ibidem, ibid. ugyanott; uo.
ibisz batla, cibik U (gázlómadár)
idea (alap)eszme, (alap)gondolat, képzet, elképzelés, észkép, ötlet, elmeszikra, sziporka; ~lizál
eszményít, eszményképpé emel, (meg)szépít, magasztossá tesz; ~lizmus eszményekbe vetett hit,
jóért v. szépért való lelkesedés, önzetlen harc
ideál eszmény(kép), mintakép, bálvány, vágyott személy; a kedves, imádott, szeretett lény; nem az
~om nem az esetem; ~is mn elérhetetlen, fenséges, gyönyörű, nemes, remek, mintaszerű,
tökéletes, tökéletesen megfelelő, a legjobb, utolérhetetlen, eszmei, eszményi, gondolati
identifikáció, identifikálás azonosítás, felismerés
identifikál kilétez, milétez, azonít Ar
identikus azonos, ugyanaz
identitás azonosság, önazonosság; nemzeti ~unk magyarságtudatunk, nemzeti önazonosságunk
ideográfia nyelvt fogalomírás; a képírás továbbfejlesztett változata, pl. az óegyiptomi és a kínai írás
ideológia eszmerend(szer), világnézet, világszemlélet; vminek eszmei alapja, háttere, tartalma;
különböző fogalmak, nézetek egységes rendszere; üres képzelgés, elvont okoskodás
ideológus vmely világnézet, eszmerendszer híve, képviselője, kidolgozója
idill békés, bensőséges, derűs, egyszerű, érzelmes, gyöngéd szerelmi kaland; édeskettes, édes
együttlét; nyugodt hangulatú esemény, jelenet v. kép; ~ikus ártatlan, meghitt, bájos, békés,
természetes
idióma nyelv, nyelvjárás, tájnyelv, nyelvi sajátosság
idióta bárgyú, buta, hibbant, hülye, lüke, lökött, agyalágyult, buggyantott, bamba, ostoba, gyagya,
gyagyás, gyengeelméjű, tökfilkó, elmeroggyant, félkegyelmű, féleszű, tökkelütött, vízagyú,
tompaelméjű
idus hónap közepe; az ókori római naptárban az év 3., 5., 7. és 10. havának 15. napja valamint a
többi hónap 13. napja
ignorancia tudatlanság, tanulatlanság, tájékozatlanság, képzetlenség, műveletlenség
ignorál mellőz, semmibe vesz, nem vesz figyelembe, nem vesz róla tudomást, keresztül néz vkin
ikon szentkép, táblakép; jelkép, képgomb; nyelvt képjel; ~oklaszta képromboló
illegalitás törvényen kívüli állapot, törvénytelenség, jogtalanság; titkos, földalatti tevékenység
illegális el nem ismert, jogosulatlan, jogtalan, nem engedélyezett, szabálytalan; titokban, 'föld alatt'
működő; törvényellenes, törvénysértő, törvénytelen
illogikus nem okszerű, okszerűtlen, ok nélküli, következetlen, nem következetes, nem ésszerű,
ésszerűtlen
illojális köteles hűséget megsértő, nem méltányos, igazságtalan, rosszhiszemű, rosszindulatú
illusztráció szemléltetés; szemléltető anyag, magyarázat, festmény, szövegrajz, rajz mint művészi
szövegkép, szöveg közti ábra
illusztrál díszít, képekkel, rajzokkal ellát, megrajzol; ábrázol, példáz, érthetővé tesz, bemutat,
megértet, magyaráz, megvilágít, jellemez, szemléltet (esettel); ez az eset azt ~ja, hogy ez az eset
azt bizonyítja, igazolja, arról tanúskodik, (ebből) az a tanulság, az világlik ki, az tűnik ki, hogy
illusztris előkelő, elismert, jeles, kiváló, nagyhírű, fényes nevű, híres, neves, híres-neves
illuzórikus képtelen, délibábos, képzeletbeli, látszólagos, megvalósíthatatlan, lehetetlen, valószerűtlen, valószínűtlen, kétes, kétséges, kitalált; hiú, hiábavaló, értelmetlen
