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labilis ingatag, tántorgó, dülékeny, bizonytalan (e-
gyensúlyú); kétes, ingadozó, változó 

labirint(us) útvesztő, tévút, tekervényes út, csalkert, 
kalancs, bonyolult folyosórendszer, zegzugos 
hely, tömkeleg; áttekinthetetlenség, átláthatatlan-
ság, szövevény 

labor(atórium) vegyműhely, vegykonyha, szerkony-
ha, vegytani szertár, kísérleti intézet v. állomás; 
dolgozószoba, műhely, (mű)terem 

laborál kísérletezik, munkálkodik, dolgozik 
laboráns vegyműhelysegéd, segéderő (tudományos 

kísérleteknél, beméréseknél) 
lagúna sekély tengeröböl; virágállat által körülzárt te-

rület 
laikus avatatlan, külső, szakmán kívüli, hozzá nem 

értő, járatlan (vmiben), nem szakképzett, nem 
szakmabeli; világi(as), nem egyházi 

lajstrom (név)jegyzék, jegyzéksor, névsor, nyilván-
tartás, bejegyzés; hivatalos nyilvántartó könyv 

lakk, lag fénymáz, fényes védőbevonat 
lakónikus velős, tömör, rövid, szűkszavú 
laktáció tejképződés (emlőmirigyben), tejelés, tejelő-

idő, szoptatás, szoptatási időszak 
laktovegetáriánus tejzöldevő, növény- és tejfo-

gyasztó, hús(el)hagyó 
lambéria falburok, belső falburkolat, falbelső, lapka 
lamella lapocska, vékony lemez(ke), lemezlap 
lamentál siránkozik, jajveszékel, jajgat, óbégat, síró-

san panaszkodik, sopánkodik 
laminált padló lappadló, lapolt v. lapravágott (desz-

ka)padló 
lampion színes papír(os) lámpa; színes papírgömb 

v. -henger v. -dísz; hólyaglámpa 
landol leszáll, földetér, talajt fog 
lapidáris rövid, velős, tömör 
lappália dibdábság, encebence, szittyszotty N, cse-

kélység, semmiség, jelentéktelen dolog 



lapszus akaratlan hiba, tévedés, (nyelv)botlás, bak-
lövés, baki, félrecsúszás, melléfogás, elszólás, el-
írás, emlékezet váratlan kihagyása, tévedése, 
csökkenése, esése 

laptop lapgép, öleb(gép) MA, lapos gép, lapszámí-
tógép, táskagép 

laringális gégével kapcsolatos 
l'art pour l'art fr „csak magáért a művészetért”, ma-

gába forduló művészet, öncélú művészet; (csak) 
önmagáért, csak magáért a dologért, öncélúan 

last minute ang utolsó (belépési) alkalom, utolsó pil-
lanat(os); időntúli, határidőn túli, a huszonnegye-
dik órában, utolsó perc(es) 

lasszó pányva, hurok; ~dobálás pányvavetés 
latencia lappangás, lappangási idő(szak) 
latens, látens rejtett, lappangó 
laterális oldal-, oldali, oldalsó 
latex vegyt mézga(tej), ruggyanta; rugalmas, feszes; 

~nadrág rugalmas v. mézgagatya 
latifundium lat nagybirtok, hatalmas földbirtok 
lator gonosztevő, elvetemült, rabló, zsivány, útonálló, 

gyilkos; komisz, kicsapongó, csapodár 
latrina árnyékgödör, árnyékszék, nyitott illemhely; 

szükséghely, székelde, guggolda, emésztőgödör, 
félreeső hely 

laudáció magasztalás, méltatás, dicséret; köszöntés 
lavina hózuhatag, hó- v, sár- v. kőgörgeteg v. -folyam 

v. -áradat, hógulya; mindent elsöprő erő 
lavíroz kerülget, kitér, megkerül; kijátszik, megkerüli, 

ügyeskedik; szél ellen cikkcakkban vitorlázik 
lavór mosdótál 
lazsál henyél, hanyagul v. tessék-lássék dolgozik, 

színleli a munkát 
láger tábor, gyűjtőtábor, hadifogolytábor, munkatábor 
lájkol tetszik, kedvel; ~ás tetszésjel, kedvjel 
lájtos könnyed, könnyű 
lándzsa dárda, kopja, gerely 
lárva (bogár)báb; álca, álarc; ~arc kifejezéstelen arc 



látencia lappangás 
lease ang fn (haszon)bérlet, (haszon)bérleti szerző-

dés, (haszon)bérbeadás v. -vétel 
leánder babérrózsa, rózsaborostyán 
leblokkol leáll, kihagy, lemerevedik 
lecke tanulnivaló, feladat; kioktatás, feddés; okulás 
lecsekkel, csekkel (számítógépen) ellenőriz 
legalizál törvényesít, engedélyez, hitelesít, hivatalo-

