S
sablon minta(forma), -(darab), kapta(fa); vakon utánzott; közhely, elkoptatott kifejezés; ~os közhelyes,
elcsépelt, elkoptatott, gépies, kopott, lélektelen,
megszokott, kapta(fa)szerű, megmerevedett
sakál törökróka, nádifarkas
sakk királyjáték MA, királyos; ~-matt királyütés, király
bukása, megsemmisülése, játék vége; teljes vereség, kiúttalan(ság), megsemmisülés; nincs több
dobás
samott tűzálló (anyag); tűzvakolat, tűzlap, tűzbevonat; ~ tégla tűztégla, tűzálló tégla
sampon hajmosó(szer)
sansz (jó)esély, eshetőség, lehetőség, előny, kilátás
v. remény a sikerre, valószínűség, alkalom, kedvező körülmény
sanzon, chanson fr egyszerű v. könnyed v. érzelmes
hangú dal v. dalocska, francia műdal
sarlatán kuruzsló, tudatlan v. rossz orvos; szélhámos, szemfényvesztő
satíroz árnyal, árnyékol, feketít, színez
sánc véd(ő)árok, véd(ő)töltés, földerődítmény, fedezék; várárok, árok, árkolat; gát(ony); ~ol hárít, védekezik (labdajátékokban); fedezéket készít
sárm, charme fr báj, kedvesség, kellem, szeretetreméltó, megnyerő viselkedés, magatartás, megjelenés, kecses, csinos, külső, csáberő, vonzerő
sátán ördög, a gonosz, az alvilág ura; kísértő, csábító; ~i gonosz, kegyetlen, embertelen, ördögi, alvilági; gúnyos, kárörvendő, hátborzongató; ~izmus
ördögimádás, ördöngösség
scanner → szkenner
sci-fi, szkifi, science fiction ang tudományos-elképzelt, tudományos-kitalált; jövőregény, jövőmozi
Scorpius lat, Skorpió Bököly (állatöv 8. jegye)
scrabble ang szókirakó (játék)
second-hand ang mn másodkézből való; fn használt
(árucikk); turkáló, turi, ócskás

secrétaire fr, szekreter íróasztal(ka), fiókszekrény,
irattároló, írólapos bútor, titokbútor, rejtény(bútor)
securitate → szekus
seftel üzletel, üzlet után jár; üzérkedik, kalmárkodik,
kufárkodik
sekrestye egyházi, papi öltözőszoba, kelléktár
sekrestyés katolikus egyházfi, egyházszolga
selfie ang önfénykép
sematikus leegyszerűsített, táblázatos, vázlatos, fő
vonásaiban ábrázolt, elhatárolt; szabványos, szokványos; beszűkült, egyoldalú, elnagyolt, kiragadott, kaptafára készült, gépies
serbli éjjeliedény
sevró kecskebőrcipő-felsőrész; finom bőr
sezlon magasított fejrészű kerevet v. pamlag v. heverő
sébig elhordott, elhasznált, ócska, ütött-kopott, elnyűtt, viharvert, idejétmúlt; elhanyagolt, gondozatlan
séf konyhafőnök, főszakács; főnök, vezető, főember
séma kapta(fa); képlet, minta, ábra, alak(zat); váz- v.
vonalrajz, vázlat, terv(ezet); megszokott mód
séró hajviselet
shop ang üzlet, bolt, áruda; ~ping bevásárlás; ~ping
centre bevásárló- v. üzletközpont, üzletgóc, üzletház, boltház; ~pingol bevásárol, összevásárol,
vásárolgat, járja az üzleteket
show ang látvány, előadás, bemutató, látványműsor;
~ manager látványszervező, előadás-szervező;
~man látványműsor-főszereplő; főszórakoztató
sifre → chiffre
sifríroz rejtjelez, titkosír
sikk, chic fr kellem, báj, finomság, csiszoltság; könynyedség, fesztelenség, tetszetősség, ízlés (öltözködésben); ~es divatos, ízléses, csinos, mutatós;
könnyed, finom
sillabizál, silabizál kibetűz, betűzve v. szótagolva olvas; behatóan tanulmányoz

