
SZ 
szabotál megakadályoz, aláás, kárt okoz, tönkre-

tesz, elbuktat, meghiúsít, (el)gáncsol, gátol, feltart, 
gáncsot vet, hátráltat, útjába áll, megakaszt, meg-
bénít, szándékosan nem hajt végre vmit, akadályt 
gördít vki v. vmi elé, keresztbe tesz, feltartóztat, 
továz, késleltet 

szabotázs szándékos rongálás v. meghiúsítás v. 
meggátolás, gáncsvetés, elgáncsolás, tönkretétel, 
megbénítás, elbuktatás, munkalassítás v. -hátrál-
tatás, megtagadás, rendelkezések elodázása, 
eszköz tönkretétele v. rombolása, géprombolás, 
kerékkötés; titkos aknamunka 

szadizmus kéjkínzás, szenvedtetés élvezete (külö-
nös v. önkielégítő v. tobzódó) kegyetlenkedés v. 
kegyetlenség, kínzásszenvedély, embertelenség, 
kíméletlenség, irgalmatlanság, vérvágy 

szagitális nyílirányú 
szajré zsákmány 
szakrális teremtő, isteni, természetfeletti eredetű, 

szentséges, szentségi, szent, szentelt, egyházi, 
vallási jellegű; ~ nyelv (magyar, görög, latin) te-
remtő nyelv, szent, szentséges nyelv 

szalamandra tűzgyík, targyík 
szalámi olaszkolbász, vastagkolbász; ~ taktika fel-

szeletelés, Oszd meg és uralkodj! 
szaldó egyenleg; követelés kiegyenlítése; null~ se 

nyereség, se veszteség 
szalon fogadószoba, társalgó; divatáruüzlet, divat-

terem, bemutatóterem, szépségápoló v. más üzlet 
előkelő, előkelősködő neve; ~képes elfogadható, 
illő; ~képtelen illetlen, nem illő, ízléstelen 

szaloncukor karácsonyfacukor, (karácsonyi) díszcu-
kor 

szaltó (át)bucskázás, átfordulás, fejen átugrás; légi 
bukfenc, ugró bukfenc 

szalutál katonásan (kézzel) tiszteleg; üdvözöl 
szalvéta étkendő, asztalkendő, szájkendő 



szamovár orosz teafőző v. teavízforraló (kanna) 
szanatórium utókezelő gyógyintézet v. gyógyüdülő, 

gyógypihenő(ház) 
szanál felszámol, pénzügyileg rendez; eltávolít, le-

bont; selejtez, csökkent; gyógyít; orvosol 
szandál saru, nyitott v. szellős v. pántos nyári cipő 
szangvinikus lobbanékony, heves (vérmérsékletű), 

hörcsögtermészetű, hörcsögös, szenvedélyes, 
vérmes, indulatos, hirtelen, forrófejű, bővérű, sű-
rűvérű, robbanékony 

szankcionál büntet, elítél, megtorol; vmilyen intéz-
kedést, törvényt jóváhagy, jogerősít, jogerőz, meg-
erősít, jogerőre emel, szentesít, törvényesít, ha-
tályba léptet 

szankció büntető v. fenyítő v. fegyelmező v. megtorló 
intézkedés v. jogszabály v. rendelkezés, büntetés, 
megtorlás 

szappanopera bambajáték; szappansorozat, üres 
színjáték, népbutító v. érzelgős képcsatorna-soro-
zat 

szarkasztikus, szatírikus mn epés, csípős, maróan 
v. gyilkosan gúnyos v. kaján, gúnyolódó, rossz-
májú, fullánkos, éles, metsző 

szarkazmus csípős v. maró gúny, pimaszkodás, ka-
jánság 

szarkofág díszesen v. faragott v. festett kő- v. már-
vány- v. fakoporsó; beton~ sugárzó anyag kopor-
sója v. -tároló 

szarkóma húsany, húsdaganat, (támasztó)szövet-
daganat, rosszindulatú kötőszövet-daganat 

szatellit műhold, mesterséges hold 
szatén fényes kelme(féle) 
szatirikus gúnyos, gunyoros, gúnyolódó, csípős, 

csípkelődő, csúfondáros, csúfolódó, fullánkos, 
szúrós, maró; gúnyirat jellegű 

szatirista gúnyíró 
szatír vén kéjenc, vén bakkecske, buja, élvhajhász, 

kéjsóvár, magamutogató, közszeméremsértő férfi; 



erőszakoskodó (idősebb) férfi 
szatíra gúnyirat, gúnymű; csípős, ostorozó gúny 
szaturál telít, átitat, átszívat, dúsít, degeszt; telítődik, 