illúzió (csalóka) ábránd, ámulat, vágyálom, áltatás, érzékcsalódás, hiú remény, kábaság, káprázat,
látszat, önáltatás, önámítás
imagináció képzelőerő, képzelet; képzelődés; elképzelés
imaginárius képzelt, képzeletbeli, képzeletben létező, képzelet szülte, kitalált, mesebeli, megálmodott, elgondolt, képletes, költött, föltett, föltételezett
imázs → imedzs
imbecillis bárgyú, buta, gyöngeelméjű, oktalan, oktondi; orv értelmi fogyatékos
imedzs, imágó, image ang fn közkép, (kedvező) kép, jó hírnév, arculat, megjelenés
imitáció utánzás, színlelés; utánzat, hamisítvány
imitál utánoz, majmol, megjátszik, színlel, hamisít

immigrál bevándorol, betelepedik
immobil álló, állandó, mozdulatlan, elmozdíthatatlan, rögzített; készpénzfizetésre nem képes; elfekvő, (egyelőre) nem hasznosítható
immorális (szándékosan, tudatosan) erkölcstelen, erkölcsellenes, tisztességtelen
immunitás védettség, ellenállóképesség; mentesség, mentelmi jog, sérthetetlenség, kiváltság
immunizál védetté, ellenállóvá tesz; megvéd (betegségekkel v. káros anyagokkal szemben)
immúnis védett, ellenállóképes (fertőző betegségekkel, mérgekkel szemben); sérthetetlen, bizonyos
szabályok alól mentesített személy
impenetrábilis (át)hathatatlan, kipuhatolhatatlan
imperativus parancsoló szükségszerűség; nyelvt felszólító v. parancsoló igemód
imperfectum nyelvt elbeszélő múlt, félmúlt az igeidők rendszerében, befejezetlen cselekvés
imperializmus nagyhatalmi, világhódítási törekvés, gyarmatosítás
impermeábilis vízhatlan, vízálló, esőálló, vízlepergető; át nem eresztő, áthatolhatatlan, átjárhatatlan
impertinens arcátlan, szemtelen, pofátlan, pimasz
impérium főhatalom, birodalom, világbirodalom; államhatalom, uralom
implantál orv szervet, szövetet, idegen anyagot beültet, beágyaz
implementál megvalósít, valóra vált, beteljesít, keresztül visz, létrehoz, nyélbe üt, gyakorlatba bevezet
implicit mn hallgatólagos, rejtett, burkolt, nem kifejtett; ~e hsz beleértve
implikál feltételez; magába foglal, zár; maga után von
imponál bámulatot, csodálatot, elismerést, nagy hatást, tiszteletet kelt; hat, megragad; súlya,
tekintélye van
import (áru)behozatal; behozott, külföldi áru; ~ál ige behoz, beszállít (árut); meghonosít, elterjeszt
(külföldi gondolatokat, szokásokat); ~őr beszállító, behozó (személy v. szervezet)
imposztor csaló, csibész, kópé, rosszalkodó, széltoló, szélhámos
impotens tehetetlen (nemileg), cselekvésképtelen, magatehetetlen, élhetetlen, erélytelen, pipogya
impozáns nagyszabású, nagyszerű; hatásos, megkapó, megragadó, lenyűgöző
impregnál átitat, beáztat, telít, vízhatlanná, víztaszítóvá v. tűzállóvá tesz
impresszárió előadóművész szervezője; hangverseny szervező
impresszió benyomás, hatás; az az ~m, hogy úgy érzem, gyanítom, látom, sejtem v. úgy veszem
észre, hogy; azt az ~t kelti azt a látszatot kelti, úgy látszik, tűnik
impresszum sajtótermék-adatok, nyomdajelzés; kiadási v. nyomtatási adatok (megjelenési hely, idő,
nyomda neve, címe, a könyv nemzetközi bejegyzési száma) rendszerint a belső címlap hátán v.