sillabusz beszéd v. előadás vázlata, vezérfonala,
gondolatmenete
siló gabonaraktár, -táptár, -verem, -tartály, -tároló,
magtár; erjesztett takarmány; ~z tárol, takarmányt
(erjesztéssel) tartósít v. tárolóba helyez; erjeszt
(zölden); ~kukorica zöldtengeri
sinológia, chinológia kínatudomány, kínakutatás
sintér kutyapecér, kutyabefogó, kutyanyúzó, dögész
sitt építkezési törmelék v. hulladék v. szemét
sitt, siti börtön, fegyház, fogda, dutyi
skalp lenyúzott fejbőr; diadal(jelvény), győzelem, siker
skandalum botrány; gyalázat, botrányos, lármás jelenet; szégyen; éktelen ordibálás, zaj, zajongás,
zenebona, zsivaj; zajos v. szervezetlen tiltakozás
skandál ütemesen kiabál v. beszél v. mond
skanzen (néprajzi) falubemutató(hely)
skapularé vállruha, váll-lepel
skarlát bíborvörös (szín); orv vörheny
skatulya, iskátulya doboz(ka)
skála hang- v. színsor; sor, sorozat; fokbeosztás, fokozat; értékrend(szer); lépcső
skálázik beénekel
skicc vázlat(rajz), előtanulmány, előrajz, karcolat, alaprajz; áttekintés, vezérfonal; piszkozat, fogalmazvány, összefoglalás
skizofrénia, szkizofrénia tudathasadás
skontábler adóbehajtó
skontó, szkontó (ár)engedmény, árbóli, leárazás
skorbut sűly N; C-életsav- v. -életszerhiány
skorpió bököly, bökölő
skrupulózus aggályoskodó, szőrszálhasogató, aprólékosan gondos v. pontos, mindenből gondot csináló, túlzottan lelkiismeretes; enyhén elmarasztaló
skype ang (égi) csevegő
slafrok, slafrog pongyola, háziruha
slag, slág locsolócső, locsihuzal, tömlő

slamasztika gond, baj, kellemetlenség; szorongatott
helyzet
slambuc öhön, öhöm, öreg lebbencs
slampos lompos, elhanyagolt külsejű, gondozatlan,
ápolatlan, rendetlen, zilált
sláger népszerű v. közkedvelt v. hatásos v. divatos v.
ütős zene v. szám v. dal; divatszám, könnyűzene,
hígdal, röpdal; kapós v. kelendő v. menő árucikk
slágfertig talpraesett, válasz- v. szavakész; kifogástalan v. jó megjelenésű, jóvágású
slágvort kulcs- v. cím- v. vezérszó, lényeg; ~okban
röviden, lényeget érintően
sleifni szalag, pánt, papírcsík; ruha uszálya
sleim, slájm turha, összesűrűsödött torokváladék
slendrián gondatlan, lelkiismeretlen, megfontolatlan,
figyelmetlen, hebehurgya, hanyag, nemtörődöm,
hányaveti, lompos, rendetlen (ember); elsietett, felületes, felszínes, pongyola, pontatlan, összecsapott, összetákolt, kontár, gyatra (munka)
slepp uszály, uszadék; vki után vonuló v. vkit követő
személyek, követő csapat
slicc bevágás, hasíték; nadrágnyílás
slisszol, elslisszol lelép, elhúz, meglép, eloson
slukk korty (italból); szívás, szippantás (dohányzáskor)
slussz, slusszpassz vége, befejezve, nincs tovább;
derékbőség; ~kulcs kocsikulcs, indító(kulcs), gyújtókulcs; ~poén csattanó
smafu fütyülök rá, nem érdekel, mindegy, közömbös,
érdektelen, potomság, süllőfüllő N, sillom N; semmiség, semmit nem ér
smasszer börtönőr, fegyőr; testőr
smiley ang, szmájli mosoly(ka), vigyori
smink arcfestés, arckikészítés; arcfesték, (arc)kencefice, arckikészítő szer; bécsirongy N
smirgli csiszoló- v. dörzs- v. üvegpapír, csiszoló- v.
dörzsvászon
smog → szmog