(teljesen, jóllakásig) kielégít 
Szaturnusz (bolygó) Székelyek csillaga 
szauna hőfürdő, hőlég(szoba), izzasztó(szoba), szá-

raz gőz 
szcenárió, szcenárium forgatókönyv, szövegkönyv, 

színpadi rendezőkönyv, rendező példány 
szcenika színrevitel művészete v. módszere, szín-

padkép, színpadlátvány, színpadműszak, díszle-
tek és jelmezek 

szeánsz szellemidéző összejövetel; értekezlet, (ösz-
sze)ülés, találkozó, gyűlés 

szecesszió elkülönülés, különválás, szétválasztó-
dás, elszakadás 

szegment(um), szegmentus szelet, szelvény, gömb-
szelet, körmetszet, körszelet 

szegregáció, szegregálás szétválás, hasadás; el-
választás, faji elkülönítés v. megkülönböztetés; el-
választódás, elkülönülés 

szeizmikus földmozgással kapcsolatos, földrengési; 
megrázó 

szeizmográf földrengésjelző (műszer), földrengés-
mérő, rengésíró 

szeizmológia földrengéstan 
szekatúra zaklatás, bosszantás, gyötrés 
szekál, szekíroz nyaggat, zaklat, bosszant, piszkál, 

csípked, nem hagy békében; ugrat 
szekció intézmény v. egyesület v. szervezet v. érte-

kezlet tagozata v. részlege v. osztálya v. szakosz-
tálya; metszet 

szekreter, secrétaire fr íróasztalka, fiókszekrény, i-
rattároló, írólapos bútor, titokbútor, rejtény(bútor) 

szekréció elválasztás, sejt anyagtermelése; mirigyek 
váladéktermelése, kinedvezés, váladékozás, kivá-
lasztás; váladék 

szekta hitcsoport, hitkör, elszakadt v. nem bevett v. 



nem elfogadott vallási csoport v. felekezet; zárt 
csoportosulás 

szektás hitszakadár, különhitű, elvakult nézetű, el-
vakult nézet híve 

szektor hatáskör, munkaterület, szakrész; elkülöní-
tett terület, övezet, szakasz, részleg, körcikk; né-
zőtérrész 

szekularizáció elvilágiasodás, elvilágiasítás, vallás-
kiszorítás, vallástalanítás 

szekuláris vallássemleges, világi, nem egyházi, val-
lástalan irányba haladó 

szekunda elégtelen osztályzat 
szekundáns edzőtárs, (felkészítő) tanácsadó; má-

sodhegedűs 
szekunder mellékes, másodrendű, másodlagos, alá-

rendelt; nem eredeti 
szekurit védőüveg, biztonsági üveg, ragasztott üveg 
szekus, securitate román titkos rendőr; titkosszol-

gálat 
szekvesztrál zárol, lefoglal, bírói zár alá vesz 
szelekció (ki)válogatás, kiválogatódás; kiválasztó-

dás, szétválasztás; új fajták kitenyésztése, neme-
sítés 

szelektál kiválaszt, kiválogat, rostál, selejtez, szűr 
szelektív szét- v. különválasztó; válogató, elkülönítő, 

selejtező; ~ hulladékgyűjtés szétválasztó v. el-
különítő v. csoportosító v. természetbarát hulla-
dék- v. szemétgyűjtés 

szemafor karos jelző, vasúti térbiztosító jelző, jel-
zőlámpa 

szemantika jelentéstan 
szemeszter (tan)félév, (felsőfokú) tanulmányi félév 
szeminárium gyakorlókör, gyakorlat, tankör; szellemi 

műhely, tudományos megbeszélés; visszakérde-
zés; papnevelde, papnevelő intézet 

szemiológia kórtünettan 
szemiotika jeltudomány 
szenátus felsőház; régen egyetemi tanács, irányító 