sít, igazoló bizonyítványt kiállít 
legális törvényes, törvényszerinti, hivatalos, engedé-

lyezett, jogosított, jogos 
legátus küldött, teljhatalmú megbízott (ókori Rómá-

ban), helytartó helyettese, a pápa személyes kö-
vete; református hittudományi tanintézmény hall-
gató v. gyakornok 

legenda (hit)monda, (hit)rege, (ős)történeti elbeszé-
lés; kitalált történet; szóbeszéd, mendemonda; 
jelmagyarázat, képaláírás 

legendárium szentek története(inek gyűjteménye) 
legendás mesés, meseszerű, mesebeli, csodálatos, 

regés, mondabéli; elhíresült, nagymúltú, nagyhírű 
legitim jogos, jogszerű, jogosnak elismert, elfoga-

dott, törvényes, igazságos, méltányos; ~áció iga-
zolás, törvényesítés; igazoló okmány; ~ál törvé-
nyesít, törvényesnek elismer, nyilvánít; igazol, 
(fel)jogosít, felhatalmaz; ~itás jogszerűség, tör-
vényszerűség; öröklési jog 

leisztol hajt, buzog, erősen dolgozik, agyondolgozza 
magát 

lejmol (rámenősen) kéreget, kunyerál; eloroz, lenyúl, 
megvág 

lekáderez körbevizsgál, körülvizsgál 
lektor (anyanyelvi v. idegenajkú) irodalmi v. nyelvi ta-

nácsadó v. oktató v. előadó; (fel)olvasó, átolvasó, 
szakbíráló, nyelvtanár; ~ál kéziratot (el- v. felül)-
bírál v. (át)javít v. véleményez v. átolvas v. átnéz 
v. feljavít; ~átus idegennyelvi tanszékcsoport, ki-
adói szakbíráló részleg 



lenullázza magát elkölti, elveri, legombolja minde-
nét, kisemmizi magát; ellehetetleníti magát; le-
csúszik 

lepaktál egyezséget, szövetséget köt, kiegyezik; el-
árul, ellenféllel cimborál, összeszűri a levet, ösz-
szejátszik 

lepra fn bélpokol, bélpoklosság; rossz, ócska; ~telep 
(szörnyen v. rémesen) lepusztult v. lerobbant 
(szükség)lakóhely 

leprás mn bélpoklos; falánk, nagyevő, beles, haspók, 
nagyétkű; csapnivaló, hitvány, ócska, ocsmány, 
rusnya, rút, selejtes, silány 

ler sütő, tűzhely sütője 
leszbikus, leszbi nőhöz vonzódó nő, nőző nő, ferde 

(hajlamú) nő 
letargiás, letargikus fásult, tespedt, tompult, érdek-

telen, letört, levert, lesújtott, közönyös, kedvetlen, 
mélabús, álomkóros, bénult, bódult 

leukémia fehérvérűség 
leukoplaszt sebtapasz, ragtapasz, bőrtapasz 
lex törvény; ~ikális adatmennyiségi, adatismereti; ~i-

kográfia nyelvt szótárírás, szótártudomány; ~i-
kológia szókincstan, szókészlettan 

lexikon adattár, tudástár, (egyetemes v. szakmai) is-
merettár, szócikktár 

lezser kényelmes, bő (ruhadarab); könnyű, laza, rá-
érős, megerőltetés nélküli (munka); könnyelmű, 
könnyed, hanyag, gondatlan, komolytalan, nyeg-
le, pongyola (magatartás) 

lébecol, lébol jól él, éli világát, jól megy sora, köny-
nyen v. gondtalanul él, él mint hal a vízben; teng-
leng, téblábol, semmit nem csinál N, lóg, ingyen-
él, kerüli a munkát 

lédig (áru) ömlesztve, nem kimért, nem adagolt, cso-
magolás nélküli 

légió legnagyobb csapategység a régi rómaiaknál 
légió csapat, sereg, század, harci egység; külföldi-

ekből alakult sereg; nagy tömeg, sokaság, raj; ~s 



külföldi (csapat)játékos 
légkondicionálás (lég)hűtés v. -fűtés, légfrissítés v. -

szabályozás 
lénia vonalzó, egyenes sor v. vonal 
lézer pontsugár, pont(sík)fény, fénysűrítő, (fény)sűr-

vesz N; gerjesztéssel előállított és erősített fény-
sugár, gerjesztett pont v. fénysugár; ~műtét pont-
sugaras v. pontfény v. szúrósugaras v. vágósu-
garas műtét 