smonca szélszó, üres fecsegés, szófecsérlés
SMS (short message service) ang RSZÜ, rövid- v. villámüzenet, rüzi, üzi, gyorsüzenet, maroküzenet,
susmus
smucig (kicsinyesen) fukar, zsugori, garasoskodó
smukk ékszer
snapsz pálinka; tömény (ital)
snassz lecsúszott, pénztelen; rossz, hitvány, selejtes, alacsony színvonalú; kopott(as), elhanyagolt,
egyszerű, szegényes
snájdig nyalka, délceg, daliás, kackiás, huszáros, jóvágású; biztos fellépésű, talpraesett (férfi)
snitt (ruha)szabás, szabásminta; vágás, jelenetrész
v.-sor, mozi egy rövid részlete; kisadag, vmiből
egy kevés
snowboard ang, sznóbord hódeszka
sofőr, chauffeur fr gépkocsi- v. (gép)járművezető,
gépkocsis, hajtász, hajtár
software → szoftver
sokk megrázkódtatás, tagló, letaglózás; csapás,
megrendülés, eszméletvesztés; orv működési v.
vérkeringési elégtelenség; ~ol letaglóz
somma, summa pénzösszeg
sommás összegező, összefoglaló, áttekintő, vázlatos, kivonatos; elnagyolt, nagyvonalú, hevenyészett, részletekkel nem törődő
sorompó kapugém, útgém, (kereszt)korlát
soviniszta vadnemzeti, túlnemzeti, vad(ul) nemzetieskedő
sovinizmus túlnemzetiesség, vad nemzetieskedés,
vad nemzetiesség
sóder folyami kavics, aprókavics; fecsegés, locsogás, szószaporítás, szájjártatás, szájmenés
sógor sü(v); rér, nővér férje; örebbik ura, férj bátyja;
kisebbik ura N, férj öccse; ~nő sürnő, ángy(ó); ángyó, nagybátya neje; ángyika, ángyé(ka), testvér
neje
sóher szűkmarkú, garasos(kodó), fukar; pénztelen

spaletta behajtható v. rakott fa v. műanyag ablaktábla, rézslet, árnyazott lap
sparherd, sparhelt, spór (takarék)tűzhely
spájz, spejz éléstár, kamra, élelemtár(oló)
spárga vékony kötél, madzag; csirág (növény); egyfajta testgyakorlat
specialista szakember, szakértő; szakorvos
specializál szakosít, szűkít; ~ódik szakosodik, különleges ismereteket szerez, sajátos szakterületekre tagolódik, elaprózódik, elkülönül, (el)részleteződik
speciális sajátos, egyedi, egyes esetekre szorítkozó,
jellegzetes, különleges, különös, magában álló,
mástól eltérő, szűkkörű; szakosított, szakosodott
specifikáció részletezés, felsorolás; műszaki adatok
v. jellemzők
specifikus különleges, sajátos, sajátosan jellemző;
fajlagos
speditőr szállító, szállítmányozó, ki- v. beszállító,
szállítási vállalkozó, fuvarozó (vállalat), áruküldő,
vivész
speed ang fn gyorsaság; gyorsító, felpörgető (kábítószer)
spektrum színkép; széles választék, sok lehetőség
spekuláció üzérkedés, nyerészkedés, haszonlesés,
haszonvadászat, kufárkodás; merész v. könnyű v.
gyors v. nagy haszonra törő kereskedelmi v. üzleti
játék v. vállalkozás; elmélet, elméleti föltevés, tudományos vizsgálódás; okoskodás, elmélkedés,
gondolkodás, töprengés, számítgatás
spekulál üzérkedik, nyerészkedik, hasznot les, tervez, számítgat, töri a fejét, mérlegel, gondolkodik,
töpreng, számításba vesz; okoskodik
spekuláns üzér, ügyeskedő, nyerészkedő, haszonleső
spenót paraj
sperma ondó, H ondósejt, H hímivarsejt
spékel tűzdel, szalonnáz; meg~ (beszédet) tarkít,

