ürge, pók, bika. Nehéz meghatározni a hasonlóságot a pók, ürge 

és a férfi között, hiszen látszólag nem sok közös vonás fedezhető fel ezen állatok, és az 

ember között. Ezzel ellentétben a bika valószínűleg az erő megtestesítőjeként jelenik 

meg, így válhatott a férfi szinonimájává. 

 

 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
pasi 27 (35.65%) pasi 23 (32.86%) 

krapek 17  (22.08%) pasas 15 (21.43%) 
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fickó 17 (22.08%) ember 10 (14.28%) 
hapsi 11 (14.29%) hapsi 10 (14.28%) 
csávó 11 (14.29%) csávó 10 (14.28%) 
faszi 8 (10.39%) bácsi 6 (8.57%) 
pasas 7 (9.09%) úrfi 1 (1.43%) 
ember 6 (7.79%) csávó 1 (1.43%) 

fiú 5 (6.49%) manus 1 (1.43%) 
srác 5 (6.49%) tag 1 (1.43%) 
bácsi 4 (5.19%) pók 1 (1.43%) 
pacák 4 (5.19%) pali 1 (1.43%) 
hapi 4 (5.19%) muksó 1 (1.43%) 

hapek 3 (3.89%) ipse 1 (1.43%) 
csákó 3 (3.89%)    

úr 3 (3.89%)    
ürge 3 (3.89%)    

kiscsávó 2 (2.59%)    
koma 2 (2.59%)    
muksó 1 (1.29%)    
manus 1 (1.29%)    
bika 1 (1.29%)    
pali 1 (1.29%)    
hím 1 (1.29%)    

pasek 1 (1.29%)    
csálesz 1 (1.29%)    

tag 1 (1.29%)    
 

LÁNY 

 
A két vizsgálódás összehasonlítása során megállapíthatjuk, hogy a lány szóra 

vonatkozó szinonimák közül a csaj, és csajszi alakok a legnépszerűbben a fiatalok 

körében. A megkérdezett tanulók többsége mindkét évben ezt a két alakot részesítette 

előnyben. A csaj szó, egyébként, idegen, cigány szó átvétele, melynek változatai: 

csajszi, kiscsaj, csajszika, csajszicska. 

 

A második vizsgálatban új változatok is feltűntek, pl. szuka, pipi. Ez a két szóalak 

állatok megnevezésére alkalmas. A szuka jelentése nőstény kutya, míg a pipi tyúkra, 

csirkére vonatkozik. Szinonimaként történő alkalmazásuk lehetséges oka, a nemi jelleg 

azonossága, illetve a pipi esetében korra való utalás. 

 

A témakör elején már említettem hogy a diákok gyakran ugyanazokkal a 

szinonimákkal jelölik a nőt, illetve a lányt. Ilyen közöz alak, pl. csaj, maca. 
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A lány fiatalabb korára utalnak azzal, hogy a szavak elé helyezik a ’kis’, illetve ’mini’ 

jelzőt, pl. kiscsaj, kislány, kisnő, minilány. 

 

Szóalkotási módokat tekintve gyakran fordulnak elő kicsinyítő képzős formák, pl. 

lányka, lyányka.  

A lyányka alak, hasonlóan a kölökhöz népies forma. Kicsit paradoxnak tűnik, hogy a 

diákok szóhasználatában helyet kapó modern szavak, és szleng változatok mellett 

népies szinonimákat is találunk. Szerintem azonban ez egyáltalán nem ellentmondás, 

hiszen a diákok szókincsébe nemcsak szleng szavak tartoznak, így helyet kaphatnak, 

többek között, népies változatok is. 

 

A lányra használt szinonimák közül kiemelném még a fruska szót, amely - 

hasonlóan a már említett pali alakhoz - kapcsolatba hozható a Fruzsina utónévvel,. A 

Fruzsina utónév ugyanis görög eredetű, jelentése öröm. Becézett változata a Fruska, 

melynek köznevesült formája a fruska 'virgonc serdülő leány’. 

 

A nő szóra érkezett változatokhoz hasonlóan itt is találtunk durva kifejezést, pl. 

kurva, ribanc bár ezeket a változatokat csak szórványosan használják szinonimaként.  

Ezen túl előfordul idegen nyelvből származó alakok is, pl. girl  ’lány’, illetve van példa 

a lány női nemi szervvel történő megnevezésére is, pl. muff, punci. 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
csaj 41 (53.25%) csaj 47 (67.14%) 

csajszi 23 (29.87%) csajszi 24 (34.29%) 
kiscsaj 9 (11.69%) fruska 3 (4.28%) 
csitri 6 (7.79%) szuka 3 (4.28%) 

kislány 4 (5.19%) nő 3 (4.28%) 
lányka 2 (2.59%) minilány 2 (2.86%) 
kurva 2 (2.59%) csajzicska 2 (2.86%) 
bige 2 (2.59%) lyányka 2 (2.86%) 

csajszika 1 (1.29%) muff 2 (2.86%) 
fruska 1 (1.29%) bula 1 (1.43%) 
hölgy 1 (1.29%) kisnő 1 (1.43%) 
girl  1 (1.29%) kiscsaj 1 (1.43%) 

leány 1 (1.29%) pipi 1 (1.43%) 
csajszicska 1 (1.29%) ribanc 1 (1.43%) 

bula 1 (1.29%) girl  1 (1.43%) 
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maca 1 (1.29%) punci 1 (1.43%) 
 

FIÚ: 

 
A 2005-ös vizsgálatban a tanulók 21 szinonimát írtak a fiú szóra, egy évvel később 

17 változatot közöltek. A két kérdőív összehasonlítása során megállapítottam, hogy 

népszerűségükből nem vesztettek a srác, pasi, csávó alakok, sőt a srác kifejezést a 

második felmérésben többen választották, mint az elsőben.  

A csávó szó, és a krapek változat is a tolvajnyelvből került a diákok nyelvébe, 

jelentése: ’férfi, fiú’. 

 

Akadtak azonban olyan változatok is, melyek egy éve még nem szerepeltek, pl. pali, 

strici, hím. Ezek az alakok - a felmérés alapján - ma sem közkedveltek, hiszen csak 

egy-egy tanuló említi meg őket.  

Különös, hogy a strici szót a fiú szinonimájaként említik. Talán összefügghet azzal a 

durva szóhasználattal, amely révén a nő megnevezésére a kurva változatot használják. 

Egyfajta párhuzam állítható fel a két szinonima használata között.  

 

A faszi, kuki, tökös alakok egyértelműen szexuális vonatkozásúak, hiszen a férfi 

nemi szerv megnevezéséhez köthetők. Kiemelném ezek közül a kuki kifejezést, ami az 

illető korára utal, vagyis a fiatalságára.  

 

A szexuális vonatkozású alakok mellett semleges töltetű, kicsit távolságtartónak 

ható, kifejezések is találhatók a táblázatban, pl. hím, gyerek. A gyerek változat mellett 

előfordul még a kölyök szinonima is, ami kicsit pejoratív változatként jelenik meg. 

Ennek népies formája, a kölök, a második felmérésben fordult elő. A gyerek, kölyök, 

kölök alakok sem alkalmazhatóak férfiakra és fiúkra egyaránt, hiszen érezhető e 

változatok korbeliségre való nyílt utalása.  

 

A lányra használt girl  párja a boy is használatos a fiú megnevezésére. Érdekes 

azonban az a jelenség, hogy a nőre, illetve a férfira nem szoktak angol megfelelőket 

használni, illetve ezek az alakok nem elterjedtek.  
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Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második 

kérdőív esetében: 
srác 23 (29.87%) srác 30 (42.86%) 
pasi 22 (28.57%) pasi 24 (34.29%) 

csávó 7 (9.09%) csávó 12 (17.14%) 
hapsi 5 (6.49%) pali 5 (7.14%) 
gyerek 5 (6.49%) gyerek 4 (5.71%) 
fickó 4 (5.19%) tökös 3 (4.28%) 

kölyök 4 (5.19%) hapsi 3 (4.28%) 
csákó 3 (3.89%) fickó 3 (4.28%) 

kicsávó 2 (2.59%) csákó 2 (2.86%) 
krapek 2 (2.59%) kiscsávó 2 (2.86%) 
fiúka 2 (2.59%) kölök 1 (1.43%) 
hapek 2 (2.59%) boy 1 (1.43%) 
pasek 2 (2.59%) skac 1 (1.43%) 
pasika 2 (2.59%) hím 1 
kissrác 1 (1.29%) faszi 1 (1.43%) 
ürge 1 (1.29%) pöcs 1 (1.43%) 

csülök 1 (1.29%) strici 1 (1.43%) 
faszi 1 (1.29%)    
tökös 1 (1.29%)    
kuki 1 (1.29%)    
boy 1 (1.29%)    

 

IDŐS NŐ 

 

Mindkét általam vizsgált évben a nyanya kifejezés volt a legkedveltebb szinonima 

az idős nőre. A két kérdőívre adott válaszok összevetése alapján kijelenthetem, hogy 

az igazán közkedvelt kifejezések továbbra is az első helyeken találhatóak.  

 

Vannak azonban olyan változatok, amelyek nem szerepelnek a második 

felmérésben, illetve akadnak olyanok is, amelyek új szinonimaként jelennek meg. 

Az első kérdőív esetében még megjelölték a tanulók többek között a mama alakot is, 

ezzel szemben a másodikban nem, viszont helyet kaptak e kifejezés módosult 

változatai;  mumi, illetve  mamus. 

Szintén nem szerepel a második felmérésben a bigmutter sajátos szóösszetétel, ami 

két idegen nyelvből került át a nyelvünkbe; az angolból, és a németből, hiszen a ’big’ 

angol, míg a ’mutter’ német kifejezés.  
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E témakörben megjelenő szavak kapcsán már láthattuk, hogy a korbeli 

különbségeket gyakran konkrét jelzőkkel érzékeltetik. Az idős nő esetében szintén 

gyakori a szinonimákhoz kapcsolt vén, valamint öreg melléknév. 

Az első kérdőív esetében ez a két jelző magát a jelzett szót jelölte, vagyis metaforaként 

jelent meg. Egy évvel később a diákok főként olyan kifejezéseket használtak, 

melyekben előtagként szerepelnek, pl. vénszatyor, vénspiné, vénmuff, véntrotty,, 

öregasszony. 

 

A korra azonban másféle utalásokat is találhatunk. Gyakori többek között az idős nő 

boszorkányként, bosziként, esetleg anyókaként való megnevezése. (Szerintem ezek 

mesei, népmesei motívumként is értelmezhetőek.) 

Az idő múlására vonatkoznak még a ráncos, fonnyadt, aszalt szavak is, melyekhez 

burkolt szexuális utalás járul, hasonlóan a pókhálós kifejezéshez, amit elsősorban az 

idős nők nemi szervének megnevezésére szoktak alkalmazni. 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
nyanya 31 (40.26%) nyanya 24 (34.29%) 

néni 21 (27.27%) öregasszony 23 (32.86%) 
öregasszony 17 (22.07%) néni 19 (27.14%) 
vénasszony 8 (10.39%) vénszatyor 12 (17.14%) 

mama 7 (9.09%) banya 3 (4.28%) 
véntrotty 6 (7.79%) nyanyuska 3 (4.28%) 
öreglány 4 (5.19%) asszony 2 (2.86%) 
nénike 4 (5.19%) nénike 2 (2.86%) 

mamesz 3 (3.89%) mumi 2 (2.86%) 
vén csontos 2 (2.59%) fonnyadt 1 (1.43%) 
vén nyanya 2 (2.59%) aszalt 1 (1.43%) 

banya 2 (2.59%) pókhálós 1 (1.43%) 
vénszatyor 2 (2.59%) vénasszony 1 (1.43%) 

vénség 1 (1.29%) mamus 1 (1.43%) 
vén 1 (1.29%) öreganyó 1 (1.43%) 
öreg 1 (1.29%) spiné 1 (1.43%) 

öreganyó 1 (1.29%) boszi 1 (1.43%) 
boszorkány 1 (1.29%) vénnőci 1 (1.43%) 

hölgy 1 (1.29%) vénszar 1 (1.43%) 
mami 1 (1.29%) vénmuff 1 (1.43%) 
nyany 1 (1.29%) öregszirén 1 (1.43%) 

vénszirén 1 (1.29%) öregcsajszi 1 (1.43%) 
vénszar 1 (1.29%) öreglány 1 (1.43%) 
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vénspiné 1 (1.29%) matróna 1 (1.43%) 
nagyanyó 1 (1.29%) anyóka 1 (1.43%) 
trampli 1 (1.29%) véntrotty 1 (1.43%) 
ráncos 1 (1.29%) boszorka 1 (1.43%) 

bigmutter 1 (1.29%)    
 

IDŐS FÉRFI 

 

A 2006-os felmérésben jóval kevesebb változatot írtak az idős férfi szóra a diákok. 

Legkedveltebb szinonimák mindkét esetben a tata, bácsi, öregember formák voltak.  

A legtöbb diák tehát ezeket a kifejezéseket használja a leggyakrabban. E három alak 

közül kiemelném a bácsi változatot, amit a „legkedvesebb” szinonimának tartok a 

felsoroltak közül, hiszen e megnevezésben semmi sértő vonás nem fedezhető fel.  

Ezzel ellentétben találhatóak olyan szavak is, melyek durva módon nevezik meg az 

idős férfit, pl. öregfószer, vagy véntrottyos.  

 

Az idős férfi szóra használt kifejezések közül felhívnám a figyelmet a gádzsó, 

krapek szavakra, melyeket inkább a férfi szinonimáiként használunk. 

 

Az idős nőre alkalmazott pókhálós kifejezéshez hasonlóan az idős férfi ra is 

alkalmaztak szexuális jellegű jelzőt és utalást, pl. lankadt, pénszivar. Az utóbbi 

kifejezés valószínűleg a pénisz ’férfi nemi szerv’, illetve a szivar szavak 

összevonásából keletkezett. 

 

Szintén hasonló vonásként említhető az öreg, illetve a vén szavak összetételben 

történő használata, pl. véncsataló, véntrotty, öregfószer. Ezeknek a mellékneveknek 

megtalálható az angol megfelelője is, az ’old’ szó, pl. oldman, oldboy. 

A nagypapa, papa, papi, papaesz kifejezések is az idős korra vonatkoznak. Érdekes 

vonás, hogy ezek a szinonimák használatosak a nagypapa megnevezésére is. 

 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második 

kérdőív esetében: 
tata 28 (36.36%) tata 28 (39.99%) 
bácsi 14 (18.18%) öregember 18 (25.71%) 
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öregember 13 (16.88%) bácsi 17 (24.29%) 
véntrotty 8 (10.39%) véncsataló 5 (7.14%) 

papa 6 (7.79%) öregapó 4 (5.71%) 
bácsika 4 (5.19%) véntrotty 4 (5.71%) 
vénfasz 4 (5.19%) oldman 3 (4.28%) 
oldboy 2 (2.59%) öregfószer 3 (4.28%) 

idős bácsi 2 (2.59%) vénapó 2 (2.86%) 
véntrottyos 2 (2.59%) véntrottyos 2 (2.86%) 

öreg 2 (2.59%) apóka 2 (2.86%) 
véncsotrogány 2 (2.59%) gádzsó 1 (1.43%) 

vénember 2 (2.59%) pénszivar 1 (1.43%) 
vén csataló 2 (2.59%) lankadt 1 (1.43%) 

krapek 2 (2.59%) papi 1 (1.43%) 
vénség 1 (1.29%) papa 1 (1.43%) 

úr 1 (1.29%) papesz 1 (1.43%) 
öregszivar 1 (1.29%) papika 1 (1.43%) 

vénkaszapók 1 (1.29%) nagypapa 1 (1.43%) 
öregúr 1 (1.29%)    

vénkrapek 1 (1.29%)    
nagyapó 1 (1.29%)    
papesz 1 (1.29%)    

öregapó 1 (1.29%)    
öregkrapek 1 (1.29%)    

papi 1 (1.29%)    
öregpapa 1 (1.29%)    
öregtata 1 (1.29%)    
vénszar 1 (1.29%)    

öregbácsi 1 (1.29%)    
vénszivar 1 (1.29%)    
bigfather 1 (1.29%)    
véncsont 1 (1.29%)    
öregapa 1 (1.29%)    

grandfater 1 (1.29%)    
 

ROKONOK: 

A fiatalokra közvetlen környezete hat a leginkább, és ez a közeg formálja őket a 

legjobban. Úgy gondolom, nélkülözhetetlen a családon belül használt elnevezések 

vizsgálata, ezért e témakörben szintén hat szóra (an y a ,  a p a ,  s z ü lő k ,  t e s t v é r ,  

n a g y m a m a ,  n a g y p a p a ) vártam megfelelő változatokat a tanulóktól.  

Ezek közül a testvérre, a nagymamára, és a nagypapára érkezett a legtöbb 

szinonima.  
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A nagymamára és a nagypapára használt rokon értelmű szavak között több 

olyat is találtam, amelyeket a tanulók az idős hölgyre, illetve férf ira használtak. 

Ilyenek, pl. a mama, nagyanyó, mami, valamint a tata, öregapó, és a papi változatok  

 

ANYA: 

 

Az anya szóra írt szinonimák közül az anyu, anya, muter kifejezések a 

legnépszerűbbek, illetve ezek becézet változatai, pl. anyu, anyuci, anyuka.  

A diákok, a becézett alakok mellett, használnak rövidítéseket is, pl. mum, anci, ani. 

Érdekes, hogy párhuzamot tudunk állítani az utóbbi két változat, és az Anikó utónév 

becézése között. 

 

A táblázatból látható, hogy a tanulók többsége nemcsak szleng szavakat használ az 

anya rokon értelmű megnevezésére. Kivételt képez az ős, és a muter német eredetű 

alak.  

Véleményem szerint az általam vizsgált rokonsági fokok mindegyikére igaz ez a 

kijelentés. 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
anyu 37 (48.05%) anya 46 (65.71%) 
muter 32 (41.56%) muter 33 (47.14%) 
anyuci 16 (20.78%) anyuka 17 (24.29%) 
anya 15 (19.48%) anyuci 15 (21.43%) 

anyuka 12 (15.58%) mama 1 (1.43%) 
anci 4 (5.19%) anyus 1 (1.43%) 
ős 4 (5.19%) anyuska 1 (1.43%) 

édesanya 2 (2.59%) anci 1 (1.43%) 
mama 2 (2.59%) ancika 1 (1.43%) 
mami 1 (1.29%) ani 1 (1.43%) 
anyus 1 (1.29%) ős 1 (1.43%) 

anyuska 1 (1.29%) mum 1 (1.43%) 
   mumi 1 (1.43%) 
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APA: 

 

Az apa szóra írt szinonimákra is igaz a fent említett megállapítás, miszerint ritka a 

szleng kifejezésekkel történő megjelölés.  

Megjelenik azonban a muter német nyelvből átvett szó párja, a fater alak, valamint 

feltűnik még az angol nyelvből kiemelt dad forma. 

 

Átfedéseket fedezhetünk fel az apára, nagyapára, és idős férfira vonatkozó alakok 

között, pl. a papi, papa, papus szavak közös szinonimák.  

 

Érdekes azonosság az öreg jelző alkalmazása, hiszen az idős férfi mellett az 

apára is használják ezt az azonosítást. 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 

apu 43 (55.84%) apu 40 (57.14%) 
fater 37 (48.05%) fater 36 (51.43%) 
apa 11 (14.29%) apuci 15 (21.43%) 

apuka 7 (9.09%) apuka 11 (15.71%) 
apci 4 (5.19%) apci 4 (5.71%) 
apuci 4 (5.19%) ős 4 (5.71%) 
ős 3 (3.89%) apa 4 (5.71%) 

papa 1 (1.29%) dad 1 (1.43%) 
papi 1 (1.29%) édesapa 1 (1.43%) 
apus 1 (1.29%) apus 1 (1.43%) 

hapuci 1 (1.29%) öreg 1 (1.43%) 
édesapa 1 (1.29%)    
papus 1 (1.29%)    

öregszivar 1 (1.29%)    
 

SZÜLŐK: 

 

Az apa, és az anya közös megnevezésére használt változatok közül az ősök 

kifejezést írták mindkét évben a legtöbben (az első esetben 36-an, míg a másodikban 

tízzel többen, 46-an). Ehhez képest a többi alak nem közkedvelt.  
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A diákok saját bevallásuk szerint a szülőket inkább külön-külön nevezik meg, ezért 

fordulhat elő az anyámék, apámék, illetve az ezeknek megfelelő muterék, faterék 

forma.  

 

Az előző szavak vizsgálata révén, már megállapítottuk, hogy a diákok gyakran 

használnak más nyelvből származó szavakat, kifejezéseket. A német mellett az angol 

nyelv hatása itt is érezhető, erre példa a parents kifejezés, amely a szülők angol 

megfelelője. 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
ősök 36 (46.75%) ősök 46 (65.71%) 

szülők 14 (18.18%) öregék 3 (4.28%) 
család 2 (2.59%) apámék 3 (4.28%) 

fater és muter 2 (2.59%) gyereknevelők 3 (4.28%) 
parents 2 (2.59%) ayámék 3 (4.28%) 
felnőttek 1 (1.29%) nevelők 2 (2.86%) 
family 1 (1.29%) muterék 1 (1.43%) 

felügyelők 1 (1.29%) parents 1 (1.43%) 
öreg szivarok 1 (1.29%) faterék 1 (1.43%) 

anyáék 1 (1.29%)    
 

TESTVÉR: 

 

Erre a szóra az első kérdőív kitöltői kettővel több változatot közöltek, mint az egy 

évvel később nyilatkozók. Jelentős különbséget nem fedeztem fel az összehasonlítás 

során. A legszimpatikusabb, legtöbbet használt formák mindkét esetben a tesó, hugi, 

öcsi, szavak voltak.   

