szabotál megakadályoz, aláás, kárt okoz, tönkretesz, elbuktat, meghiúsít, (el)gáncsol, gátol,
hátráltat, útjába áll, megakaszt, szándékosan nem hajt végre vmit, akadályt gördít vki v. vmi elé,
feltartóztat, továz ML, késleltet
szabotázs amerikázás, géprombolás, kerékkötés, munkalassítás, munkahátráltatás, rendelkezések
elodázása (romboló szándékkal), titkos aknamunka
szadizmus kegyetlenkedés, kegyetlenség (önkielégítő, tobzódó), embertelenség, kiméletlenség,
irgalmatlanság, vérvágy; mások szenvedésének, kínlódásának, gyötrődésének élvezete, abban
való gyönyörködés; nemi ösztön kóros megváltozása, mely csak a társ kínzásában lel élvezetet;
a szó de Sade, francia író nevéből ered
szakrális szentséges, szentségi, szent, teremtő, isteni, természetfeletti eredetű, egyházi, vallási
jellegű; ~ nyelv (magyar, görög, latin) teremtő nyelv, szent, szentséges nyelv
szalamandra targyík, tűzgyík
szalámi, salame ol kolbászfajta, felvágottféle; régen: olaszkolbász; ~ taktika Oszd meg és uralkodj! ősi egyeduralmi módszer neve; nálunk 1947-ben a kommunista rendszer az ellenzék
megsemmisítése végett fölszeletelte a többi pártot és a 'szeleteket' sikeresen egymás ellen
fordította
szaldó egyenleg; a számla lezárásakor a 'tartozik' v. 'követel' rovaton mutatkozó maradvány; követelés kiegyenlítése
szalon fogadószoba, társalgó; divatáruüzlet, divatterem, bemutatóterem, szépségápoló v. más üzlet
előkelő, előkelősködő neve
szaloncukor (karácsonyfára való) díszédesség
szaltó ugrás a test hosszanti átfordulásával
szalutál tiszteleg, sajátos katonás kézmozdulattal köszönt, üdvözöl
szalvéta asztalkendő
szamovár orosz teafőző, teás katlan; vízforraló fémből készült, gyakran díszes kivitelű edény teavíz
forralására
szanatórium gyógyüdülő, gyógyintézet, utókezelő v. betegség megelőző; kedvező éghajlatú vidéken, különleges kényelmet biztosító magánkórház
szanál rendez, gyógyít, orvosol, eltávolít, lebont, csökkent (hogy másnak helyet csináljon), felszámol
szandál saru, topán(ka); nyitott, könnyű nyári cipő, áttört v. pántokból, bőrszalagokból összeállított
felsőrésszel
szangvinikus lobbanékony, heves (vérmérsékletű), hörcsögtermészetű, hörcsögös, szenvedélyes,
indulatos, hirtelen, forrófejű, bővérű, sűrűvérű, vérmes, robbanékony, de hamar le is csillapodó
szankcionál büntet, elítél, megtorol; vmilyen intézkedést, törvényt jóváhagy, jogerősít, jogerőz,
megerősít, jogerőre emel, szentesít, törvényesít, hatályba léptet; sanction ang ige jóváhagy,
engedélyez, engedélyt ad, elismer, alátámaszt, megerősít, jutalmaz
szankció büntető, fenyítő, fegyelmező, megtorló intézkedés, jogszabály, rendelkezés, büntetés
szappanopera bambajáték; népbutító, érzelgős képcsatornasorozat; némelyiket évekig is adják és
ismétlik
szarkasztikus, szatirikus mn gunyoros, epés, csípős, maróan, gyilkosan gúnyos, kaján, csúfondáros,
csúfolódó, rosszmájú, fullánkos, éles, metsző
szarkazmus csípős v. maró gúny
szarkofág díszesen faragott kő- v. márványkoporsó
szarkóma húsany U, húsdaganat
szatellit műhold
szatén arab ném fényes kelmeféle
szatirikus gúnyos, gunyoros, gúnyolódó, csípős, csipkelődő, csúfondáros, fullánkos, szúrós, epés,
rosszmájú, maró, pimasz; gúnyirat jellegű
szatirista gúnyíró
szatír ógörög istenség; kecskelábú, apró szarvú, buja, duhaj, érzéki, erdei istenség a görög hitrege
világban

