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fabrikál készít, összeállít vmit, gyárt, barkácsol, büty-
köl, eszkábál, fúr-farag, tákol; kohol, kiagyal, mes-
terkedik 

fabula tanmese, tanítómese, állatmese 
facér szabad, szalma, párjahagyott; egyedülálló, ma-

gányos, nincs élettársa; nincs elfoglaltsága v. 
munkája, állás nélküli 

fajansz agyag- v. mázas- v. cserépedény 
fakír önsanyargató, önmegtagadó, igénytelen, fájda-

lomtűrő ember; kóborló v. kolduló hindu szerze-
tes, bűvészfogásokat bemutató indiai koldus 

fakk, fach (levél)rekesz, fiók, tartó 
fakszimile hasonmás (kiadás) 
fakszni szeszély, hóbort, rigolya, bogár 
faktor összetevő, tényező, szorzó; intéző, gondnok, 

művezető 
faktum tény, megtörtént, valóságos esemény, eset, 

jelenség 
faktúra (áru)számla, bizonylat; műv ecsetkezelés, 

műszaki kivitelezés 
fakultatív szabadon, tetszés szerint választható v. vá-

lasztott, nem kötelező, önkéntes 
fakultáció szakosodás, (tetszés szerinti) szakirány-

választás 
fakultás egyetemi kar, tagozat, tanszak, tudomány-

szak 
falanszter kaptafaállam; rideg, lélek nélküli, zárt tár-

sadalmi berendezkedés v. közösség 
falcol hornyot v. vájatot váj v. vág 
fals hamis, hamisított, ál, téves, megtévesztő, félre-

vezető, nem valódi, valótlan, hazug, csaló, után-
zott, látszat-, mű-, művi; silány, csinált, mondva-
csinált, ármányos, körmönfont, szemforgató 

familiáris bizalmas, meghitt, családias, otthonos; bi-
zalmaskodó, tolakodó 

família család, rokonság, hozzátartozók, atyafiság, 
háznép, pereputty, lende N, cselédség 



famulus segéd, tudós (kedvelt) tanítványa 
fanatikus ádáz, bősz (gyűlölet), bőszült, dühödt, dü-

hült, nekidühödött, buzgó, elfogult, féktelen, lel-
kes, megszállott, törhetetlen, elvakult, túlzó, vak-
buzgó, hitdühös, szélsőséges, vakhitű, türelmet-
len, vérmes, rajongó; ~an tűzön-vízen (híve), ve-
szetten, buzgón 

fanatizál bőszít, hevít, feltüzel, beleloval, felbújt; el-
vakít 

fanfár harsona, harsonaszó v. -jel, rövid dallam, hang-
jel, jeladó dallam 

fantaszta képzelgő, légvárakat építő, álmodozó, áb-
rándozó 

fantasztikus nagyszerű, kitűnő, óriási, egetverő; á-
lomszerű, ábrándos, meseszerű, mesés, rege-
szerű, regényes; varázslatos, varázsos, elbűvölő, 
káprázatos, tündökletes, csodálatos, csodás, dé-
libábos; elképesztő, döbbenetes, hihetetlen, rend-
kívüli, képtelen, valószínűtlen 

fantazmagória, fantazma agyrém, rémlátás, jelenés, 
látomás, álomkép; délibábos terv, elképzelés, 
agyszülemény 

fantázia képzelet, képzelődés; alkotóerő, képzelő-
erő, képzelőtehetség; bűvkép, ábránd (rögtön-
zésszerű zenedarab) 

fantom kísértet, árnykép, kísértet, jelenés, látomás; 
~kép vélt arckép, alak, rendőrségi v. orvosi minta 

farizeus képmutató, szemforgató, álszent, szentes-
kedő, szentelgő, álnok, kétszínű, kétkulacsos 

farm földbirtok, uradalom, gazdaság, tanya, udvar-
ház, ültetvény 

farmako- gyógyszer-, ír, gyógyszerészeti; ~lógia 
gyógyszerészet, gyógyszertan 

farmer(nadrág) erős (amerikai) vászonnadrág, tehe-
nésznadrág, sávolynadrág; gazdanadrág, tanya-
nadrág MA, tanyagatya MA, lovasgatya; szabad-
időnadrág, munkanadrág, szerelőnadrág 