 

Találhatunk olyan alakokat, melyek mindkét évben szerepeltek a kitöltött 

kérdőívekben, pl. bratyó, bátyó. A 2006-os válaszadók közül három fiatal említett egy 

általuk eddig még nem használt megnevezést, az öcsisajtot. Ezt a kifejezést 

valószínűleg egy nemrég vetített filmből emelték ki a tanulók. 
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Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 

tesó 46 (59.74%) tesó 32 (45.71%) 
öcsi 13 (16.88%) hugi 14 (19.99%) 
hugi 10 (12.99%) öcsi 14 (19.99%) 
bátyó 10 (12.99%) nővér 7 (9.99%) 
bratyó 8 (10.39%) báty 6 (8.57%) 
nővér 6 (7.79%) bratyó 4 (5.71%) 

nővérke 4 (5.19%) öcsisajt 3 (4.28%) 
öcskös 3 (3.89%) öcsi 3 (4.28%) 
bátyus 3 (3.89%) bátyó 3 (4.28%) 
testvér 2 (2.59%) öcskös 3 (4.28%) 
báty 2 (2.59%) bratyesz 2 (2.86%) 

gyerek 2 (2.59%) tecó 1 (1.43%) 
bratyi 1 (1.29%) hugica 1 (1.43%) 
öcsike 1 (1.29%)    
hugica 1 (1.29%)    

 

NAGYMAMA: 

 

A nagymama megnevezésre írt szavak közül kiemelném az anyóka, mami 

alakokat, melyeket a diákok az idős nőre is alkalmaztak. 

 

 Az első kérdőívben található ősmuter megnevezés a második esetében ősanya 

formára változott. A német muter szó azonban más összetételben is előfordult, pl. 

nagymuter. A nagy előtag több kifejezésben is megtalálható, pl. nagymami, nagyanyó. 

A napszi forma valószínűleg ennek a torzított változata. 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
mama 50 (64.93%) mama 43 (55.84%) 
nagyi 11 (14.29%) mami 33 (42.86%) 

nagyanyó 4 (5.19%) nagyi 12 (17.14%) 
nagymami 4 (5.19%) nagymami 5 (7.14%) 
mamika 3 (3.89%) nagymuter 4 (5.71%) 

nagymuter 2 (2.59%) mamóca 3 (4.28%) 
mamus 2 (2.59%) mamika 3 (4.28%) 

öreganyám 1 (1.29%) mam 2 (2.86%) 
nyanyus 1 (1.29%) ősanya 1 (1.43%) 
ősmuter 1 (1.29%) nagyanyó 1 (1.43%) 
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mamácska 1 (1.29%) anyóka 1 (1.43%) 
nagymama 1 (1.29%) grandma 1 (1.43%) 
mamuska 1 (1.29%) napszi 1 (1.43%) 
vénspiné 1 (1.29%) mamó 1 (1.43%) 

öregmama 1 (1.29%) mamika 1 (1.43%) 
 

NAGYPAPA: 

 

A nagypapa szóra az első kérdőívben 15 szinonimát írtak a tanulók, egy évvel 

később 16-ot.  Mindkét évben a becézett változatok voltak a legnépszerűbbek, szleng 

szavakat csak ritka esetben választottak a fiatalok. Ezek közül kiemelném, a csak 

szórványosan előforduló, öregszivar, nagyfater, ősfater, grapi változatokat.  

Mindhárom említett szó létrehozásában közrejátszott valamilyen idegen nyelv. A fatter 

német eredetű szó, itt szóösszetétel tagjaként szerepel. Talán a nagyfater, ősfater 

kifejezés a nagymuter, ősmuter analógiájára alakult ki, bár kérdéses, hogy e változatok 

közül időben melyik volt hamarabb.  

A grapi alak valószínűleg az angol grandfather elnevezésből jött létre torzítással 

Bizonyos értelemben az adott szó párjaként említeném a nagymama rokon értelmű 

változataként megadott napszi kifejezést. Azért állítanám e két szót párhuzamba, mert 

mindkettőt torzított, tiszavirág életű formának tartom.  

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
papa  56 (72.72%) papa 44 (62.86%) 
papi 13 (16.88%) papi 27 (38.57%) 
papus  4 (5.19%) nagypapi 11 (15.71%) 
nagyapó  3 (3.89%) papám 5 (7.14%) 
papika 3 (3.89%) nagyfater 4 (5.71%) 
nagyapa  3 (3.89%) tata 4 (5.71%) 
nagypapi  3 (3.89%) papika 3 (4.28%) 
tata  3 (3.89%) papszi 3 (4.28%) 
papácska   1 (1.29%) papuska 2 (2.86%) 
nagypapika  1 (1.29%) grapi 1 (1.43%) 
ősfater  1 (1.29%) papó 1 (1.43%) 
nagyfater  1 (1.29%) grandpa 1 (1.43%) 
öregapám  1 (1.29%) apóka 1 (1.43%) 
rozoga  1 (1.29%) nagyapó 1 (1.43%) 
öregszivar  1 (1.29%) nagyapa 1 (1.43%) 
   papus 1 (1.43%) 
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T ESTRÉSZEK : 

 

Ebben a témakörben a h a j  szóra érkezett a legtöbb (24), míg a k é z  szóra a 

legkevesebb (11) változat az első felmérés során. 2006-ban a nő i  mellre írták a 

legtöbb rokon értelmű alakot a tanulók (24).  

 

A diákok gyakran használnak pejoratív jelentésű szavakat az egyes testrészek 

megnevezésére. Ilyeneket találhatunk például a f e j  kifejezésre írt szinonimák között 

is: köcsög, lófej, faszfej, seggfej. Ezek valószínűleg nem hasonlóság révén jöttek létre, 

mint pl. a tojás, vagy a tök. Szerintem a diákok elvonatkoztatva a testrésztől, olyan 

szavakat is lejegyeztek, melyekben a fej szó valamilyen módon megjelenik. Ezeket a 

kifejezéseket ezért nem elsősorban az adott testrész szinonimáiként használják, hanem 

tulajdonságok kifejezésére, érzékeltetésére.  

 

FEJ: 

 

A diákok mindkét évben ugyanannyi szinonimát közöltek e testrész megnevezésére. 

Érdekes, hogy a búra szó került az első helyre a 2006-os felmérésben, összesen 20 

személy jelölte meg. Egy évvel korábban ezt az alakot a tanulók nem jegyezték le, de, 

valószínűleg, már akkor is ismerték. Felmerülhet a kérdés, hogy miért pont a búra 

(lámpabúra) kifejezést használják a fej megnevezésére? 

Véleményem szerint, a tök, labda, tojás szavakkal együtt, ez az analógia is a 

hasonlóságon alapul. A fejet ugyanis képzeletünkben a gömb mértani testhez, valamint 

az ovális tojásformához kapcsolhatjuk leginkább. 

 

A táblázatot áttekintve észrevehetünk még egy szembetűnő eltérést. A második 

kérdőív kitöltésekor a gyerekek előszeretettel írtak le olyan szóösszetételeket, melyek 

utótagjaként a tartó szó szerepel. Az ehhez kapcsolódó előtag a fejen található 

testrészeket nevezi meg, pl. fül, agy, haj, szem.  

Ezen összetételek mellett találunk még egy érdekes formát; az agykondér alakot, 

melynek második tagja nagyméretű üstöt, fazekat jelent. A fejet tehát egy olyan 

’tartályként’ képzelik el, amiben az agy található.  
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 Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
buksi 15 (19.48%) búra 20 (28.57%) 
fej 12 (15.58%) tök 14 (19.09%) 
tök 5 (6.49%) kobak 13 (18.57%) 

tökfej 3 (3.89%) buksi 12 (17.14%) 
tökfedő 3 (3.89%) tönkő 2 (2.86%) 
köcsög 2 (2.59%) head 2 (2.86%) 

fő 2 (2.59%) fültartó 1 (1.43%) 
faszfej 1 (1.29%) szemtartó 1 (1.43%) 
tönkő 1 (1.29%) tökfej 1 (1.43%) 

nagyfej 1 (1.29%) gömb 1 (1.43%) 
kugli 1 (1.29%) hajtaró 1 (1.43%) 

gennyhólyag 1 (1.29%) agykondér 1 (1.43%) 
tojás 1 (1.29%) gumó 1 (1.43%) 
lófej 1 (1.29%) koponya 1 (1.43%) 

seggfej 1 (1.29%) agytartó 1 (1.43%) 
gumó 1 (1.29%) labda 1 (1.43%) 

 

HAJ: 

 

Erre a szóra az első esetben több változat érkezett, a legkedveltebb forma azonban 

mindét felmérésben a séró volt. A második kérdőívben tizenhárommal több tanuló 

választotta ezt a szleng szót, mint az elsőben, ez népszerűségének növekvő 

tendenciájára utal.   

 

A búra formához hasonló a rőzse szó előfordulásának alakulástörténete. A 2005-

ben egyáltalán nem közölt forma, 2006-ban már a második legkedveltebb 

szinonimaként szerepelt. A beszélőközösség tagjai között tehát, egyre elterjedtebb e 

szleng szó használata. 

 

A táblázatból kitűnik, hogy egyrészt több kifejezés háttérbe szorult egy év 

elteltével, pl. tökfödő,  másrészt a gyerekek 2006-ban egyáltalán nem tüntették fel a 

következő szavakat: fürt, lófarok, bozont, sörény, csimbók.  

 

A fej testrészre írt rokon értelmű változatok kapcsán már említettem, hogy a diákok 

sajátos összetett szavakat keltettek életre. A hajra írt összetételek közül kiemelném a 

fej előtagú változatokat, pl. fejszőr, fejfedő, fejszőrzet.  
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Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
séró 27 (35.06%) séró 40 (57.14%) 

lobonc 8 (10.38%) rőzse 7 (9.99%) 
tökfödő 7 (9.09%) frizura 7 (9.99%) 

szőr 5 (6.49%) lobonc 6 (8.57%) 
szőrzet 4 (5.19%) sörény 5 (7.14%) 
paróka 4 (5.19%) paróka 5 (7.14%) 

fürt  4 (5.19%) fejfedő 3 (4.28%) 
frizura 4 (5.19%) fejszőr 2 (2.86%) 
lófarok 2 (2.59%) tökfödő 2 (2.86%) 
zsírfogó 2 (2.59%) madárfészek 1 (1.43%) 

szénakazal 1 (1.29%) dzsungel 1 (1.43%) 
szőrcsomó 1 (1.29%) tetűfészek 1 (1.43%) 

madárfészek 1 (1.29%) zsírfogó 1 (1.43%) 
bozont 1 (1.29%) fejszőrzet 1 (1.43%) 

lombkorona 1 (1.29%) zsírcsomó 1 (1.43%) 
csimbók 1 (1.29%) frizkó 1 (1.43%) 
dzsungel 1 (1.29%) szőrpamacs 1 (1.43%) 

zsíros 1 (1.29%)    
sörény 1 (1.29%)    
loncos 1 (1.29%)    

hajkorona 1 (1.29%)    
friszkó 1 (1.29%)    

szalmaboglya 1 (1.29%)    
 

FÜL: 

 

A 2005-ben a tanulók 19 szinonimát írtak a fül szóra, melyekből egy évvel később 

csak az alábbi változatok jelentek meg: hallókészülék, lokátor, kagyló, lapát, antenna. 

Az első helyen álló füli kifejezés a második kérdőívre adott válaszokban már nem 

szerepel. Helyette a kagyló szó tölt be fontos szerepet, amit öttel több fiatal jelölt meg, 

mint 2006-ban. 

 

Egy év elteltével a gyerekek szókincsében már nincs kiemelkedő szerepe a 

következő szinonimáknak: kajla, tapsifül, hallóka, meghajtók.  

Megjelentek azonban más ötletes formák, pl. UPC, radar. Valószínűleg ezek az alakok 

nem széles körben használatosak, csak egy-egy tanuló említette meg őket. 
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Szóösszetételekre itt is találhatunk példákat: hallókészülék, hallóeszköz, 

hallókagyló, szemüvegtartó, szamárfül. 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
füli 19 (24.67%) kagyló 12 (17.14%) 

lapátok 9 (11.68%) lokátor 6 (8.57%) 
kagyló 7 (9.09%) hallóeszköz 5 (7.14%) 

antenna 6 (7.79%) hallókészülék 4 (5.71%) 
parabola 4 (5.19%) lapát 3 (4.28%) 
lokátor 4 (5.19%) antenna 3 (4.28%) 
adóvevő 3 (3.89%) halló 2 (2.86%) 
lapátfül 3 (3.89%) szemüvegtartó 1 (1.43%) 

hallókészülék 2 (2.59%) hangfogó 1 (1.43%) 
fülkagyló 2 (2.59%) UPC 1 (1.43%) 
hallóka 2 (2.59%) adóvevő 1 (1.43%) 

meghajtók 1 (1.29%) szamárfül 1 (1.43%) 
tapsifül 1 (1.29%) radar 1 (1.43%) 
kajla 1 (1.29%) parabola 1 (1.43%) 

hangfogó 1 (1.29%)    
hallókagyló 1 (1.29%)    

tapsi 1 (1.29%)    
vitorla 1 (1.29%)    
füles 1 (1.29%)    

 

KÉZ: 

 

A második felmérésben összesen 5 változatot tüntettek fel a 7.-8. osztályos tanulók, 

vagyis az előző évben megjelölt szinonimáknak csak a felét. Ezek közül a mancs szó 

volt mindkét esetben a legnépszerűbb. Ezt a formát elsősorban az állatok végtagjaira 

használják, hasonlóan a csáp alakhoz.  

 

A felsorolt rokon értelmű szavak között ötletes szóösszetételekre, illetve 

szókapcsolatokra is találhatunk példákat. Ilyenek többek között a krumpliszedő, 

ujjtartó változatok, amelyek csak ideiglenes összekapcsolások, és nagy 

valószínűséggel kérész életű formák. Az alábbi táblázat is ezt a kijelentésemet igazolja, 

hiszen látható, hogy 2006-ban a fent említett összetételek már nem fordulnak elő. 
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Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
mancs 18 (23.37%) mancs 32 (45.71%) 

kéz 15 (19.48%) kacsó 13 (18.57%) 
kacsó 12 (15.58%) kezecske 2 (2.86%) 

kezecske 2 (2.59%) csáp 2 (2.86%) 
ujjtartó 2 (2.59%) hand 1 (1.43%) 

csáp 2 (2.59%)    
csülök 2 (2.59%)    
hand 1 (1.29%)    

felső végtag 1 (1.29%)    
krumpliszedő 1 (1.29%)    
 

LÁB: 

 

Erre a testrészre is kevesebb szinonimát soroltak fel a diákok 2006-ban, mint 2005-

ben.  

A második esetben a láb alaknak a legnépszerűbb rokon értelmű megfelelője a 

tappancs szó volt. Ezt a változatot is, hasonlóan a mancs formához, főként az állatok 

hátsó végtagjának elnevezésére használják. Szintén ezt az észrevételt támasztják alá a 

következő, állatokkal kapcsolatba hozható, szavak: pata, hátsómancs, sonka, csülök. 

Változatlanul a formák hasonlóságán alapulnak a bot, és a virgács szavak is.  

 

Az alábbi táblázatban összefoglalt szinonimák között különböző szóalkotási 

módokra találunk példákat. Kiemelném itt is a vidám, játékos szóösszetételek szerepét, 

pl. szartaposó, gombatelep.  

 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
láb 18 (23.37%) tappancs 15 (21.43%) 
pata 11 (14.29%) pata 13 (18.57%) 

tappancs 9 (11.68%) csülök 11 (15.71%) 
csülök 8 (10.38%) szartaposó 7 (9.99%) 

lábacska 2 (2.59%) virgács 4 (5.71%) 
virgács 2 (2.59%) hótaposó 3 (4.28%) 
járóka 1 (1.29%) gombatelep 2 (2.86%) 
lábas 1 (1.29%) leg 2 (2.86%) 
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sonka 1 (1.29%) hátsómancs 1 (1.43%) 
szartaposó 1 (1.29%) bot 1 (1.43%) 
gombatelep 1 (1.29%) sonka 1 (1.43%) 

lábikó 1 (1.29%)    
trampli 1 (1.29%)    

alsó végtag 1 (1.29%)    
rugó 1 (1.29%)    

 

 

FENÉK: 

 

Legtöbben a tanulók közül mindkét felmérésben a segg szlengszót jelölték meg. A 

második kérdőívre válaszoló 70 adatközlőből 50 közölte a fenti változatot, ami 

csökkenő tendenciaként fogható fel, hiszen az adott szót 2005-ben tizenhárommal 

többen részesítették előnyben.   

Szintén kevesebb diák választotta a picsa, valamint a popó szinonimákat, mint egy 

évvel korábban., nőtt azonban a hátsó, és a bula formák népszerűsége.  

 

2006-ban a gyerekek kettővel több változatot soroltak fel a fenék szóra. Ezek közül 

új kifejezés többek között a félhagyma alkalmi szóösszetétel, ami a kérdéses testrész 

alakjára utal. 

 

A láb és a kéz szavakra felsorolt rokon értelmű változatok között több állati 

szerv, testrész neve is szerepelt. A fenék kifejezés esetében sincs másképp. A 

táblázatban található potroh, hasonlóan a csáphoz, általában a rovarok testrészét jelöli, 

itt azonban a fenék szinonimájaként jelenik meg. 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
segg 63 (81.81%) segg 50 (71.42%) 
picsa 35 (45.45%) hátsó 16 (22.85%) 
popó 14 (18.18%) picsa 15 (21.42%) 
hátsó 11 (14.29%) popó 10 (14.28%) 
popsi 9 (11.68%) bula 4 (5.71%) 
valag 5 (6.49%) popsi 4 (5.71%) 
sejhaj 5 (6.49%) hátsófertály 2 (2.86%) 

far 4 (5.19%) kuffer 2 (2.86%) 
fenék 2 (2.59%) félhagyma 1 (1.43%) 
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lyuk 1 (1.29%) ülőgumi 1 (1.43%) 
ülep 1 (1.29%) sejhaj 1 (1.43%) 

lökhárító 1 (1.29%) far 1 (1.43%) 
   valag 1 (1.43%) 
   potroh 1 (1.43%) 

 

NŐI MELL: 

 

Erre a testrészre érkezett talán a legtöbb szinonima ebben a témakörben. A 7.-8.-os 

diákok körében a csöcs, csecs, cickó, duda változatok voltak a legkedveltebbek. E 

szavak ismertsége széles körűnek mondható. Első évben a csöcs, míg másodikban a 

cici használtsági mutatója volt a legmagasabb.  

 

A két vizsgált anyag összevetése során megállapíthatjuk, hogy néhány kárászéletű 

szleng szó használata egy év alatt visszaszorult. Ilyenek, pl. a zöldzóna, cicinkó 

formák. 

2006-ban azonban új formák is megjelentek a sárrétudvari kamaszok szóhasználatában, 

pl. zsírpárna. 

 

A diákok által kiválasztott szinonimák között több olyan is szerepel, amit 

valószínűleg formai hasonlóság miatt jelöltek meg, pl. narancs, labda, dinnye, 

léggömb, bőrlabda. 

Ezeken kívül találhatunk példákat különböző szóalkotási módokra is, pl. ikerítésre: 

cickó-mickó. 

 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 
csöcs 40 (51.94%) cici 39 (55.71%) 
cici 39 (50.64%) csöcs 17 (24.28%) 

duda 18 (23.37%) csecs 13 (18.57%) 
cickó 13 (16.88%) duda 9 (12.85%) 
didi 13 (16.88%) didi 7 (9.99%) 
tőgy 12 (15.58%) kebel 6 (8.57%) 
mell 12 (15.58%) narancs 3 (4.28%) 

bimbó 7 (9.09%) léggömb 2 (2.86%) 
kebel 7 (9.09%) bögy 1 (1.43%) 
bögy 3 (3.89%) lökhárító 1 (1.43%) 
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fognivaló 2 (2.59%) zsírpárna 1 (1.43%) 
bőrlabda 1 (1.29%) cickó-mickó 1 (1.43%) 

cickó-mickó 1 (1.29%) dinnye 1 (1.43%) 
zöldzóna 1 (1.29%) labda 1 (1.43%) 
cicinkó 1 (1.29%)    

tejtároló 1 (1.29%)    
 

 

TULAJDONSÁGOK: 

A vizsgált tulajdonságok között, 2005-ben, a legtöbb szinonima a b u t a  szóhoz 

kapcsolódik. Szerintem ez nem véletlen, hiszen az iskolai élet szerves része a tanulás, a 

diákok mindennapjai a feleltetések, a dolgozatírások, valamint az osztályozások körül 

forognak.  A tanári értékelések természetes velejárója, hogy a diákok három nagy 

csoportra oszlanak: jó- közepes- és rossz tanulókra. A túlságosan jó, és a 

túlságosan rossz diákokat általában megbélyegzik társaik; a rossz tanuló buta, hülye, 

lúzer stb., míg az okos tanuló okoska, stréber stb.  

 

MAGAS: 

 

2006-ban sokkal kevesebb változatot közöltek a diákok, mint egy évvel korábban.  

Első helyen a cula kifejezés szerepel, amit 24 adatközlő jelölt meg. A 2005-ben 

nyilatkozó tanulók közül csak három írta le ezt a szót. A diákok többségének 

szókincsében jelentős helyen szerepel ez a kifejezés, használata, népszerűsége növekvő 

tendenciát mutat. Ugyanezt mondhatjuk el a torony metaforáról is, hiszen egy év alatt 

megduplázódott használóinak száma. Tizenegy tanulóval többen jegyezték le az óriás 

kifejezést, valamint többen használták a toronypucoló, cölöp szavakat is. 

 

A gyerekek szóhasználatában visszaszorultak többek között a következő 

szinonimák: cirkáló, culanger, magasléc, bazinagy. Feltűntek azonban az előzőekhez 

képest új szleng szavak is, pl. benga, hight, sőt szószerkezeteket is feltüntettek a 

tanulók, pl. túlméretezett fogpiszkáló, benga állat, pokoli torony.  