színesít, feljavít; megtold, beszúr
spicc hegye v. csúcsa vminek; cipőorr; enyhe részegség, becsípettség
spicli besúgó, kém, beáruló; árulkodó
spion kém, besúgó, hírszerző, titkos ügynök, beépített ember
spirál csavarvonal, csigavonal; méhen belüli fogamzásgátló eszköz; ~is csavar- v. csigavonalú
spiritizmus szellemhívás v. -kapcsolat v. -idézés;
szellemhiedelem, szellemhit
spirituálé afrikai-amerikai v. afro-amerikai vallási ének
spirituális mn lelki, testetlen, anyagtalan; ~ szükséglet lelki igény; egyházi, vallási; fn lelkiatya, lelki vezető v. igazgató v. felügyelő
spiritusz borszesz, álszesz; ész, szellemi képesség;
szellemesség, elmésség; szellem(iség)
spíszbürger nyárspolgár, szokodi N, tüke N
spongya szivacs
spongyát rá Felejtsük el!, Törölve!, Töröljük le!, Nem
veszünk róla tudomást!
spontán önként, magától, maga jószántából, saját
elhatározásából, szabad akaratából, közvetlenül,
kényszerítetlenül, ösztönösen, ösztönszerűen; mn
kényszer nélküli, keresetlen (viselkedés), közvetlen, őszinte (helyeslés, tetszés), kitörő (lelkesedés, üdvrivalgás)
sporadikus szórványos, elszórtan jelentkező, esetenkénti
sport testgyakorlás, testgyakorlat, testedzés, testmozgás, mozgás, sűrge, förgő; ~ol edz, sűrgéz,
sűrgészik
sport átv kedvtelés, szeszély, hóbort, szórakozás
spóra ivartalan szaporítósejt, egysejtű csíramag
spórol takarékoskodik, megtakarít, kuporgat, beoszt,
gazdálkodik, félretesz, félrerak, összegyűjt, összehúzza a nadrágszíját, összehúzza magát, gyűjt,
kímél, meghagy; fogához veri a garast; ~ rá vár v.

számít vmire
spray ang porlasztó, (kézi) permetező, permetszóró,
(illat)permet; desodor ~ illatpermet
spriccel fröcsköl, fröccsent
spriccer fröccs
sprint ang vágta; rövid síkfutás; gyorsúszás; ~el nekiered, rákapcsol
spulni orsó, cséve; gombolyag
spuri Futás!; ~zik nyúlcipőt húz
squash ang fallabda játék
'srác' (1956-os szabadságharcban résztvevő) pesti
gyerek, kamasz
srác gyerek, kamasz, kölyök, lurkó, fiú
srég, slég mn ferde, rézsútos, átlós, átellenes; ~en
hsz ferdén, rézsútosan, átlósan, szemben vmivel;
~ vizavi, ~vizavé rézsútosan szemben, szemátlósan
sróf csavar; ~ol be- v. kicsavar; fel~ol felcsavar; felbosszant, felidegesít; felhúz, felhajt, felpörget, felcsigáz
stabil állandó, állékony, biztos, megbízható, helyhez
kötött, kiegyensúlyozott, nem ingadozó, nem mozgó, rögzített, erős, szilárd, tartós; egyállapotú, változatlan; ~itás állandóság, egyensúly, állékonyság, szilárdság; ~izáció állandósítás, megerősítés, megszilárdítás, egyensúlyba hozás; ~izálódás állandósulás, kialakulás, megszilárdulás,
megszilárdítás, állékonyítás, megnyugvás, kierősítés
stadion versenypálya, sportpálya, küzdőtér; nagyobb
sportlétesítmény
staféta (le)váltó; váltás, utódlás; lovas; hírnök, gyorsfutár; ~bot váltóbot; vkinek átadja a ~botot mással folytattatja, vki más folytatja, leváltatja magát
stafírozás kiházasítás, nászkészület
stafírung kelengye, hozomány, jegyjószág; felszerelés, berendezés
stagnál megakad, megáll, pang, egy helyben áll,

