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UFO repülő csészealj; földönkívüli, más bolygóról
jött, idegen (világbeli)
ukáz cári rendelet; felsőbb utasítás, (önkényes) parancs v. tilalom
ultimátum utolsó felszólítás, figyelmeztetés, végfelhívás, végparancs, fenyegetés; külképviseleti
jegyzék
ultimó utolsó ütés v. ütőlap; (teljesítési) határnap
ultra- vminek szélső v. túlsó fekvése; szélső-, túl-,
túlzó, leg-, szélsőséges; ~hang nem hallható v.
fültúli v. hallásfeletti hang MA; denevérhang;
~hangvizsgálat hangvisszaverődéses (képalkotó) vizsgálat; ~szonikus hang(sebesség)fölötti,
hallásfeletti MA
ultramodern szélsőségesen v. kihívóan v. túlságosan újszerű v. divatos, túlmai, túl(zó)maikorú,
szélretartó, ennél már nem lehetne korszerűbb, az
újszerűség netovábbja
ultraviola, UV, ultraibolya ibolyántúli
un- előtag bal-, nem-, se-, tév-, zűruniformis egyenruha, mez
unikornis egyszarvú (mondabeli állat)
unikum egyetlen v. egyedi darab v. példány, egyediség(i); rendkívüli dolog, különlegesség, ritkaság;
gyomorkeserű
unintelligens nehéz felfogású, hibás ítélőképességű, tévértő, nem értelmes, korlátolt, buta, bárgyú,
bunkó, ostoba, tompa elméjű, tompa fejű, tompa
agyú, fafejű, faragatlan, tuskó, műveletlen, tanúlatlan, iskolázatlan, pallérozatlan
unionista egységpárti
unió egyesülés, szövetség; európai ~ európai államszövetség, Európai Egyesülés; ~s csatlakozási,
szövetségi
unitárius egyúrhitű MA, egyedhitű, szentháromságtagadó
univerzális egyetemes, általános; mindenre kiterje-

dő; sokoldalú
univerzum világegyetem, (világ)mindenség
unpraktikus célszerűtlen, sikerületlen, suta, alig
használható v. alkalmazható
unszimpatikus ellenszenves, kellemetlen, kiállhatatlan, visszataszító, visszatetsző
urbanisztika településtudomány; városépítészet-,
városrendezés (-tudomány)
urbanizál városiasít, várost elrendez, városhoz méltó
közműveket v. utakat v. közlekedést létesít; városhoz méltóvá tesz v. alakít, várossá válás követelményét teljesíti; jó modorra, udvariasságra nevel, kiművel, palléroz
urbanizmus városrendezés, városépítészet
urbánus városias; pallérozott, kiművelt; polgári; udvarias
urna hamvveder, síredény; szavazóláda, szavazatláda, szavazatgyűjtő láda, szavazódob; (adomány)persely, gyűjtődoboz
urológia orv húgyivarszervtan, férfi- és vizelésgyógyászat
USA Amerikai Egyesült Államok (AEÁ)
utilitarista, utilitárius haszonelvű, haszonuralmi, üzletelvű; haszonleső
utilitarizmus haszonelvűség
utópia álmok országa, álomország, ábrándvilág, délibáb, légvár; elérhetetlen dolog; eszmény, vágy,
vágyálom, megvalósíthatatlan (közösségi, társadalmi) elképzelés, eszményített agyszülemény;
seholország, nekeresd
utópista légvárépítő, képzelgő, álomvilágban élő,
vágykergető
utópisztikus kivitelezhetetlen, kivihetetlen, meg nem
valósítható, teljesíthetetlen, valószerűtlen, ábrándos, délibábos; (elképzelt, de megvalósíthatatlan)
uvula lat orv nyelvcsap, ínyvitorla, szájpad mandula
uzurpál bitorol, jogtalanul, erőszakkal megkaparint
uzsora (túlzó v. törvénytelen) kamat v. haszon

uzsorás vérszopó, vérszívó, fösvény, pénzszívó, kamathajcsár