farsang vízkereszt és hamvazó szerda közé eső idő-



szak 
farsang álarcosbál, jelmezbál, dínom-dánom, mulat-

ság, táncvigalom 
fasé harag, szembenállás 
fashion ang divat, ízlés 
fasiszta fajrajongó, faj(os)di (nézet), fajelvű; fajgyű-

lölő, erőszakos, kirekesztő, kegyetlen (nézetű) 
fasírt, fasírozott húspogácsa, (hús)darasült, sült hús-

dara; ~rúd egybesült hús 
fatalista végzethívő, végzetben megnyugvó 
fatalitás elkerülhetetlen csapás v. baj 
fatális végzetes, végzetszerű, sorsszerű, halálos, 

gyászos, áldatlan, átkos, veszedelmes, vészho-
zó; baljóslatú, elkerülhetetlen, kivédhetetlen, sze-
rencsétlen, jóvátehetetlen 

fater apa, édesapa; atya; apafej, öregem 
fault ang hiba, gáncs, dancs, szabálytalankodás, sza-

bálytalanság 
fauna állatvilág, állatország, állatbirodalom, állatösz-

szesség 
favorit pártfogolt, kegyelt, kedvenc, kivételezett, fut-

tatott, üdvöske, szívem csücske; befutó, nyerő, 
legesélyesebb 

favorizál kedvel, kegyel, kitüntet, kivételez, előnyben 
részesít, tüntetőleg felkap, divatba hoz, pártfogol, 
futtat, támogat 

fax távmásoló, levelezőgép MA; távmásolat 
fazon szabás(mód), minta, szabásminta, forma; em-

ber(ke), férfi, mókus, pofa, alak, ürge 
fád egykedvű, kedélytelen, kedvetlen, kelletlen, u-

nott, untas, fapofa, fancsali, ízetlen 
fájl, file ang adatállomány, adategység, adathalmaz 

(számítógépen) 
fáma hír, hírnév, híresztelés, mendemonda, szóbe-

széd 
fárosz világítótorony, irányfény, jelzővilágítás; vezér-

eszme, iránymutató-, vezérszellem 
fásli rugalmas v. kötöző pólya 



fátum végzet, sors 
fázis időszak, időtartam; szakasz, mozzanat; körül-

mény; alakulás, állapot, állás, fekvés; feszültség; 
~ceruza feszültségkereső 

február jégbontó hava, télutói, böjtelői, böjtelő hava, 
másodhó, vizező, kanta 

fecni papírcsík, kis papírszelet; rongydarab(ka) 
federáció → föderáció 
feeling ang, fíling érzet, (élet)érzés, hangulat 
feka feketebőrű, sötétbőrű 
fekália emberi ürülék 
felcser tábori orvos(segéd); kuruzsló; gyógyítással 

foglalkozó fodrász 
felni keréktárcsa 
felsrófol felcsigáz, felhúz vkit v. vmit 
feminin női, nőies 
feminista nőjogvédő, nőpárti 
feminizmus nőmozgalom; nőiesség, nőies jelleg; el-

nőiesedés 
fenomenális hallatlan, hihetetlen, nem mindennapi, 

rendkívüli, tüneményes, ritkán látott, káprázatos, 
bámulatos, óriási 

fenomén lángelme, rendkívüli képességű v. ritka te-
hetségű ember; tünemény, látvány, jelenség 

fenotípus küljelleg, külalak, megjelenés 
fer, fair ang igazságos, tisztességes, törvényes, jo-

gos, méltányos, helyes, illő; szabályos 
fermentum erjesztő; erjesztést serkentő fehérje 
fertály (város- v. lakó)negyed; negyed(rész), rész; al-

fél, hátsó fél, fenék 
fertilitás termékenység; termékenységi arányszám 
fess csinos, deli, divatos, helyes, helyre, tetszetős, 

mutatós (alakú), kacki, kackiás, nyalka, szemre-
való, rendes, takaros, ügyes 

feszt állandóan, folyton, mindig 
fesztivál zeneünnep, ünnep(ség)sorozat, ünnepi já-

tékok, ünnepélyes seregszemle, díszverseny, 
(mozi) szemle 



fetisizál istenít, minden más fölé helyez, bálványoz, 
vkit v. vmit elvet, túlértékel, túleszményít, túlzot-
tan tisztel 

feudalizmus hűbériség, hűbéri rendszer, hűbérura-
lom 

feudális hűbéri, hűbéres, hűbérúri 
félcédulás ügyefogyott, ütődött, félkegyelmű 
fétis bűvös tárgy, bűvtárgy, varázserejű, szerencsét 