megállapodik, (változatlanul) megmarad, megreked, elposványosodott, leállt, nem halad, nem változik, változatlan v. egy állapot; kornyad, pihen,
szünetel; vesztegel
stampedli pohárka (erős szeszes ital), kupica
stand árusító hely
standard, sztenderd fn szabvány, (átlag)színvonal;
minta, mintamérték, alap, átlagos v. törvényes v.
hiteles mérték, mérce; mn előírás szerinti, el-fogadott; állandó; ~izálás, ~ization ang, sztenderdizálás szabványosítás
stanicli, stanecli, taneszli (papír)zacskó
start rajthely, indulás, kezdet; Rajt(a)! Szaladj! Szedd
a lábad!, Indulj!
statárium rögtönítélet, rögtönítélő eljárás, azonnali
ítélet, rögtönbíráskodás (vészhelyzetben)
statika ép terheléstan, egyensúlytan; erőtan, nyugtan; súlyviszony; állékonyság, nyugalmi állapot v.
egyensúly; terheléstani méretezés, építmény terhelésszámítás
statikus fn terheléstanász, egyensúlytanász, egyensúlytan szakembere; mn egyensúlytannal kapcsolatos, nyugállapotú, nyugalmi állapotban levő,
kiegyensúlyozott, nyugvó, nem változó, állandósult, rögzített, álló
statiszta tömegszereplő, segédszínész; mellékszereplő, jelentéktelen v. némaszereplő
statisztika számmutató, számösszevetés, adatgyűjtés, -számbavétel, -feldolgozás, adat- v. mennyiségelemzés, adatkimutatás, adat(sor)vizsgálat,
számhasonlítás, mennyiség hasonlítás
statuál (példaértékűen) rendelkezik, elrendel, megállapít, dönt; példát ~ elrettent, látványosan megbüntet, példa erejével sújt v. int, példát állít v. emel
status quo lat korábbi helyzet szerinti állapot
statútum alapszabály, szervezeti szabályzat, szabályrendelet
stáb törzs (parancsnoké), törzskar, magasabb pa-