liaison fr szerelmi viszony, összeköttetés, szoros kap-
csolat v. viszony 

liberalizáció, liberalizálás szabadítás, korlátszünte-
tés, tilalmak v. korlátok feloldása, korlátfeloldás, 
szabadabbá tétel 

liberalizmus szabadelvűség; szabadosság; az elné-
zés v. az engedékenység v. a megengedés v. a 
másság tiszteletének tana; álszabadelvűség 

liberális szabadelvű, szabados, elnéző, engedékeny, 
nagyvonalú, megengedő; elméletileg v. látszólag 
elnéző v. megengedő; álszabadelvű 

liberó (eldobható) pelenka, pelenkanadrág 
liberós gúny szabadelvű párttag 
librettista szövegkönyvíró 
librettó dalmű, dalműszöveg, zenemű szövege v. 

szövegkönyve 
licenc, licencia gyártási jog, szabadjog, engedély, 

szabadalom, szabadalmi jog 
lichthof ném világítóudvar, fényudvar, légudvar, vak-

udvar 
licitál ráígér, felülígér, többet ígér, bemond, ütést be-

jelent v. vállal 
lift felvonó, vontó, felszék 
liga szövetség, szervezet, egyesület; labdarúgó szak-

osztály, sportszövetség 
ligatúra nyelvt összevonás, összerovás, összevont 

betű, ikerbetű; orv elkötés, lekötés 
lignit fás barnakőszén 
like ang tetszés, kedvelés 



likőr édespálinka, édes rövid ital, kontyalávaló 
likvid, likviditás (akadálytalan v. folyamatos) fizető-

képesség; ~ál elszámol, feloszlat, fölszámol, 
megszüntet (üzletet); leszámol vkivel, megöl, 
meggyilkol, kivégez, eltesz láb alól, kinyír; ~izá-
ció felszámolás 

limfocita, lymphocyta lat nyiroksejt 
limes határ; határérték 
limit határ (felső v. alsó), küszöb, határérték, érték-

határ, árhatár, határmennyiség; korlátozás; ~ál 
határt (meg)szab, korlátoz, korlátok közé szorít, 
kijelöl; megszorít, megköt 

limonádé savancsos hűsítő, citromszörp; felületes v. 
igénytelen v. üres v. érzelgős olvasmány, színmű 

limuzin, limousine fr fényűző, nyújtott (alkalmi) sze-
mélygépkocsi 

lincsel kivégez, agyonver, bosszút áll (egy csoport v. 
tömeg); ~és tömegbosszú, tömegverés, tömegbí-
ráskodás, csoportbosszú, (erőszakos) önbírás-
kodás 

lincshangulat nekivadult v. erőszakos tömeghangu-
lat 

lineáris vonalas, egyenes irányú v. vonalú v. arányú 
összefüggés; elsőfokú (egyenlet); időben egy-
mást követő; ~ fordítás szószerinti, szóról-szóra 
történő, szórendet követő, szókövető fordítás 

lingua franca ol közös v. közvetítő v. érintkezési 
nyelv 

lingvisztika nyelvtudomány 
link megbízhatatlan, komolytalan, kétes szélhámos-

kodó, tisztességtelen; felületes, felszínes tudású, 
hozzáállású; ~el hazud(oz)ik, mellébeszél 

link ang kapocspont, kapcsolóelem, összekötő lánc-
szem; ugrócím, hivatkozás, lapramutató 

linzer, linzi omlóstészta 
lista jegyzék, kimutatás, névsor, rendfokozat; ~vez-

ető első az osztályában, sorelső, rendfokozat ve-
zető, rangsor élén álló, rangelső 



litánia egyházi ájtatosság; vég nélküli v. terjedelmes 
könyörgő ima; vminek állandó ismételgetése, 
hosszú, unalmas felsorolása; siránkozás, vég nél-
küli panaszkodás, sirám 

literatúra irodalom, szépirodalom 
literátor íróember, irodalmár, tollforgató, íróféle 
litografikus kőnyomásos 
litográfia kőnyomás, kőnyomat, kőnyomtatás, kőrajz, 

kőmetszet 
liturgia egyházi szertartásrend, istentiszteleti előírá-

sok, rendszabályok 
liturgikus egyházi, szertartási, szertartástani 
líceum középiskola, középtanoda 
líra (érzelmes) költészet; ~i érzelmes, költői, benső-

séges; kishárfa, kicsi hárfa (ógörög hangszer) 
lírikus költői, bensőséges, érzelmes; költő 
lízing elbérlés, kölcsönbérlet, bér, hitbizomány 
lobbi, lobby ang fn érdekraj, -csoport, -szövetség, 

