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✦✦ GÚNY . mn ’buta’
Egyszer egy agysebész játékos
még az 5000 forintos kérdést sem
tudta.
agyturkáló [agyturkász]: ✦ PEJ. fn
’pszichológus’ Semmi kedvem
agyturkálóhoz menni, hogy aztán
mindenfélét belemagyarázzon a
gyermekkori emlékeimbe!
agyvérzést kap: ✦ ¢vmitõl² ’ideges
v. dühös lesz’ Ne folytasd, mert
mindjárt agyvérzést kapok!
ahogy esik, úgy puffan: ✦ ’lesz,
ami lesz; nem befolyásolja a történéseket’ Nem volt idõm tanulni,
de azért elmegyek a vizsgára, aztán ahogy esik, úgy puffan.
ajci: ✦ fn ’ajándék’ Még jó, hogy
nem vettem meg ezt a könyvet,
mert karácsonykor megkaptam
ajciba.
akasszunk egy egyest: ✦ TRÉF. ’tréfás felszólítás indulásra’ Akaszszunk egy egyest, mert már nagyon késõ van.
a két szép szeméért: ✦ TRÉF., GÚNY.
’ingyen, szívességbõl’ Ne irigykedjetek, mert nem a két szép szememért kaptam ennyi ösztöndíjat,
hanem keményen megdolgoztam
érte.
aksi: ✦✦✦ fn ’akkumulátor’ Véletlenül égve hagytam a kocsi lámpáit, így reggelre teljesen lemerült
az aksija.
aktakukac [aktatologató]: ✦ PEJ. fn
’egyhangú irodai munkát végzõ
ember, hivatalnok’ Nem azért végeztem jogi egyetemet, hogy évekig aktatologató legyek egy ügyvédi irodában!

agysebész:

A, Á
✦✦✦ fn ’helyzet’ Az az ábra,
hogy én ma nem tudok veletek
menni, mert dolgoznom kell.
abrak: ✦✦✦ TRÉF. fn ’étel’ Siessünk,
nehogy megint kihûljön az abrak!
abrakol: ✦✦✦ TRÉF. i ’eszik’ Menjünk
abrakolni, mert mindjárt éhen halok!
ad az érzésnek: ✦ SZÉP. ’berúg’ Ma
adjunk az érzésnek egy kis pálinkával!
adja az ívet: 1. ✦ ’létezik’ Laciék
együttese most TRT néven adja az
ívet. 2. ✦ ’hatásos’ A kedvenc együttesem új albuma is nagyon adja az
ívet! 3. ✦ SZÉP. ’hat [tudatmódosító
szer]’ Ez aztán jó kis anyag, durván adja az ívet! 4. ✦ SZÉP . i
¢vkinek² ’közösül vkivel [fiú, férfi]’ Ne menj be abba a szobába,
mert ott most éppen Jancsi adja az
ívet Marcsinak, ha jól láttam.
agyal: ✦ i ¢ vmin² ’gondolkodik,
rágódik vmin’ Többre jutnál, ha
inkább tanulnál és nem azon
agyalnál, hogy vajon ki fog vizsgáztatni.
ágybetét: ✦✦ SZÉP. fn ’prostituált’
Ha ágybetétet akarsz, menj a Rákóczi térre!
agyilag zokni: ✦✦ TRÉF. ’buta’ Nem
értem, hogy az agyilag zokni emberek minek jelentkeznek szellemi
vetélkedõkbe.

ábra:

A, Á
A, Á

alap

A, Á
A, Á

✦✦ mn ’alapvetõ, egyértelmû
(fokozása: jogalap, halalap)’ Szerintem az tök alap, hogy iskolán
kívül is köszönök a tanároknak.
alapból: 1. ✦ hsz ’alapvetõen, eleve’ Ha itt veszel számítógépet,
nem kell külön billentyûzetet is
venned, mert azt alapból hozzáadják. 2. ✦ hsz ’rögtön, az elején’
Alapból megmondtam neki, hogy
semmi esélye nálam.
alapoz: ✦ SZÉP. i ’alkoholt iszik a
buli elõtt’ Este gyertek fel hozzánk
alapozni, és majd eldöntjük, hova
menjünk utána.
albi: ✦✦✦ fn ’albérlet’ Ti mennyit fizettek az albiért?