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
culáp 11 (14.29%) cula 24 (34.28%) 
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torony 11 (14.29%) torony 22 (31.42%) 
colos 8 (10.38%) óriás 18 (25.71%) 
nagy 7 (9.09%) cölöp 8 (11.42%) 

égimeszelő 7 (9.09%) égígérő 8 (11.42%) 
óriás 7 (9.09%) felhőkarcoló 6 (8.57%) 
cölöp 7 (9.09%) létra 3 (4.28%) 

langaléta 5 (6.49%) benga 3 (4.28%) 
toronypucoló 4 (5.19%) zsiráf 3 (4.28%) 

oszlop 4 (5.19%) colos 2 (2.86%) 
felhőkarcoló 4 (5.19%) égimeszelő 2 (2.86%) 

létra 3 (3.89%) oszlop 1 (1.43%) 
cula 3 (3.89%) langaléta 1 (1.43%) 
zsiráf 3 (3.89%) jeti 1 (1.43%) 
magas 3 (3.89%) nyurga 1 (1.43%) 

nyakigláb 3 (3.89%) kilátó 1 (1.43%) 
meszelő 3 (3.89%) hight 1 (1.43%) 
nyurga 3 (3.89%) holdjáró 1 (1.43%) 

culanger 3 (3.89%)    
magasléc 2 (2.59%)    
bazinagy 2 (2.59%)    
mamut 2 (2.59%)    

víztorony 2 (2.59%)    
gereblye 1 (1.29%)    
gólyaláb 1 (1.29%)    

hegy 1 (1.29%)    
tévétorony 1 (1.29%)    
colostok 1 (1.29%)    

óratorony 1 (1.29%)    
csuliga 1 (1.29%)    
gerenda 1 (1.29%)    

piszkafaláb 1 (1.29%)    
cirkáló 1 (1.29%)    

 

ALACSONY: 

 

2005-ben a tanulók 23 szinonimát jegyeztek le erre a tulajdonságra, 2006-ban 

néggyel kevesebbet. A legtöbb adatközlő a törpe változatot használja a leggyakrabban, 

de népszerű a kicsi rokon értelmű kifejezés is.  

 

Az alacsony szinonimáiként közölt változatok között több olyan alakot is találunk, 

ami érzékelteti a föld, a talaj közelségét, és ez által erőteljesebben, expresszívebben 

képes kifejezni e tulajdonság lényegét, pl. porbafingó, földbevert, földszintes, 

padlóvájkáló. 
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A felsorolt négy példa egyéni szóösszetétel. Megállapíthatom, hogy talán az 

a l a c s o n y,  és a m a g a s  tulajdonságokra írt változatok között fordul elő a legtöbb 

szókapcsolat, pl. hónajcirkáló, kerti törpe. 

 

A média, filmek, rajzfilmek hatását bizonyítják a következő szinonimák: zsákos 

frodó, törppicur, törppilla. 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
törpe 51 (66.23%) törpe 45 (64.28%) 
kicsi 21 (27.27%) kicsi 26 (37.14%) 
dugó 4 (5.19%) mini 5 (7.14%) 

mitugrász 4 (5.19%) törpi 3 (4.28%) 
picur 4 (5.19%) picúr 3 (4.28%) 
mini 3 (3.89%) pici 3 (4.28%) 

tökmag 3 (3.89%) seggdugasz 3 (4.28%) 
hónajcirkáló 3 (3.89%) tökmag 2 (2.86%) 
kerti törpe 3 (3.89%) porbafingó 2 (2.86%) 
porbafingó 3 (3.89%) apró 1 (1.43%) 
alacsony 2 (2.59%) földbevert 1 (1.43%) 

pici 2 (2.59%) icike 1 (1.43%) 
apró 2 (2.59%) földszintes 1 (1.43%) 
pisis 2 (2.59%) padlóvájkáló 1 (1.43%) 

törppicur 2 (2.59%) csivava 1 (1.43%) 
pöttöm 2 (2.59%) incifinci 1 (1.43%) 

kistermetű 2 (2.59%) pincsi 1 (1.43%) 
zömök 1 (1.29%) csöpi 1 (1.43%) 
törpilla 1 (1.29%) hónajcírkáló 1 (1.43%) 

pöttömpalkó 1 (1.29%)    
törpecirkáló 1 (1.29%)    

kishere 1 (1.29%)    
zsákos frodó 1 (1.29%)    

 

KÖVÉR: 

 

A legtöbb adatközlő erre a tulajdonságra a hájas, dagi, dagadt kifejezéseket 

jegyezte fel, de kedvelt szinonimák közé tartozik még a disznó szó is.  

(Gyakori jelenség a nagy termetű állatok metaforaként történő említése, pl. sertés, 

süldő, malac, tehén, bálna, víziló. ) 
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2006-ban e tulajdonságra tizenhéttel kevesebb változatot közöltek a fiatalok. 

Egyáltalán nem szerepelnek többek között a következő kifejezések: kisgömböc, digi-

dagi, narancsbőrös, úszógumis.  

A második felmérésben összegyűjtött új szinonimák egyike a zsírcsomó. Ez a szó 

egy éve még nem szerepelt a rokon értelmű változatok között, bár ’zsír’ előtaggal bíró 

összetett szavakat találhatunk korábban is, pl. zsírgombóc, zsírbödön. 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 
hájas 28 (36.36%) dagadt 26 (37.14%) 
dagi 23 (29.87%) dagi 25 (35.71%) 

dagadt 23 (29.87%) hájas 23 (32.85%) 
duci 17 (22.07%) dundi 11 (15.71%) 

disznó 7 (9.09%) disznó 10 (24.28%) 
dundi 6 (7.79%) malac 7 (9.99%) 
tehén 5 (6.49%) gömbi 3 (4.28%) 
kövér 4 (5.19%) hájpacni 3 (4.28%) 

csupaháj 2 (2.59%) sertés 2 (2.86%) 
széles 2 (2.59%) hájfej 2 (2.86%) 

dagadék 2 (2.59%) viziló 1 (1.43%) 
hájfej 2 (2.59%) fat 1 (1.43%) 
röfi 2 (2.59%) túlhízott 1 (1.43%) 

süldő 2 (2.59%) elhízott 1 (1.43%) 
malac 2 (2.59%) túlsúlyos 1 (1.43%) 

zsírgombóc 2 (2.59%) maci 1 (1.43%) 
hájpacni 2 (2.59%) zsírcsomó 1 (1.43%) 

hízó 2 (2.59%) hordó 1 (1.43%) 
labda 2 (2.59%) hájtömeg 1 (1.43%) 
bika 1 (1.29%) súlyos 1 (1.43%) 

vastag 1 (1.29%) bálna 1 (1.43%) 
zsírgömb 1 (1.29%)    
hájtömb 1 (1.29%)    

kisgömböc 1 (1.29%)    
gömböc 1 (1.29%)    
digi-dagi 1 (1.29%)    

hordó 1 (1.29%)    
zsírbödön 1 (1.29%)    

testes 1 (1.29%)    
koca 1 (1.29%)    

vaskos 1 (1.29%)    
gombóc 1 (1.29%)    
dagiman 1 (1.29%)    

telt 1 (1.29%)    
hájgombóc 1 (1.29%)    
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hájgolyó 1 (1.29%)    
úszógumis 1 (1.29%)    

narancsbőrös 1 (1.29%)    
 

 

 

 

 

SOVÁNY: 

 

A kövér melléknévhez hasonlóan erre a megnevezésre is több változatot közöltek 

egy évvel korábban, mint 2006-ban. Mindkét évben három szinonimát használtak a 

legtöbben; a deszka, giliszta, gebe szavakat.  

Mindhárom rokon értelmű kifejezésről elmondható, hogy használóinak száma nőtt 

egy év elteltével. 

 

2006-ban több, korábban használt, kifejezés nem szerepel, pl. nyújtófa, ropi, 

röntgengép, alultáplált. 

 

Új változatként jelennek meg a következő alkalmi szóösszetételek: minihas, 

kevésháj. 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
deszka 17 (20.07%) gebe 21 (29.99%) 
giliszta 13 (16.88%) giliszta 19 (27.14%) 
gebe 11 (14.28%) deszka 14 (19.99%) 

girhes 10 (12.98%) gírhes 9 (12.86%) 
csontkollekció 9 (11.68%) csontkollekció 7 (9.99%) 

léc 7 (9.09%) vézna 6 (8.57%) 
vékony 6 (7.79%) karó 5 (7.14%) 
pálcika 3 (3.89%) fogpiszkáló 2 (2.86%) 

fogpiszkáló 3 (3.89%) gereblye 2 (2.86%) 
csontos 3 (3.89%) nádszál 1 (1.43%) 
csonti 3 (3.89%) kisujj 1 (1.43%) 

csontbőr 3 (3.89%) csontos 1 (1.43%) 
vézna 3 (3.89%) léc 1 (1.43%) 

csontváz 3 (3.89%) kevésháj 1 (1.43%) 
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sovi 2 (2.59%) minihas 1 (1.43%) 
csont 2 (2.59%)    
ropi 2 (2.59%)    

gyufaszál 2 (2.59%)    
nyújtófa 2 (2.59%)    
gerinces 2 (2.59%)    

pehelysúlyú 2 (2.59%)    
giznya 1 (1.29%)    
sovány 1 (1.29%)    
deszkás 1 (1.29%)    
karcsú 1 (1.29%)    

gilisztás 1 (1.29%)    
keskeny 1 (1.29%)    
gereblye 1 (1.29%)    

cula 1 (1.29%)    
cingár 1 (1.29%)    

fonnyadt 1 (1.29%)    
karó 1 (1.29%)    

alultáplált 1 (1.29%)    
cérna 1 (1.29%)    

nádszál 1 (1.29%)    
röntgengép 1 (1.29%)    

gírbic 1 (1.29%)    
nyúlgerinc 1 (1.29%)    

 

SZÉP: 

 

A szép szóra közölt változatok közül mindkét esetben a gyönyörű kifejezés volt a 

legnépszerűbb a gyerekek körében. A két évben lejegyzett formák összevetése kapcsán 

megállapíthatom, hogy több szinonimának elhalványult a szerepe, néhány esetleg 

kiesett a tanulók szóhasználatából, pl. szépike, faszacsaj. 

 

Új változatként jelent meg a sudár kifejezés, ami a cigány nyelvből ered, és 

valószínűleg, a média, (elsősorban az egyik kereskedelmi csatornán sugárzott műsor), 

közvetítő szerepének köszönhető a diákok szóhasználatába történő beépülése.  

A diákok más nyelvből is vettek át kifejezéseket, erre példa az angol beauty szó. 

 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében: 
gyönyörű 27 (35.06%) gyönyörű 23 (32.85%) 
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szép 8 (10.38%) beauty 9 (12.86%) 
helyes 6 (7.79%) csinos 6 (8.57%) 
csinos 6 (7.79%) csini 2 (2.86%) 
csini 4 (5.19%) sudár 1 (1.43%) 

bombázó 2 (2.59%) széparcú 1 (1.43%) 
jófej 2 (2.59%) sirály 1 (1.43%) 

idomos 2 (2.59%) jóképű 1 (1.43%) 
ápolt 2 (2.59%)    

kurvás  2 (2.59%)    
aranyos 2 (2.59%)    
dögös 2 (2.59%)    
bájos 2 (2.59%)    
jóképű 2 (2.59%)    

csodálatos 2 (2.59%)    
szépike 1 (1.29%)    

cicababa 1 (1.29%)    
divatdíva 1 (1.29%)    
bámulatos 1 (1.29%)    
káprázatos 1 (1.29%)    
csodaszép 1 (1.29%)    

cuki 1 (1.29%)    
szépség 1 (1.29%)    
beauty 1 (1.29%)    

faszacsaj 1 (1.29%)    
bűbájos 1 (1.29%)    
sirály 1 (1.29%)    

 
CSÚNYA: 

 
Erre a melléknévre írt változatok közül mindkét évben a ronda alakot használták a 

legtöbben. Szintén közkedvelt kifejezés még a bányarém szó is, amit 2005-ben 18, míg 

2006-ban 11 tanuló jegyezett le. Az első felmérésben tizenhárommal kevesebb 

szinonimát írtak a diákok, nem használták többek között a következő korábbi szavakat: 

rusnyafasz, szörnyella, ragyás, vakondszájú. 

E szinonimák közül a legelső trágár szóösszetétel, ezen az egy kifejezésen kívül 

azonban még találunk hasonló pejoratív formákat, pl. hányadék. 

A fent említett szinonimák közül a szörnyella változat elsősorban a média hatását 

mutatja, egy mesében feltűnő szereplő nevének köznévvé válására láthatunk példák. 

 

Más szóalkotási módok közül e tulajdonság kapcsán is a sajátos szóösszetételek 

szerepét hangsúlyoznám, pl. vakondszájú, nyomigyerek. 
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Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében: 
ronda 33 (42.86%) ronda 38 (54.28%) 

bányarém 18 (23.37%) ocsmány 13 (18.57%) 
pocsék 15 (19.48%) bányarém 11 (15.71%) 

ocsmány 9 (11.68%) undorító 5 (7.14%) 
nyomorék 5 (6.49%) okádék 4 (5.71%) 
undorító 4 (5.19%) undi 3 (4.28%) 
hányadék 3 (3.89%) szörnyella 3 (4.28%) 

rút 3 (3.89%) rém 2 (2.86%) 
rémség 2 (2.59%) pocsék 2 (2.86%) 

boszorkány 2 (2.59%) hányadék 2 (2.86%) 
szörny 2 (2.59%) gáz 2 (2.86%) 
okádék 2 (2.59%) csuda 1 (1.43%) 

szörnyella 2 (2.59%) nyomorék 1 (1.43%) 
gusztustalan 2 (2.59%) mumus 1 (1.43%) 

csúnya 2 (2.59%) bibircsókos 1 (1.43%) 
szellem 1 (1.29%) ijesztő 1 (1.43%) 

szörnyeteg 1 (1.29%)    
csúf 1 (1.29%)    
boszi 1 (1.29%)    

nyomigyerek 1 (1.29%)    
ragyás 1 (1.29%)    

rusnyafasz 1 (1.29%)    
undormány 1 (1.29%)    

csúfság 1 (1.29%)    
rondaság 1 (1.29%)    
rusnya 1 (1.29%)    

ápolatlan 1 (1.29%)    
idomtalan 1 (1.29%)    

vakondszájú 1 (1.29%)    
 

OKOS: 

 

2005-ben 16-tal több szinonimát közöltek a tanulók, mint egy évvel később. Az 

ügyes, eszes, okostojás kifejezések tartoznak a legkedveltebbek közé. Elterjedt változat 

ezek mellett a stréber kifejezés is. 

 

Az első kérdőívet kitöltő adatközlők többször használtak körülírásokat az adott 

tulajdonság bemutatására, pl. mindent tudó, jól tanuló, képben van. A körülírások 

mellett fontos szerepet kapnak a szóösszetételek is, pl. okostojás, könyvtárfejű. Az 

utóbbi kifejezés valószínűleg azért jöhetett létre, mert az okos emberhez általában 
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automatikusan hozzákapcsolják a művelt jelzőt, ami sokak szerint egyenlő a könyvek 

ismeretével, az olvasottsággal. 

 

Szóalkotási módok közül felhívnám a figyelmet az Einstein tulajdonnév 

köznevesülésére, valamint a rövidülés jelenségére, pl. oki. 

 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében 
ügyes 10 (12.98%) eszes 15 (21.43%) 

okostojás 10 (12.98%) okostojás 14 (19.99%) 
okos 8 (10.38%) ügyes 9 (12.86%) 
zseni 7 (9.09%) stréber 5 (7.14%) 

stréber 7 (9.09%) zseni 2 (2.86%) 
tudós 6 (7.79%) okosdi 2 (2.86%) 

okoska 5 (6.49%) észlény 2 (2.86%) 
eszes 4 (5.19%) agyképű 2 (2.86%) 
oki 4 (5.19%) agy 2 (2.86%) 

jófejű 3 (3.89%) einstein 2 (2.86%) 
inteligens 3 (3.89%) mindent tudó 2 (2.86%) 

mindent tudó 3 (3.89%) bagoly 1 (1.43%) 
einstein 2 (2.59%) okoskodó 1 (1.43%) 

tudálékos 2 (2.59%) gépfej 1 (1.43%) 
jól tanuló 2 (2.59%) okoska 1 (1.43%) 
okostóni 2 (2.59%) tudós 1 (1.43%) 
nagyagy 1 (1.29%) elmés 1 (1.43%) 
agytröszt 1 (1.29%) okostóni 1 (1.43%) 

körtés 1 (1.29%) agyfekű 1 (1.43%) 
képben van 1 (1.29%)    
könyvtárfejű 1 (1.29%)    

tudóska 1 (1.29%)    
tanulás buzi 1 (1.29%)    
okoskodó 1 (1.29%)    

fej 1 (1.29%)    
művelt 1 (1.29%)    
tudorka 1 (1.29%)    

progesszor 1 (1.29%)    
értelmes 1 (1.29%)    
lángész 1 (1.29%)    
nagyfej 1 (1.29%)    
agyas 1 (1.29%)    

 

BUTA: 
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A tulajdonságok témakör bevezetőjében már említettem, hogy a diákok gyakran 

saját társaikat skatulyázzák, cédulázzák. Többségük elítéli a gyenge tanulókat, és 

durva, pejoratív szavakat használnak megnevezésükre, pl. faszjankó, seggfej, paraszt, 

buzi. 

Kevés azoknak a diákoknak a száma, akik toleránsak társaikkal szemben, az általam 

vizsgált tanulóknak is csak kis része használt kevésbé sértő kifejezéseket, pl. ostoba, 

sötét. 

 

Legkedveltebb rokon értelmű kifejezésnek a hülye bizonyult. A sorban ezután a 

bunkó, szamár szavak következnek, bár 2005-ben a köcsög alak is kedvelt szinonima 

volt. 

A 2006-ban kitöltött kérdőívekben kevesebb változatot jelöltek meg a tanulók; 

összesen 20-at, ezzel szemben 2005-ben 43-at.  

 

A buta szóra írt szinonimák között a legtöbb ritkán használatos forma pl. IQ nuku, 

makkagyú stb. 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében 
hülye 48 (62.33%) hülye 40 (57.14%) 
bunkó 11 (14.28%) szamár 5 (7.14%) 
köcsög 6 (7.79%) paraszt 4 (5.71%) 

faszjankó 4 (5.19%) bunkó 4 (5.71%) 
idióta 4 (5.19%) bolond 3 (4.28%) 
szamár 4 (5.19%) ostoba 3 (4.28%) 
seggfej 4 (5.19%) idióta  3 (4.28%) 
barom 3 (3.89%) lökött 2 (2.86%) 
paraszt 3 (3.89%) marha 2 (2.86%) 

hülyegyerek 3 (3.89%) seggfej 1 (1.43%) 
rossz tanuló 3 (3.89%) agyalágyult 1 (1.43%) 

marha 3 (3.89%) dilinyós 1 (1.43%) 
IQ nuku 2 (2.59%) üresfejű 1 (1.43%) 

analfabéta 2 (2.59%) kongfej 1 (1.43%) 
buta 2 (2.59%) tulok 1 (1.43%) 

tudatklan 2 (2.59%) makkagyú 1 (1.43%) 
esztelen 2 (2.59%) nyomi 1 (1.43%) 
majom 2 (2.59%) dili  1 (1.43%) 
állat 2 (2.59%) faszkalap 1 (1.43%) 
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tökfej 2 (2.59%) békasegg 1 (1.43%) 
balfék 2 (2.59%)    
szefók 2 (2.59%)    

pancser 2 (2.59%)    
bolond 2 (2.59%)    
IQ zsák 1 (1.29%)    
IQ light 1 (1.29%)    
nyomi 1 (1.29%)    
dilis 1 (1.29%)    

agybajos 1 (1.29%)    
normálatlan 1 (1.29%)    

sötét 1 (1.29%)    
buzi 1 (1.29%)    

nyomorék 1 (1.29%)    
mamlasz 1 (1.29%)    

fafej 1 (1.29%)    
birka 1 (1.29%)    

káposztalés 1 (1.29%)    
agytalan 1 (1.29%)    
csicska 1 (1.29%)    
csóri 1 (1.29%)    

ostoba 1 (1.29%)    
stupid 1 (1.29%)    
lúzer 1 (1.29%)    

 

ISKOLA: 

Az iskolai életre vonatkozóan összesen három kifejezésre kerestem példát: a 

t a n á r ,  a z  i g a z g a t ó ,  valamint az e g y e s  szavakra.  

Mint már említettem, a diákok életében központi szerepe van az iskolának, 

épületként és intézményként egyaránt. Az iskola azonban nem csak ennyit jelent a 

fiatalok számára; azt a közeget is takarja, melyben lehetőségük nyílhat arra, hogy 

hasonló korúakkal ismerkedjenek meg, barátokat szerezzenek, vagyis egyúttal a 

mindennapi élményvilág színtere, a tanulók élettere. A diákok szókincse tehát 

nagymértékben kötődik az iskolai élethez, de mint a fenti témakörökben összegyűjtött 

szinonimák is mutatják, hogy nem egyedül ahhoz.   

 

TANÁR: 

 

A diákok mindennapjaiban fontos szerepet játszanak az életüket irányító személyek. 

A szülők mellett azonban a tanárok egyénisége, munkája is mérvadó lehet a 

gyerekeknek. Ezzel magyarázható, hogy ebben a témakörben megkérdezett adatközlők 
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a tanár főnévhez írták a legtöbb szinonimát. Ezek között találhatunk durva 

kifejezéseket, pl. köcsög, vagy körülírásokat, pl. rosszindulatú daganat, illetve idegen 

szavakat, pl. teacher.  

 

Gyakran használják a tanár bácsi, tanár néni alakok mellett ezek rövidített 

változatait is, pl. tá’bá’, tanárbá’, tanárné’. 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében 

 Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében 
tanár néni/bácsi 26 (33.76%) tanár néni/bácsi 33 (47.14%) 

tanárúr/nő 21 (27.27%) tanárúr/nő 15 (21.42%) 
tanár 15 (19.48%) teacher 4 (5.71%) 

tanárbá’ 12 (15.58%) pedagógus 3 (4.28%) 
tanárné’ 12 (15.58%) nevelő 2 (2.86%) 
köcsög 7 (9.09%) kínzóeszköz 2 (2.86%) 
pápi 6 (7.79%) állat  2 (2.86%) 

tizedes 6 (7.79%) észosztó 2 (2.86%) 
börtönőr 5 (6.49%) őrmester 2 (2.86%) 
oktató 5  (6.49%) főnök 1 (1.43%) 
állat 5 (6.49%) oktató 1 (1.43%) 

kegyetlen 4 (5.19%)    
posztos 3 (3.89%)    
tá’bá’ 3 (3.89%)    
dili  2 (2.59%)    

vénspiné 2 (2.59%)    
brutality 1 (1.29%)    

idegszanatóriumi 1 (1.29%)    
rosszindulatú 1 (0.77%)    

tancsi 1 (1.29%)    
csula 1 (1.29%)    

 

IGAZGATÓ: 

 

Mindkét évben a diri  szó volt a legtöbb diák által lejegyzett változat. E szleng szó 

terjedését mutatja az adatközlők számának növekedése, hiszen kétszer több (53) gyerek 

használta egy év elteltével. Az igazgató megnevezésére szolgáló többi alak főként az 

illető személy hatalmára, irányító szerepére utal, pl. kapitány, főnök, nagyfőnök. 