hozó tárgy, bálvány, bálványkép, isteni, túlzottan 
imádott tárgy; módosíthatatlannak tartott véle-
mény v. gondolat v. elv 

fiaskó kudarc, balsiker, sikertelenség, felsülés, bu-
kás, leégés (váratlan); bukta 

fiáker (két)lovas bérkocsi, kétlóerős bérkocsi, séta-
kocsi 

fibula díszcsat, díszkapocs, melltű; orv szárkapocs 
csont 

fidibusz tűzgyújtós papír, tűzgyújtó papírsodrat 
fieszta (nép)ünnepély, mulatság 
fifika furfang, fortély, ravaszság, csavaros észjárás, 

agyafúrtság 
figura alak, tárgy, idom; ábra, ábrázolás, kép, rajz; 

bábu; furcsa ember, nevetséges alak, világcsúfja; 
tánclépés; ~tív látványszerű, a valóság tárgyait 
ábrázoló (művészet), alakos, alakokból álló 
(dísz); képletes, átvitt értelmű (beszéd, szólás, ki-
fejezés) 

figuráció alakzat, jellegzetes alak; zene alakzat 
figurázik mókázik, bolondozik; teszi magát 
figurális alakábrázoló, emberi v. állati alakot ábrázo-

ló; valós ábrázolás 
fikció képzelődés, képzelt dolog, agyrém, kitalálás, 

elmeszülemény, koholmány; felvetés, feltételezés 
fiktív képzelt, képzeletbeli, kitalált, állítólagos; felté-

telezett, feltett, de nem bizonyított; koholt, költött, 
hamis, nemlétező; névleges 

fil-, filo- vmit kedvelő 
filagória lugas, nyitott kerti házikó 



filantróp emberbarát, emberszerető, jótékony(kodó) 
személy 

filatelista bélyeggyűjtő, bélyegszakértő 
filatélia bélyeggyűjtés; bélyegbolt 
filc nemez, rost; ~toll rostirón, rost-toll 
filé színhús, kicsontozott, csont nélküli hússzelet, 

csontmentes szelet, szálkamentes halszelet 
filharmónia zenetársaság, zeneegylet; zenekedve-

lők, zenészek társasága 
filigrán apró, kistermetű, törékeny, karcsú, kecses, 

légies, vékonyka; finom v. aprólékos kidolgozású 
filiszter nyárspolgár, kispolgár 
film mozi, mozgókép, képjáték, mozgóképre felvett 

alkotás, pergő(s); fényszalag, fényérzékeny a-
nyag, hártya, pille(bevonat), vékony bevonat; mű-
anyagszalag, moziszalag; ~színház mozi, moz-
gókép színház, fényszínház; ~sztár mozicsillag 

filodendron könnyezőpálma, levélfa 
filogenezis törzsfejlődés 
filológia irodalomtan, iralom, írott műveltség kuta-

tása v. tana; forráskutatás, szövegelemzés 
filológus (írott) nyelv- v. szövegelemző, forráskutató 

tudós, irodalmár, iralmász 
filosz bölcsészhallgató, bölcsészettudománnyal fog-

lalkozó, gyakorlati élettől elszakadt, elvont tudós; 
vmelyik tannak kedvelője v. barátja 

filoszemita zsidóbarát, zsidórajongó 
filozofál bölcselkedik, elmélkedik, töpreng, okosko-

dik 
filozófia bölcselet, bölcsészet; eszmerendszer, világ-

nézet, világszemlélet, világösszkép, gondolko-
dásmód, életfelfogás, életkövetés, szemlélet, 
alapelv, vezérelv, elgondolás 

filozófikus mélyértelmű, mélyen szántó (gondolat); 
bölcselkedő, bölcs, bölcshöz illő (alkat) 

filozófus bölcselő, bölcsész, tudós; bölcs, gondol-
kodó; lényeglátó, higgadt, józan, megfontolt, nyu-
godt ember 



filoxéra szőlőtetű 
filter szűrő, szűrőkészülék; ~es szűrős; zacskós, ta-

sakos (tea), füstszűrős (szivarka) 
finalista döntős, döntőbe jutott, végjátékos 
financiális pénzügyi, vagyoni, fizetési, pénzelési, tő-

kebefektetési, anyagi, pénzbeli, költségbeli 
finanszíroz pénzel, pénzzel ellát, fizet, pénzigényt 