alap:

a levegõben lóg [lóg a levegõben]: ✦✦✦ ’kérdéses, bizonytalan’

Még a levegõben lóg, hogy felvesznek-e ehhez a céghez gyakornoknak.
Algopiri [Algopiroska]: ✦ fn
’Algopirin’ Annyira fájt a fejem,
hogy bevettem egy Algopirit.
alien [élien]: ✦ TRÉF. fn ’pattanás’
Hogyan menjek emberek közé ekkora aliennel az arcomon?
alja: ✦✦✦ mn ’alantas’ Te ilyen alja
programokkal játszol? Hiszen ebben lopni és ölni kell! Hogy lehetsz
olyan alja ember, hogy olyat terjesztesz rólunk, ami nem is igaz?
alkesz: ✦✦✦ fn v. mn ’alkoholista
(ember)’ Ez a kocsma mindig tele
van alkeszekkel.
áll a zászló: 1. ✦✦✦ ¢vkinek² ’sikeres idõszakban van vki’ Mostanában nekem áll a zászló a munkahelyen. 2. ✦✦✦ SZÉP . ¢ vkinek ²
’erekciója van’ Ebben a feszülõs
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anyázik

fürdõnadrágban rögtön meglátszik, ha valamelyik fiúnak áll a
zászló.
állat: 1. ✦✦✦ mn ’nagyon jó’ Állat
volt ez a film! 2. ✦ fn v. mn ’meglepõ tulajdonságokkal rendelkezõ
ember’ Laci egy állat: egyedül felemelte ezt a nagy asztalt.
álmi: ✦ mn ’álmos’ Lefekszem, mert
már nagyon álmi vagyok.
alulexponált: 1. ✦ GÚNY. fn v. mn.
’néger (ember)’ Hát ez az alulexponált meg melyik országból keveredett ide? 2. ✦ GÚNY. fn v. mn
’cigány, roma (ember)’ Volt egy
alulexponált osztálytársunk általánosban, de õ akkor már 16 éves
volt.
alvad: ✦ TRÉF. i ’alszik’ Meddig alvadsz még? Hasadra süt a nap!
alváz: ✦ TRÉF., SZÉP. fn ’fenék’ De jó
alváza van annak a csajnak!
amcsi [ami]: ✦✦✦ fn v. mn ’amerikai (ember)’ Eljössz velem az új
amcsi filmre? Képzeld, van egy
ami csoporttársam, és nagyon
jófej.
Amcsi: ✦✦✦ fn ’Amerikai Egyesült
Államok’ A nagybátyám tíz éve
Amcsiban él.
anyag: ✦✦✦ SZÉP. fn ’tudatmódosító
szerek gyûjtõneve’ Nem tudtunk
estére anyagot venni, mert elkapták a dílert.
anyagozik: ✦ SZÉP. i ’kábítószert
fogyaszt’ A szüleim észrevették,
hogy anyagoztam, ezért egy hónapig nem engednek sehova, és
zsebpénzt se kapok.
anyázik: ✦✦✦ DURVA i ’káromkodik’
Peti mostanában olyan ideges,