az utolsó oldalon
improduktív terméketlen, nem termelő, meddő, eredménytelen; közvetlenül nem vesz részt a
gazdaságban; nem értékképző
improvizáció rögtönzés, hamarmű, hevenyészet
improvizál rögtönöz, előzetes felkészülés nélkül előad; összecsap, összeüt, összefércel, futtáz ML,
hevenyész, hevenyében v. hirtelen készít vmit, elsiet
impulzív indulatos, lobbanékony, heves, szilaj, tüzes, vérmes, zabolátlan, féktelen
impulzus lökés, lendület, hirtelen rövid hatás, indítás, ösztönzés; ~momentum lendület nyomaték
impúrum piszkozat, rondítmány
inaktív tétlen, tevéketlen KD, cselekvésképtelen; nem termelő, szolgálaton kívüli (személy); vegyt
semleges v. nem ható (anyag)
inaktuális nem időszerű, nem esedékes, tárgytalan
inaugurál fölavat (épületet, intézményt), beiktat (állásba, méltóságba)
inchoatív nyelvt kezdő (ige); a cselekvés kezdődő voltát kifejező ige; magyarban több képzőnk van
erre: rezdül, tántorodik, futamodik, perdít
incidens közbejött, zavaró mozzanat, esetke, kilengés, zavar, zökkenő, zökkenés; berontás, beütés;
határsértés; váratlan, általában kellemetlen esemény
indemnitás fölmentvény; büntetlenség biztosítása a felelősségre vonás alól
index mutatóujj; irányjelző, jel, jelző, mutató; mutatószám, viszonyszám; adatok összehasonlít-

ására szolgáló, változásokat százalékokban kifejező szám; betűrendes (név-, szó-, tárgy-)
mutató; árjelzőszám; leckekönyv; régen: tiltott könyvek jegyzéke
indicativus nyelvt kijelentő igemód
indifferens közömbös, közönyös, részvétlen, rideg, fásult, semleges; jelentéktelen
indignálódik méltatlankodik, felháborodik, fölzúdul, megütközik, fennakad, berzenkedik, tiltakozik,
felbosszankodik, megneheztel
indigó kék festőanyag; másolópapír
indikáció jelzés, útbaigazítás, utalás; orv javallat, ajánlás
indikál jelez, mutat; javall, javasol; ~t ajánlott, ajánlatos, ajáltos ML
indikátor jelző, jelzőanyag
indirekt kerülő úton való, közvetett, köztes TG, nem egyenes, összetett (bizonyítás), burkolt, rejtett
(utalás)
indiszkréció fecsegés, titoktartás megszegése; tolakodó kíváncsiság, tapintatlanság
indiszkrét illetlenül, kíváncsi, kíváncsiskodó, tapintatlanul tolakodó; kotnyeles, fecsegő, titokszegő, nem titoktartó
indiszponált lehangolt, rossz hangulatú, gyengélkedő, szétszórt, nincs képességei teljes birtokában
(előadó, szereplő, művész, sportoló); rossz napot fogott ki
individualista egyéniség; egyediségét, függetlenségét hangsúlyozó, fejlesztő, művelő ember; saját
magát a közösséggel, másokkal szemben előtérbe helyező, önközpontú v. önző személy
individuális egyedi, egyéni, különös, sajátos, személyes, személyi
individuum egyed; egyén; egyéniség, önállóan létező, élő szervezet
indolens egykedvű, fásult, közömbös, közönyös, hanyag, nemtörődöm, érzéketlen, szenvtelen,
szunyákos; orv fájdalommentes
indukál előidéz, kelt, kivált; hatlal, áramít ML, felhoz, gerjeszt, szít; felvezet; egyes esetekből,
tényekből az általánosra következtet
indukátor gerjesz(tő)
indukció felvezetés, felhozás, elvítés TG rávezetés; áramítás ML, következtetés (egyes esetekből az
általánosra)
induktív felvezető, adatelemző (okoskodás)