szatír vén kéjenc, vén bakkecske, buja, élvhajhász; fiatal nőkkel erőszakoskodó idősebb férfi
szatíra gúnyirat; csípős, ostorozó gúny
szaturál telít, átitat, átszívat, dúsít, degeszt
Szaturnusz (bolygó) Székelyek csillaga
szauna hőfürdő SzI, finn gőzfürdő, izzfürdő
szcenárió forgatókönyv, szövegkönyv, színpadi rendezőkönyv
szcenika színrevitel művészete, színpadkép, színpadlátvány, színpadműszak, díszletek és jelmezek
szeánsz szellemidéző összejövetel; értekezlet, ülés, találkozó
szecesszió a 19. sz. végén, a 20. sz. elején képzőművészeti, építészeti és iparművészeti irányzat,
melyre sajátos diszitőelemei jellemzők
szecesszió elkülönülés, különválás, szétválasztódás, elszakadás
szegregáció elválasztás, faji elkülönítés, fajkülönítés
szegment(um) szelet, szelvény, gömbszelet, metszet, körmetszet
szeizmikus földmozgással kapcsolatos, földrengési
szeizmográf földrengésjelző (műszer)
szeizmológia földrengéstan
szekál, szekíroz nyaggat, zaklat, bosszant, piszkál, nem hagy békében vkit
szekció intézmény, egyesület, szervezet tagozata, részlege, osztálya, szakosztálya; tudományos
értekezlet egyik tagozata (vagyis tárgykör szerint elkülönített része); metszet
szekreter → secrétaire
szekréció elválasztás, sejt anyagtermelése; mirigyek váladéktermelése, kiválasztás
szekrény ruhatároló, ruhabútor, pohárszék, tálalóbútor, faliláda, faliállvány, könyvtároló, könyvbútor, üvegállvány
szekta elszakadt vallási csoport, felekezet; szűk látókörű, másoktól elzárkózó csoportosulás valamely nagyobb közösségen belül
szektor hatáskör, munkaterület, szakrész; elkülönített terület, övezet, szakasz, részleg
szekurit biztonsági üveg, ragasztott üveg; nagy szilárdságú, szilánkmentesen törő üveg
szekus román titkos rendőr, a securitate tagja
szekvesztrál zárol
szelekció válogatás, kiválogatódás; új fajták kitenyésztése, nemesítés
szelektál kiválaszt, kiválogat, megválogat, rostál, selejtez, szűr
szelektív szét- v. különválasztó (csak a kiválasztott adóállomás jeleit fogó); válogató, elkülönítő,
selejtező; ~ szemétgyűjtés elkülönítő, csoportosító, természetbarát hulladékgyűjtés, szemétgyűjtés
szemafor karos jelző, vasúti térbiztosító jelző
szemantika jelentéstan; a nyelvtudománynak a nyelvi alakok jelentésével és a jelentések változásával foglalkozó ága
szemeszter egyetemi, fõiskolai, tanulmányi félév
szeminárium gyakorlat, tudományos megbeszélés, szellemi műhely; egyetemi tananyag elmélyítését, gyakorlását elősegítő, szolgáló csoportmunka; visszakérdezés; papnevelde, katolikus
papnevelő intézet
szemiológia kórtünettan
szemiotika jeltudomány
szenátus az ókori Rómában az előkelők és a vezetők államtanácsa
szenátus felsőház (azon országokban, ahol az országgyűlés két részre tagolódik); (régen, egyes
helyeken) egyetemi tanács, irányító testület; városi kormányzó tanács
szendvics rakott kenyér MA, rakottka ML, rátétes kenyér MA, emeletes kenyér MA, töltött zsemle
MA, vajas kenyér, bélelt kenyér MA (sonka, sajt, saláta stb. rátéttel, töltelékkel)
szenilis elaggott, agg, gyerekes
szenilitás öregkori, aggkori feledékenység, elbutulás, agyalágyulás; a szellemi működés csökkenése
öregkorban
szentencia ítélet, végzés; alapelvet, általános igazságot kifejező mondat

szentimentalizmus irodalmi irányzat a 18. sz. végén és a 19. sz. elején
szentimentalizmus érzelgősség, szenvelgés
szentimentális érzelgős, érzelmeskedő, szenvelgő, lelkiző, ömlengő, émelyítő, könnyfacsaró
