
C 
cafeteria kávézó; béren kívüli juttatás 
cakompakk, cakpakk fn holmi, fölszerelés; hsz cók-

mókostul, mindenestül, minden holmijával, min-
dent összevéve, összesen, együtt, együttesen, 
teljesen 

campus ang egyetemváros 
cappuccino ol, kapucsínó tejhabos kávé 
casco önkéntes (kár)biztosítás; hajótest 
cash ang készpénz; ~ and carry Fizess és vidd!; ~ 

flow pénzáramlás, (közvetlen) pénzmozgás 
casus lat (jogi, nyelvtani) eset ; ~ belli ok v. ürügy a 

hadüzenetre v. háborúra 
caterpillar ang hernyótalpas v. lánctalpas vonta-

tó(gép) 
CD, compact disc ang merevlemez, sűrített lemez, 

sűrvény, tömörlemez, ezüstlemez, (pont)sugárle-
mez 

cech számla (vendéglőben), kiadás 
celebrál misét mond; lebonyolít, szolgáltat; ünnepez, 

hálaünnepel 
celebritás, celeb híresség, híres személy, 

előkelőség, kitűnőség; nevezetesség 
cella kis szoba, fülke (rendházban); börtön helyiség, 

zárka, fogda, kalitka; rekesz, elrekesztett hely v. 
rész 

celluláris telefon, cellular phone ang zsebtovaszó, 
zsebszólóka; hangcsatornás távbeszélő v. 
távhívó 

cellux öntapadó v. átlátszó ragasztószalag 
celofán csomagolóhártya v. -lap 
cement mész(kő)agyag, kötőpor, kohósalak; mész-

tartalmú vízrekötő- v. ragasztóanyag 
centenárium századik évforduló 
center bevásárló központ; középcsatár (labdajáté-

kokban) 
centralizál központosít, egyesít, összehoz 
centrális középponti, központi, fő, legfontosabb 



centrifuga szétválasztógép; facsarógép, ruhafacsa-
ró, kicsapató(gép) MA, csavarógép, kiforgató, 
kipörgető 

centrifugális központból futó, központfutó, központ-
hagyó; taszító, kiröpítő, kiforgató 

centripetális központba futó, befutó, központba törő, 
középre húzó, beforgató, középlő, befelé ható e-
rő; vonzó 

centrum (város)központ, városmag; közép, közép-
pont, gócpont, főhely 

cenzor sajtórendőr, irományőr, kiadványellenőr, fe-
lülvizsgáló 

cenzus adóbecslés, vagyonbecslés, népszámlálás 
cenzúra sajtórendőrség; felülvizsgálat, hatalmi szem-

pontú hivatalos bírálat; felülvizsgáló szervezet 
Cerberus az alvilág kapuját őrző háromfejű kutya 
cerberus szigorú v. barátságtalan őr(ző), ajtónálló, 

kapus, felvigyázó, kidobó 
ceremónia szertartás, ünnepély, ünnepi szokás, il-

lendőség; körülményeskedés, udvariaskodás, te-
ketória 

certifikál bizonyít, igazol 
ceruza íróka, irón, rajzón, íróvessző 
cezúra felezővonal, határvonal, választóvonal; meg-

szakítás, időköz, sormetszet, szünet 
cédula, cetli papírdarab, papírlap, papírszelet, jegy-

zetpapír, jelzőcsík, lapka, lapocska, jegy, címke; 
→ félcédulás 

céduláz jegyzetel, kijegyez, följegyez, megjelöl, cí-
mez 

cékla vörös répa 
chanson → sanzon 
charme → sárm 
charter (járat) bérjárat, bérelt repülőgép v. hajó; kü-

lönjárat 
chat ang csevegés 
chauffeur → sofőr 
chef d'oeuvre fr remekmű, vkinek a fő műve 



chiffre, sifre fr titkosírás, rejtjel; titkosított szöveg 
chip, microchip ang, csip adattároló lapka v. mor-

zsa; ~kártya biztonsági lapka 
cianotikus szederjes színű, kékké vált 
cianózis (sejt)fulladásos mérgezés 
ciánoz kékez, kéksavaz, gázosít, mérgez, rovart irt 
cidri zimankó, nagy hideg; félelem, fázás, reszketés 
cigaretta szivarka, füstrúd, bűzrúd, bagó, koporsó-

szög 
ciklámen türtszirom; lilás sötétrózsaszín 
ciklon légörvény, fergeteg, felhőörvény, szélroham, 

szélvihar, szélvész 
ciklotron körgyorsító 
ciklus időkör, körfolyamat, körforgás, összefüggő 