ineffektív hatástalan, hatlan ML
inegzakt pontatlan, hanyag, megbízhatatlan
inerciarendszer tud tehetetlenségi rendszer
infallibilis tévmentes
infantilis gyerekes, éretlen (viselkedés, személy); orv fejletlen, visszamaradt
infarktus, szívinfarktus szívroham, szívgörcs, szív(szél)hűdés, tömemény BP; szívinfarktusnál a
szívizom egy részének elhalása
infámia alávalóság, becstelenség, becsületvesztés, szégyenletes eset, tett
infámis gyalázatos, aljas, szégyenletes, csapnivaló
infekció fertőzés, fertőzöttség, ragály, métely
inferioritás alantság, alantérzés
infernó alvilág, árnyékbirodalom, holtak országa
infinitivus nyelvt főnévi igenév
infláció általános áremelkedés; pénz(érték)romlás, pénzértéktelenedés, pénzértéktelenítés, pénzdagály KD, pénzduzzasztás, pénzhígitás; forgalomban lévő papírpénz mennyiségének növelése;
~s ráta pénzromlás foka, mértéke
influenza nátha, náthaláz, lázas meghűlés, zohota N
informatika adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatforgalom, adatforgalmazás, adatkezelés; számítógépes ismeretek (tantárgy)
informatív tájékoztató, sok adatot, felvilágosítást, ismeretet nyújtó
információ adat, értesülés, felvilágosítás, hírközlés, hír, közlemény, tájékoztatás, tudósítás; tudakozó; ~s társadalom adatkezelő társadalom; a tömegtájékoztatás által befolyásolt, irányított,
vezérelt társadalom

informál ige elmond, értesít, felvilágosít, felvilágosítást ad, közöl, közzé tesz, kihirdet, megismertet, tájékoztat, tudat, tudósít, tudtul ad, útbaigazít; ~is mn kötetlen, magánjellegű, háttér (kapcsolatok), nem hivatalos, mögöttes; → formális
infrahang emberi hallás (20 hertz) alatti hang
infrastruktúra belszerkezet, közellátás, közszolgáltatások, külső környezet, alapellátás, alaphálózat,
alapháttér, alapfeltételek, alapkörnyezet; az állam, a város, a gazdaság stb. működéséhez
szükséges intézmények, szolgáltatások (egészségügy, közoktatás, hírszolgálat, közlekedés,
közművek, kereskedelem) összessége, hálózata
infúzió gyógyoldalék(ok) lassított bevitele a szervezetbe
inhaláció, inhalálás belégzés, gyógygőzök belélegzése
inherens vmiben rejlő, vmihez lényegileg hozzátartozó, vmivel velejáró
inhomogén nem egyöntetű, nem egyfajta, különfajú
iniciatíva kezdeményezés, indítványozás; vállalkozó szellem
iniciáció vall beavatás, beavató szertartás; tud bevezetés
iniciálé díszes kezdőbetű
injekció befecskendezés, szúrás, szuri, oltás
injektor lövettyű
inkarnáció megtestesülés, testet öltés, testté válás
inkasszál pénzt beszed, behajt, bevasal
inkasszó pénzbeszedés, kintlevőségek behajtása (főleg pénzintézeten keresztül)
inkluzíve beleszámítva (összeget); beleértve, bezárólag (megadott napig)
inkognitó rangrejtve, azonosságát rejtve, álnevet viselve; álnév, fedőnév; ismeretlenség
inkompatibilis összeférhetetlen, össze nem egyeztethető, ellentétes, más rendszerű
inkompetencia illetéktelenség, hozzá nem értés
inkorrekt helytelen, hibás, illetlen, kifogásolható, nem becsületes, nem szabatos, nem tisztességes,
tisztességtelen
inkubátor mentőfészek MA, anyadoboz; lég- és hőszabályozott burok, ahol a kórházban a kora- v.