szenzáció feltűnést keltő, meglepő, váratlan, nagy port felverő esemény; érdekes, izgalmat keltő,
nagy érdeklődést kiváltó dolog, hír; meglepetés; ~s érdekes, feltűnést keltő, váratlan, izgalmas,
meglepő
szenzibilitás érzékenység, érzék, sérülékenység, fogékonyság
szeparatista elkülönülésre, önrendelkezésre, önállóságra, függetlenségre, törekvő (nép, kisebbség,
közösség)
szeparatizmus különválás elve; elkülönölési, elszakadási, leválási törekvés (nemzeti kisebbségé)
szeparál elkülönít, különválaszt
szeparátor elválasztó gép; pl. fölözőgép (tejet lefölöző kicsapatógép); anyagokat tulajdonságaik
szerint szétválasztó berendezés
szeptember földanya hava, őszelő, ökörnyálhó, Kisasszony hava, kilencedhó, Szent Mihály hava,
arató Szűz, Szűz hava (augusztus 22 - szeptember 22)
szeptemvír személynök
szerenád éjjelizene; zene szórakoztató, könnyed zenei mű (több tételben, kisebb zenekarra)
szerpentin kacskaringós út, kígyóút, kanyargó hegyi út; seringő N, papírkígyó
szervál ige adogat (tenisz)
szervál fn bozótmacska, tigrismacska
szerver, server ang (számítógép szaknyelv) gazdagép, kiszolgáló gép, központi gép, főszámítógép,
észtárfő ML
szervilis szolgai, szolgalelkű, alázatoskodó, meghunyászkodó, megalázkodó, hajbókoló, hízelgő,
talpnyaló
szervilizmus szolgalelkűség, szolgai alázatosság, talpnyalás
szervíz asztali étkészlet; teríték; kiszolgálás; karbantartási szolgálat pl. gépkocsiknak
szervíroz asztalnál felszolgál, tálal
szervusz, szia Isten hozott! Köszöntelek! Üdvözöllek! Isten Veled! Isten áldjon! A viszontlátásra!
Ölellek! Csókollak!
szett készlet; több összetartozó tárgy v. ruhadarab együtt; teljes sorozat (okmány); játszma (teniszben)
szetter foglyász(eb)
szex, szex(us) nem(iség), nemi élet, nemi érintkezés, közösülés; ~bomba gyönyördög HGy,
kéjördög MA; ~epil csáb, inger, nemi varázs, nemi vonzóerő; ~i nemileg vonzó, izgató, izgi,
csábos; érzékien szép; ~uális nemi(es), a nemi élettel kapcsolatos, nőszti ML; ~uálterapeuta
lelki-nemi gondozó; nemi kapcsolatokban szakosodott lélekgyógyász
szextáns irányoló, sarkaló; csillagászati és hajózási helymeghatározásra használt eszköz
szezon évad, évszak, idény
széf biztonsági rekesz, vértezett rekesz, acélrekesz, vasrekesz; tűz- és betörés ellen biztosított,
vértezett falu rekesz értékek őrzésére; a pénzintézet biztonsági rekeszeinek helyisége
széria sor, sorozat, láncolat
szérum orv oltóanyag; a szervezetnek vmely kórokozóval szembeni ellenállását fokozó anyag; a vér
sejtes elemtől mentesített közege
szféra égboltozat, éggömb, golyó, gömb; érdekkör, hatáskör, kör, körzet, munkakör, működési tér,
terület; (társadalmi) réteg
szia → szervusz
szieszta delelés, ejtőzés, rövid pihenő (különösen ebéd után v. délután)
szifilisz vérbaj, bujakór, francia betegség, rossz seb; súlyos, fertőző nemi betegség
szifon szikvíz házi készítésére szolgáló palack; szivornya, szívócső, bűzelzáró, bűzzáró (lefolyónál)
szignál jelez, jelt ad; aláír, kézjeggyel lát el, kézjegyel ML; minőségi jelzéssel lát el
szignifikáns jelentékeny, meghatározó, eldöntő; pl. a számszaki bizonyításban a feltevés, feltételezés

megengedhető voltát igazoló, helyességét valószínűsítő; ~ eltérés jelentékeny eltérés; az eltérés
jelentékeny volta dönti el, hogy egy nyert érték megengedhető-e, vagy helyességet valószínűsít-e
szilfid karcsú, légies, tündéri, törékeny termetű nő