fedez, pénzt ad, befektet, pénzzel támogat; meg-
~za viseli v. állja a költséget 

finálé színpadi (zenés) zárójelenet, befejezés, (hatá-
sos)vég, döntő, zárótétel, befejező tétel 

finánc pénzügyőr, vámőr, vámtisztviselő, vámos 
finesz vminek a csínja-bínja, nyitja; fortély, furfang, 

agyafúrtság, fogás, mesterkedés; ~es ravasz, for-
télyos, furfangos, (finom)eszes, agyafúrt, csava-
ros észjárású, más eszén túljáró, fúrtagyú 

finis vég, vminek a vége; küzdelem, verseny végső 
szakasza, végső hajrá v. erőfeszítés v. nekiru-
gaszkodás; ~el végsőz, hajráz 

finissage fr, finisszázs tárlatzárás 
fiola üvegcse 
firhang függöny 
firma vállalat, cég, üzem; jó ~ jómadár, kétes hírű 

ember, mihaszna 
first class ang első osztály 
first lady ang elnökné, elnökné asszony 
fiskális fn ügyvéd; mn (állam)kincstári 
fisztula orv sipoly; zene (sipító) fejhang 
fitotéka gyógynövény-kereskedés, gyógyfűtár 
fitt erős, egészségtől duzzadó, jó formában van, ere-

je teljében van; 
fittnesz, fittség, fitness ang edző-, edzettség, álló-

képesség, jó egészségi állapot, erőnlét; ~-edzés 
testedzés, testgyakorlat 

fix állandó, végleges; változatlan, álló, mozdulatlan, 
szilárd; biztos, bizonyos; merev (tekintet), rög-
zített (tárgy), meghatározott, megszabott; ~a idea 
rögeszme, kényszerképzet, vkinek a hóbortja, bo-



gara, vesszőparipája; ~íroz valakit erősen néz, 
méreget, megfigyel; vonzódásból v. kihívóan 
hosszan néz, bámul; havi ~ biztos havi jövede-
lem 

fiziátria természetgyógyászat 
fizika természettan 
fizikai testi; ~ aktivitás testi mozgás, testmozgás; 

tevékenység; ~ munkás kétkezi munkás 
fizikoterápia (gyengeáramú) gyógykezelés, (fény- v. 

hő- v. villamos v. rezgő hatással) gyógyító keze-
lés 

fizikum testi felépítés v. állapot, szervezet 
fizikus természettanász, természettudós 
fiziognómia arcjáték, arcjátéktan, arcjeltan, testi jel-

leg, kinézés (élőlényé) 
fiziológia élettan, szervtan 
flakon palack, pélke, pille, (műanyag) tartóedény 
flambíroz lángolva tálal 
flanc hivalkodás, fitogtatás, cifrálkodás, nagyzás, 

nagyzolás, pimpó N, píp N; ~ol cifrálkodik, hen-
ceg, kérkedve mutogat, hivalkodó módon öltöz-
ködik, rázza a rongyot, piperkedik, nagyzol, nagy-
zolva él, pöffeszkedik, pimpóz N, pípez, feszít, úr-
hatnámkodik 

flanel bolyhoska, bolyhos v. bolyhozott kelme 
flangál csatangol, csavarog, csámborog, cselleng, 

kóborol, lézeng, lődörög, ődöng, őgyeleg, ténfe-
reg, kószál 

flash ang villanó fény v. -lámpa; rövid felvétel 
flaska üveg, butykos, korsó, kulacs 
flastrom tapasz, sebtapasz; szépségtapasz 
flaszter útburkolat, utcakövezet 
flegma, flegmatikus közömbös, közönyös, fásult, 

egykedvű, hidegvérű, nyugodt, érzéketlen, nehe-
zen ingerelhető, hányaveti, nemtörődöm, tunya, 
renyhe; pökhendi, tiszteletlen 

flekk (újság)hasáb, egy oldal gépelt szöveg; cipő-
talpfolt; folt, takargatnivaló 



flekken rostélyos, fatányéros, faszenen és roston 
sült hús 

flexibilis hajlékony, hajlítható, rugalmas, képlékeny, 
alakítható; készséges, simulékony, együttműkö-
dő, alkalmazkodó 

flint tűzkő, kova(kő), tűzkova 
flitter csillámpötty, pillantyú, csillódísz, csillantyú, 