újszülöttet tartják; keltetőgép
inkvizíció hitvallatás, hitnyomozás, kínvallatás; eretneküldözés; kíméletlen, könyörtelen kikérdezés, kivizsgálás
innovatív újszerű, új(fajta), korszerű, eredeti, szokatlan
innováció, innoválás újítás, újjáalakítás, felújítás, átalakítás, ésszerűsítés, forradalmasítás; megújulási, fejlődési, átalakulási folyamat; új módszerek, gyorsítási folyamatok; új termékek bevezetése, forgalmazása, (ki)fejlesztése
input ang bemenet (számitógépnél); gazd befektetés, hozzájárulás, ráfordítás
insert ang képbeszúrás, szövegbeszúrás
inspekció felügyelet, ügyelet, felülvizsgálás; megfigyelés, megtekintés, szemle
inspiráció ihlet, lendület, ösztönzés, sugalmazás, sugallat
installáció berendezés, felszerelés; (számítógépbe való) telepítés
instancia kérvény, kereset, folyamodvány hivatalos helyre; bíróság, hatóság
institútum intézet, felsőfokú tanintézet
instruál tanít, oktat, okít, tájékoztat, irányít, utasít
instruktor házitanító, házioktató, nevelő, irányító
instrumentum műszer, hangszer, szerszám, eszköz
inszcenál rendez; irodalmi művet színpadra visz; vmi végett színészkedve veszekszik, jelenetet
rendez
inszinuáció kerülő úton történő utalás, gyanúsítás, ráfogás; sejtetés; csúsztatás
inszolvencia fizetésképtelenség, csőd
inszolvens fizetésképtelen, fizethetlen
intakt sértetlen, bontatlan, hiánytalan, ép, érintetlen, csorbítatlan; tisztességes, feddhetetlen,
becsületes
intarzia faberakás, (fa)rakat, rakatkép; bútor v. más fafelület díszítése más színű fa-, fém-, elef-

ántcsont- v. gyöngyház- darabok beillesztésével
intarziás rakatos
integráció, integrálódás egységesülés, egyes részek egyesülése egy egésszé, összesítés, összítés ML;
európai ~ 'felzárkózás' Európához, belépés, beépülés, csatlakozás az Európai Egyesült
Államokhoz v. az Európai Államszövetséghez
integrál ige egybeilleszt, egybeolvaszt, egységbe rendez, egységesít, beilleszt, összhangba hoz,
összeszerkeszt, összevon; mat teljít U; ~ódik beilleszkedik, idomul, kapcsolódik; fn mat egészlet
integritás érintetlenség, feddhetetlenség, sértetlenség, épség, tisztesség, becsület
intellektuális mn értelmi, értelmiségi, szellemi, észbeli
intellectuel fr fn értelmiségi, kiművelt emberfő
intelligencia értelem, értelmesség, felfogóképesség, ítélőképesség, ész, észbeli tehetség; értelmiség,
művelt réteg
intelligens értelmes, eszes, eszélyes U, fogalmas N, belátó, megértő, talpraesett, avatott, művelt,
tanult, okleveles emberre is lehet jellemző a hiányos felfogó- és ítélőképesség; ugyanakkor
kevésbé művelt ember is lehet nagyon értelmes; ellentéte: → unintelligens
intenció szándék, törekvés, elgondolás
intenzitás erősség, hatékonyság, hatásfok, hatály(fok), vminek elmélyült, erőteljes jellege, mivolta
intenzív beható, benső, erős, feszült (figyelem), tartalmas, mély, mélyenszántó (gondolatvitel),
tüzetes, mélyreható (megbeszélés, tárgyalás, vizsgálat); alapos, buzgó, serény, hathatós, kitartó,
megfeszített, (munkásság); fokozott ütemű (oktatás), belterjes (gazdálkodás), hatékony
(fejlesztés, termelés); átható (illat); ~ kurzus gyorstanfolyam, megfeszített munkával járó
tanfolyam; ~ osztály sürgősségi osztály, életmentő osztály
interakció kölcsönös ráhatás, viszony, kölcsönhatás
interaktív együttműködő, kölcsönös
intercity városközi gyorsjárat, villámvonat TÉ, helyközi gyorsvonat, gyorsjárat;→ interpici
interferencia vételi zavar, összeadódás, összefonódás, összekapcsolódás; két hullámmozgásnak,
rezgésnek egymást erősítő v. gyengítő kölcsönhatása; hangcsatorna vételi zavara
interfész, interface ang határfelület, érintkező felület; illesztő, csatoló, kapcsolódást biztosító
interim lat fn ideiglenes állapot, jogzár; mn ideiglenes, átmeneti
interiorizál → internalizál
interjekció nyelvt indulatszó; érzelem v. indulat ösztönös hangja, pl. a fájdalomé: Aj! Juj!