testület; városi kormányzó tanács, önkormányzati 
testület 

szendvics rakottas, feltétes, béleltes, rakott v. réte-
gelt kenyér MA, rátétes kenyér MA, összeborítós 
v. emeletes kenyér MA, rakottka, töltött zsemle 
MA, vajas kenyér, bélelt kenyér MA 

szenilis elbutult, elhülyült; gügye, agyalágyult, fele-
dékeny, szórakozott; elaggott 

szenilitás elaggás, öregkori v. aggkori feledékeny-
ség, kivénhedés, elbutulás, agyalágyulás 

szentencia ítélet, végzés, kinyilatkoztatás; alapelvet, 
bölcs mondás, általános igazságot kifejező mon-
dat, vitán felüli v. vitathatatlan kijelentés v. véle-
mény 

szentimentalizmus érzelgősség, szenvelgés, (túl-
zott) érzelmesség, lélekiralom 

szentimentális érzelmi, érzelgős, ábrándos, érzel-
mes(kedő), szenvelgő; lelkiző, ömlengő, émelyítő, 
könnyfacsaró 

szenzáció kitűnés, feltűnés, szembeötlés, feltűnést 
keltő v. meglepő v. váratlan v. nagy port felverő 
esemény; érdekes v. izgalmat keltő v. nagy érdek-
lődést kiváltó dolog v. hír v. meglepetés v. újdon-
ság; ~s érdekes, feltűnést keltő, váratlan, izgal-
mas, meglepő, szembeötlő 

szenzibilitás érzékenység, fogékonyság, sérülé-
kenység; érzék 

szeparatista elkülönülő, különváló; önállósuló, elkü-
lönülésre v. önrendelkezésre v. önállóságra v. füg-
getlenségre törekvő nép v. kisebbség v. közösség 
v. mozgalom v. annak tagja v. híve v. követője 

szeparatizmus elkülönülés, különválás, önállósulás, 
különválás elve; elkülönülési v. elszakadási v. le-
válási törekvés 

szeparál elkülönít, különválaszt, szétválaszt; elhatá-
rol, elszigetel 

szeparátor leválasztó v. elválasztó v. szétválasztó 
(gép v. berendezés); fölözőgép, lefölöző kicsapa-



tógép; fajtázó, csoportosító 
szeptember földanya hava, őszelő, ökörnyálhó, Kis-

asszony hava, kilencedhó, Szent Mihály hava; 
arató Szűz, Szűz hava 

szerenád éji zene, éji dal; szórakoztató v. könnyed 
zenemű 

szerpentin kacskaringós út, kígyóút, kanyargó hegyi 
út; seringő N, papírkígyó 

szervál ige adogat (pl. tenisz) 
szervál fn bozótmacska 
szerver, server ang (számítógép szaknyelv) gazda-

gép, központi gép, főszámítógép, kiszolgáló gép 
szervilis szolgai, szolgalelkű, alázatoskodó, meghu-

nyászkodó, megalázkodó, hajbókoló, hízelgő, 
talpnyaló 

szervíroz (asztalnál) felszolgál, tálal 
szervizel szolgáltat, karbantart, javít, ellenőriz 
szervíz asztali étkészlet; teríték; kiszolgálás, 

szolgálat, szolgáltatás; ügyfélszolgálat; (javító)-
műhely, ellenőrzés és karbantartási szolgálat 

szervusz, szia, szevasz Isten hozott! Köszöntelek! 
Üdvözöllek! Üdv (neked)! Isten Veled! Isten áld-
jon! Adj(on) Isten (jó napot v. reggelt v. estét)! Fo-
gadj Isten! Viszontlátásra! Viszlát! Ölellek! Csó-
kollak!; régen Alá(zatos) szolgája! 