díszlemezke, díszlapocska 
floppi, floppy disk ang hajlékony lemez, adattároló 

(kis)lemez, delejlemez 
flott fesztelen, gondtalan, gátlások nélküli; könnyed, 

laza; ügyes, pontos; gyors, gördülékeny 
flotta hajóhad, hajósereg, hajóraj v. -csoport; ~bázis 

hadi-tengerészeti támaszpont 
flódni réteges v. töltött sütemény 
flóra növényzet, növényvilág, növényország 
flóta fuvola, síp, fúvóhangszer 
flört széptevés, lebelgés, enyelgés, édelgés, játékos 

kacérkodás, könnyed udvarlás, legyeskedés; futó 
szerelmi játék, kaland, viszony 

fluktuáció alkalmazott v. munkásvándorlás 
fluktuál ingadozik, hullámzik, gyorsan (szabálytala-

nul) változik, cserélődik 
focista labdarúgó 
fogtechnikus fogműves 
folder ang irattartó, (irat)fogla; (számítógépes) könyv-

tár 
folklór néphagyomány, népi műveltség; (nép)szo-

kástan, szellemi néprajz; ~isztikus néphagyo-
mányokhoz tartozó 

folpack ang, folpakk műanyaglap 
fondü mártogatós készlet v. étel 
fonendoszkóp hallgató(zó) készülék 
fonetika nyelvt hangtan 
fonetikus mn hangok szerinti (írás, kiejtés); fn hang-

tanász, hangtannal foglalkozó tudós 
fonéma nyelvt értelemhordozó hang 
fonográf viaszhengeres hanglejátszó v. hangrögzítő, 



tölcséres lemezjátszó 
football → futball 
formáció kialakulás, kifejlődés; alakzat, alakulat; fel-

állás, együttes; (kőzet)képződmény, réteg; (kato-
nai) alakulat, egység 

formális alaki, külsődleges, csak külsőleges, felszí-
nes, lényegtelen, névleges, a látszat kedvéért 
megtett; valóságos, szemmel látható, nyilvánvaló, 
félre nem érthető; szabályos, előírásos 

formátum alak, alakzat, (szabványos) méret, mérv, 
arány; ~ú jelentőségű, tudású 

formula fordulat, kifejezésmód, szólásmód (állandó-
sult, megszokott); minta, elkészítési utasítás, út-
mutató, képlet, megoldás, eljárás; rövid össze-
gezés, szabály, szabvány, kifejezés, tétel, tömör 
meghatározás, bűvös ige, varázsszó 

forsz vminek nyitja, megoldáshoz vezető fogás; vki-
nek az erős oldala v. különös készsége 

forszíroz erőltet, erőszakol, kényszerít, kicsikar, ki-
erőszakol, hajszol, unszol, sarkall, sarkában van, 
siettet, (fel)csigáz (hatást), sürget, sürgelmez, 
szorgalmaz 

foszforeszkál fénylik, villog, villódzik, villózik, pislá-
kol (a sötétben) 

fosszília (ős)kövület, ősmaradvány, megkövesedett 
állat v. növény 

fotel zártszék, szundiszék, párnaszék, támlány, gon-
dolkozószék 

fotocella fény- v. mozgásérzékelő 
foton fényrészecske, fény 
fotoriport (mozgó)képes v. fényképes beszámoló v. 

hír v. eseményfelvétel 
fotoszintézis fénymegkötés MA 
fotó fénykép, kép, felvétel, tényrajz; ~galéria fény-

képkiállítás, -tárlat; ~gén jól fényképezhető, jól 
mutat a fényképen; ~gráfia fénykép(észet); ~kó-
pia fény(kép)másolat, fénymás; ~modell élőkép 
a fényképhez, fényképalany, képalany, képre va-



ló; ~művész fényképész, fényképművész, fény-
képező művész, fényíró; ~zás fényírászat, fény-
írda, fényképészet; ~zik fényképez, felvételeket 
készít 

fóbia beteges félelem v. rettegés, iszony(at), iszo-
nyodás, viszoly, viszolygás, irtózás, utálat, undor 

fókusz gyújtópont, tűzpont; góc, gócpont, középpont, 
központ; ~ál élesre állít; összpontosít; ráirányít, 
ráfigyel 

fólia vékony lemez v. hártya v. bevonat, csomagoló v. 
betakaró lap, védő huzat v. bevonólap, műhártya 