interjú beszélgetés, szóravét(el), nyilatkozat a sajtó részére; tudósító beszélgetése vkivel a hangcsatornán, képcsatornán; kérdezősködés, kikérdezés, tudakozódás, meghallgatás (kinevezendő
jelölté, alkalmazotté); ~vol nyilatkozatot kér a sajtó részére (nyilvánosság előtt); kikérdez
(pályázót, személyiséget hang- v. képcsatornán), elbeszélget (munkavállalóval)
interkontinentális földrészek közötti, földrészeket átfogó, összekötő
intermezzo közbejött, mellékes eset, közjáték; zene más jellegű közbeékelt zenetétel
intermittens időszakos, szakaszos működésű, meg-megszakított, szaggatott, kihagyásos; kimaradó,
visszatérő; ~ láz váltóláz
internacionálé kommunista induló; a nemzetközi kommunista mozgalom ünnepi éneke
internacionális nemzetközi
internalizál, interiorizál elméletet, viselkedési szabályt magáévá tesz, bensővé tesz, teljesen elsajátít,
(a szabály) benne ösztönössé válik, vérévé válik; ~t magáévá tett, bensővé vált
internál vhova tartózkodásra utasít, kényszerlakóhelyre telepít, táborba zár, fogva, őrizetben tart
internátus tanulók otthona, bentlakás
internet világháló, világszőttes, világszövevény, világszövedék
interpellál felszólal, (vmely tény v. ügy kapcsán) írásbeli kérdést intéz, nyújt be, tesz fel, mond el az
országházban kormánynak, egy tárcavezetőnek, helyhatóságnak, mire választ vár
interpici rövidtávú, helyi csatlakozóvonat; → intercity
interpretáció, interpretálás (színházi) előadásmód, értelmezés, kifejtés, magyarázat, magyarázás,
olvasat, tolmácsolás (műé)
interurbán helyközi, városközi

intervallum időköz, időszakasz
intervenció beavatkozás (más állam ügyeibe), közbelépés (erőszakos, fegyveres); ~ós árrendszer
államilag szabályozott árrendszer; ~ós beavatkozás állami támogatás; ~ós telep állami
támogatású telep
intim belső, benső, bensőséges, bizalmas, szoros (barátság), közelálló (ember), közeli, meghitt,
rejtett, szűk (kör), személyes, magán (dolog); ~ betét tisztasági betét
intolerancia türelmetlenség, meg nem tűrés, összeférhetetlenség
intoleráns türelmetlen (politikai, nemzetiségi, vallási kérdésekben), elfogult, előítéletes, szemellenzős, szűk látókörű, igazságtalan
intonáció hanghordozás, hanglejtés, hangárnyalat, hangnem, hangvétel, hangsúly, hangszín, hangzás
intranzigens hajthatatlan, hajlíthatatlan, csökönyös, megingathatatlan, rendíthetetlen, meg nem alkuvó, tántoríthatatlan, kérlelhetetlen
intranzitív nyelvt tárgyatlan, beható, önható (ige)
intrika (rosszindulatú) áskálódás, ármány(kodás), cselszövés, cselszövény, cselfogás, fondorlat,
fondorkodás, fúrás
intrikus ármánykodó, áskálódó, bajkeverő, méregkeverő, mérgező, cselszövő
introdukció bevezetés, bevezető, előszó, nyitány, előhang, előjáték, előbeszéd
introspekció önmegfigyelés, lelki önvizsgálat
introvertált zárékony, zárkózott; → extrovertált
intuitív bensőséges, ihletes, ihletsugallta, sugallatszerű, ösztönös, közvetlen, szemlélődő, élményszerű, megérzésen alapuló; az igazság tudományos bizonyítását megelőző felismerésen