szett készlet; együttes; teljes sorozat; játszma 
szetter foglyász(eb), angol vizsla 
szex nem(iség), nemi élet, nemi érintkezés, nemzés, 

közösülés, szeretkezés, szerelmeskedés; érzé-
kiség; ~bomba gyönyördög, kéjördög MA; ~epil 
csáb(erő), inger, nemi varázs v. vonz(ó)erő; ~i ne-
mileg vonzó, izgató, izgi, csábos; érzékien szép; 
~uális nemi(es), nemzési, nemi élettel kapcso-
latos; érzéki; ~uálterapeuta lelki-nemi gondozó 

szextáns helymeghatározó v. tájoló v. irányoló v. sar-
kaló eszköz, földrajzi helymeghatározó (szögmé-
rő) 

szezon évad, idény; évszak; ~ális időszaki, idény-



szerű, idényvégi, idényzáró 
széf védőrekesz, biztonsági v. vértezett rekesz, fém-

rekesz v. -doboz v. -szekrény(ke) v. -láda; pénz-
intézet biztonsági rekeszeinek helyisége 

széria sor, sorozat, láncolat 
szérum orv vérsavó; oltóanyag 
szféra égboltozat, éggömb; kör, körzet, munkakör, 

működési tér, terület; (társadalmi) réteg; érdek~ 
érdekkör, hatáskör; intim~ magánélet területe 

szia → szervusz 
szieszta delelés, ejtőzés, rövid v. déli pihenő v. nyug-

vó, ledőlés 
szifilisz vérbaj, bujakór, francia betegség, rossz seb 
szifon szikvízkészítő (palack), szíkvízbutykos; szi-

vornya, szívócső, bűzelzáró, bűzzáró (lefolyónál); 
U alakú cső v. járat; hab~ habkészítő v. habosító 
(palack) 

szignál ige jelez, jelt ad; aláír, kézjeggyel lát el, kéz-
jegyel; minőségi jelzéssel lát el; fn jel, jelzés, jela-
dás, jeldallam, jelzőhang 

szignifikáns jelentékeny, jelentős, meghatározó, bi-
zonyító erejű, döntő 

szignó aláírás; (kéz)jel v. -jegy 
szilfid karcsú, légies, tündéri v. törékeny termetű (nő) 
szillogizmus (kétforrású) következtetés v. okkötés v. 

okvetés, okfolyomány 
sziluett árnykép v. -alak v. -rajz; körvonal 
szimbiózis (kölcsönösen előnyös v. szoros v. hasz-

nos v. függésben lévő) együttélés, egybeolvadt vi-
szony 

szimbolika jelképrendszer; jelölésrendszer; képi vi-
lág, képi rend 

szimbolikus jelképes, (vmit) jelképező; képletes, át-
vitt 

szimbolizál jelképekkel ábrázol, jelképez, jelképül 
szolgál 

szimbólum jel, jelkép 
szimfónia össz(e)hangzás, összecsengés, össze-



zengés 
szimmetrikus tükröződő, tükörképszerű, tükörará-

nyos, mértékarányos, összarányos, részarányos, 
egybevágó, egyező, szabályos, összeillő; szem-
mértékes, ismétlődő; ~ tengely tükrözőtengely 

szimpatikus rokonszenves, megnyerő, megejtő, el-
bájoló, bájos, vonzó, szeretetre méltó 

szimpatizál rokonszenvez, kedvel; vonzódik; egyet-
érez, együttérez 

szimpátia rokonszenv, rokonérzet, rokonérzés, von-
zalom, vonzódás; együttérzés 

szimpla egyszerű; egyelemű, egyrétű, egyszeres, si-
ma, nem bonyolult; közönséges, mindennapi, átla-
gos; jelentéktelen, szürke 

szimpózium, szimpozion (szűkebb körű) tudomá-
nyos találkozás v. tanácskozás; lakoma, asztal-
társaság; iddogáló társalgás 

szimptóma tünet, (elő)jel; kórtünet, kórjel 
szimulál tettet, tetteti v. megjátssza magát, megját-

szik, alakoskodik, mímel; színlel (betegséget), szí-
nészkedik, utánoz; előre v. látatlanban megjelenít 
vmi várható v. feltételezett viselkedést, eseményt 
számítógépes minta segítségével 

szimulátor játékgép, oktatógép, utánzógép 
szimultán egyidejű, együtt, együttesen történő 
szindikátus (gazdasági) érdekszövetség v. -szerve-

zet; szakszervezet 
szindróma tünetegyüttes, tünetcsoport, össztünet, 

tünetbokor 
szinekúra henyhivatal, látszatmunkahely, pénzmar-

kolda, pénzhalászat, jól fizetett, zsíros állás v. 
tisztség 

szinergia egymást erősítő együttműködés v. -hatás 
szingli egyedül élő v. egyedülálló (személy); sikernő; 

egyes mérkőzés (pl. teniszben) 
szinkretizmus összekeverés, összeelegyítés; össz-

bölcselés, összbölcstan, hitvegyítés, vallási v. böl-
cseleti vegyülék v. tanelegy v. rendszerzagy v. 