közbenjárók, kijárók, kikönyöklők; előszoba, elő-
tér, folyosó, (angol alsóházi) nagyterem; ~sta ér-
dekcsoport tagja, ügyködő, ügytoló, érdektoló, 
kilincselő, közbenjáró, kijáró, döntésbefolyásoló; 
~zik kijár, közbenjár, kilincsel; előszobáz, érdek-
csoportjának toboroz 

lodzsa, loggia ol falfolyosó, előfolyosó, emeleti, fe-
dett folyosó, (fedett) erkély, falból ki nem ugró, 
(fedett) kilépő 

logaritmus, logaritmus lat szorszám 
logarléc szám(oló)léc 
logika oktan, okságtan, észtan; észszerűség, követ-

kezetes észjárás, józan ész, gondolatvitel, gon-
dolkodás; ok-okozati összefüggés; ~i értelmi 
(nem érzelmi), érvekkel alátámasztott, oktani, tu-
datos 

logikus okszerű, okságelvű, ésszerű, értelmes, he-
lyes, józan, következetes (gondolkodású), érthe-
tő, világos 

logisztika szervezeti háttér, háttértelep, utánpótlás- 



v. munkaszervezés; elosztás; anyagmozgatás v. -
szállítás v. -tárolás; elosztási munkaszervezés; 
hadtápszolgálat 

logo védjegy, védjel, üzletjel, üzletjelvény, arculat-
(jel); öntapadó címke (rövid szöveggel); pecsét 

logopédia beszédgyógyítás, beszédhiba-javítás v. -
gyógyítás 

lojalitás tiszteletben tartó v. ráhagyó v. belenyugvó v. 
alkalmazkodó magatartás 

lojális megértő, elfogadó, méltányos, méltányoló, be-
csületes, jóhiszemű, egyenes, nyílt, hűséges; tör-
vénytisztelő, vmely eszmei rendszerbe v. érdek-
csoportba beilleszkedő, beillesztő, ellene nem te-
vő 

lokalizál helyhezköt, helyreszorít, visszaszorít, elszi-
getel, hatókört szűkít; ~ás, lokalizáció fn hely- v. 
helyzetmeghatározás; helyhezkötés, helybéliség 

lokál fn táncos-zenés éjszakai mulató- v. szórakozó-
hely 

lokál-, lokális helyi, helyi jellegű 
lokálpatriotizmus helyi érdekű hazafiság, részre-

hajlás; helyhezhűség, lakóhelykötődés, saját hely-
hez való lelkes ragaszkodás 

lokálpatrióta helyfi, helyi hazafi; helyhezhű, helyi kö-
tődésű, lakóhely- v. szülőföldszerető v. -barát; vá-
ros- v. faluvédő v. -szépítő 

lokni göndör hajfürt v. tincs, göndörtincs, csavart 
tincs, hajtekervény 

lokomotív mozdony 
londiner szobainas 
longitudinális hosszanti 
lottó (szám)sorsjáték, szerencsejáték 
löncs, lunch ang előebéd, villásreggeli, kiadósabb 

reggeli, kisebb déli étkezés; tartós húspép 
lucullusi fényűző, pazar, fejedelmi, bőséges 
luft mellérúgás, mellélövés, levegőrúgás, légrúgás, 

labda mellérúgás, mellés; ~ol mellélő v. -rúg; 
semmiből v. állás nélkül él 



luftballon, lufi léggömb; felfújt v. üres beszéd 
lumbágó ágyéki, keresztcsonttáji fájdalom, derékfá-

jás, ágyékbaj, ágyékjaj 
lumen lángész, lángelme; fény, világosság 
lumineszcencia utófénylés, felfénylés, utófénykibo-

csátás, felragyogás 
lump kicsapongóan mulatós; dologkerülő, korhely, 

iszákos, henye, kocsmatöltelék; ~enproletar le-
csúszott, (le)züllött, csavargó, társadalmon kívüli; 
aljabérmunkás 

lumpol mulatozik, vigad, kimarad, éjszakázik, dor-
bézol, iszákoskodik, italozik, részegeskedik, kor-
helykedik, kirúg a hámból, kicsapong, züllik, éj-
szakai órákba nyúlóan mulat 

lupe kézi nagyító 
luszter fn csillár; mn csillás (szövet) 
lutri számsorsjáték; kockázatos v. bizonytalan dolog 
luxus fényűzés, pompa, túldísz, pazarlás; felesleges 

kiadás, pénzkidobás v. -pocsékolás 
lúzer balfék, örök vesztes, szerencsétlenkedő, béna, 

palimadár 
 