szillogizmus okkötés, okvetés U, folyasz ML, következtetés; két kiinduló tételből egy zárótételre
való következtetés
sziluett árnykép, árnyrajz; vminek v. vkinek a világos háttérből sötéten kirajzolódó körvonala
szimbiózis együttélés, egybeolvadt viszony; kölcsönösen hasznos, szoros, összefonódó kapcsolat
szimbolika jelképek rendszere; jelölésrendszer; képi világ, képi rend
szimbolikus jelképes, vmit jelképező
szimbolizál jelképekkel ábrázol, jelképez, jelképül szolgál
szimbólum jel, jelkép
szimfónia nagyszabású zenemű; sok hangszerre írt, rendszerint négy tételből álló zenekari mű
szimfónia össz(e)hangzás, összecsengés
szimmetrikus részarányos, mértékarányos, egybevágó, egyező, ismétlődő, szabályos, tükröződő,
tükörképszerű, összeillő, arányos
szimpatikus rokonszenves, megnyerő, megejtő, elbájoló,bájos, vonzó, szeretetre méltó; ~ idegrendszer élettan, orv a szervek működését az akarattól függetlenül szabályozó idegrendszer
egyik, a készenlétet összhangoltan fokozó része
szimpatizál rokonszenvez, kedvel, vonzódik, egyet érez, együtt érez
szimpátia rokonszenv, rokonérzet, vonzalom, vonzódás együttérzés
szimpla egyszerű, közönséges, mindennapi, átlagos
szimpózium tudományos találkozás, tanácskozás (szűkebb körű, nemzetközi)
szimptóma tünet, kórtünet; egy tünet a sok közül, tehát nem az egész betegség
szimulál alakoskodik, színészkedik, tettet, tetteti v. megjátssza magát, megjátszik; színlel (betegséget), utánoz; előre v. látatlanban megjelenít vmi várható v. feltételezett viselkedést, eseményt
számítógépes minta segítségével
szimultán egyidejű, együtt, együttesen történő; ~ játék egyidejű játék; egy játékosnak egyszerre
több ellenféllel, több játszmában folytatott királyjáték-vetélkedése; → sakk
szindikátus több iparvállalat ideiglenes szövetsége; szakszervezet
szindróma tünetcsoport, tünetegyüttes, össztünet
szinekúra henyhivatal, semmi v. egész kevés munkával járó, de jól fizetett, zsíros állás v. tisztség
szingli egyszülős család, egyedül élő személy, főleg nő; sikernő; korunk egyik jelensége; olyan nő,
kinek legfontosabb az érvényesülés, vagyonszerzés, ezért nem létesít kapcsolatot férfivel, nem
szül gyermeket; esetleg teremt kapcsolatot, de csak hasonló beállítottságú nővel; egyes
mérkőzés (pl. teniszben)
szinkretizmus vallási v. bölcseleti vegyülék, tanelegy ML; különböző vallási, bölcseleti irányok
felszínes összehangolása, ötvözése; az így kialakított rendszer
szinkron egyidejű, egy ütemben forgó, futó, haladó, hangzó; egyenlő sebességű, egy időben élő;
~színész utószínész, beszélő színész, akinek csak a hangja jelenik meg a mozi magyar
változatában
szinkronizál időbelileg egyeztet, összehangol; fordít, átültet; más nyelvre (pl. magyarra) fordítja,
átülteti a mozi szereplők beszédét
szinonim(a) nyelvt rokonértelmű szó, rokonszó, hasonszó CzF, szómása ML, válték ML
szinopszis áttekintés, összefoglalás, összegzés, kivonat, tartalom, terjedelmes írásmű hosszabb
vázlata
szintaxis nyelvt mondattan
szintetikus összefoglaló, egységesítő; művi úton előállított, műszintézis összefoglalás, rendezett egészbe, egységbe foglalás, egyesítés; vegyi előállítás; öszszetettebb, bonyolultabb vegyület előállítása egyszerűbb vegyületekből
szirén sellő, hableány, tengeri tündér; ógörög regékben szárnyas v. halfarkú, bűvös énekű lény;
vonzó, de veszedelmes nő