gondolatrendszerek összemosása v. összee-
gyeztetési törekvése; kiegyenlítés 

szinkron egyidejű, együttmozgó, egy ütemben forgó 
v. futó v. haladó v. hangzó, rögtöni, pillanat-; e-
gyenlő sebességű, egy időben élő; ~ hangja pl. 
magyar hangja; ~tolmács együtemben v. egy idő-
ben v. élőben tolmácsoló v. fordító 

szinkronizál összehangol, időbelileg egyeztet; (szó)-
fordít, átültet; más nyelven mond, magyarul szó-
laltat meg 

szinonim(a) nyelvt rokonszó, hasonszó, váltószó, ro-
kon- v. hasonértelmű szó 

szinopszis összegzés, kivonat, tartalom, vázlat, ösz-
szevetés, áttekintés, összefoglalás 

szintaxis nyelvt mondattan 
szintetikus mesterséges, mű-, művi (úton előállított); 

összefoglaló, összerakó, egységesítő, összeren-
dező 

szintetizátor billentyűs (hangszerutánzó v. hangszer-
gép); H villanyzongora 

szintézis összefoglalás, összegzés, összerendezés, 
összerakás, egyesítés; vegyi előállítás, művi út 

szirén sellő, hableány, tengeri tündér, vízitündér, hal-
farkú lény; vonzó de veszedelmes nő, csábnő 

sziréna riasztó; vészkürt, vészjelző v. -jeladó v. –du-
da, nénó, nínó, süvöltyű 

szirup édesoldat, (gyümölcs)szörp, szörpöny; kana-
las orvosság; ~os (émelyítően) érzelgős, éme-
lyítő, nyálas 

szisztematikus rendszeres, módszeres, alapos, áll-
andóan ismétlődő, következetes, tervszerű; ~an 
töviről-hegyire, aprólékosan 

szisztéma rendszer, módszer 
szituáció állapot, körülmény(ek), helyzet, tényállás; 

ábra, fekvés, színtér 
szituál helyez; jól~t jómódú, tehetős (ember), előke-

lő helyen lévő (ház, ingatlan) 
szkafander űrhajós- v. búvárruha 



szkenner, scanner ang lapolvasó, képolvasó, pász-
tázó MA 

szkepszis kétség, kétely, (a mindenben való) kétel-
kedés, hitetlenség 

szkeptikus kétkedő, mindenben kételkedő, hitetlen-
(kedő), nem bízik v. nem hisz vmiben 

szkizofrénia → skizofrénia 
szklerózis mészkór, (ér)elmeszesedés, keményér, 

keményeresség 
szleng utcanyelv, tolvajnyelv, csibésznyelv, zsivány-

nyelv, sajátos csoportnyelv, fattyúnyelv 
szlogen jelszó, jelmondat, (elcsépelt) szólam, 

feltűnő, szembeötlő hirdetmény 
szmog, smog ang füstköd, szennyes köd, kormos 

köd 
sznob előkelősködő, nagyképű, felvágós, nyegle, 

úrhatnám, urizáló(s), újgazdag, felkapaszkodott, 
divatmajmoló, divatbáb, divatrab 

szocializáció beilleszkedés (társadalomba) 
szocializmus társadalmasítás, társadalmasító rend-

szer, baloldali (eszme)rendszer, társadalmi egyen-
lőséget valló hatalmi rendszer; közszolgálat, közjó 

szociális társadalmi, (nép)jóléti, anyagi, közösségi, 
közületi, közjóléti; gondozó-, segítő 

szociálpolitika népjólét-irányelv, népjóléti v. támo-
gatási rendszer, társadalmi irányelvek 

szociálpszichológia társadalomlélektan 
szociográfia társadalomleírás, társadalomrajz, kor-

rajz 
szociológia társadalomtan, társadalomkutatás 
szociológus társadalomtudós, társadalom kutató 
szofisztikált szócsavaros, álérvelő, (ál)okoskodó, 