fólió könyv v. kézirat lapja, levele; ívnagyság, ívrét 
fór előny 
fórum alkalom, hely, színhely, kör; főtér, köztér, vá-

sártér; a közélet porondja, közélet, nyilvánosság, 
nyilvános szereplés; eszmecsere, közvélemény; 
bíróság, ítélőszék, ítélkezési fok; törvényes ható-
ság, szervezet, hivatalos hely 

föderáció szövetség, társulás, tömörülés, egyesülés, 
tengely, összállam; szövetségi állam, államszö-
vetség 

főmufti főnök, vezető 
főn (meleg) leszálló- v. bukószél 
főnix fénymadár, tűzmadár, lángmadár; újjáéledő 

madár 
fragil törékeny, töredékeny, sérülékeny; gyenge; kar-

csú, kecses, kényes, légies, vékony 
fragmentum töredék; csonkamű 
frakció rész, részlet, részleg, töredék, alosztály; el-

különült (párt)csoport, pártbeli csoport, párttöre-
dék; ~zik egységet bont, elkülönült csoportot 
szervez 

frakk fecskefarkú öltönykabát 
fraktált önhasonló, önismétlő 
franc vérbaj, bujakór, francia senyv, francia beteg-

ség; rosszseb, nyavalya, fészkes fene 
franchise ang fn használati v. üzemeltetési jog; köl-

csönfortély; jogátengedés 



frankománia (túlzott) franciarajongás, francia-imádat 
frankó remek, nagyszerű 
frappáns találó, csattanós, hatásos, megkapó, hirte-

len, meglepő, váratlan, megdöbbentő, meghök-
kentő, szembetűnő, felötlő 

fraternizál bizalmaskodik; barátkozik, cimborál 
fräulein ném kisasszony, társalkodónő; német neve-

lőnő 
frazeológia kifejezéstan, szólásgyűjtemény, szólam-

tár, szólás- és kifejezéskészlet; szólamtan 
frazíroz zene tagol, kiemel, árnyal 
frász ijedtség, nagy érzelmi hullám (vágy v. félelem); 

nyakleves, pofon; eskór, nyavalyatörés, rángó-
görcs 

fráter vall testvér, barát, szerzetes; alak, pofa 
frázis közhely, elcsépelt szólás v. kifejezés; nagy-

hangú v. üres szólam, szóvirág, szócséplés 
free ang szabad; ~ trade szabad kereskedelem 
fregoli mennyezetre erősített ruhaszárító; kifordítha-

tó kabát; helyettesítő munkás; átváltozó művész 
frekvencia rezgésszám, hullámszám; hullám percen-

kénti rezgésszáma; hang- és képsugárzó műso-
rok helye; gyakoriság, sűrűség; érverésszám; lá-
togatottság 

frekventált közkedvelt, keresett, kiemelt, forgalmas, 
népes (utca), sűrűn látogatott, gyakran használt 

frenetikus viharos (siker, taps), tomboló, dühöngő, 
eszeveszett, fékevesztett, őrjöngő, őrült, vad fék-
telen, elsöprő erejű 

freskó falfestmény, mennyezetfestmény 
fréz eperszín(ű) 
fridzsider, frigó hűtő(gép), hűtőkészülék, jégszek-

rény 
frigid hideg, halvérű, közönyös, elutasító; nemileg gá-

tolt v. érzéketlen (nő) 
frikasszé vetrece 
frikció súrlódás, dörzsölés, koptatás 
fritőz olajsütő 



frivol könnyelmű, komolytalan, felelőtlen, könnyűvé-
rű, léha, ledér; dévaj, vidám, kacér, kihívó, paj-
kos, pajzán, sikamlós; szeméremsértő, szemér-
metlen, illetlen, illemsértő, tiszteletlen, erkölcste-
len, kegyeletsértő 

frizőr fodrász, hajszobrász, hajnyíró, hajvágó 
frizura hajviselet, fésülés, fésület, hajzat; bubi~ (rö-

vid) fiús hajviselet 
frocliz bosszant, húz, idegesít, ingerkedik, kötekedik, 

piszkál, ugrat, hergel, heccel, ingerel 
front arcél; előrész, homlok; homlokzat, homlokfal, 