sziréna riasztó, síp; hangos, vészjelt adó készülék, süvöltyű R, kürt, vészkürt

szirup édesoldat, (gyümölcs)szörp, szörpöny; kanalas orvosság
szisztematikus rendszeres, módszeres, alapos, állandóan ismétlődő, következetes, tervszerű; ~an
töviről-hegyire, aprólékosan
szisztéma rendszer, módszer
sziti (< city) városközpont; boltnegyed, boltközpont
szituáció állapot, körülmények, helyzet, fekvés, tájék, színtér, vidék
szituál helyez; jól ~ t jómódú, tehetős (ember), előkelő helyen lévő (ház, ingatlan)
szívinfarktus → infarktus
szkafander búvárruha, búvárkészülék
szkenner → scanner
szkepszis kétség, kétely, (a mindenben való) kételkedés
szkeptikus hitetlenkedő, hitetlen, mindenben kételkedő, kétkedő, nem bízik v. nem hisz vmiben
szkizofrénia tudathasadás, hasadásos elmezavar
szkláv, slave ang rabszolga, űn(y) R, Árp
szklerózis elmeszesedés, érelmeszesedés, mészkór KD, megkeményedés
szleng tolvajnyelv, csibésznyelv, zsiványnyelv, sajátos csoportnyelv, fattyúnyelv; városi beszédmód
v. szólás (alvilági elemekkel tarkítva)
szlogen jelszó, jelmondat, szólam, feltűnő, szembeötlő hirdetmény
szmog → smog
sznob előkelősködő, nagyképű, felvágós, nyegle, úrhatnám, újgazdag, felkapaszkodott
szocializmus baloldali (eszme)rendszer, társadalmi egyenlőséget valló hatalmi rendszer, politika; a
kommunizmus álneve
szociális közösségi, közületi, népjóléti, társadalmi; ~ munkás közjóléti, társadalmi munkás, utcai,
segítő társadalmi munkás
szociálpolitika népjóléti, társadalmi irányelvek
szociálpszichológia társadalomlélektan
szociográfia társadalomleírás, társadalomrajz, korrajz
szociológia társadalomtan, társadalomkutatás
szociológus társadalomtudós, társadalom kutató
szofizma álokoskodás, álérv, álbölcselet, szócsal
szoftver, software ang elmézet/gépezet (software, hardware) MA; (számítógépet működtető) utasítási rendszer, gépparancs MI, irányító műsor, műveletirányító, művelet vezérlő, vezérlet; →
hardver
szolárium műnapozó, műnapsugár, napcső, napzuhany TÉ, műbarnító, gyorsbarnító
szolecizmus kocsintás, nyelvbotlás; durva nyelvtani (mondattani) hiba
szolid erős, tömör, szilárd, tartós, folytonos, nem lyukacsos, nem folyékony; egyszerű, józanul
tervezett; becsületes, tisztességes, rendezett életű, megbízható, jó hírnevű, nem költekező, nem
hivalkodó; méltányos, nem túl magas (árak); ~ tumor orv helyi daganat, szervből kiinduló
daganat, tehát nem szervrendszeri betegség, mint a fehérvérűség
szolidaritás együttérzés, kölcsönös közösség- és segítségvállalás, összetartás
szolidáris egyetértő, egymásért kölcsönösen kiálló, együtt, közösen felelős, összetartó
szonett dallat U
szonoritás nyelvt zöngésség
szoprán fn a legmagasabb női v. gyermek énekhang; ilyen hangú énekes; mn csönge(teg)
szortíroz osztályoz, csoportosít, rendez, szétválogat
szóda szénsavas víz; szikvíz
szólista magánszámot előadó énekes
szónikus a hanggal kapcsolatos, hangszósz mártás, mártalék, pác, csáva; fecsegés, szószaporítás, locsogás
szörf vízsiklás MA, szélsikló, vízkorcsolya ML, vízka
szponzor pénzelő, támogató; ~ál, ~oz anyagilag fedez, támogat; pénzel, pénzzel ellát
sztaniol ónsík, ónlevél, ezüstpapír

sztár világhíresség, (színpadi, mozi, sport) csillag; ~ gázsi hírességnek kijáró fellépti díj
sztenográfia gyorsírás, szaporaírás TÉ
sztereo fn térlő ML; ~- előtag az utótagra vonatkozóan jelöli merev, ismétlődő természetét v.