rancsnokság; forgatócsoport; vezetőség, irányítócsoport; vkihez szegődött csoport, kíséret, uszály
stáció keresztút állomás
stáció szakasz, állomás, fejlődési fok, mozzanat
stádium (fok)szakasz, fokozat, fejlettségi fok, fejlődési szakasz; állapot
státusz állapot(ok), állás, álláshely, állomány, helyzet, készlet, beosztás, besorolás, összesség, álladék; menekült ~a van menekültként kezelik,
menekültnek járó jogai vannak; ~szimbólum urizálás v. előkelősködés jele v. jelképe, hivalkodás,
kivagyiság; magasabb társadalmi helyzetet v. életvitelt v. rendfokozatot jelző külsőség; ~ törvény
jogviszonyt rendező v. állásponti törvény, kedvezmény biztosítás (határokon túli magyaroknak)
steksz pénz
stelázsi kamra, konyhaszekrény, rakodó v. tároló v.
polcos állvány, rakállvány, lábas tároló v. tartó
stempli bélyegző, pecsét(nyomó)
steppel (fel)tűz, (tűzéssel) díszít
sterc galus, gánca N, duszi N, gügü N
stereo- → sztereosteril meddő, csírátlan, csíramentes, magtalan, ivartalan; terméketlenített, meddő; fertőtlenített, élettelen; tiszta; tetsző; ~izál fertőtlenít, csírátlanít, élettelenné tesz, élettelenít MA, meddővé v. terméketlenné tesz
stég vízbe nyúló palló, bürü, (hajó)híd, kikötői híd;
horgászállás
stich árnyalat; enyhe mellékíz v. -szag; enyhén romlott, büdös; szellemileg zavart
stichpróba szúrópróba v. -minta, kémminta
stick ang (számítógép-szolgáltatásbővítő) rudacs
stift rudacs(ka), rudi, rúd, szegecs, ék, nyélc; vérzésállító v. vérgátló rúd, timrúd; ragasztórúd;
dezodor ~ illatrudi, szagszüntető rudacs
stigma Krisztus sebhelyei
stigma testi jel, testjel, bőrjel; bélyeg, folt; orv bőrfolt,

bőrelváltozás; szégyenbélyeg; krisztusi sebhely
stikában titokban, rejtve, suttyomban; alattomban
stikkel hímez, tűz(del), tődz N
stikli csíny, csínytevés, csintalanság, csibészség, kópéság, apróbb átverés, zsiványság, szélhámosság
stiláris kifejezés(mód)beli, hangvételi
stilisztika kifejezés(mód)tan
stilizál vmilyen jelleget ad, kimódoz, átmódoz, kicsiszol; csiszol, finomít, javít (kifejezésmódot);
alakít, formál; átlényegít, (jelképes elemekké) leegyszerűsít, jelképesít, jellemzően ábrázol; ~t lényeget ábrázoló v. megragadó, egyszerűsített
stimmel helyes, tényleg, úgy igaz, talál, egyezik,
egybevág
stimulál ingerel, izgat, ösztönöz, ösztökél, nógat,
élénkít, serkent
stílus jelleg, módozat, modor (zenében), építészeti
mód, ízlés, irány(zat), irály, hang (íróé), hangvétel,
hangvitel, hangnem, írásmód, szövegezés, fogalmazás, nyelvezet, beszédmód, nyelvhasználat, kifejezési mód, viselkedésmód, munkamódszer;
~os, stílszerű odaillő, korhű, korabeli; tetszetős,
szép, ízléses, színvonalas; csiszolt
stírol szemez, kiszúr, kikezd, méreget vkit
stop ang Állj! megállás, szünet; ~lámpa féklámpa;
~peróra tartammérő, versenyóra; le~pol feltartóztat, leint, labdát levesz; ~ol felveteti magát
(gépkocsira), megállásra kér (gépkocsit), leint; időt mér
stoppol foltoz, besző, sűnyöl N, lyukat átsző
stóla alkalmi v. hosszú v. (váll)kendő, (váll)sál, sálkendő; papsál; pap díja; pénz
stósz, stóc (rendezett) csomó, halmaz, rakás, oszlop(nyi)
stramm erőtől v. egészségtől duzzadó; izmos, erős;
feszes testtartású; délceg, daliás; ellenállóképes,
jó teherbírású v. kiállású, helyét jól megálló, jó ki-