Új szinonimaként jelent meg 2006-ban a brander kifejezés, valamint az igi 

lerövidült forma  
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Rövid életű megnevezésnek bizonyult viszont az izgi szó, amely hasonló hangzása 

miatt kerülhetett 2005-ben a szinonimák közé. 

 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második kérdőív 

esetében 
diri  27 (35.06%) diri  53 (75.71%) 

igazgató 12 (15.58%) főnök 8 (11.42%) 
igazgató 5 (6.49%) igi 2 (2.86%) 
kapitány 4 (5.19%) brander 2 (2.86%) 

igazgató úr/nő 4 (5.19%) biztonsági őr 2 (2.86%) 
főkrapek 2 (2.59%) diligátló 1 (1.43%) 

főnök 2 (2.59%) igi 1 (1.43%) 
nagyfőnök 1 (1.29%) főnököcske 1 (1.43%) 

izgi 1 (1.29%) nagyfőnök 1 (1.43%) 
ezredes 1 (1.29%)    

 

EGYES: 

 

A diákok életében az egyik legfontosabb dolog, hogy megfeleljenek az iskola 

osztályozási rendszerének. Talán ezért lehetséges az, hogy sok szinonimájuk van az 

értékelésre, osztályzásra, és az elégtelen érdemjegy megnevezésére (Hoffmann: 224, 

Kardos–Szűts: 131, Rónaky: 59).  

Vizsgálódásaim során megállapítottam, hogy a tanulók elsősorban a peca, illetve a 

karó kifejezéseket részesítették előnyben, és erőteljesen háttérbe szorultak a fa, vessző, 

bunkó, szálka stb. szavak.  

 

 

 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, az első kérdőív 

esetében 

Szinonimák, az adatközlők száma, 

százalékos aránya, a második 

kérdőív esetében 
peca 54 (70.12%) peca   56 (79.99%) 
karó 53 (68.83%) karó  53 (75.71%) 

elégtelen 6 (7.79%) elégtelen  1 (1.43%) 
bunkó 2 (2.59%) bika  1 (1.43%) 

faiskola 1 (1.29%) bot  1 (1.43%) 
vessző 1 (1.29%) bukfenc  1 (1.43%) 
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bukta 1 (1.29%) cumi  1 (1.43%) 
vágás 1 (1.29%) pecabot  1 (1.43%) 
szálka 1 (1.29%)     

szarügy 1 (1.29%)    
egyes 1 (1.29%)    
peckó 1 (1.29%)    

fa 1 (1.29%)    
fásítás 1 (1.29%)    

horgászbot 1 (1.29%)    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

Összegzés: 
 

E dolgozat célja a sárrétudvari általános iskola 6.- 7. - 8. osztályos tanulói által 

használt szleng szavak vizsgálata volt. Arra törekedtem, hogy alapos vizsgálatot 

végezzek és felmérjem a diákok által leggyakrabban használt szlengszavakat. A 

dolgozatban felhívtam a figyelmet az egyes szinonimák gyakoriságára; táblázatokat, 

illetve adattárat készítettem a világos áttekinthetőség kedvéért. 

 

A felmérés során megállapítottam, hogy egy év alatt egy-egy szóra írt szinonimák 

közül többnek a használata elhalványult, míg másoké megerősödött. A nyelv állandó 

változását, és gyarapodását bizonyítják a tanulók által használt új szavak is, melyekre 

mindig igyekeztem felhívni a figyelmet.. 

Ezek különböző szóalkotási módok által láttak napvilágot, pl.  külső, jelentésbeli, 

alaki szóalkotás. A diákok valamennyi fenti csoportra írtak példákat, melyeket 

igyekeztem megvizsgálni.  

 

Bár teljes körű vizsgálatra törekedtem, de a diákszleng feltérképezésének feladatát 

lehetetlen megvalósítani. A nyelvünk ugyanis nem statikus, hanem dinamikus, vagyis 

folyamatosan változik, alakul. Az emberek szókincse, nyelvhasználata sem maradhat 

mindig ugyanolyan; folyamatos átalakulásnak van kitéve. 

Szerintem, ami változik arról csak egyfajta képet, egy pillanatnyi jellemzést tudunk 

mondani. Célom tehát nem a tanulók szlengjének teljes körű áttekintése volt, hanem 

egy kiragadott rész bemutatása, vizsgálata. Remélem ezt sikerült megvalósítani. 
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Mellékletek: 

 

Kérdőív a diákok szlengjének feltérképezéséhez: 

 

Az alábbi kérdőíveket alkalmaztam vizsgálódásom során: 

  

JELIGE:_____________________ 

 

OSZTÁLY:______ 

 

DÁTUM:____________________  

 

FIÚ                LÁNY  (Karikázd be a megfelelőt!) 

 

 

FELADAT: 

 

Milyen változatban szoktátok használni az alábbi kifejezéseket? Írjatok melléjük 

szinonimákat (rokon értelmű szavakat)! Az sem baj, ha „csúnya” szónak tartjátok! 

Minél több jut eszetekbe, annál jobb! Húzzátok alá azokat a variánsokat, melyeket a 

leggyakrabban használjátok! 

 

A.) Személyek: 

- nő: 

- férfi: 

- lány: 

- fiú: 

- idős nő: 

         - idős férfi: 

 

B.) Rokonok: 

 - anya: 

 - apa: 

 - szülők: 
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 - testvér: 

 - nagymama: 

 - nagypapa: 

 

C.) Testrészek: 

      - fej: 

      - haj: 

      - fül: 

      - kéz: 

      - láb: 

      - fenék: 

    - női mell: 

 

D.) Tulajdonságok: 

    - magas: 

    - alacsony: 

    - kövér: 

    - sovány: 

    - szép: 

    - csúnya: 

    - okos: 

    - buta: 

 

E.) Iskola: 

    - tanár: 

    - igazgató: 

    - egyes (osztályzat): 
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Adattár: 

 
Felépítése: 

Az adattát felépítésében a többi hasonló szótár struktúráját követtem. Az adatközlők 

által felsorolt szlengszavakat közöltem, ábécérendbe szedve, elsőként, pl. adóvevő .  

A címszó után az adott szócikk szófaji megjelölése, stílusértéke,  és a gyakoriságra, 

végül a tanulók által lejegyzett szinonimák felsorolása következik. 

(A gyakoriságot az adatközlők száma, százalékos aránya szerint állapítottam meg. 

Minden olyan szinonimát a gyakori változatok közé sorolta, amit hatnál több adatközlő 

használt.)  

Az egyes szócikkeket a következőképpen építettem fel :  

1. címszó (adóvevő)  

2. szófaji megjelölés (fn)  

3. utalás a gyakoriságra (ritk)   

4. utalás a hangnemre (tréf)  

A hangnem lehet: túlzó, durva, gúnyos, közömbös, oldott, játékos, kedveskedő, 

pejoratív. 

5. a szó, kifejezés jelentése ('fül' ) 

7. a címszó szinonimái  

 

Rövidítések az adattárban:  

du=durva  

fn=főnév  

gyak=gyakori 

gú=gúnyos  

i=ige  

ját=játékos  

kedv=kedveskedő  

kif=kifejezés  

kö=közömbös  

mn=melléknév  

ol=oldott  

pej=pejoratív 

ritk=ritka  
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tréf=tréfás 

tú=túlzó  

 

A, Á 

 
adóvevő fn tréf ritk ’fül’--  antenna, füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, 

hallóka, hallókagyló,  hallókészülék , hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátfül,  

lapátok, lokátor, meghajtók , parabola, radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla  

 

agy fn tú ritk ’okos’ -- agyas, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent 

tudó, művelt, nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, 

tudós, tudorka,tudóska 

 

agyas mn tréf, ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent 

tudó, művelt, nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, 

tudós, tudorka,tudóska 

 

agyatlan mn tréf ritk ’buta’-- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond 

bunkó, buta, csicsika, csóri, dili, dili, dilinyós, esztelen, faszkalap, fafej, 

hülye, hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, 

köcsög, lökött, lúzer, majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, 

nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, 

szefók, tudatlan, tulok 

 

agybajos mn gú ritk ’buta’-- agytalan, analfabéta, állat, balfék, barom, birka, 

bolond Bunkó, buta, csicsika, csóri, dili, dili, dilinyós, esztelen, faszkalap, 

fafej, hülye, hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, 

kongfej, köcsög, lökött, lúzer, majom, makkagyú, mamlasz, marha,  

normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, paraszt, seggfej, sötét, 

stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 
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agytröszt fn gú ritk ’okos’-- agy, agyfejű, agyképű, bagoly, elmés, értelmes, fej, 

gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, művelt, 

nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

 

alsó végtag fn  ját. ritk  ’láb’-- bot,  csülök, gombatelep, hátsó mancs, hótaposó, 

járóka, láb, lábacska, lábas, lábikó, leg, tappancs pata, rugó,  sonka, szartaposó, 

virgács, trampli, 

 

alultáplált   mn kö ritk ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, gerinces, giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, 

keskeny, kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, 

ropi, sovi, vézna, vékony,  

 

analfabéta mn gú ritk ’buta -- adóvevő, agybajos, agytalan, állat, balfék, barom, 

birka, bolond Bunkó, csicsika, csóri, dili, dili, dilinyós, esztelen, faszkalap, fafej, 

hülye, hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, 

köcsög, lökött, lúzer, majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, 

nyomorék, ostoba, pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, 

tudatlan, tulok 

 

anci fn tréf ritk ’anya’-- ancika, ani, anya, anyu, anyuci, anyuka, anyus, anyuska, 

édesanya, mama, mami, mum, mumi, muter, ős 

 

anyu fn kö gyak  ’anya’-- anci ancika, ani, anya, anyuci, anyuka, anyus, anyuska, 

édesanya, mama, mami, mum, mumi, muter, ős 

 

anyuci fn kedv gyak ’anya’ -- anci ancika, ani, anya, anyu, anyuka, anyus, anyuska, 

édesanya, mama, mami, mum, mumi, muter, ős 

 

anyuka fn kedv gyak ’ anya’-- anci ancika, ani, anya, anyu, anyuci, anyus, anyuska, 

édesanya, mama, mami, mum, mumi, muter, ős 
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anyus  fn kedv ritk ’anya’-- anci ancika, ani, anya, anyu, anyuci, anyuka, anyuska, 

édesanya, mama, mami, mum, mumi, muter, ős 

 

anyuska fn kedv ritk’ anya’-- anci ancika, ani, anya, anyu, anyuci, anyuka, 

édesanya, mama, mami, mum, mumi, muter, ős 

 

antenna  fn tréf. gyak  ’fül’  -- füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, hallóka, 

hallókagyló,  hallókészülék , hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátfül,  lapátok, 

lokátor, meghajtók , parabola, radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla  

 

apa fn kö gyak  ’apa’ -- apci, apu, apuci, apuka, apus, dad, édesapa, fater, hapuci, 

öreg, öregszivar ős, papa, papi ,papus 

 

apci fn tréf ritk ’apa’-- apa, apu, apuci, apuka, apus, dad, édesapa, fater, hapuci, 

öreg, öregszivar ős, papa, papi ,papus 

 

apu fn kö gyak  ’apa’ -- apa, apci, apuci, apuka, apus, dad, édesapa, fater, hapuci, 

öreg, öregszivar ős, papa, papi ,papus 

 

apuci fn kedv gyak  ’apa’ -- apa, apci, apu, apuka, apus, dad, édesapa, fater, 

hapuci, öreg, öregszivar ős, papa, papi ,papus 

 

apuka  fn kedv ritk ’apa’ --  apa, apci, apu, apuci, apus, dad, édesapa, fater, hapuci, 

öreg, öregszivar ős, papa, papi ,papus 

 

apus fn kedv ritk ’apa’ -- apa, apci, apu, apuci, apuka,  dad, édesapa, fater, hapuci, 

öreg, öregszivar ős, papa, papi ,papus 

 

aranyos mn kedv ritk  ’szép’-- ápolt, bájos, bámulatos, beauty, bombázó, bűbájos, 

cicababa, cuki, csini, csinos, csodálatos, csodaszép, divatdíva, dögös, faszacsaj, 

gyönyörű, helyes, idomos, jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú, 

szépike, szépség 
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asszony fn kö gyak ’nő’  -- baba, bébi, bige, bombázó, buksza, csajszi, hölgy, 

kuffer, kurva, lány, lény, liba, maca, muff, néni, nőci, nőcike, nőstény, pina, 

pipi  

 

állat 1  fn pej ritk ’buta’ -- agybajos, agytalan, analfabéta, balfék, barom, birka, 

bolond Bunkó, buta, csicsika, csóri, dili, dili, dilinyós, esztelen, faszkalap, fafej, 

hülye, hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, 

köcsög, lökött, lúzer, majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, 

nyomorék, ostoba, pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, 

tudatlan, tulok 

 

állat 2 fn pej ritk ’tanár’ -- börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó,  főnök, 

idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, ,őrmester,  

pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, tanárúr/nő, 

tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné  

 

ápolatlan mn kö ritk ’csúnya’ -- bányarém, bibircsókos, boszi, boszorkány, csuda, 

csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, mumus, 

nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, ronda, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

ápolt mn kö ritk  ’szép’-- aranyos, bájos, bámulatos, beauty, bombázó, bűbájos, 

cicababa, cuki, csini, csinos, csodálatos, csodaszép, divatdíva, dögös, faszacsaj, 

gyönyörű, helyes, idomos, jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú, 

szépike, szépség 

B 

 

baba fn kedv ritk ’nő’  -- asszony, bébi, bige, bombázó, buksza, csajszi, hölgy, 

kuffer, kurva, lány, lény, liba, maca, muff, néni, nőci, nőcike, nőstény, pina, 

pipi  

 

balfék mn gú ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat,  barom, birka, bolond , bunkó, buta, 

csicsika, csóri, dili, dili, dilinyós, esztelen, faszkalap, fafej, hülye, hülyegyerek, 
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idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, 

majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, 

pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

banya fn gú pej ritk ’idős nő’  -- bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, mamesz, mami, 

nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, vénasszony vénség, 

vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

bácsi 1  fn kedv gyak ’férfi’  bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, fiú, 

hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, krapek, manus, muksó, pacák, pali, pasas, 

pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

bácsi 2 fn kedv gyak ’idős férfi’ --  apóka, gádzsó, krapek, lankadt, öregapó, 

öregember, öregpapa, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, pénszivar, 

tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, véntrotty 

 

bácsika fn kedv ritk ’idős férfi’ --  apóka, bácsi, gádzsó, krapek, lankadt, öregapó, 

öregember, öregpapa, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, pénszivar, 

tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, véntrotty 

 

bájos mn kedv ritk ’szép’ -- aranyos, bámulatos, beauty, bombázó, bűbájos, 

cicababa, cuki, csini, csinos, csodálatos, csodaszép, divatdíva, dögös, faszacsaj, 

gyönyörű, helyes, idomos, jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú, 

szépike, szépség 

 

bámulatos mn tú ritk ’szép’ -- aranyos, bájos, beauty, bombázó, bűbájos, cicababa, 

cuki, csini, csinos, csodálatos, csodaszép, divatdíva, dögös, faszacsaj, gyönyörű, 

helyes, idomos, jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú, szépike, 

szépség 

 

bányarém mn gú gyak ’csúnya’ --  ápolatlan, bibircsókos, boszi, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, 
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ronda, rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, 

undi, undorító, undormány, vakondszájú 

 

barom mn pej ritk ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, birka, bolond ,bunkó, buta, 

csicsika, csóri, dili, dili, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, hülyegyerek, 

idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, 

majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, 

pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

bátyó fn kedv gyak  ’testvér’ --  gyerek, hugi, báty, bátyó, bátyus, bratyesz, bratyó, 

hugica nővér, nővérke, öcsi, öcskös,  öcsisajt, tecó,  tesó, testvér  

 

bátyus fn kedv ritk ’testvér’ --  gyerek, hugi, báty, bátyó, bratyesz, bratyó, hugica 

nővér, nővérke, öcsi, öcskös,  öcsisajt, tecó,  tesó, testvér  

 

beauty mn tú ritk  ’szép’ -- aranyos, bájos, bámulatos, bombázó, bűbájos, 

cicababa, cuki, csini, csinos, csodálatos, csodaszép, divatdíva, dögös, faszacsaj, 

gyönyörű, helyes, idomos, jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú, 

szépike, szépség 

 

bige 1 fn pej gú ritk  ’nő’  -- asszony, baba, bébi,  bombázó, buksza, csajszi, hölgy, 

kuffer, kurva, lány, lény, liba, maca, muff, néni, nőci, nőcike, nőstény, pina, pipi 

 

bige 2  fn pej gú ritk ’lány’   -- bula, csaj, csajszi, csajszika, csitri, fruska, girl, hölgy, 

kiscsaj, kisnő, kurva, lányka, leány, maca, minilány, muff,pipi, punci, ribanc, 

szuka 

 

bigfather fn tréf  gú ritk ’idős férfi’ --  apóka, bácsi, gádzsó, krapek, lankadt, 

öregapó, öregember, öregpapa, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, 

véntrotty  
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bika 1 fn pej ritk ’férfi’  -- bácsi, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, fiú, hapek, 

hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, krapek, manus, muksó, pacák, pali, pasas, pasi, 

pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

bika 2 ’mn gú ritk ’kövér’  -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, 

sertés, súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, 

zsírcsomó, zsírgombóc 

 

bimbó fn tréf  gyak ’női mell’ -- cici, csecs, didi, dinnye, labda, léggömb, duda, 

kebel, mell, tejtároló, tőgy,  zöldzóna 

 

birka mn gú ritk ’buta’ --  analfabéta, állat, balfék, barom, bolond, bunkó, buta, 

csicsika, csóri, dili, dili, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, hülyegyerek, 

idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, 

majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, 

pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

bolond mn gú ritk ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bunkó, buta, 

csicsika, csóri, dili, dili, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, hülyegyerek, 

idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, 

majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, 

pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

bombázó 1 fn tú ritk’nő’ -- asszony, baba, bébi, bige, bombázó, buksza, csajszi, 

hölgy, kuffer, kurva, lány, lény, liba, maca, muff, néni, nőci, nőcike, nőstény, pina, 

pipi  

 

bombázó 2 mn tú ritk ’szép’ -- aranyos, bájos, bámulatos, beauty, bombázó, 

bűbájos, cicababa, cuki, csini, csinos, csodálatos, csodaszép, divatdíva, dögös, 

faszacsaj, gyönyörű, helyes, idomos, jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, 

széparcú, szépike, szépség 
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boy  fn ol ritk ’fiú’  csákó, csávó, csülök, fickó, fiúka, gyerek hapsi, hím, kiscsávó, 

krapek, kölök, kölyök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 

 

boszi mn ját ritk ’csúnya’ --  ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, csuda, 

csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, mumus, 

nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, ronda, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

boszorkány 1. fn gú pej ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, hölgy, néni, mamesz, 

mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, vénasszony 

vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

boszorkány 2. mn gú pej ritk ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, csuda, 

csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, mumus, 

nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, ronda, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

bozont fn tréf gú ritk  ’haj’ -- csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, fejszőrzet, frizkó, 

frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lombkorona, loncos, lófarok, madárfészek, 

paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, szőrcsomó, 

szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

 

bögy fn du ritk ’női mell’ --bimbó, cici, csecs, didi, dinnye, labda, léggömb, duda, 

kebel, mell, tejtároló, tőgy,  zöldzóna 

 

bratyi   fn tréf ritk ’testvér’ -- gyerek, hugi, báty, bátyó, bátyus, bratyesz, bratyó, 

hugica nővér, nővérke, öcsi, öcskös,  öcsisajt, tecó,  tesó, testvér  

 

bratyó fn tréf ritk ’testvér’ -- gyerek, hugi, báty, bátyó, bátyus, bratyesz, bratyó, 

hugica nővér, nővérke, öcsi, öcskös,  öcsisajt, tecó,  tesó, testvér  
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brutality  fn pej ritk ’tanár’ -- börtönőr , csula, daganat, dili, észosztó,  főnök, 

idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, ,őrmester,  

pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, tanárúr/nő, 

tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

bula fn pej gú ritk ’lány’ --  bige, csaj, csajszi, csajszika, csitri, fruska, girl, hölgy, 

kiscsaj, kisnő, kurva, lányka, leány, maca, minilány, muff,pipi, punci, ribanc, 

szuka 

 

bukó  fn  gú  pej  ritk ’egyes’  -- bika, bot, bukfenc, bukta, cumi, elégtelen, egyes, 

fa, faiskola,  fásítás, horgászbot, karó, peca, pecabot, peckó, szálka, szarügy, 

vágás, vessző 

 

buksi fn  ját gyak ’fej’ --’  agykondér, agytartó, búra, faszfej, fej, fő, fültartó, gömb, 

gumó, hajtartó, head, koponya, köcsög, labda, lófej, nagyfej, seggfej, szemtartó, 

tojás, tök, tökfedő, tökfej, tönkő 

 

bukta  fn  gú  pej  ritk ’egyes’  -- bika, bot, bukfenc, bunkó, cumi, elégtelen, egyes, 

fa, faiskola,  fásítás, horgászbot, karó, peca, pecabot, peckó, szálka, szarügy, 

vágás, vessző 

 

bunkó mn gú ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, buta, 

csicsika, csóri, dili, dili, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, hülyegyerek, 

idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, 

majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, 

pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

buta mn kö ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, bunkó, 

csicsika, csóri, dili, dili, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, hülyegyerek, 

idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, 

majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, 

pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 
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buzi   fn pej ritk ’tanár’ -- börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó,  főnök, 

idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, ,őrmester,  

pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, tanárúr/nő, 

tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

búra  fn  ját gyak ’fej’ --’  agykondér, agytartó, buksi, faszfej, fej, fő, fültartó, 

gömb, gumó, hajtartó, head, koponya, köcsög, labda, lófej, nagyfej, seggfej, 

szemtartó, tojás, tök, tökfedő, tökfej, tönkő 

 

bűbájos mn tú ritk  ’szép’ -- aranyos, bájos, bámulatos, beauty, bombázó, 

cicababa, cuki, csini, csinos, csodálatos, csodaszép, divatdíva, dögös, faszacsaj, 

gyönyörű, helyes, idomos, jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú, 

szépike, szépség 

C, Cs 

 

cérna mn tréf ritk ’sovány’ -- cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, csontkollekció, 

csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, gereblye, gerinces, 

giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, kevésháj, kisujj, 

léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, vézna, vékony,  

 

cicababa mn gú ritk ’szép’ -- aranyos, bájos, bámulatos, beauty, bombázó, 

bűbájos, cuki, csini, csinos, csodálatos, csodaszép, divatdíva, dögös, faszacsaj, 

gyönyörű, helyes, idomos, jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú, 

szépike, szépség 

 

cici fn du ritk ’női mell’ --bimbó, cici, csecs, didi, dinnye, labda, léggömb, duda, 

kebel, mell, tejtároló, tőgy,  zöldzóna 

 

cickó fn tréf ritk ’női mell’ --bimbó, cici, csecs, didi, dinnye, labda, léggömb, duda, 

kebel, mell, tejtároló, tőgy,  zöldzóna 

 

cickó-mickó fn j tréf ritk ’női mell’ --bimbó, cici, csecs, didi, dinnye, labda, 

léggömb, duda, kebel, mell, tejtároló, tőgy,  zöldzóna 
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cingár mn gú tréf ritk ’sovány’ -- cérna, cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, gerinces, giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, 

keskeny, kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, 

ropi, sovi, vézna, vékony,  

 

colos  mn gú tréf ritk  ’magas’ -- benga, cirkáló, cula, colostok, cölöp, cula, culáp, 

égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, hight, 

holdjáró, jeti, kilátó, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, óriás, 

óratorony, piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony, zsiráf 

 

cölöp  mn gú tréf ritk  ’magas’ -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cula, culáp, 

égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, hight, 

holdjáró, jeti, kilátó, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, óriás, 

óratorony, piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony, zsiráf 

 

cuki mn kedv ritk  ’szép’ -- aranyos, bájos, bámulatos, beauty, bombázó, bűbájos, 

cicababa, csini, csinos, csodálatos, csodaszép, divatdíva, dögös, faszacsaj, 

gyönyörű, helyes, idomos, jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú, 

szépike, szépség 

 

cula 1.’’ mn gú tréf  ritk  ’magas’ -- benga, cirkáló, colos, colostok, cölöp, cula, 

culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, hight, 

holdjáró, jeti, kilátó, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, óriás, 

óratorony, piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony, zsiráf 

 

cula 2. mn gú ritk ’sovány’ -- cérna, cingár , csont, csontbőr,  csonti, csontkollekció, 

csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, gereblye, gerinces, 

giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, kevésháj, kisujj, 

léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, vézna, vékony,  

 

culánger mn gú tréf  ritk  ’magas’ -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, 

cula, culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, 
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hight, holdjáró, jeti, kilátó, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, óriás, 

óratorony, piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony, zsiráf 

 

culáp mn gú tréf ritk  ’magas’ -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, cula, 

égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, hight, 

holdjáró, jeti, kilátó, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, óriás, 

óratorony, piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony, zsiráf 

 

csaj 1. fn ol gyak ’nő’  -- asszony, baba, bébi, bige, bombázó, buksza, csajszi, hölgy, 

kuffer, kurva, lány, lény, liba, maca, muff, néni, nőci, nőcike, nőstény, pina, pipi 

 

csaj 2. fn ol gyak ’lány’ bige, bula, csajszi, csajszika, csitri, fruska, girl, hölgy, 

kiscsaj, kisnő, kurva, lányka, leány, maca, minilány, muff,pipi, punci, ribanc, 

szuka 

 

csajszi 1. fn j ritk ’nő’  asszony, baba, bébi, bige, bombázó, buksza, csaj, hölgy, 

kuffer, kurva, lány, lény, liba, maca, muff, néni, nőci, nőcike, nőstény, pina, 

pipi  

 

csajszi 2. fn ol gú gyak ’lány’ bige, bula, csaj, csajszika, csitri, fruska, girl, hölgy, 

kiscsaj, kisnő, kurva, lányka, leány, maca, minilány, muff,pipi, punci, ribanc, 

szuka 

 

csajszicska fn tréf gú ritk ’lány’  bige, bula, csaj, csajszi, csajszika, csitri, fruska, 

girl, hölgy, kiscsaj, kisnő, kurva, lányka, leány, maca, minilány, muff,pipi, punci, 

ribanc, szuka 

 

csajszika ’ lány’ fn pej gú ritk ’lány’ bige, bula, csaj, csajszi, csajszika, csitri, fruska, 

girl, hölgy, kiscsaj, kisnő, kurva, lányka, leány, maca, minilány, muff,pipi, punci, 

ribanc, szuka 

 

csimbók fn tréf gú ritk  ’haj’ -- bozont, dzsungel, fejfedő, fejszőr, fejszőrzet, frizkó, 

frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lombkorona, loncos, lófarok, madárfészek, 
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paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, szőrcsomó, 

szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

 

csini mn kedv ritk ’szép’ -- aranyos, bájos, bámulatos, beauty, bombázó, bűbájos, 

cicababa, cuki, csinos, csodálatos, csodaszép, divatdíva, dögös, faszacsaj, 

gyönyörű, helyes, idomos, jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú, 

szépike, szépség 

 

csinos mn kö gyak ’szép’ -- aranyos, bájos, bámulatos, beauty, bombázó, bűbájos, 

cicababa, cuki, csini, csodálatos, csodaszép, divatdíva, dögös, faszacsaj, gyönyörű, 

helyes, idomos, jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú, szépike, 

szépség 

 

csitri fn pej gú ritk ’lány’ --  bige, bula, csaj, csajszi, csajszika, fruska, girl, hölgy, 

kiscsaj, kisnő, kurva, lányka, leány, maca, minilány, muff,pipi, punci, ribanc, 

szuka 

 

csülök 1. fn tréf gú ritk ’fiú’   -- boy, csákó, csávó, fickó, fiúka, gyerek hapsi, hím, 

kiscsávó, krapek, kölök, kölyök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 

 

csülök 2.’ fn tréf  gú ritk  ’kéz’ --  csáp, kacsó, felső végtag, hand, kezecske, kéz, 

krumpliszedő, mancs, ujjtartó 

 

csákó fn tréf gú ritk ’fiú’  -- boy, csávó, fickó, fiúka, gyerek hapsi, hím, kiscsávó, 

krapek, kölök, kölyök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge, 

 

csálesz fn tréfpej gyak ’férfi’ --  bácsi, bika, csákó, csálesz, ember, faszi, fickó, fiú, 

hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, krapek, manus, muksó, pacák, pali, pasas, 

pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

csáp  fn tréf ritk  ’kéz’ csülök, kacsó, felső végtag, hand, kezecske, kéz, 

krumpliszedő, mancs, ujjtartó 
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csávó 1.  fn ol pej gyak ’férfi’ --  bácsi, bika, csákó, csálesz, ember, faszi, fickó, fiú, 

hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, krapek, manus, muksó, pacák, pali, pasas, 

pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

csávó 2. fn tréf ol gyak ’fiú’ --  boy, csákó, csávó, fickó, fiúka, gyerek hapsi, hím, 

kiscsávó, krapek, kölök, kölyök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 

 

csicska mn gú ritk ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, bunkó, 

buta, csóri, dili, dili, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, hülyegyerek, idióta, 

IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, majom, 

makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

csodaszép mn tú ritk ’szép’ -- aranyos, bájos, bámulatos, beauty, bombázó, 

bűbájos, cicababa, cuki, csini, csinos, csodálatos, divatdíva, dögös, faszacsaj, 

gyönyörű, helyes, idomos, jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú, 

szépike, szépség 

 

csodálatos mn tú ritk  ’szép’-- aranyos, bájos, bámulatos, beauty, bombázó, 

bűbájos, cicababa, cuki, csini, csinos, csodaszép, divatdíva, dögös, faszacsaj, 

gyönyörű, helyes, idomos, jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú, 

szépike, szépség 

 

csont  mn gú  pej ritk ’sovány’ -- cérna, cingár , cula,  csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, gerinces, giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, 

keskeny, kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, 

ropi, sovi, vézna, vékony,  

 

csontbőr  mn kö ritk ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csonti, csontkollekció, 

csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, gereblye, gerinces, 

giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, kevésháj, kisujj, 

léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, vézna, vékony,  
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csonti mn tréf gú ritk ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, gerinces, giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, 

keskeny, kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, 

ropi, sovi, vézna, vékony,  

 

csontkollekció mn gú gyak ’sovány’ -- cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, gereblye, gerinces, 

giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, kevésháj, kisujj, 

léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, vézna, vékony,  

 

csontos  mn gúritk ’sovány’ -- cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, gerinces, giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, 

keskeny, kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, 

ropi, sovi, vézna, vékony,  

 

csontváz  mn gú ritk ’sovány’ -- cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, gereblye, 

gerinces, giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, 

kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, 

vézna, vékony,  

 

csóri mn gú ritk ’buta’  -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, bunkó, 

buta, dili, dili, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, hülyegyerek, idióta, IQ 

light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, majom, 

makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

csöcs fn du gyak ’női mell’ --bimbó, cici, csecs, didi, dinnye, labda, léggömb, duda, 

kebel, mell, tejtároló, tőgy,  zöldzóna 

 

csula  fn pej ritk ’tanár’ -- börtönőr , brutality, daganat, dili, észosztó,  főnök, 

idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, ,őrmester,  
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pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, tanárúr/nő, 

tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

D 

 

dagadék mn gú ritk ’kövér’ --  bálna, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, disznó, 

duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, hízó, 

hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

dagadt mn gú gyak ’kövér’  -- bálna, dagadék, dagi, dagiman, digi-dagi, disznó, 

duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, hízó, 

hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

dagi mn gú gyak ’kövér’  -- bálna, dagadék, dagadt, dagiman, digi-dagi, disznó, 

duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, hízó, 

hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

dagiman mn gú tréf ritk ’kövér’ --  bálna, dagadék, dagadt, dagi, digi-dagi, disznó, 

duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, hízó, 

hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

deszka mn tréf gú gyak’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, gereblye, 

gerinces, giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, 

kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, 

vézna, vékony,  
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deszkás mn tréf ritk ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, gereblye, 

gerinces, giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, 

kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, 

vézna, vékony,  

 

didi  fn tréf gú gyak ’női mell’  -- bimbó, cici, csecs, csöcs, dinnye, labda, léggömb, 

duda, kebel, mell, tejtároló, tőgy,  zöldzóna 

 

digi-dagi mn gú j ritk ’kövér’  -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, disznó, 

duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, hízó, 

hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

  

dili fn pej ritk ’tanár’ -- börtönőr , brutality, csula, daganat, észosztó,  főnök, 

idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, ,őrmester,  

pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, tanárúr/nő, 

tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

dilis mn kö ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, bunkó, 

csicsika, csóri, dili, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, hülyegyerek, idióta, 

IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, majom, 

makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

diri   fn tréf  gyak ’igazgató’--  biztonsági őr, brander, diligátló, ezredes, főkrapek, 

főnök, főnököcske, igazgató, igi, igazgató bácsi/néni, izgi, kapitány, nagyfőnök 

 

disznó mn gú gyak ’kövér’  -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, hízó, 

hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 
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súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

divatdíva  mn tréf ritk ’szép’ -- aranyos, ápolt, bájos, beauty, bombázó, bűbájos, 

cicababa, csini, csinos, csodálatos ,csodaszép, dögös, gyönyörű, helyes, idomos, 

jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú 

 

dögös mn ol ritk  ’szép’ -- aranyos, ápolt, bájos, beauty, bombázó, bűbájos, 

cicababa, csini, csinos, csodálatos ,csodaszép, divatdíva, gyönyörű, helyes, idomos, 

jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú 

 

duci mn gú tréf ritk ’kövér’  -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, hízó, 

hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

duda fn tréf gyak ’női mell’  -- bimbó, cici, csecs, csöcs, didi, dinnye, labda, 

léggömb,, kebel, mell, tejtároló, tőgy,  zöldzóna 

 

dundi mn gú tréf ritk ’kövér’  -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, hízó, 

hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

dzsungel ’  fn tréf gú ritk  ’haj’ -- bozont, csimbók, fejfedő, fejszőr, fejszőrzet, 

frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lombkoron a, loncos, lófarok, 

madárfészek, paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, 

szőrcsomó, szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

 

E 
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einstein mn tréf, ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

 

elégtelen  fn  kö gyak ’egyes’  --  bika, bot, bukfenc, bukta, cumi,  egyes, fa, 

faiskola,  fásítás, horgászbot, karó, peca, pecabot, peckó, szálka, szarügy, vágás, 

vessző 

 

ember  fn kö gyak ’férfi’   -- bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, 

fiú, hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, krapek, manus, muksó, pacák, pali, 

pasas, pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

eszes mn kö ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, értelmes, 

fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, művelt, 

nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

 

eszetlen mn kö ritk ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, bunkó, 

buta, csóri, dili, dili, dilinyós, faszjankó, fafej, hülye, hülyegyerek, idióta, IQ light, 

IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, majom, makkagyú, 

mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, paraszt, 

seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

ezredes fn tréf  ritk ’igazgató’--  biztonsági őr, brander, diligátló, f őkrapek, főnök, 

főnököcske, igazgató, igi, igazgató bácsi/néni, izgi, kapitány, nagyfőnök 

 

égimeszelő mn gú tréf tú  ritk  ’magas’ -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, 

cula, culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, 

hight, holdjáró, jeti, kilátó, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, óriás, 

óratorony, piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony, zsiráf 
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értelmes mn kö ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, eszes, 

fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, művelt, 

nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

F 

 

fa   fn  tréf ritk ’egyes’  -- bika, bot, bukfenc, bukta, cumi, elégtelen, egyes, faiskola,  

fásítás, horgászbot, karó, peca, pecabot, peckó, szálka, szarügy, vágás, vessző 

 

fafej mn pej ritk ’buta’-- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, bunkó, 

buta, csóri, dili, dili, dilinyós, esztelen, faszjankó, hülye, hülyegyerek, idióta, IQ 

light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, majom, 

makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

faiskola  fn  tréf ritk ’egyes’  -- bika, bot, bukfenc, bukta, cumi, elégtelen, egyes, fa, 

fásítás, horgászbot, karó, peca, pecabot, peckó, szálka, szarügy, vágás, vessző 

 

 

faszfej fn  du ritk  ’fej’ --’  agykondér, agytartó, buksi, búra, faszfej, fej, fő, fültartó,  

gennyhólyag, gömb, gumó, hajtartó, head, koponya, köcsög, labda, lófej, nagyfej, 

seggfej, szemtartó, tojás, tök, tökfedő, tökfej, tönkő  

 

faszjankó mn du ritk ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, buta, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen,  fafej, hülye, hülyegyerek, idióta, 

IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, majom, 

makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

faszi fn pej gyak ’férfi’   -- bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, fickó, fiú, 

hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, krapek, manus, muksó, pacák, pali, pasas, 

pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 
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father fn gú tréf gyak  ’apa’ --  apa, apci, apu, apuka, apus, dad, édesapa, hapuci, 

öreg, öregszivar ős, papa, papi ,papus 

 

fásítás  fn  gú  tréf ritk ’egyes’  -- bika, bot, bukfenc, bukta, cumi, elégtelen, egyes, 

fa, faiskola,  horgászbot, karó, peca, pecabot, peckó, szálka, szarügy, vágás, vessző 

 

fej 1. fn kö gyak  ’fej’ --’  agykondér, agytartó, buksi, búra, faszfej, fő, fültartó, 

gömb, gumó, hajtartó, head, koponya, köcsög, labda, lófej, nagyfej, seggfej, 

szemtartó, tojás, tök, tökfedő, tökfej, tönkő 

 

fej 2. mn  já ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, értelmes, 

gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, művelt, 

nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

 

felnőtt fn kö ritk ’tanár’ -- börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó,  főnök, 

idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, ,őrmester,  

pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, tanárúr/nő, 

tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

fickó 1 fn ol gú gyak ’férfi’   -- bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fiú, 

hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, krapek, manus, muksó, pacák, pali, pasas, 

pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

fickó 2. fn ol gú ritk ’fiú’ --   boy, csákó, csávó, fickó, fiúka, gyerek hapsi, hím, 

kiscsávó, krapek, kölök, kölyök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 

 

fiúka fn tréf ritk  ’fiú’ --  boy, csákó, csávó, fickó, gyerek hapsi, hím, kiscsávó, 

krapek, kölök, kölyök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 

 

fognivaló fn tréf ritk ’női mell’ --  bimbó, cici, csecs, csöcs, didi, dinnye, labda, 

léggömb, duda, kebel, mell, tejtároló, tőgy,  zöldzóna 
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fogpiszkáló mn tréf gú ritk ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fonnyadt, gebe, gereblye, 

gerinces, giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, 

kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, 

vézna, vékony,  

 

fonnyadt mn gú pej ritk ’sovány’ -- cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, gebe, gereblye, 

gerinces, giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, 

kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, 

vézna, vékony,  

 

fő fn  ját ritk  ’fej’ -- agykondér, agytartó, buksi, búra, faszfej, fej, fültartó, 

gennyhólyag, gömb, gumó, hajtartó, head, koponya, köcsög, labda, lófej, nagyfej, 

seggfej, szemtartó, tojás, tök, tökfedő, tökfej, tönkő 

 

főkrapek fn tréf  ritk ’igazgató’--  biztonsági őr, brander, diligátló, ezredes, főnök, 

főnököcske, igazgató, igi, igazgató bácsi/néni, izgi, kapitány, nagyfőnök 

 

főnök fn tréf  gú gyak ’igazgató’--  biztonsági őr, brander, diligátló, ezredes, 

főkrapek, főnököcske, igazgató, igi, igazgató bácsi/néni, izgi, kapitány, nagyfőnök 

 

frizkó  fn tréf gú ritk  ’haj’ --  bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, fejszőrzet, 

frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lombkorona, loncos, lófarok, madárfészek, 

paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, szőrcsomó, 

szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

 

frizura  fn tréf  ol ritk  ’haj’ -- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, 

fejszőrzet, frizkó, fürt, hajkorona, lobonc, lombkorona, loncos, lófarok, 

madárfészek, paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, 

szőrcsomó, szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 
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fruska fn tréf gú ritk ’lány’  bige, bula, csaj, csajszi, csajszika, csitri, girl, hölgy, 

kiscsaj, kisnő, kurva, lányka, leány, maca, minilány, muff,pipi, punci, ribanc, 

szuka 

 

fül  fn kö gyak ’fül’--  antenna, füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, hallóka, 

hallókagyló,  hallókészülék , hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátfül,  lapátok, 

lokátor, meghajtók , parabola, radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla  

 

füles fn tréf ritk ’fül’--  antenna, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, hallóka, 

hallókagyló,  hallókészülék , hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátfül,  lapátok, 

lokátor, meghajtók , parabola, radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla 

 

fülkagyló fn kö ritk ’fül’--  antenna, füles, füli, halló, hallóeszköz, hallóka, 

hallókagyló,  hallókészülék , hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátfül,  lapátok, 

lokátor, meghajtók , parabola, radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla  

 

fürt fn tréf  j ritk  ’haj’ -- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, fejszőrzet, 

frizkó, frizura, hajkorona, lobonc, lombkorona, loncos, lófarok, madárfészek, 

paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, szőrcsomó, 

szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

 

G 

 

gebe  mn gú pej ritk ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, 

gereblye, gerinces, giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, 

keskeny, kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, 

ropi, sovi, vézna, vékony 

 

gennyhólyag  fn  ját ritk  ’fej’ --’  agykondér, agytartó, buksi, búra, faszfej, fej, fő, 

fültartó, gömb, gumó, hajtartó, head, koponya, köcsög, labda, lófej, nagyfej, 

seggfej, szemtartó, tojás, tök, tökfedő, tökfej, tönkő 
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gerinces mn tréf ritk ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, 

kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, 

vézna, vékony,  

 

giliszta mn gú pej ritk ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, gerinces, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, 

kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, 

vézna, vékony,  

 

gilisztás mn gú pej ritk ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, gerinces, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, 

kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, 

vézna, vékony,  

 

girhes mn gú gyak ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, gerinces, giliszta, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, kevésháj, 

kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, vézna, 

vékony,  

 

girl  fn ritk ’lány’ -- bige, bula, csaj, csajszi, csajszika, csitri, fruska, girl, hölgy, 

kiscsaj, kisnő, kurva, lányka, leány, maca, minilány, muff,pipi, punci, ribanc, 

szuka 

 

gírbic ’sovány’ mn kö ritk ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, gerinces, giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, 

keskeny, kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, 

ropi, sovi, vézna, vékony,  
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giznya mn kö ritk ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, gerinces, giliszta, giliszta, girhes, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, 

keskeny, kevésháj, kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, 

ropi, sovi, vézna, vékony,  

 

gombatelep fn  tréf  ritk  ’láb’-- bot,  csülök, hátsó mancs, hótaposó, járóka, láb, 

lábacska, lábas, lábikó, leg, tappancs pata, rugó,  sonka, szartaposó, virgács, 

trampli, 

 

gombóc mn gú tréf ritk ’kövér’ -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, hízó, 

hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

grandfater 1 fn tréf j ritk ’idős férfi’ --  apóka, bácsi, gádzsó, krapek, lankadt, 