alapuló
intuíció megérzés, ráérzés, megsejtés, belső meglátás, ihletes sugallat; tényeket, tapasztalatot
megelőző, de mégis helyes felismerés, ismeret
invalid mn rokkant, nyomorék, mozgáskorlátozott, mozgásgátolt, munkaképtelen, erőtlen, tehetetlen; érvénytelen, nem érvényes, semmis, lejárt
invalidus lat fn hadastyán, kórvitéz R; rokkant, elaggott, munkaképtelen ember
invariáns változatlan értékű, állandó, megmaradó, módosulatlan
invázió katonai beözönlés, betörés, vmely ország elözönlése, (tatár)járás; orv kórokozók beáramlása a szervezetbe, vagy beteg szervből a vérbe
invenciózus leleményes, ötletes, találékony
inverzió megfordítás, megfordulás
invesztál befektet (vmibe), beruház, ráfordít (vmire)
invesztitúra ünnepélyes beiktatás a püspöki méltóságba; ~ harc a 11-13. századi harcok a római
pápák és a német-római császárok között azért, hogy melyikük illetékes az új püspököket
kinevezni és beiktatni
invitál meghív, hívogat, felhív, felkér, felszólít vmire
invokáció fohász, ima, imádság, kérelem, kérés, folyamodás
involvál magában foglal, maga után von
inzert → insert
inzulin ang vércukorszint szabályozó nedv, gyógyszer
inzultál sérteget, megsért, gorombáskodik, gyaláz, becsmérel, megtámad, megbánt, bántalmaz;
mások előtt, nyilvános helyen, tettlegesen
irónia él, élc, gúny, gúnyolódás, csipkelődés, csúfolódás, ingerkedés, lekicsinylés (burkolt, kesernyés, keserű v. maró, de szellemes)
irracionális ésszerűtlen, értelmetlen, oktalan
irreális valószerűtlen, valószínűtlen, valótlan, nem valós, bizonytalan, délibábos, gyakorlatiatlan,
képzelt
irredenta területet visszakövetelő, visszaigénylő; területi igényeket történelmi jog és/vagy nemzetiségi összetartozás alapján érvényesíteni törekvő
irreverzíbilis vissza nem fordítható (vmely folyamat, művelet iránya)
irritál bosszant, bánt, bőszöget, borsot tör az orra alá, felizgat, háborgat, idegesít, ingerel, izgat,

kellemetlenkedik, nyugtalanít, piszkál, zavar; ~t ideges, ingerült, (fel)izgatott, nyugtalan
isiász farzsába, derékzsába, ülőzsába, ülőidegzsába; vmely alsó végtagban az ülőideg mentén
jelentkező kisugárzó fájdalom
iskola tanoda, tanintézet, tanhely, tanház, tanhajlék
istálló lat ném ól, akol, pajta, karám, baromlak
istápol segít, gyámolít, gondoz, gondoskodik vkiről, gondját viseli vkinek, segélyez, támogat, véd,
törődik vkivel
istráng hám, (hám)kötél, szíj
itáliai olaszországi, olasz (eredetű, származású)
iustitia lat igazság, igazságosság, igazságszolgáltatás, méltányosság
ivoárszín(ű) csontszín(ű)
izabella-szín halványsárga szín, zsufa Ar
izo- előtag azonos-; azonosságot, állandóságot, változatlanságot jelöl
izolál elkülönít, elrekeszt, elhatárol, elszigetel, eltorlaszol, elválaszt, elzár, kiközösít, lekapcsol; ~t
egyedül- v. különálló, elszigetelt, magános; egyetlen, ritka, szórványos (jelenség)
izomér egyvegyű