állású; kiváló, derék
strand (szabadtéri) fürdő, lapos, homokos vízpart v.
fürdőhely, mart(fürdő), martos, nyitott v. nyílt nyári
uszoda, fürdőző v. mártózó (hely); szabad~ ingyen fürdő, ingyenes fürdőhely
strapa állandó használat, erős igénybevétel, (le)terhelés, túlhasználás, elnyűvés, kifárasztás, elkoptatás, mállasztás, cibálás, cincálás; fárasztó,
megerőltető munka, megerőltetés; ~bíró tartós,
állandó v. mindennapi használatra alkalmas (cipő,
ruha); elnyűhetetlen, kopásálló, cibálható, leterhelhető
strapál erősen igénybe vesz, használ, koptat, mállaszt, (el)nyű, cibál, cincál, uzsorál N; leél; kifáraszt, megerőltet, terhel; ~ódik gúzslik N, keresztkedik N, saslódik N, tépelődik N, toplakodik
N, uzsorál N, űnyődik N; le~ elhasznál, elnyű, elkoptat, szétcincál, kimerít; kifáraszt; leél, leterhel
strassz üvegékszer, (üveg)drágakőutánzat, díszkövecske
stratégia távlati terv, átfogó terv, eljárásterv, irányelvek összessége; hadászat, haditerv, (hosszútávú v. nagyszabású) működési terv, tervek vezérvonala
stráf sáv, csík; ~szekér nehéz v. lapos rakterű szekér
strázsa őr, őrhely, őrség, őrszem; vigyázó, ügyelő
stressz belnyomás, túlterheltség, túlfeszülés, feszültség, lelki nyomás, (belső) túlnyomás, hajszoltság;
túlterhelési zavarok, idegbaj, feszkór, feszbaj; ~es
túlfeszített, túlfeszült, bel- v. túlnyomásos, feszítő
stréber fn törtető v. könyöklős v. hegyes könyökű v.
nyomulós v. nyalizós személy
strip-tease → sztriptíz
stroboszkóp fénypergető v. fényvillantó gép; mozgásmérő; egymást követő mozgáselemeket pergető gép (a mozi őse)
strófa versszak, szakasz, dalszöveg

strucc gör lat szaladár, nyarga
strukturális szerkezeti, belépítményi, szerkezetet érintő v. rá vonatkozó
struktúra szerkezet, felépítés, elrendezés, összetétel, alkat, belső forma v. kialakítás
strúma orv golyva, pajzsmirigy megnagyobbodása
stucni hosszú harisnya; talpas, sörös pohár
stuka zuhanóbombázó
stukatúr nádazásra készített vakolóhabarcs v. vakolat
stukker kézi v. marok(lő)fegyver
stukkó vakolat- v. mennyezet- v. homlokzat- v. oromdísz
stupid ang buta, lökött, lüke, hülye, ostoba, elmeroggyant, agyalágyult, bamba, bárgyú, féleszű,
félkegyelmű, hibbant, korlátolt, tökfilkó, tökkelütött,
gyagya, gyagyás, vízagyú, tompaelméjű, gyengeelméjű
stúdió adóterem, hangműhely, közvetítőszoba, műterem, szellemi műhely; kis- v. egyterű v. legénylakás, fészek
stúdium tanulmány, kutatás, vizsgálódás, szellemi
búvárkodás, tanulás
stylist ang egyéniség v. arculat alakító v. tanító
sublót, sublód fiókos, fiókos ruhatár(o)ló, alacsony,
fiókos (bútor)
summa összeg; rövid tartalom, összegzés, összefoglalás; szép ~ jelentős v. nagy összeg
summa summarum lat, szumma szummárum mindent összevéve v. összevetve v. összegezve, végeredményben
summás (mezőgazdasági) vándorló bérmunkás, idénymunkás
surc kötény, katrinca, előte N
suska pénz, dohány
suszter cipész, cipőjavító, lábbeli készítő, varga
sváda beszédkészség, rábeszélő készség, beszélőtehetség, ékesszólási készség, beszélőke, be-

szédbeli v. társaságbeli talpraesettség v. jó fellépés
svájfol derékban szűkít, karcsúsít, bevesz
svihák, svindler csaló, szélhámos, csélcsap ember,
gazember, hóhányó, széltoló, szédelgő
svung lendület, nekilendülés, erőbedobás, iram(odás), sebesség, vágta, hajtás, nyargalás