öregapó, öregember, öregpapa, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, 

véntrotty  

 

grandfater 2. fn gú tréf ritk ’nagypapa’ -- nagyapa, nagyapó, nagyfater, nagypapi, 

öregszivar, ősfater, papa, papácska, papi, papika, papus, tata 

 

grandmuter ’nagyanya’ 

 

gusztustalan mn gú ritk  ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, hányadék, idomtalan, ijesztő, mumus, 

nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, ronda, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

GY 
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gyerek 1. fn kö ’fiú’  boy, csákó, csávó, fickó, fiúka, hapsi, hím, kiscsávó, krapek, 

kölök, kölyök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 

 

gyönyörű mn tú gyak ’szép’ -- aranyos, ápolt, bájos, beauty, bombázó, bűbájos, 

cicababa, csini, csinos, csodálatos ,csodaszép, divatdíva, dögös, helyes, idomos, 

jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú 

 

H 

 

hajkorona fn tréf ritk  ’haj’ -- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, 

fejszőrzet, frizkó, frizura, fürt, lobonc, lombkorona, lo ncos, lófarok, madárfészek, 

paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, szőrcsomó, 

szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

 

hallókagyló fn kö ritk ’fül’--  antenna, füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, 

hallóka, hallókészülék , hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátfül,  lapátok, lokátor, 

meghajtók , parabola, radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla  

 

hallóka fn  ját ritk ’fül’--  antenna, füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, 

hallókagyló,  hallókészülék , hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátfül,  lapátok, 

lokátor, meghajtók , parabola, radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla  

 

hallókészülék  fn ját ritk ’fül’--  antenna, füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, 

hallóka, hallókagyló, hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátfül,  lapátok, lokátor, 

meghajtók , parabola, radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla  

 

hapek 1 fn gú ritk  ’férfi’ bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, fiú, 

hapek, hapi, him, ipse, kiscsávó, krapek, manus, muksó, pacák, pali, pasas, pasi, 

pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

hapek 2. fn tréf gú ritk boy, csákó, csávó, fickó, fiúka, hapsi, hím, kiscsávó, krapek, 

kölök, kölyök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 
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hapi 1. fn tréf ritk  ’férfi’ -- bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, 

fiú, hapek, hapi, him, ipse, kiscsávó, krapek, manus, muksó, pacák, pali, pasas, 

pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

hapsi  fn ol pej ritk ’férfi’--  bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, 

fiú, hapek, hapi, him, ipse, kiscsávó, krapek, manus, muksó, pacák, pali, pasas, 

pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

hájas mn gú gyak ’kövér’ --  bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájfej, hájgolyó, hájpacni, hízó, 

hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

hájfej  mn gú ritk ’kövér’  -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájgolyó, hájpacni, hízó, 

hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

hájgolyó mn gú ritk ’kövér’  -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájpacni, hízó, 

hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

hájgömb mn gú ritk ’kövér’  -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, 

sertés, súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, 

zsírcsomó, zsírgombóc 

 

hájpacni mn gú pej ritk ’kövér’  -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-

dagi, disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, 
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hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, 

sertés, súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, 

zsírcsomó, zsírgombóc 

 

hájtömb mn gú ritk ’kövér’ --  bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, 

sertés, súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, 

zsírcsomó, zsírgombóc 

 

hányadék mn gú pej ritk ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, idomtalan, ijesztő, mumus, 

nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, ronda, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

hátsó fn kö gyak  ’fenék’  -- bula, far, hátsófertály, kuffer, lökhárító, picsa, popó, 

popsi, potroh, segg, sejhaj, ülep, ülőgumi, valag 

 

helyes mn kö gyak  ’szép’--  aranyos, ápolt, bájos, beauty, bombázó, bűbájos, 

cicababa, csini, csinos, csodálatos ,csodaszép, divatdíva, dögös, gyönyörű, helyes, 

idomos, jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú 

 

hím  fn ol pej ritk ’férfi’--  bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, fiú, 

hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, krapek, manus, muksó, pacák, pali, pasas, 

pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

hízó mn gú ritk ’kövér’ --  bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 
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hordó mn gú ritk ’kövér’ --  bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

horgászbot  fn  tréf  ritk ’egyes’  -- bika, bot, bukfenc, bukta, cumi, elégtelen, 

egyes, fa, faiskola,  fásítás, horgászbot, karó, peca, pecabot, peckó, szálka, vágás, 

vessző 

 

hónajcirkáló ’ mn tréf gú ritkk ’alacsony’  -- csivava, csöpi, dugó, földbevert, 

földszintes, icike, incifinci, kicsi, kistermetű, mini, padlóvájkáló, pincsi, pöttöm, 

seggdugasz, tökmag, törpe, törpecirkáló, törpilla, zömök 

 

hölgy fn kedv ritk ’lány’  ’nő’ -- bige, bula, csaj, csajszi, csajszika, csitri, fruska, girl, 

kiscsaj, kisnő, kurva, lányka, leány, maca, minilány, muff, pipi, punci, ribanc, 

szuka 

 

hölgy 3. fn kö ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, néni, mamesz, mami, 

nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, vénasszony vénség, 

vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

 

hugi fn kedv gyak ’testvér’ gyerek, báty, bátyó, bátyus, bratyesz, bratyó, hugica 

nővér, nővérke, öcsi, öcskös,  öcsisajt, tecó,  tesó, testvér  

 

hugica fn kedv ritk ’ testvér’ gyerek, hugi, báty, bátyó, bátyus, bratyesz, bratyó, 

nővér, nővérke, öcsi, öcskös,  öcsisajt, tecó,  tesó, testvér  

 

hülye  mn pej ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, bunkó, 

csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülyegyerek, idióta, 

IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, majom, 

makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 
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hülyegyerek mn pej  ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, idióta, 

IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, majom, 

makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

I, Í 

 

idegszanatóriumi fn pej ritk ’tanár’ -- börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, 

észosztó, felnőtt, főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, 

oktató, ,őrmester, pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, 

tanárnéni/bácsi, tanárúr/nő, tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, 

tizedes, vénspiné 

 

idióta  mn gú  ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, bunkó, 

csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, hülyegyerek, IQ 

light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, majom, 

makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

idomos mn kedv ritk  ’szép’--  aranyos, ápolt, bájos, beauty, bombázó, bűbájos, 

cicababa, csini, csinos, csodálatos ,csodaszép, divatdíva, dögös, gyönyörű, helyes, 

jófej, káprázatos, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú 

 

idomtalan mn kö ritk ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, ijesztő, mumus, 

nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, ronda, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

igazgató fn kö gyak  ’igazgató’ -- biztonsági őr, brander, diligátló, diri, ezredes, 

főkrapek, főnök, főnököcske, igi, igazgató bácsi/néni, igazgató úr/nő, izgi, 

kapitány, nagyfőnök 
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igazgatóbácsi  fn kedv ritk ’igazgató’ -- biztonsági őr, brander, diligátló, diri, 

ezredes, főkrapek, főnök, főnököcske, igazgató, igi, igazgató úr/nő, izgi, kapitány, 

nagyfőnök 

 

igazgatónéni fn kedv ritk ’igazgató’ -- biztonsági őr, brander, diligátló, diri, 

ezredes, főkrapek, főnök, főnököcske, igazgató, igi, igazgató úr/nő, izgi, kapitány, 

nagyfőnök 

  

igazgató nő fn kö ritk ’igazgató’--  biztonsági őr, brander, diligátló, diri, ezredes, 

főkrapek, főnök, főnököcske, igazgató, igi, igazgató bácsi/néni, izgi, kapitány, 

nagyfőnök 

 

igazgató úr fn kö ritk ’igazgató’ -- biztonsági őr, brander, diligátló, diri, ezredes, 

főkrapek, főnök, főnököcske, igazgató, igi, igazgató bácsi/néni, igazgató úr/nő, 

izgi, kapitány, nagyfőnök 

 

intelligens mn kö ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka, tudóska 

 

IQ nuku   mn tréf  ját ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, 

majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, 

pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

IQ light   mn tréf, ját ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, 

majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, 

pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 
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IQ zsák  mn tréf, ját  ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, lúzer, 

majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, 

pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

J 

 

járóka   fn  ját. ritk  ’láb’-- bot,  csülök, gombatelep, hátsó mancs, hótaposó, láb, 

lábacska, lábas, lábikó, leg, tappancs pata, rugó,  sonka, szartaposó, virgács, 

trampli,  

 

jófejű mn kö ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej, okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

 

jótanuló mn kö ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

 

K 

 

kacsó fn tréf gyak  ’kéz’ -- csáp, csülök, felső végtag, hand, kezecske, kéz, 

krumpliszedő, mancs, ujjtartó 

 

kagyló  fn ját ritk ’fül’--  antenna, füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, hallóka, 

hallókagyló, hangfogó, kajla, lapát, lapátfül,  lapátok, lokátor, meghajtók , 

parabola, radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla 

 

kajla   fn ját gú ritk ’fül’--  antenna, füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, hallóka, 

hallókagyló, hangfogó, kagyló, lapát, lapátfül,  lapátok, lokátor, meghajtók , 

parabola, radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla 
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karcsi   fn  tréf ritk ’egyes’  -- bika, bot, bukfenc, bukta, cumi, elégtelen, egyes, fa, 

faiskola,  fásítás, horgászbot, karó, peca, pecabot, peckó, szálka, szarügy, vágás, 

vessző 

 

karcsú mn kedv ritk ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, gerinces, giliszta, giznya, gyufaszál, karó, keskeny, kevésháj, kisujj, léc, 

minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, vézna, vékony 

 

karó 1. mn gú ritk ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, gerinces, giliszta, giznya, gyufaszál, karcsú, keskeny, kevésháj, kisujj, 

léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, vézna, vékony,  

 

karó  2. fn  gú  pej  gyak ’egyes’  -- bika, bot, bukfenc, bukta, cumi, elégtelen, egyes, 

fa, faiskola,  fásítás, horgászbot, karó, peca, pecabot, peckó, szálka, szarügy, 

vágás, vessző 

 

kapitány fn tréf gú ritk ’igazgató’ -- biztonsági őr, brander, diligátló, diri, ezredes, 

főkrapek, főnök, főnököcske, igazgató, igi, igazgató úr/nő, izgi, nagyfőnök 

 

káposztalés  mn  tréf  ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, 

lökött, lúzer, majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, 

nyomorék, ostoba, pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, 

tudatlan, tulok  

 

káprázatos mn tú ritk  ’szép’--  aranyos, ápolt, bájos, beauty, bombázó, bűbájos, 

cicababa, csini, csinos, csodálatos ,csodaszép, divatdíva, dögös, gyönyörű, helyes, 

idomos, jófej, kurvás, sirály, sudár, szép, széparcú 
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kebel fn  kö ritk ’női mell’ bimbó, cici, csecs, csöcs, didi, dinnye, labda, léggömb, 

duda, mell, tejtároló, tőgy,  zöldzóna 

 

kezecske  fn tréf kedv ritk  ’kéz’ csáp, csülök, kacsó, felső végtag, hand, kéz, 

krumpliszedő, mancs, ujjtartó 

 

kicsi mn kö gyak ’alacsony’  -- csivava, csöpi, dugó, földbevert, földszintes, 

hónajcírkáló, icike, incifinci, kicsi, kistermetű, mini, padlóvájkáló, pincsi, pöttöm, 

seggdugasz, tökmag, törpe, törpecirkáló, törpilla, zömök 

 

kiscsaj fn tréf ol gyak ’lány’  bige, bula, csaj, csajszi, csajszika, csitri, fruska, girl, 

hölgy, kisnő, kurva, lányka, leány, maca, minilány, muff,pipi, punci, ribanc, szuka 

 

kiscsávó 1. fn ol tréf ritk ’férfi’   -- bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, 

fickó, fiú, hapek, hapi, hapsi, him, ipse, krapek, manus, muksó, pacák, pali, pasas, 

pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

kiscsávó 2.fn tréf ritk ’fiú’ --  boy, csákó, csávó, fickó, fiúka, hapsi, hím, krapek, 

kölök, kölyök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 

 

kisgömböc mn gú ritk ’kövér’  -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, 

sertés, súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, 

zsírcsomó, zsírgombóc 

 

kislány fn kedv ritk ’lány’   -- bige, bula, csaj, csajszi, csajszika, csitri, fruska, girl, 

hölgy, kiscsaj, kisnő, kurva, lányka, leány, maca, minilány, muff,pipi, punci, 

ribanc, szuka 

 

kissrác fn tréf ritk ’fiú’   -- boy, csákó, csávó, fickó, fiúka, hapsi, hím, kiscsávó, 

krapek, kölök, kölyök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 
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kobak  fn  ját gyak ’fej’-- agykondér, agytartó, buksi, búra, faszfej, fej, fő, fültartó, 

gennyhólyag, gömb, gumó, hajtartó, head, koponya, köcsög, labda, lófej, nagyfej, 

seggfej, szemtartó, tojás, tök, tökfedő, tökfej, tönkő 

 

koca mn gú ritk ’kövér’  -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

koma fn ol pej ritk ’férfi’ --  bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, 

fiú, hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, krapek, manus, muksó, pacák, pali, 

pasas, pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

köcsög 1 fn pej. gú ritk ’fej’--  agykondér, agytartó, buksi, búra, faszfej, fej, fő, 

fültartó, gennyhólyag, gömb, gumó, hajtartó, head, kobak, koponya, kugli, labda, 

lófej, nagyfej, seggfej, szemtartó, tojás, tök, tökfedő, tökfej, tönkő 

 

köcsög 2. mn pej, gú, ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, lökött, lúzer, 

majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, 

pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

köcsög 3. fn du gyak  ’tanár’--börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó,  

főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, 

,őrmester,  pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, 

tanárúr/n ő, tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

kölyök fn ol gú ritk’fiú’ -- boy, csákó, csávó, fickó, fiúka, hapsi, hím, kiscsávó, 

krapek, kölök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 
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könyvtárfejű  mn tú ját ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, 

elmés, értelmes, fej, gépfej, képben van, , körtés, lángész, mindent tudó, művelt, 

nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

 

körtés mn ját ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, lángész, mindent tudó, művelt, 

nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, tudorka, 

tudóska 

 

krapek 1. fn tréf  pej ritk ’férfi’ --  bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, 

fickó, fiú, hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, krapek, manus, muksó, pacák, 

pali, pasas, pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

krapek 2. fn tréf ritk ’fiú’  -- boy, csákó, csávó, fickó, fiúka, hapsi, hím, kiscsávó, 

krapek, kölök, kölyök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 

 

krapek 3  fn tréf gú  ritk ’ idős férfi’  -- apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, lankadt, 

öregapó, öregember, öregpapa, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, 

véntrotty  

 

kugli  fn  ját ritk  ’fej’-- agykondér, agytartó, buksi, búra, faszfej, fej, fő, fültartó, 

gennyhólyag, gömb, gumó, hajtartó, head, kobak, koponya, köcsög, labda, lófej, 

nagyfej, seggfej, szemtartó, tojás, tök, tökfedő, tökfej, tönkő 

 

kuffer  ’nő’ fn tréf gú ritk ’nő’  -- baba, bébi, bige, bombázó, buksza, csajszi, 

hölgy, kurva, lány, lény, liba, maca, muff, néni, nőci, nőcike, nőstény, pina, pipi 

 

kuki  fn tréf ritk ’fiú’  -- boy, csákó, csávó, fickó, fiúka, hapsi, hím, kiscsávó, 

krapek, kölök, kölyök, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 
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kurva  1. ’nő’ fn du ritk ’nő’  -- baba, bébi, bige, bombázó, buksza, csajszi, hölgy, 

kuffer, kurva, lány, lény, liba, maca, muff, néni, nőci, nőcike, nőstény, pina, 

pipi  

 

kurva 2. fn pej du ritk ’lány’  -- bige, bula, csaj, csajszi, csajszika, csitri, fruska, girl, 

hölgy, kiscsaj, kisnő, lányka, leány, maca, minilány, muff,pipi, punci, ribanc, 

szuka 

 

kurvás mn du  ritk  ’szép’--  aranyos, ápolt, bájos, beauty, bombázó, bűbájos, 

cicababa, csini, csinos, csodálatos ,csodaszép, divatdíva, dögös, gyönyörű, helyes, 

idomos, jófej, káprázatos, sirály, sudár, szép, széparcú 

 

L, Ly 

 

labda 1. fn tréf ritk ’női mell’ -- bimbó, cici, csecs, csöcs, didi, dinnye, léggömb, 

duda, kebel, mell, tejtároló, tőgy,  zöldzóna 

 

labda 2. fn ját ritk ’fej’-- agykondér, agytartó, buksi, búra, faszfej, fej, fő, fültartó, 

gennyhólyag, gömb, gumó, hajtartó, head, kobak, koponya, köcsög, lófej, nagyfej, 

seggfej, szemtartó, tojás, tök, tökfedő, tökfej, tönkő 

 

langaléta  mn gú tréf ritk  ’magas’ -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, 

cula, culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, 

hight, holdjáró, jeti, kilátó, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, óriás, 

óratorony, piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony, zsiráf 

 

lapátfül   fn ját ritk ’fül’--  antenna, füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, hallóka, 

hallókagyló, hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátok, lokátor, meghajtók , 

parabola, radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla 

 

lapátok  fn  ját ritk ’fül’--  antenna, füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, hallóka, 

hallókagyló, hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátfül, lokátor, meghajtók, 

parabola, radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla 
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léc  mn gú pej gyak ’magas’  -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, cula, 

culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, hight, 

holdjáró, jeti, kilátó, langaléta, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, 

óriás, óratorony, piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony, zsiráf 

 

létra mn gú pej gyak ’magas’  -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, cula, 

culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, hight, 

holdjáró, jeti, kilátó, langaléta, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, óriás, 

óratorony, piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony, zsiráf 

 

lábacska fn  kedv ját. ritk  ’láb’-- bot,  csülök, gombatelep, hátsó mancs, hótaposó, 

járóka, láb, lábas, lábikó, leg, tappancs pata, rugó,  sonka, szartaposó, virgács, 

trampli 

 

lábas fn  ját. tréf  ritk  ’láb’-- bot,  csülök, gombatelep, hátsó mancs, hótaposó, 

járóka, láb, lábacska, lábikó, leg, tappancs pata, rugó,  sonka, szartaposó, virgács, 

trampli  

 

lábikó ’láb’ fn  ját. ritk  ’láb’-- bot,  csülök, gombatelep, hátsó mancs, hótaposó, 

járóka, láb, lábacska, lábas, lábikó, leg, tappancs pata, rugó,  sonka, szartaposó, 

virgács, trampli, 

 

lángész mn tú ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, mindent tudó, művelt, 

nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

 

lányka  fn j kedv ritk ’lány’   -- bige, bula, csaj, csajszi, csajszika, csitri, fruska, girl, 

hölgy, kiscsaj, kisnő, kurva, leány, maca, minilány, muff,pipi, punci, ribanc, szuka 

 

lokátor  fn ját ritk ’fül’ --   antenna, füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, hallóka, 

hallókagyló, hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátfül, lapátok, meghajtók , 

parabola, radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla 
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lombkorona  fn tréf gú ritk  ’haj’ --  bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, 

fejszőrzet, frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lon cos, lófarok, madárfészek, 

paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, szőrcsomó, 

szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

 

loncos  fn tréf gú ritk  ’haj’ -- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, fejszőrzet, 

frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lombkoron a, lófarok, madárfészek, 

paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, szőrcsomó, 

szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

  

lófarok  fn tréf gú ritk  ’haj’ -- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, 

fejszőrzet, frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lom bkorona, loncos, 

madárfészek, paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, 

szőrcsomó, szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

 

lófej  fn  j ritk ’fej’-- agykondér, agytartó, buksi, búra, faszfej, fej, fő, fültartó, 

gennyhólyag, gömb, gumó, hajtartó, head, kobak, koponya, köcsög, kugli, labda, 

nagyfej, seggfej, szemtartó, tojás, tök, tökfedő, tökfej, tönkő 

 

lökhárító  fn tréf ritk  ’fenék’  -- bula, far, hátsófertály, kuffer, picsa, popó, popsi, 

potroh, segg, sejhaj, ülep, ülőgumi, valag, 

 

lúzer mn pej, gú, ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, 

lökött, majom, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, 

ostoba, pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok 

 

 