(ál)bölcselkedő, körmönfont; finomkodó 
szofizma álokoskodás v. -érv v.-bölcselet, mellébe-

szélés 
szoftver, software ang elmézet MA; (számítógépet 

működtető) utasítási rendszer, gépparancs, irá-
nyító parancssor, (műveletirányító) utasítás-



készlet, alkalmazás, műveletcsomag, művelet 
vezérlő, vezérlet, műveletagy 

szolárium, szoli műbarnító, gyorsbarnító, műnapo-
zó, műnapsugár, napcső, napzuhany, fényfürdő 

szolid mértéktartó, megfontolt, komoly, megállapo-
dott, szerény, egyszerű, nem hivalkodó; becsüle-
tes, tisztességes, rendezett életű, megbízható, jó 
hírnevű, egyszerű, józanul tervezett; nem költe-
kező, méltányos, nem túl magas (árak); 

szolid erős, tömör, szilárd, tartós, folytonos, nem lyu-
kacsos, nem folyékony 

szolidaritás együttérzés, kölcsönös közösség- és 
segítségvállalás, összetartás 

szolidáris egyetértő, egymásért kölcsönösen kiálló, 
összetartó, együtt v. közösen felelős 

szomnolens álomittas 
szonda (ki- v. behelyezett) érzékelő v. mérőeszköz; 

mintavétel(ező) 
szoprán fn legmagasabb női v. gyermek énekhang; 

legmagasabb hangfekvésű énekes v. szólam 
szoprán mn cérnahang, csönge(teg) 
szortíroz rendez, szétválogat, csoportosít, osztályoz 
szóda szénsavas víz; szíkvíz; maróvegyület 
szólista magánszámot előadó v. egyedül(i) előadó, 

magándalos 
szónikus hang-, hanggal kapcsolatos 
szósz mártás, mártalék; fecsegés, szószaporítás, lo-

csogás; pác, csáva, baj, kellemetlenség 
szörf vízideszka, vitorlásdeszka, vízsikló, hullám-

deszka, H széldeszka, szélsikló; ~öző hullámlo-
vas 

szponzor pénzelő, (anyagi) támogató, segítő; ~ál, 
~oz anyagilag fedez, támogat, felkarol; pénzel, 
pénzzel ellát 

sztaniol ezüstpapír, fémpapír, aluhártya v. -papír, ón-
sík, ónlevél 

sztár világhíresség, csillag; ~ gázsi nagypénz, csil-
lagászati v. hírességnek kijáró fellépti díj 



sztenderd → standard 
sztereo(-) előtag fn, stereo- tér-, teres, térhatású, 

térbeli, térlő; ~fónia térhang(zás), térhangzat, 
hangadás 

sztereotípia közhely; sokszor ismételt, elkoptatott v. 
elcsépelt fordulat v. kitétel v. kifejezés v. szólam 

sztetoszkóp hallgató(zó) készülék, hallgatócső 
sztoikus rendíthetetlen, állhatatos, kitartó, egykedvű, 

higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott, szenvtelen, hi-
degvérű, visszafogott, végigtűrő 

sztori, story ang történet, eset, darabváz, mese, 
cselekmény, tartalom 

sztorníroz, storníroz rendelést visszavon, érvény-
telenít, töröl, rontottnak nyilvánít, leront, megsem-
misít; ellenkönyvel 

sztrapacska júhtúrós galuska 
sztráda gépkocsi- v. gyorspálya, műút, gyorsút, se-

besvonal MA 
sztrájk (munka)szünte, munkamegtagadás, munka-

beszüntetés v. munkalassítás; éhség~ éh(ség)-
tiltakozás, éh(ség)tüntetés, szándékos éhezés, 
éhkoptüntetés 

sztreptokokkusz nyüzsgelánc 
sztriptíz vetkőző v. csupaszkodó v. meztelenkedő v. 