térbeliségét, térhatását; ~szkóp térlátó, tömörlátó; ~otip közhely; sokszor ismételt, elkoptatott
fordulat, kitétel, kifejezés, szólam; tömöríték; másolat a nyomdai mintáról további kiadások
végett; ~fónia térhatású hangrögzítés, hangadás
sztetoszkóp hallgató készülék, hallgatócső; szív, tüdő, magzati szívhang v. más szerv vizsgálatához
sztoikus rendíthetetlen, állhatatos, kitartó, higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott, szenvtelen; a nehézségeket belátó bölcsességgel és nagy önfegyelemmel viselő, nyugodtan tűrő ember
sztori, story ang eset, történet, mese, a darab meséje, darabváz SzF,
sztorníroz, storníroz rendelést visszavon, töröl; ellenkönyvel
sztráda gépkocsipálya; (városközi) gyorsút, sebesvonal MA
sztrájk (munka)szünte, (közös megegyezés alapján történő) munkabeszüntetés v. munkalassítás
(jobb élet- és munkafeltételek eléréséért); éhség~ éhtiltakozás, éhtüntetés; ~ol szüntéz
sztreptokokkusz nyüzsgelánc
sztressz → stressz
sztriptíz → striptease
sztyepp, steppe oroszországi puszta, nagy kiterjedésű, fátlan, füves síkság
szubjektív egyéni, személyes, alanyi
szubjektum alany, a cselekvő és megismerő lény
szubkultúra társadalmi (al)csoport, árnycsoport, peremcsoport, elkülönült, elzárkózott csoport;
(sajátos társadalmi réteget, csoportot jellemző) életmód, életvitel, viselkedés és nyelvhasználat
szublimál megtisztít, megnemesít, felemel, átlényegít; ~ódik vegy légneművé válik; pl. a kifolyt
higany elemi részei
szubordináció függő viszony, alárendeltség, függőség, hadfegy U, hadfegyelem, szolgálati fegyelem
szubrett második énekesnő; talpraesett, pajkos, vidám fiatal lányt alakító színésznő
szubsztancia lényeg, állag; minden létező legbensőbb, nem változó lényege
szubsztitúció (be)helyettesítés, pótlás, felcserélés
szubtilis gyenge, gyengéd, leheletszerű, karcsú, kényes, légies, nyúlánk, törékeny; agyafúrt, körmönfont (okoskodás), pontos, éles (megfogalmazás)
szubvencionál állami támogatásban részesít, segélyez, anyagilag segít
szubvenció pénzbeli támogatás, pénzsegély, állami segély, támsegély, támogatás (egyes intézményeknek, népgazdasági ágazatoknak)
szuffixum nyelvt toldalék, képző (új szót képez)
szuggerál sugall, sugalmaz; befolyásol, hat, vmire késztet, rábír, rávisz
szuggesztió sugallás, sugalmazás, sejtetés; befolyásolás, lelki ráhatás, ösztönzés
szuggesztív sugalló, ellenállhatatlan, hatásos, lenyűgöző, meggyőző, megragadó, ösztönző
szuicidium öngyilkosság, önkivégzés
szulc v. zulc ném kocsonya, derme TG, rezge, fagyalék
szultán (török) császár, (arab) uralkodó, államfő
szuper kiváló, nagyszerű, nagyon jó, rendkívüli
szuperhatalom nagyhatalom, világhatalom
szuperioritás fölény, felsőbbség, felsőbbrendűség, föntesség, föntöbbség
szuperlatívusz mértéktelen túlzás; nyelvt melléknév felső foka
szupermarket élelmiszerközpont, önkiszolgáló áruház, üzlet, üzletgóc, összbolt, élelmiszerüzlet,
étárugóc ML, étszergóc ML
szuppresszió elnyomás, elakasztás, gátlás, megszüntetés; elakadás, megrekedés; orv visszaszorítás
szurrogátum pótanyag, pótszer, pótlék, utánzat; a mása, helyettesítője vminek
szuszpenzió jog felfüggesztés, elhalasztás, elnapolás, megszakítás, szüneteltetés; elmozdítás
(állásból, hivatalból); orv késleltetett hatású befecskendezett gyógyszer; rázókeverék
szuterén alag(sor), alszint, pince

szuvenir emléktárgy, ajándék
szuverenitás állami főhatalom, felségjog, függetlenség, önállóság (országé), rendelkezési jog
szuverén független, önálló, önrendelkező (ország), szabad, egyedülálló; jog korlátlan, kizárólagos;
cselekvő képességében nem korlátozott; fr korlátlan hatalmú fejedelem, uralkodó
szürrealista tudatbúvár, mélytudatos
szüzsé irodalmi mű v. más alkotás anyaga, meséje, mondanivalója, tárgya, tartalma
szvetter kötecs, kötött bujka, kötött derékravaló, kötött kiskabát, kötött lélekmelegítő, kötött mellény, kötött melles, kötött ujjas, kötött zeke