M 

 

maca 1. fn tréf gú gyak ’nő’  -- baba, bébi, bige, bombázó, buksza, csajszi, hölgy, 

kuffer, kurva, lány, lény, liba, muff, néni, nőci, nőcike, nőstény, pina, pipi 
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maca 2. fn pej gú ritk ’lány’ --  bige, bula, csaj, csajszi, csajszika, csitri, fruska, girl, 

hölgy, kiscsaj, kisnő, kurva, lányka, leány, minilány, muff,pipi, punci, ribanc, 

szuka 

 

madárfészek  fn tréf gú ritk  ’haj’ -- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, 

fejszőrzet, frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lom bkorona, lófarok, 

madárfészek, paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, 

szőrcsomó, szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

 

malac mn gú pej gyak ’kövér’ bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

mama 1 fn gú kö ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, 

mamesz, mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, 

vénasszony vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

mama 2. anya fn kö ritk ’anya’-- ancika, ani, anya, anyu, anyuci, anyuka, anyus, 

anyuska, édesanya, mami, mum, mumi, muter, ős 

 

mama 3.fn kö  gyak ’nagymama’ mamácska, mamika, mamus, mamuska, 

nagyanyó,nagyi, nagymami, nagymuter, nyanyus, öreganyám, ősmuter 

 

mamesz fn gú tréf ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, 

mama, mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, 

vénasszony vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor  

 

majom  mn pej, gú, ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, 

lökött, makkagyú, mamlasz, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, 

pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok, lyuk 
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mamika fn  kedv rik ’nagymama’ mama, mamácska, mamus, mamuska, 

nagyanyó,nagyi, nagymami, nagymuter, nyanyus, öreganyám, ősmuter 

 

mamlasz ’mn pej, gú, ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, 

lökött, makkagyú, majom, marha,  normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, 

pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok, lyuk 

 

mamus   fn tréf  rik ’nagymama’ --  mama, mamácska, mamika, mamuska, 

nagyanyó,nagyi, nagymami, nagymuter, nyanyus, öreganyám, ősmuter 

 

mamuska   fn tréf  kedv  rik ’nagymama’  -- mama, mamácska, mamika, mamus, 

mamuska, nagyanyó,nagyi, nagymami, nagymuter, nyanyus, öreganyám, ősmuter 

 

mancs fn tréf gyak  ’kéz’ -- csáp, csülök, kacsó, felső végtag, hand, kezecske, kéz, 

krumpliszedő, ujjtartó  

 

manus fn  gú pej ritk ’férfi’ --  bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, 

fiú, hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, koma, krapek, , muksó, pacák, pali, 

pasas, pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

marha  mn pej, gú, ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, 

lökött, majom, makkagyú, mamlasz, normálatlan, nyomi, nyomorék, ostoba, 

pancser, paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok, lyuk  

 

meghajtók fn ját ritk ’fül’--  antenna, füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, 

hallóka, hallókagyló, hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátfül,  lapátok, lokátor, 

parabola, radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla 
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meszelő mn gú pej gyak ’magas’  -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, cula, 

culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, hight, 

holdjáró, jeti, kilátó, langaléta, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, 

óriás, óratorony, piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony, zsiráf 

 

mindentudó  mn pej tú ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, 

elmés, értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, művelt, 

nagyfej, okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, tudorka, 

tudóska 

 

muksó fn gú ritk ’férfi’ --  bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, fiú, 

hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, koma, krapek, manus, pacák, pali, pasas, 

pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

muter fn pej tréf ritk ’anya’-- ancika, ani, anya, anyu, anyuci, anyuka, anyus, 

anyuska, édesanya, mama, mami, mum, mumi, ős 

 

művelt mn kö ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

nagyfej, okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, tudorka, 

tudóska 

N 

 

nagy mn kö gyak  ’magas’  -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, cula, 

culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, hight, 

holdjáró, jeti, kilátó, langaléta, létra, magas, mamut, meszelő, nyakigláb, nyurga, 

oszlop, óriás, óratorony, piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony, zsiráf 

 

nagyanyó 1. fn kedv gú ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, 

mamesz, mami, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, vénasszony 

vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

nagyanyó 2. fn gú  rik ’nagymama’ --  mama, mamácska, mamika, mamus, 

mamuska, nagyanyó,nagyi, nagymami, nagymuter, nyanyus, öreganyám, ősmuter 
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nagyapó fn kedv ritk ’nagypapa’ -- nagyapa, nagyapó, nagyfater, nagypapi, 

öregszivar, ősfater, papa, papácska, papi, papika, papus, tata 

 

nagyi  fn  kedv gyak ’nagymama’  -- mama, mamácska, mamika, mamus, 

mamuska, nagyanyó,  nagymami, nagymuter, nyanyus, öreganyám, ősmuter 

 

nagyfater fn kedv ritk ’nagypapa’ -- nagyapa, nagyapó, nagyfater, nagypapi, 

öregszivar, ősfater, papa, papácska, papi, papika, papus, tata 

 

nagyfej 1 fn  tréf gyak ’fej’ --’  agykondér, agytartó, búra, faszfej, fej, fő, fültartó, 

gömb, gumó, hajtartó, head, koponya, köcsög, labda, lófej, seggfej, szemtartó, 

tojás, tök, tökfedő, tökfej, tönkő 

 

nagyfej 2. mn gú ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

 

nagymuter   fn gú tréf rik ’nagymama’ -- mama, mamácska, mamika, mamus, 

mamuska, nagyanyó,nagyi, nagymami, nyanyus, öreganyám, ősmuter 

 

nagypapi fn kedv ritk ’nagypapa’ -- nagyapa, nagyapó, nagyfater, öregszivar, 

ősfater, papa, papácska, papi, papika, papus, tata 

 

néni  1. ’nő’ kö ritk ’nő’  -- baba, bébi, bige, bombázó, buksza, csajszi, hölgy, 

kuffer, kurva, lány, lény, liba, maca, muff, nőci, nőcike, nőstény, pina, pipi 

 

néni 2. fn kedv gyatk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, 

mamesz, mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, 

vénasszony vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 
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nénike fn kedv gyatk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, 

mamesz, mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, 

vénasszony vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

normálatlan   mn kö ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, 

lökött, majom, makkagyú, mamlasz, marha,  nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok, lyuk  

 

nőci  fn tréf gú ritk ’nő’  -- baba, bébi, bige, bombázó, buksza, csajszi, hölgy, 

kuffer, kurva, lány, lény, liba, maca, muff, néni, nőcike, nőstény, pina, pipi 

 

nőcike fn tréf gú ritk ’nő’  -- baba, bébi, bige, bombázó, buksza, csajszi, hölgy, 

kuffer, kurva, lány, lény, liba, maca, muff, néni, nőci, nőcike, nőstény, pina, 

pipi  

 

nővérke fn kedv gyak ’testvér’ gyerek, báty, bátyó, bátyus, bratyesz, bratyó, hugica 

nővér, öcsi, öcskös,  öcsisajt, tecó,  tesó, testvér 

 

 

Ny 

 

nyanya fn pej gú gyatk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, 

mamesz, mami, nagyanyó, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, vénasszony 

vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

nyanyus   fn gú  rik ’nagymama’ mama, mamácska, mamika, mamus, mamuska, 

nagyanyó,nagyi, nagymami, nagymuter, öreganyám, ősmuter 

 

nyomi  mn gú ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, bunkó, 

csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, hülyegyerek, 

idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, majom, 
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makkagyú, mamlasz, marha,  nyomorék, ostoba, pancser, paraszt, seggfej, sötét, 

stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok, lyuk  

 

nyomigyerek  mn gú ritk ’csúnya’ ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, ronda, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

nyomorék mn gú  pej ritk  ’csúnya’ ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, ronda, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

nyújtófa mn tréf gú ritk  ’sovány’ -- alultáplált, cérna, cingár, cula, csont, csontbőr, 

csontkollekció, csonti, csontos, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, giliszta, girhes, giznya, karcsú, karó, keskeny, kisujj, léc, minihas, 

nádszál, nyúlgerinc, pálcika, pehelysúlyú, ropi, röntgengép, sovi, vékony, vézna 

 

nyúlgerinc mn tréf ritk  ’sovány’ -- alultáplált, cérna, cingár, cula, csont, csontbőr, 

csontkollekció, csonti, csontos, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, giliszta, girhes, giznya, karcsú, karó, keskeny, kisujj, léc, minihas, 

nádszál, pálcika, pehelysúlyú, ropi, röntgengép, sovi, vékony, vézna 

 

O, Ó 

 

ocsmány mn gú pej gyak ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, pocsék, ragyás, rém, rémség, ronda, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 
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okádék mn gú pej ritk  ’csúnya’ --  ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, nyomorék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, ronda, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

oki  mn  ját ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, értelmes, 

fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, művelt, 

nagyfej, okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

 

okoska   mn gú ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

 

okoskodó mn gú ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej, okoska, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

 

okostojás  mn kö ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

 

okostóni  mn kö ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka,tudóska 

 

oktató fn kö ritk ’tanár’ --  börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó,  

főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, 
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,őrmester,  pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, 

tanárúr/n ő, tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

oldboy fn tréf pej ritk  ’idős férfi’ -- apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, 

lankadt, öregapó, öregember, öregpapa, öregtata, oldman, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, 

véntrotty  

 

ostoba mn kö ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, bunkó, 

csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, hülyegyerek, 

idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, majom, 

makkagyú, mamlasz, marha,  nyomi, nyomorék, pancser, paraszt, seggfej, sötét, 

stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok, lyuk 

 

oszlop  mn gú tréf ritk  ’magas’ -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, cula, 

culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, hight, 

holdjáró, jeti, kilátó, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, óriás, óratorony, 

piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony, zsiráf 

 

óriás  mn gú tréf tú ritk  ’magas’ -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, cula, 

culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, hight, 

holdjáró, jeti, kilátó, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, óratorony, 

piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony, zsiráf 

 

Ö, Ő 

 

öcsi  fn kedv gyak ’testvér’ gyerek, báty, bátyó, bátyus, bratyesz, bratyó, hugica 

nővér, nővérke, öcskös,  öcsisajt, tecó,  tesó, testvér 

 

öcsike  fn kedv ritk ’testvér’ gyerek, báty, bátyó, bátyus, bratyesz, bratyó, hugica 

nővér, nővérke, öcsi, öcskös,  öcsisajt, tecó,  tesó, testvér  

 

öcskös fn tréf ritk ’testvér’ gyerek, báty, bátyó, bátyus, bratyesz, bratyó, hugica 

nővér, nővérke, öcsi, öcsisajt, tecó,  tesó, testvér 
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öreganyó fn kedv ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, 

mamesz, mami, nagyanyó, nyanya, öregasszony, öreglány, ráncos, vénasszony 

vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

öregasszony fn kedv ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, 

mamesz, mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öreglány, ráncos, vénasszony 

vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

öregapa ’idős férfi’-- apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, lankadt, öregapó, 

öregember, öregpapa, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, pénszivar, 

tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, véntrotty 

 

öregapó fn kedv ritk ’idős férfi’  -- apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, 

lankadt, öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, 

véntrotty  

 

öregember fn kö gyak ’idős férfi’  -- apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, 

lankadt, öregapó, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, pénszivar, tata, 

vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, véntrotty 

 

öregkrapek fn gú ritk ’idős férfi’ -- apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, 

lankadt, öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, 

véntrotty  

 

öreglány fn gú ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, mamesz, 

mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, ráncos, vénasszony vénség, 

vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

öregmama fn gú  rik ’nagymama’  -- mama, mamácska, mamika, mamus, 

mamuska, nagyanyó,nagyi, nagymami, nagymuter, nyanyus, öreganyám, ősmuter 
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öregpapa fn gú ritk  ’idős férfi’ --  apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, 

lankadt, öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, 

véntrotty  

 

öregszivarok fn gú pej ritk  ’szülők’   -- faterék, fater és muter, felnőttek, 

felügyelők, muterék, nevelők, öregék, öregszivarok, ősök, parents,  pénszivarok 

 

öregtata  fn gú rtik ’idős férfi’ -- apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, lankadt, 

öregapó, öregember, öregpapa, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, pénszivar, 

tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, véntrotty 

 

ős 1. fn  ol tréf ritk ’anya’-- ancika, ani, anya, anyu, anyuci, anyuka, anyus, 

anyuska, édesanya, mama, mami, mum, mumi, muter 

 

ős  2. fn ol tréf ritk apa’ apci, apu, apuci, apuka, apus, dad, édesapa, fater, hapuci, 

öreg, öregszivar papa, papi ,papus 

 

ősfater fn tréf ol ritk ’nagypapa’ -- nagyapa, nagyapó, nagyfater, nagypapi, 

öregszivar, papa, papácska, papi, papika, papus, tata 

 

ősmuter  fn gú  rik ’nagymama’ mama, mamácska, mamika, mamus, mamuska, 

nagyanyó,nagyi, nagymami, nagymuter, nyanyus, öreganyám 

 

ősök fn gú pej gyak  ’szülők’  faterék, fater és muter, felnőttek, felügyelők, muterék, 

nevelők, öregék, öregszivarok, parents,  pénszivarok 

 

P 

 

pacák fn gú ol ritk ’férfi’ --  bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, 

fiú, hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, koma, krapek, manus, muksó, pali, 

pasas, pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 
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pali fn ol ritk ’férfi’  -- bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, fiú, 

hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, koma, krapek, manus, muksó, pacák, 

pasas, pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

pancser  mn gú ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, 

lökött, majom, makkagyú, mamlasz, marha,  nyomi, nyomorék, ostoba, paraszt, 

seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok, lyuk  

 

papa 1 fn ’idős férfi’ --  apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, lankadt, öregapó, 

öregember, öregpapa, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, pénszivar, 

tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, véntrotty 

 

papa 2. apa fn kedv gyak ’nagypapa’ -- nagyapa, nagyapó, nagyfater, nagypapi, 

öregszivar, ősfater, papácska, papi, papika, papus, tata 

 

papa 3. ’nagypapa’ fn kedv ritk ’nagypapa’ -- nagyapa, nagyapó, nagyfater, 

nagypapi, öregszivar, ősfater, papa, papácska, papi, papika, papus, tata 

 

papácska  ’nagypapa’ fn kedv ritk -- nagyapa, nagyapó, nagyfater, nagypapi, 

öregszivar, ősfater, papa, , papi, papika, papus, tata 

 

papesz fn tréf ol ritk  ’idős férfi’ -- apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, 

lankadt, öregapó, öregember, öregpapa, öregtata, oldman, oldboy, papa, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, 

véntrotty  

 

papi 1.   fn tréf ritk  ’idős férfi’ -- apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, lankadt, 

öregapó, öregember, öregpapa, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, 

véntrotty 
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papi 2 fn kedv gyak ’nagypapa’ -- nagyapa, nagyapó, nagyfater, nagypapi, 

öregszivar, ősfater, papa, papácska, papika, papus, tata 

 

papika   fn kedv ritk ’nagypapa’ -- nagyapa, nagyapó, nagyfater, nagypapi, 

öregszivar, ősfater, papa, papácska, papi, papika, papus, tata 

 

papus 1. ’apa’ fn kedv tréf gyak  ’apa’ --  apa, apci, apu, apuka, apus, dad, édesapa, 

fater, hapuci, öreg, öregszivar ős, papa, papi  

 

papus 2. fn kedv ritk ’nagypapa’ -- nagyapa, nagyapó, nagyfater, nagypapi, 

öregszivar, ősfater, papa, papácska, papi, papika, tata 

 

parabola fn ját pej ritk ’fül’--  antenna, füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, 

hallóka, hallókagyló, hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátfül,  lapátok, lokátor, 

meghajtók , radar ,tapsi,, tapsifül, vitorla 

 

paraszt  mn dú ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, 

lökött, majom, makkagyú, mamlasz, marha,  nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok, lyuk  

 

parents ’szülők’  

 

paróka  fn tréf gú ritk  ’haj’ -- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, 

fejszőrzet, frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lom bkorona, loncos, lófarok, 

madárfészek, rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, szőrcsomó, 

szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

 

pasas fn ol gyak ’férfi’  -- bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, fiú, 

hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, koma, krapek, manus, muksó, pacák, pali, 

pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 
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pasek 1. fn ked ol ritk ’férfi’--  bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, 

fiú, hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, koma, krapek, manus, muksó, pacák, 

pali, pasas, pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

pasek 2. fn ol tréf ritk’fiú’ -- boy, csákó, csávó, fickó, fiúka, hapsi, hím, kiscsávó, 

krapek, kölök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 

 

pasi 1. fn ol gyak ’férfi’  -- bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, fiú, 

hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, koma, krapek, manus, muksó, pacák, pali, 

pasas, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

pasi 2. fn ol ol tréf gyak ’fiú’ -- boy, csákó, csávó, fickó, fiúka, hapsi, hím, kiscsávó, 

krapek, kölök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 

 

pasika fn tréf ritk’fiú’ -- boy, csákó, csávó, fickó, fiúka, hapsi, hím, kiscsávó, 

krapek, kölök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 

 

pata  fn  tréf ritk  ’láb’-- bot,  csülök, gombatelep, hátsó mancs, hótaposó, járóka, 

láb, lábacska, lábas, lábikó, leg, tappancs, rugó,  sonka, szartaposó, virgács, 

trampli,  

 

pálcika mn gú pej ritk  ’sovány’ -- alultáplált, cérna, cingár, cula, csont, csontbőr, 

csontkollekció, csonti, csontos, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, giliszta, girhes, giznya, karcsú, karó, keskeny, kisujj, léc, minihas, 

nádszál, pehelysúlyú, ropi, röntgengép, sovi, vékony, vézna, 

 

pápi fm gú gyak ’tanár’ -- börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó, 

felnőtt, főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, 

,őrmester,  pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, 

tanárúr/n ő, tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

peca   fn  gú  j  gyak ’egyes’  -- bika, bot, bukfenc, bukta, cumi, elégtelen, egyes, fa, 

faiskola,  fásítás, horgászbot, karó, pecabot, peckó, szálka, szarügy, vágás, vessző 
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peckó   fn  gú  tréf ritk ’egyes’  -- bika, bot, bukfenc, bukta, cumi, elégtelen, egyes, 

fa, faiskola,  fásítás, horgászbot, karó, peca, pecabot, szálka, szarügy, vágás, 

vessző 

 

pehelysúlyú mn kö ritk ’sovány’ -- alultáplált, cérna, cingár, cula, csont, csontbőr, 

csontkollekció, csonti, csontos, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, giliszta, girhes, giznya, karcsú, karó, keskeny, kisujj, léc, minihas, 

nádszál, pálcika, ropi, röntgengép, sovi, vékony, vézna 

 

pici mn tréf ritk ’alacsony’  -- csivava, csöpi, dugó, földbevert, földszintes, 

hónajcírkáló, icike, incifinci, kistermetű, mini, padlóvájkáló, pincsi, pöttöm, 

seggdugasz, tökmag, törpe, törpecirkáló, törpilla, zömök 

 

picur  mn tréf kedv ritk ’alacsony’  -- csivava, csöpi, dugó, földbevert, földszintes, 

hónajcírkáló, icike, incifinci, kistermetű, mini, padlóvájkáló, pincsi, pöttöm, 

seggdugasz, tökmag, törpe, törpecirkáló, törpilla, zömök 

 

picsa fn du gyak  ’fenék’  -- bula, far, hátsófertály, kuffer, lökhárító, popó, popsi, 

potroh, segg, sejhaj, ülep, ülőgumi, valag, 

 

piszkafaláb mn gú tréf ritk  ’magas’ -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, 

cula, culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, 

hight, holdjáró, jeti, kilátó, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, óriás, 

óratorony, piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony, zsiráf 

 

pocsék mn gú pej gyak ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, ragyás, rém, rémség, ronda, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

popó  fn tréf gyak  ’fenék’  -- bula, far, hátsófertály, kuffer, lökhárító, picsa, popó, 

popsi, potroh, segg, sejhaj, ülep, ülőgumi, valag, 
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popsi fn tréf gyak  ’fenék’  -- bula, far, hátsófertály, kuffer, lökhárító, picsa, popó, 

potroh, segg, sejhaj, ülep, ülőgumi, valag, 

 

posztos fn gú pej ritk ’tanár’ börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó, 

felnőtt, főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, 

,őrmester,  pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, 

tanárúr/n ő, tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

pöttöm  mn tréf gú ritk ’alacsony’  -- csivava, csöpi, dugó, földbevert, földszintes, 

hónajcírkáló, icike, incifinci, kistermetű, mini, padlóvájkáló, pincsi, seggdugasz, 

tökmag, törpe, törpecirkáló, törpilla, zömök 

 

professzor mn tréf ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej, okoska, okoskodó, okostóni,, tanulás buzi, tudós, tudorka, 

tudóska 

R 

 

ragyás mn gú ritk ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, csuda, 

csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, mumus, 

nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, ronda, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

ráncos fn gú  ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, mamesz, 

mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, vénasszony 

vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

rémség mn gú pej ritk ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, ronda, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 
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ronda mn gú gyak  ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

rondaság mn gú ritk ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, 

ronda, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

ropi mn gú tréf ritk  ’sovány’ -- alultáplált, cérna, cingár, cula, csont, csontbőr, 

csontkollekció, csonti, csontos, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, giliszta, girhes, giznya, karcsú, karó, keskeny, kisujj, léc, minihas, 

nádszál, pehelysúlyú, röntgengép, sovi, vékony, vézna 

 

rosszindulatú daganat fn gú  pej ritk ’tanár’ -- börtönőr , brutality, csula, daganat, 

dili, észosztó, felnőtt, főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, 

nevelő, oktató, ,őrmester,  pápi, pedagógus, posztos, tanárnéni/bácsi, tanárúr/nő, 

tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

röfi  mn gú pej ritk ’kövér’ bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

röntgengép mn gú tréf ritk  ’sovány’ --  alultáplált, cérna, cingár, cula, csont, 

csontbőr, csontkollekció, csonti, csontos, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, 

gebe, gereblye, giliszta, girhes, giznya, karcsú, karó, keskeny, kisujj, léc, minihas, 

nádszál, pehelysúlyú, ropi, sovi, vékony, vézna, 
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rugó  fn  tréf ritk  ’láb’-- bot,  csülök, gombatelep, hátsó mancs, hótaposó, járóka, 

láb, lábacska, lábas, lábikó, leg, tappancs pata, sonka, szartaposó, virgács, 

trampli, 

 

rusnya mn pej ritk  ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, 

ronda, rondaság, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

rusnyafasz mn du ritk ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, 

ronda, rondaság, rusnya, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

rút mn kö ritk ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, csuda, 

csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, mumus, 

nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, ronda, 

rondaság, rusnya, rusnyafasz, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