sor, sorozat, szabályosan visszatérő időszak, 
szakasz, ülésszak; művek sorozata (egy szer-
zőtől) 

cikória katáng, katang, katangkóró, téli saláta; pót-
kávé 

cilinder kürtő- v. toronykalap, tornyos kalap; henger; 
lámpaüveg 

cinikus kiábrándult, kiélt, kiégett, sivár, rideg(lelkű), 
közönyös, részvétlen, érzéketlen, szenvtelen, 
egykedvű, kétkedő; semmit sem tisztelő, tiszte-
letlen, csúfolódó 

cink horgany 
cionizmus zsidó nemzeti mozgalom 
cipzár húzózár, villámzár, ránts, rántózár 
ciráda cifraság, cifrázat, cikornya, dísz(ítmény) 
circulus vitiosus lat ördögi kör, körben forgó; hibás 

okoskodás, hibasor, helybenjárás 
cirka körülbelül, hellyel közzel, mintegy, hozzávető-

leg, durván, nagyjából, megközelítőleg, majdnem, 
csaknem 

cirkuláció, cirkulálás keringés, köráramlás, körbe á-
ramlás, forgalom, forgás 

cirkuláré körlevél, körirat, körözvény 
cirkusz fn körszín, mutatványszínház; látványos, 



szórakoztató rendezvény; kocsiversenypálya (ó-
kori Róma); küzdőtér, porond; mn hangos v. lár-
más v. ricsajos v. zajos v. botrányos jelenet; nagy 
felhajtás, teketória, körülményesség; előre meg-
rendezett jelenet, ámítás; ~ol jelenetet rendez, 
rájön a bolondóra, idegrohamot kap, felbolydu-
lást, zűrzavart kelt 

ciszta tömlő 
ciszterna (eső)vízgyűjtő (medence), víztároló, víz-

tartó, vízfogó 
citadella fellegvár, sasvár, (kül)vár; erődítmény, (o-

rom)erőd 
citál idéz, hivatkozik; beidéz (vkit vhová), előrángat, 

előcibál 
cito- előtag sejt-; ~lógia sejttan 
citrancs → grape fruit 
citrom savancs MA 
civil közpolgár; városi, polgári (személy, ruha); párt-

független, szervezeten v. párton kívüli 
civilizáció városiasodás, polgárosodás, polgárosult-

ság; (össz)műveltség; anyagi v. gépműveltség; 
kényelmes élet, csiszoltság; rendszerezettség 

civitas lat polgárság, község, város, nép, állam 
cizellál ékesít, kidolgoz, kimunkál, finomít; (kézi szer-

számmal) vés, karcol, csiszol, tökéletesít, részle-
teiben megmunkál (fémfelületet) 

cívis (debreceni) polgári; módos vidéki v. városi pol-
gár v. gazda v. iparos 

clairvoyance fr tisztánlátás, jövőlátás, szellemi látás, 
ihletett látás, meglátás, alvalátás; érzékszerveken 
túli észlelési képesség 

clip(s) csipesz, csíptő, csíptető (irat, ruha); fülbevaló 
clou fr vminek a fénypontja v. csattanója v. legérde-

kesebb része, vminek kiemelkedő v. fő gondolata 
colos magas, nyurga, nyakigláb, hórihorgas 
colstok mérővessző, mérőpálca (összehajtható) 
comment ang, komment vélemény 
compact center ang bevásárlónegyed 



connaisseur fr hozzáértő, műértő, szakértő, szak-
ember 

contact személy kapcsolattartó személy, (részleg)-
felelős 

copf (haj)fonat, varkocs, lófarok 
copyright ang szerzői jog, kiadói jog 
couchette fr hálókocsi 
cousin fr unokaöcs, unokabáty; ~e fr unokahúg, uno-

kanővér 
cowboy amer marhahajcsár, lovas marhaőr, marha-

pásztor; tehenész, gulyás 
cölibátus papi nőtlenség 
credit lat tanpont, tanérték 
credo lat hiszekegy; hitvallás (vmi mellett); alapelv 
crossbar ang átrúd, feszrúd, keresztrúd; kereszt-

rudas kapcsológép, gyors- v. keresztkapcsoló 
(távbeszélőközpont) 

croupier fr játékvezető, szerencsejáték pénzkezelő 
cukkol felhúz, (fel)ingerel, (fel)izgat, hergel, bosz-

szant, ugrat 
cunami, tsunami jap szökőár 
cúg (lég)huzat; légvonat; ivóképesség 
cvekedli, cvikedli kockatészta 
cvibak kétszersült, peszmét, katonakenyér 
cvikker (orr)csíptetős szemüveg v. pápaszem 
 
 