pőréző szám, csurdiszám, pőreszám (éjjeli mula-
tóban); vetkőzés 

sztrók agyvérzés, szélütés, roham 
sztyepp, steppe orosz (nagy) puszta, fűpuszta, nagy 

kiterjedésű v. fátlan v. füves síkság 
szub al(só)-, alá- 
szubjektív személyes, alanyi, egyéni; elfogult, egy-

oldalú 
szubjektum alany, cselekvő és megismerő lény 
szubkultúra rétegműveltség, társadalmi (al)csoport, 

peremcsoport, elkülönült v. elzárkózott csoport; 
sajátos v. jellegzetes társadalmi réteget v. cso-
portot jellemző életmód v. életvitel v. viselkedés v. 
nyelvhasználat, alművelők 



szublimál vegy légneműsít, légiesít, légneművé vál-
toztat; megtisztít, megnemesít, átnemesít, fel-
emel, átlényegít; ~ódik légneműsödik, légneművé 
válik; légiesül, átlényegül 

szubrett másod-énekesnő, alénekesnő; (talpraesett 
v. pajkos v. vidám lányt alakító) énekes v. táncos 
színésznő 

szubsztancia lényeg, állag; anyag 
szubsztitúció (be)helyettesítés, pótlás, kicserélés 
szubtilis gyenge, gyengéd, leheletszerű, karcsú, fi-

nom, kifinomult, kényes, légies, nyúlánk, törékeny; 
agyafúrt, körmönfont v. szőrszálhasogató (okos-
kodás), pontos, éles (megfogalmazás) 

szubvencionál segélyez, támogat; állami támoga-
tásban részesít, anyagilag segít 

szubvenció pénzbeli támogatás, pénzsegély, állami 
segély, támsegély, támogatás 

szuggerál sugall, sugalmaz; befolyásol, vmire kész-
tet, rábír, rávisz; ösztönöz, hat rá (lelkileg); belé-
beszél 

szuggesztív sugalló, ellenállhatatlan, hatásos, le-
nyűgöző, ráható, beható, meggyőző, megragadó, 
ösztönző 

szuicid mn öngyilkos; ~ium fn öngyilkosság 
szulc, zulc kocsonya, derme, rezge 
szultán török császár; arab uralkodó 
szuper kiváló, nagyszerű, nagyon jó, rendkívüli, óri-

ási, hatalmas, nagy, mindenek fölötti, remek, első-
rangú; felső; ~hatalom nagyhatalom, világhata-
lom; ~szonikus hangsebesség feletti 

szuperioritás fölény, felsőbbség, felsőbbrendűség, 
föntesség, föntöbbség, fentiség 

szuperlatívusz mértéktelen túlzás, felfokozás, felfo-
kozottság; nyelvt melléknév felső foka; ~okban 
beszél felsőfokon v. legekben beszél v. dicsér; 
egekbe dícsér 

szupermarket nagyáruház, áruházóriás, élelmiszer-
központ, üzletközpont, üzletgóc 



szupervízor főellenőr 
szupresszió elnyomás, elakasztás, elfojtás, (el)gá-

tolás, gátlás, megszüntetés; elakadás, megreke-
dés; orv visszaszorítás 

szurrogátum pótanyag, pótszer, pótlék, utánzat 
szuszpenzió orv rázókeverék, oldatos csepp; be-

fecskendezett gyógyszer; zagy; jog felfüggesztés, 
elhalasztás, elnapolás, megszakítás, szünetelte-
tés; elmozdítás (állásból v. hivatalból) 

szuszpenzor sérvkötő, hererögzítő v. -függesztő 
szuterén alag(sor), alszint(i), pinceszint(i), pince(la-

kás) 
szuvenir emléktárgy, ajándék; emlék 
szuverenitás állami főhatalom, felségjog, független-

ség, önhatalmiság, önhatalmúság, önállóság, ren-
delkezési jog 

szuverén független, önálló, önhatalmú, önhatalmi, 
önrendelkező, főhatalmi, szabad, egyedülálló; jog 
korlátlan, kizárólagos; uralkodói, királyi; fn (e-
gyed)uralkodó 

szuvidál légüresít, légürít 
szürrealista tudatbúvár, mélytudatos, valón v. té-

nyen túli 
szürreális képtelen, meghökkentő, valóságon túli, 

(láz)álomszerű, lidérces 
szüzsé tárgy, tárgya vminek, tartalom, mondanivaló, 

anyag (mű v. alkotás) 
szvetter kötecs, kötött kiskabát v. lélekmelegítő v. uj-

jas v. zeke v. (gombos) felső, kiricsen N 
 
 