annyira szia

hogy minden apróság miatt rögtön anyázni kezd.
annyira szia: ✦ TRÉF. ’nagyon szép
[lány, nõ, akinek ezért szívesen
köszönünk] (köszönésként is)’ –
Láttátok, milyen jól nézett ki az a
csaj? – Aha, annyira szia!
apák boltja: ✦✦✦ TRÉF . ’kocsma’
Amíg az asszonyok otthon fõztek,
mi leugrottunk a haverokkal az
apák boltjába egy sörre.
arc: ✦✦ fn ’ember (kül. fiú, férfi)’
Szerintem ez az arc nem idevalósi, mert még sosem láttam.
arcoskodik: 1. ✦ i ’nagyképûen,
nem természetesen viselkedik’
Tegnap volt nyíltnap az egyetemünkön, és mi direkt kiálltunk az
elsõsök elé arcoskodni. 2. ✦ i ’képmutatóan viselkedik’ Elõször kibeszél a hátam mögött, utána meg
arcoskodik, hogy mennyire bír
engem.
arénázik: ✦ PEJ. i ’veszekedik’ Minden délután végighallgatom, hogy
arénázik az alsó szomszéd a fiaival.
ari: ✦✦ mn ’aranyos’ Jaj, de ari ez a
pandamaci!
ász: 1. ✦✦✦ fn ’területéhez kiválóan értõ, neves szakember’ Ha
megakadtok a munkában, Kovács
Jánost hívjátok, mert a mérnökök
között õ az ász. 2. ✦✦✦ mn ’nagyon jó’ Ez a legászabb kávézó a
városban, ezért mindig ide járunk.
aszal: ✦ TRÉF. i ¢vkit² ’szid’ Ne aszaljatok már ennyit, értek én a szóból, és igyekszem megváltozni.
asszony: ✦✦✦ TRÉF. fn ’barátnõ [fiúnak, férfinak]’ Már két éve járok
az asszonyommal.
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azt hiszi, a bab is hús
átbasz [átcsesz]: 1. ✦✦ DURVA i
¢vmit² ’átdob’ Úgy átbasztam a

kerítésen az üveget, hogy darabokra tört. 2. ✦✦ DURVA i ¢vkit²
’átver, becsap’ Remélem nem baszol át, mert én bízom benned!
átcsúszik [átcsusszan]: ✦ i ¢vmin²
’nehezen, éppen hogy levizsgázik’ Szerencsére még pont átcsusszantam az írásbelin, így mehetek szóbelizni, ami remélhetõleg
már könnyebb lesz.
átgázol: ✦ TRÉF. i ¢vkin² ’vívásban
legyõz vkit’ Nem szeretek veled
vívni, mert mindig olyan gyorsan
átgázolsz rajtam!
atom-: ✦ hsz ’nagyon’ Ez a tökfõzelék ma is atomrossz volt.
atombugyi: ✦ PEJ. fn ’nagyméretû,
széles ívû nõi alsónemû’ Nehogy
atombugyit vegyél ez alá a fehér,
feszülõs nadrág alá!
attila: ✦ mn ’negatív v. annak tartott tulajdonságok általános jelzõje’ Olyan attila ez a srác: minden
második lányra nyomul a rossz
szövegével.
az baszna be [az bebaszna]:

✦✦✦

DURVA ’durva utalás arra, hogy egy

esemény bekövetkezése számunkra meglepõ és/vagy kellemetlen lenne’ Az baszna be, ha a
tegnapi sulidiszkó után ma feleltetnének a tanárok!
az köszi: ✦ GÚNY. mond ’negatív jelentéstartalomra való reagálás’ –
Most mondták be, hogy 150 percet késik a vonatunk. – Az köszi!
azt hiszi, a bab is hús: ✦ TRÉF.,
GÚNY. ’tréfás v. ironikus utalás
olyan emberre, aki nem követi az

A, Á
A, Á

azt hiszi, hogy õ fújja

A, Á
A, Á

eseményeket, tévedésben van’
Peti azt mondta a barátainak,
hogy majd õ legyõz engem, de azt
hitte, a bab is hús.
azt hiszi, hogy õ fújja a passzátszelet: ✦ GÚNY. ’ironikus meg-

jegyzés kihívóan, nagyképûen viselkedõ emberrõl’ Amióta Peti
szerepelt abban az új filmben, azt
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azt hiszi, õ a jani

hiszi, hogy õ fújja a passzátszelet!
azt hiszi, õ a jani: ✦✦ GÚNY. ’ironikus megjegyzés kihívóan, nagyképûen viselkedõ emberrõl’ Ez a
srác elviselhetetlen, azt hiszi, õ a
jani, és hogy minden lány odavan
érte, pedig ez egyáltalán nem így
van!