S 

 

segg  fn du gyak  ’fenék’  -- bula, far, hátsófertály, kuffer, lökhárító, picsa, popó, 

popsi, potroh, sejhaj, ülep, ülőgumi, valag, 

 

seggfej 1. ’ fn  du ritk ’fej’ --’  agykondér, agytartó, búra, faszfej, fej, fő, fültartó, 

gömb, gumó, hajtartó, head, koponya, köcsög, labda, lófej, nagyfej, szemtartó, 

tojás, tök, tökfedő, tökfej, tönkő 

 

seggfej 2 mn kö ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, bunkó, 

csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, hülyegyerek, 

idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, lökött, majom, 
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makkagyú, mamlasz, marha,  nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, paraszt, sötét, 

stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok, lyuk  

 

sejhaj  fn tréf ritk  ’fenék’  -- bula, far, hátsófertály, kuffer, lökhárító, picsa, popó, 

popsi, potroh, segg, ülep, ülőgumi, valag, 

 

séró  fn tréf gú gyak  ’haj’ -- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, fejszőrzet, 

frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lombkoron a, loncos, lófarok, 

madárfészek, paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, 

szőrcsomó, szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

 

sonka  fn  tréf pej ritk  ’láb’-- bot,  csülök, gombatelep, hátsó mancs, hótaposó, 

járóka, láb, lábacska, lábas, lábikó, leg, tappancs pata, rugó,  szartaposó, virgács, 

trampli, 

 

sovi mn tréf ritk ’sovány’ --  alultáplált, cérna, cingár, cula, csont, csontbőr, 

csontkollekció, csonti, csontos, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, giliszta, girhes, giznya, karcsú, karó, keskeny, kisujj, léc, minihas, 

nádszál, pálcika, pehelysúlyú, ropi, röntgengép, vékony, vézna, 

 

sörény  fn tréf gú ritk  ’haj’ -- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, 

fejszőrzet, frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lom bkorona, loncos, lófarok, 

madárfészek, paróka rőzse, séró, szalmaboglya, szénakazal, szőr, szőrcsomó, 

szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

 

sötét  mn gú pej ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, 

lökött, majom, makkagyú, mamlasz, marha,  nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

paraszt, seggfej, stupid, szamár, szefók, tudatlan, tulok , lyuk  

 

srác 1. fn ol gyak ’férfi’  -- bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, fiú, 

hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, koma, krapek, manus, muksó, pacák, pali, 

pasas, pasi, pók, úr, úrfi, ürge 
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srác 2.  fn ol gú gyak’fiú’ -- boy, csákó, csávó, fickó, fiúka, hapsi, hím, kiscsávó, 

krapek, kölök, kuki, pali, pasi, pöcs, srác, tökös, ürge 

 

stréber  mn gú gyak ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej, okoska, okoskodó, okostóni, professzor, stréber tanulás buzi, 

tudós, tudorka,  tudóska 

 

stupid  mn  ját  ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, 

lökött, majom, makkagyú, mamlasz, marha,  nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

paraszt, seggfej, sötét, szamár, szefók, tudatlan, tulok , lyuk  

 

süldő mn gú pej ritk ’kövér’ -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, 

sertés, súlyos, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

SZ 

 
szalmaboglya  fn tréf gú ritk  ’haj’ -- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, 

fejszőrzet, frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lom bkorona, loncos, lófarok, 

madárfészek, paróka rőzse, séró, sörény, szénakazal, szőr, szőrcsomó, 

szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

 

szamár ’buta’ mn gú pej ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, 

bolond, bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, 

lökött, majom, makkagyú, mamlasz, marha,  nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

paraszt, seggfej, sötét, stupid, szefók, tudatlan, tulok , lyuk  
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szartaposó  fn  gú ritk  ’láb’-- bot,  csülök, gombatelep, hátsó mancs, hótaposó, 

járóka, láb, lábacska, lábas, lábikó, leg, tappancs pata, rugó,  sonka, szartaposó, 

virgács, trampli 

 

szarügy  fn  du pej  ritk ’egyes’  -- bika, bot, bukfenc, bukta, cumi, elégtelen, egyes, 

fa, faiskola,  fásítás, horgászbot, karó, peca, pecabot, peckó, szálka, vágás, vessző 

 

szálka  fn  tréf ritk ’egyes’  -- bika, bot, bukfenc, bukta, cumi, elégtelen, egyes, fa, 

faiskola,  fásítás, horgászbot, karó, peca, pecabot, peckó, szarügy, vágás, vessző 

 

szefók mn ját tréf ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, 

lökött, majom, makkagyú, mamlasz, marha,  nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, tudatlan, tulok , lyuk  

 

szellem  mn pej ritk ’csúnya’  -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, 

ronda, rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szörnyella, szörnyeteg, undi, undorító, 

undormány, vakondszájú 

 

széles mn kö ritk ’kövér’ -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, 

sertés, súlyos, süldő, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

szénakazal fn pej ritk ’haj’-- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, fejszőrzet, 

frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lombkoron a, loncos, lófarok, 

madárfészek, paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szőr, szőrpamacs, 

tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó, zsírfogó 
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szörny mn gú pej ritk ’csúnya’  -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, 

ronda, rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörnyella, szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

szörnyella mn gú pej ritk ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, 

ronda, rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyeteg, undi, 

undorító, undormány, vakondszájú 

 

szörnyeteg  mn gú pej ritk ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, 

boszorkány, csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, 

ijesztő, mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, 

rémség, ronda, rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, 

undi, undorító, undormány, vakondszájú 

 

szőr  fn pej gyak ’haj’ -- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, fejszőrzet, 

frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lombkoron a, loncos, lófarok, 

madárfészek, paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőrcsomó, 

szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó, zsírfogó 

 

szőrcsomó fn pej ritk ’haj’ -- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, fejszőrzet, 

frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lombkoron a, loncos, lófarok, 

madárfészek, paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, 

szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó, zsírfogó 

 

szőrzet fn pej ritk ’haj’-- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, fejszőrzet, 

frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lombkoron a, loncos, lófarok, 

madárfészek, paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, 

szőrpamacs, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó, zsírfogó 
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T 

 

tag fn kö ritk ’férfi’ --  bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, fiú, 

hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, koma, krapek, manus, muksó, pacák, pali, 

pasas, pasi, pók, srác, úr, úrfi, ürge 

 

tanár fn kö gyak ’tanár’ --  börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó,  

főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, 

őrmester,  pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, 

tanárúr/n ő, tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

tanárbá’ fn ját gyak ’tanár’ -- börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó,  

főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, 

őrmester,  pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, 

tanárúr/n ő, tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

tanár bácsi fn kedv gyak ’tanár’ -- börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, 

észosztó, felnőtt,  főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, 

nevelő, oktató, őrmester,  pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, 

tanárnéni/bácsi, tanárúr/nő, tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, 

tizedes, vénspiné 

 

tanárné’ fn gú gyak ’tanár’ -- börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó,  

felnőtt, főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, 

őrmester,  pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, 

tanárúr/n ő, tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

tanár néni fn kedv gyak ’tanár’ -- börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó,  

felnőtt, főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, 

őrmester,  pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, 

tanárúr/n ő, tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

tanárnő fn kö gyak ’tanár’ -- börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó,  

felnőtt, főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, 
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őrmester,  pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, 

tanárúr/n ő, tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

tanár úr  fn kö ritk ’tanár’ börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó,  

főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, 

,őrmester,  pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, 

tanárúr/n ő, tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

tancsi fn tréf ját ritk ’tanár’ börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó,  

főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, 

,őrmester,  pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, 

tanárúr/n ő, tanár, tanárbá’, tanárné’, tá’bá’,  tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 

 

tapsi  fn ját ritk ’fül’--  antenna, füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, hallóka, 

hallókagyló, hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátfül,  lapátok, lokátor, meghajtók 

, parabola, radar , tapsifül, vitorla 

 

tapsifül  fn ját ritk ’fül’--  antenna, füles, füli, fülkagyló, halló, hallóeszköz, hallóka, 

hallókagyló, hangfogó, kagyló, kajla, lapát, lapátfül,  lapátok, lokátor, meghajtók 

, parabola, radar ,tapsi,, vitorla 

 

tata  1.  fn gú gyak  ’idős férfi’ -- apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, lankadt, 

öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, pénszivar, 

vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, véntrotty 

 

tata 2. fn gú ritk ’nagypapa’ -- nagyapa, nagyapó, nagyfater, nagypapi, öregszivar, 

ősfater, papa, papácska, papi, papika, papus 

 

tá’bá’ fn tréf ritk ’tanár’ --  börtönőr , brutality, csula, daganat, dili, észosztó,  

felnőtt, főnök, idegszanatóriumi, kegyetlen, kínzóeszköz,  köcsög, nevelő, oktató, 

őrmester,  pápi, pedagógus, posztos, rosszindulatú daganat, tanárnéni/bácsi, 

tanárúr/n ő, tanár, tanárbá’, tanárné’, tancsi, teacher, tizedes, vénspiné 
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tehén mn gú pej ritk ’kövér’ -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, 

sertés, súlyos, süldő, széles, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

tejtároló  fn tréf ritk ’női mell’ -- bimbó, cici, csecs, csöcs, didi, dinnye, labda, 

léggömb, duda, kebel, mell, tőgy,  zöldzóna 

 

telt  mn kö ritk ’kövér’ -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, disznó, 

duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, hízó, 

hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, sertés, 

súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

tesó fn tréf gyak ’testvér’ -- gyerek, hugi, báty, bátyó, bátyus, bratyesz, bratyó, 

hugica nővér, nővérke, öcsi, öcskös,  öcsisajt, tecó 

 

tojás fn  tréf ritk ’fej’ --’  agykondér, agytartó, búra, faszfej, fej, fő, fültartó, gömb, 

gumó, hajtartó, head, koponya, köcsög, labda, lófej, nagyfej, seggfej, szemtartó, 

tök, tökfedő, tökfej, tönkő 

 

torony mn gú tréf ritk  ’magas’ -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, cula, 

culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, hight, 

holdjáró, jeti, kilátó, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, óriás, 

óratorony, piszkafaláb, toronypucoló, víztorony, zsiráf  

 

toronypucoló mn gú tréf ritk  ’magas’ -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, 

cula, culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, 

hight, holdjáró, jeti, kilátó, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, óriás, 

óratorony, piszkafaláb, torony, víztorony, zsiráf 
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tök  fn tréf gú  ját gyak ’fej’ --’  agykondér, agytartó, búra, faszfej, fej, fő, fültartó, 

gömb, gumó, hajtartó, head, koponya, köcsög, labda, lófej, nagyfej, seggfej, 

szemtartó, tojás, tökfedő, tökfej, tönkő 

 

tökfedő 1. fn tréf  ját ritk ’fej’ --’  agykondér, agytartó, búra, faszfej, fej, fő, fültartó, 

gömb, gumó, hajtartó, head, koponya, köcsög, labda, lófej, nagyfej, seggfej, 

szemtartó, tojás, töktökfej, tönkő 

 

tökfedő  2 fn tréf gú ritk  ’haj’ -- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, 

fejszőrzet, frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lom bkorona, loncos, lófarok, 

madárfészek, paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, 

szőrcsomó, szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó 

 

tökfej  fn  ját gyak ’fej’ --’  agykondér, agytartó, búra, faszfej, fej, fő, fültartó, 

gömb, gumó, hajtartó, head, koponya, köcsög, labda, lófej, nagyfej, seggfej, 

szemtartó, tojás, tök, tökfedő, tönkő 

 

tökmag  mn tréf gú ritk ’alacsony’  -- csivava, csöpi, dugó, földbevert, földszintes, 

hónajcírkáló, icike, incifinci, kistermetű, mini, padlóvájkáló, pincsi, pöttöm, 

seggdugas, törpe, törpecirkáló, törpilla, zömök 

 

tönkő ’fej’ fn  ját gyak ’fej’ --’  agykondér, agytartó, búra, faszfej, fej, fő, fültartó, 

gömb, gumó, hajtartó, head, koponya, köcsög, labda, lófej, nagyfej, seggfej, 

szemtartó, tojás, tök, tökfedő, tökfej, tönkő 

 

törpe mn tréf gyak ’alacsony’  -- csivava, csöpi, dugó, földbevert, földszintes, 

hónajcírkáló, icike, incifinci, kistermetű, mini, padlóvájkáló, pincsi, pöttöm, 

seggdugasz,  tökmag, törpe, törpecirkáló ,törpilla, zömök 

 

törpecirkáló  mn tréf gú ritk ’alacsony’  -- csivava, csöpi, dugó, földbevert, 

földszintes, hónajcírkáló, icike, incifinci, kistermetű, mini, padlóvájkáló, pincsi, 

pöttöm, seggdugasz, tökmag, törpe, törpecirkáló, törpilla, zömök 
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töpilla   ’alacsony’ mn kö ritk ’alacsony’  -- csivava, csöpi, dugó, földbevert, 

földszintes, hónajcírkáló, icike, incifinci, kistermetű, mini, padlóvájkáló, pincsi, 

pöttöm, seggdugasz, tökmag, törpilla, zömök 

 

tőgy fn gú pej ritk ’női mell’ --  bimbó, cici, csecs, csöcs, didi, dinnye, labda, 

léggömb, duda, kebel, mell 

 

tudatlan mn kö ritk  ’buta’ -- analfabéta, állat, balfék, barom, birka, bolond, 

bunkó, csicsika, csóri, dili, dilis, dilinyós, esztelen, faszjankó, fafej, hülye, 

hülyegyerek, idióta, IQ light, IQ nuku, IQ zsák, káposztalés, kongfej, köcsög, 

lökött, majom, makkagyú, mamlasz, marha,  nyomi, nyomorék, ostoba, pancser, 

paraszt, seggfej, sötét, stupid, szamár, szefók, tulok, lyuk  

 

tudálékos mn gú ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindentudó, 

művelt, nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka ,tudóska 

 

tudorka  mn gú ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudóska 

 

tudós  mn tú pej ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej, okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudorka, 

tudóska 

 

tudóska mn gú ritk ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka 
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U, Ú 

 

ujjtartó fn tréf ritk  ’kéz’ csáp, csülök, kacsó, felső végtag, hand, kezecske, kéz, 

krumpliszedő, mancs, ujjtartó 

 

undorító mn pej ritk ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, 

ronda, rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, 

undi, undormány, vakondszájú 

 

undormány mn gú ritk  ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, boszorkány, 

csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, ijesztő, 

mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, rémség, 

ronda, rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, szörnyeteg, 

undi, undorító, vakondszájú 

 

úr 1. fn kö ritk ’férfi’  -- bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, fiú, 

hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, koma, krapek, manus, muksó, pacák, pali, 

pasas, pasi, pók, srác, tag, úrfi, ürge 

 

úr 2. fn kö ritk ’idős férfi’ --  apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, lankadt, 

öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, pénszivar, 

tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, véntrotty 

 

Ü 

 

ügyes mn kö gyak ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej,okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka  
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ürge fn pej gú ritk ’férfi’  -- bácsi, bika, csákó, csálesz, csávó, ember, faszi, fickó, 

fiú, hapek, hapi, hapsi, him, ipse, kiscsávó, koma, krapek, manus, muksó, pacák, 

pali, pasas, pasi, pók, srác, tag, úr, úrfi 

 

V 

 
vakondszájú mn tréf gú ritk ’csúnya’ -- ápolatlan, bányarém, bibircsókos, 

boszorkány, csuda, csúf, csúfság, csúnya, gáz, gusztustalan, hányadék, idomtalan, 

ijesztő, mumus, nyomigyerek, nyomorék, okádék, ocsmány, pocsék, ragyás, rém, 

rémség, ronda, rondaság, rusnya, rusnyafasz, rút, szellem, szörny szörnyella, 

szörnyeteg, undi, undorító, undormány 

 

vaskos mn kö ritk ’kövér’ --  bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, 

sertés, súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vastag, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

vastag mn kö ritk ’kövér’  -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, 

sertés, súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, víziló, zsírbödön, zsírcsomó, 

zsírgombóc 

 

vágás  fn  gú  tréf ritk ’egyes’  -- bika, bot, bukfenc, bukta, cumi, elégtelen, egyes, 

fa, faiskola,  fásítás, horgászbot, karó, peca, pecabot, peckó, szálka, szarügy, 

vessző 

 

vessző  fn  tréf  j ritk ’egyes’  -- bika, bot, bukfenc, bukta, cumi, elégtelen, egyes, fa, 

faiskola,  fásítás, horgászbot, karó, peca, pecabot, peckó, szálka, szarügy, vágás 

 

vékony mn kö ritk ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 
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gereblye, gerinces, giliszta, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, kevésháj, 

kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, vézna 

 

vénnyanya fn gú  ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, 

mamesz, mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, 

vénasszony vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

vénasszony fn gú  ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, 

mamesz, mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, 

vénasszony vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

véncsataló fn tréf gú ritk  ’idős férfi’ --  apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, 

lankadt, öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, véntrotty 

 

véncsont 1. fn gú  ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, 

mamesz, mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, 

vénasszony vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

véncsont 2. fn tréf gú ritk ’idős férfi’ --  apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, 

lankadt, öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek, véntrotty 

 

vén csotrogány fn tréf gú ritk ’idős férfi’  -- apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, 

krapek, lankadt, öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, 

papi, pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  

vénkrapek, véntrotty 

 

vénember fn  gú pej ritk ’idős férfi’ --  apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, 

lankadt, öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vén kaszapók,  vénkrapek, 

véntrotty  
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vénfasz fn du ritk ’idős férfi’ -- apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, lankadt, 

öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, pénszivar, 

tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vén kaszapók,  vénkrapek, véntrotty 

 

vén kaszapók fn tréf gú ritk ’idős férfi’ -- apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, 

lankadt, öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkrapek, véntrotty 

 

vén pinanyaló fn du ritk ’idős férfi’ --  apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, 

lankadt, öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vén kaszapók,  vénkrapek, 

véntrotty  

 

vénkrapek fn tréf gú ritk ’idős férfi’ --  apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, 

lankadt, öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vén kaszapók,  vénkrapek, 

véntrotty  

 

vénspiné fn gú pej ’idős nő’  banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, mamesz, 

mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, vénasszony 

vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

vénség fn gú  ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, mamesz, 

mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, vénasszony 

vénspiné, vénszar, véntrotty, vénszatyor 

 

vénszar fn du  ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, mamesz, 

mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, vénasszony 

vénség, vénspiné, véntrotty, vénszatyor 

 

vénszatyor fn gú ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, 

mamesz, mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, 

vénasszony vénség, vénspiné, vénszar, véntrotty,  
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vénszivar ’idős férfi’ fn gú pej gyak  ’idős férfi’ --  apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, 

krapek, lankadt, öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, 

papi, pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vén kaszapók,  

vénkrapek,  

 

véntrotty 1. fn gú ritk ’idős nő’  -- banya, bigmuter, boszorkány, hölgy, néni, 

mamesz, mami, nagyanyó, nyanya, öreganyó, öregasszony, öreglány, ráncos, 

vénasszony vénség, vénspiné, vénszar, vénszatyor 

 

véntrotty  2 fn gú pej gyak  ’idős férfi’ --  apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, 

lankadt, öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vén kaszapók,  vénkrapek  

 

véntrottyos  fn gú pej gyak ’idős férfi’  -- apóka, bácsi, gádzsó, grandfater, krapek, 

lankadt, öregapó, öregember, öregtata, oldman, oldboy, papa, papesz, papi, 

pénszivar, tata, vénapó, véncsataló, véncsont, vénfasz, vénkaszapók,  vénkrapek,  

 

vézna mn gú gyak ’sovány’ --cérna, cingár , cula,  csont, csontbőr,  csonti, 

csontkollekció, csontos, csontváz, deszka, deszkás, fogpiszkáló, fonnyadt, gebe, 

gereblye, gerinces, giliszta, giznya, gyufaszál, karcsú, karó, keskeny, kevésháj, 

kisujj, léc, minihas, nádszál, nyúlgerinc, nyújtófa,  pálcika, ropi, sovi, vékony 

 

víztorony  mn gú tréf ritk  ’magas’ -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, 

cula, culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, 

hight, holdjáró, jeti, kilátó, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, óriás, 

óratorony, piszkafaláb, torony, toronypucoló, zsiráf 

 

Z 

 

zöldzóna  fn tréf ritk ’női mell’ -- bimbó, cici, csecs, csöcs, didi, dinnye, labda, 

léggömb, duda, kebel, mell, tőgy 
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zömök mn kö ritk ’alacsony’  -- csivava, csöpi, dugó, földbevert, földszintes, 

hónajcírkáló, icike, incifinci, kistermetű, mini, padlóvájkáló, pincsi, pöttöm, 

seggdugasz, tökmag, törpilla 

 

ZS 

 
zseni mn tú gyak ’okos’ -- agy, agyfejű, agyképű, agytröszt, bagoly, elmés, 

értelmes, fej, gépfej, képben van, könyvtárfejű, körtés, lángész, mindent tudó, 

művelt, nagyfej, okoska, okoskodó, okostóni, professzor, tanulás buzi, tudós, 

tudorka  

 

zsiráf mn gú tréf ritk  ’magas’ -- benga, cirkáló, cula, colos, colostok, cölöp, cula, 

culáp, égígérő, égimeszelő, felhőkarcoló, gereblye, gerenda, gólyaláb, hegy, hight, 

holdjáró, jeti, kilátó, létra, magas, mamut, nyakigláb, nyurga, oszlop, óriás, 

óratorony, piszkafaláb, torony, toronypucoló, víztorony 

 

zsírbödön mn gú ritk ’kövér’ -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, 

sertés, súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírcsomó 

 

zsírfogó fn  j ritk  ’haj’ -- bozont, csimbók, dzsungel, fejfedő, fejszőr, fejszőrzet, 

frizkó, frizura, fürt, hajkorona, lobonc, lombkoron a, loncos, lófarok, 

madárfészek, paróka rőzse, séró, sörény, szalmaboglya, szénakazal, szőr, 

szőrcsomó, szőrpamacs, szőrzet, tetűfészek, tökfödő, zsírcsomó, zsírgombóc, 

zsírgömb 

 

zsírgombóc mn gú ritk ’kövér’ -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, 

sertés, súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, 

zsírcsomó, zsírgombóc, zsírgömb 
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zsírgömb mn gú ritk ’kövér’ -- bálna, dagadék, dagadt, dagi, dagiman, digi-dagi, 

disznó, duci, dundi, elhízott, fat, gombóc, gömbi, hájas, hájfej, hájgolyó, hájpacni, 

hízó, hordó, kisgömböc, koca, kövér, labda, maci, malac, narancsbőrös, röfi, 

sertés, súlyos, süldő, széles, tehén, túlhízott, vaskos, vastag, víziló, zsírbödön, 

zsírcsomó, zsírgombóc 
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