oromfal; kat arcvonal, hadszíntér, harcmező, 
harctér, vonal; szembenálló nézetek, irányzatok 
összeütközési területe; egyesülés, közös ügyért 
küzdő tábor, tömörülés, tömb; az időjárás hirtelen 
megváltozása; hideghullám, meleghullám; ~ális 
szemtől szembeni (ütközés), homlokzati, homloki; 
~ember előretolt v. elől álló ember v. képviselő, 
csapatfő, vezér 

frottír bolyhoska N, bolyhos szövet, dörzs- v. pamut-
szövet, (hurok)bolyholt 

frufru, fufru homlokfürt, hajfürt, csinfürt, hajcsomó, 
tincs, bubók N 

fruktóz gyümölcscukor 
fruska csitri, futri, kislány, süldőlány, kamaszlány 
frusztráció akadályozottság, (meg)gátoltság bénító, 

kellemetlen érzése, csődérzés, kudarc- v. tehetet-
lenség érzés, belbénaság, sikertelenség; zavar, 
feszélyezettség; ~s tolerancia tűrőképesség 

frusztrál akadályoz, gátol, útját állja, meghiúsít, bosz-
szant, ingerel vkit; ~t akadályozott, ingerlékeny, 
feszült, gátolt, gátlásos, zavart, feszélyezett, csa-
lódott, kudarcos, lebénított 

fuccs! Vége! Elveszett! Oda az egész! Bedöglött! Ki-
fújt! Füstbe ment!, Semmivé vált! Kész!, Annyi!, 
Gallyra ment! Tönkrement!; be~ol tönkremegy, 
dugába dől; besokall 

fuga ereszték, illesztés; két elem közötti hézag 



fumigál lekicsinyel, lenéz, leértékel, megvet, semmi-
be vesz 

fundamentalizmus vakhitűség, óhitűség, vakvallás-
tan, szélsőségesség, hajlíthatatlanság 

fundamentális alapvető, lényeges, sarkalatos, nél-
külözhetetlen, kulcsfontosságú, meghatározó, lét-
fontosságú; szilárd, tartós 

fundamentum alapzat; alap(kő), talpkő, megalapo-
zás, támasz 

fundál alapít, alapítványt létesít, megalapoz; ki~ál ki-
talál, megoldást talál 

fundus házhely, háztelek, kisbirtok; vmire szolgáló 
pénzalap; orv vmilyen testrész alja, feneke, hátsó 
része, szemfenék 

fungál működik, ténykedik, ügyködik; lejár 
funkcionál működik, üzemel; tevékenykedik, ügykö-

dik; ~lis működési, működésnek megfelelő, ren-
deltetésszerű, rendeltetésének megfelelő, szán-
dékkal egyező, célszerű, hasznos 

funkcionárius hivatalnok, tiszt(ség)viselő, ügyintéző; 
közhivatalnok; pártmunkás; megbízott 

funkció beosztás, feladatkör, foglalatosság, foglal-
kozás, hatáskör, hivatal, hivatali teendők, hivatás, 

tisztség; eljárás, működés, tevékenység; élettani 
működés; függvény; ~ja dolga, munkája, rendel-
tetése, szerepe 

furgon kis teherkocsi, zártterű kocsi, dobozkocsi 
furnér, funér réteges, faborító (lemez) 
furunkulus kelés, kelevény 
fuser ügyetlen, kontár, kétbalkezes; (el)~ál kontár-

kodik, elront, balajt, elszúr, eltol, elbaltáz 
fusizik lopott anyagból termel; munkaidő alatt v. ott-

hon az üzem anyagából saját magának termel; 
engedély nélkül szabályellenes iparszerű tevé-
kenységet folytat; hozzáértés nélkül dolgozik 

fuszekli rövid férfi harisnya; lábravaló, bokás 
futball, football ang, foci labdarúgás, rúgdi, rúglab-

da, dönge, a „bőr”; ~ista labdarúgó 



futurisztikus távoli, jövőbeli, hagyományt v. öröksé-
get elvető 

futurológia jövőkutatás, jövőtudomány 
fuxia csüngőke 
fúga többszólamú zeneműfaj 
fúria dühöngő, házsártos, kötözködő, zsémbes nő-

személy, dúnémber, dúvadnő 
fúzionál egybeolvad, összeolvad, összeforr, egyesül, 

társul, öjtül 
fúzió beolvadás, beolvasztás, egybeolvadás, egybe-

olvasztás, egyesítés, egyesülés, társulás 
führer ném vezér, vezető, főnök 
für alle fälle ném mindenesetre, biztonság okáért 
 
 


