
 1 

Ezen munka olvasójára szálljon áldás és békesség az Egek Urától 

 

 

Helyváltoztató mozgást kifejező igék gyűjteménye 

 

 

Írtam én, Pogány István szabad időmben anyanyelvünk iránti buzgalomból, a Czakó Gábor úr 

által közzé tett   

                       http://www.osservatorioletterario.net/nyelvlecke.pdf  

                                                                                                             eredeti gyűjteményt helyen-

ként kibővítve, helyenként megkurtítva. Kurtítottam, elhagytam néhány igét, melyeket magam 

nem ismerek, és szaporítottam olyan módon, hogy az eredetiben talált gyököket egy általam 

közel teljesnek vélt igeirányító-gyűjteménnyel vetettem össze. Az így kapott igéket utalásszerűen 

– igeirányító + gondolatjel – közlöm. Vannak, lehetnek közöttük bőven olyanok, melyek még el 

sem hangzottak sehol, olyanok, melyek soha sem fognak elhangozni, mások éppen a nyájas Olva-

só nyelvérzékének nem felelnek meg, s végül vannak olyanok, melyek szerénységem nyelvérzé-

két sértik – ám kétségtelenül létező, ill. működő szavak lévén, be kellett vennem a gyűjteménybe. 

A címszavakat rendesen vastag betűvel írtam, kivéve azokat, melyek önállóan nem mozgást 

fejeznek ki, csakis igekötővel teszik azt. Ezeket dőlt betűvel jelöltem. 

A fentiek szerint előállt gyűjtemény 14760 db szót tartalmaz. Tekintettel nyelvünk rugalmassá-

gára, használóinak ötletgazdagságára valamint e sorok írójának felületességére, bizonyos, hogy 

nyelvünk mozgásige-készlete ennél több. Hogy mennyivel? Ezt olvasóimra bízom, akinek van 

türelme és ideje, folytassa a munkát, jó egészséget kívánok hozzá!  

 

Andalog 

el- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- 

körbe- le- mögé- mellé- oda-szembe- szerte-tova- tovább- túl- utána- vissza- utána- végig- vissza- 

araszol   

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- helyre- ide- ki- körül- körbe-

közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- vissza- 

végig-                                                                      

araszolgat 

alá- át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- ide- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda-

rá- széjjel- szerte-szét- tele- tova- túl- utána- végig- vissza-                                  

 

Áll 

alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- ide- ki- körül- közé-

meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- szembe- tovább- végig- vissza-                          

állít 

be- elé- eléje- elő- félre- hátra- haza- ide- meg- mögé- mellé- oda- szembe-                   

áramlik 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- szét- 

tova- tovább- túl- után- vissza- végbe- végig-                                    

árad 

el- ki- meg- széjjel- szerte- tova- túl-                                                  

áradoz  

http://www.osservatorioletterario.net/nyelvlecke.pdf
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el- keresztül- ki- körül- neki- széjjel- szerte- szét- tele- tova- túl-        

 

Baktat 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- 

szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- 

ballag  

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- túl- tönkre-

utána- végig- vissza- 

bandukol 

által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körül-

körbe- le- mögé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza-                    

barangol 

által- át- be- el- keresztül- körül- körbe- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- végig- vissza- 

bátorkodik 

alá- által- át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szembe- túl- utána- végig- vissza- 

battyog 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utána-

végig- vissza-                                                                                                    

biceg 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- 

szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- 

bicereg 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le-3mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-   

bitangol 

át- be- belé- el- ide- ki- mellé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- túl-                                    

bocsátkozik  

alá- át- be- el- elé- előre- fel- ki- közé- közre- le- mögé- mellé- utána- végig-                    

bóklászik 

alá- által- át- be- belé- el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- szét- 

tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                     

bolyong 

által- át- be- el- eléje-haza- keresztül- körül- körbe- neki- össze- szerte- tova- utána- végig-  

borul 

alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ketté- közé- le- meg- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- végig-

vissza-                                                                                                              

botladozik 

át- be- el- elé- elő -előre- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- 

körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szerte- tova- utána- végig- vissza- 
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botorkál 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körbe- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- tova- tovább- túl- 

utána- végig- vissza-                                                                                                                     

bucskázik 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- 

körül- közbe- le- mögé- mellé- neki- oda- szét- tova- végig-                                                     

buggyan 

alá- át- elő- előre- fel- följebb- keresztül- ki- neki- oda- tele-                                                     

bújik 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá-ide- 

keresztül- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- utána- vissza- utána- végig- 

bujdos 

át- be- el- keresztül- ki-                                                                                                                                       

bujdokol   

át- be- belé- el- elő- hátra- haza- hozzá-ide- keresztül- ki- körül- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- széjjel- szembe- szerte-szét- tova- tovább-túl- tönkre- újra- után- utána- vissza- végig-  

bújik  

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-

oda- össze- széjjel- szembe- szerte- tele- utána- végig- vissza-                                  

bujkál 

át- be- belé- benn- el- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- 

közé- le- meg- mögé- oda- össze- rá- szerte- tova- utána- végig- vissza-              

bukdácsol 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mellé- oda- rá- szembe- szerte- tova- túl- utána- végig-

vissza-                                                                                                                        

bukfencezik  

alá- át- be- elé- eléje- elő- előre- fölé- följebb- hátra- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- le- mögé-

mellé- neki- oda- utána- végig- vissza-                                                                   

bukik 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- túl- vissza-   

bukkan 

alá- át- elé- eléje- elő- fel- ide- ki- közbe-                                                               

bútoroz 

egybe- haza- külön- össze- vissza-                                                                          

buzog 

elő-fel-                                                                                                                     

bükken 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szét- vissza- 

 

Cammog 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza- 
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caplat  

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- szembe- 

szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- 

cibál                           

át- be- belé- el- elé- eléje- elő- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- le- mögé- 

mellé- oda- tova- utána- végig- 

cikázik 

át- be- el- elé- elő- előre- fölé- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- mögé-

mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza- 

cihelődik 

át- elé- elő- előre- fel- följebb- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- mögé- mellé- rá- tova- tovább-

utána-                                                                              

 

Csalinkázik 

át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- 

körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána-

végig- vissza- 

csámborog 

alá- által- át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- 

ki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- utána- végig- vissza- 

csámpáz 

át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- 

körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- 

utána- végig- vissza- 

csángál 

által- át- be- el- elé- elő- fel- félre- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé-

neki- oda- össze- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- utána- vissza-        

csap 

át- be- belé- egybe- el- félre- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- neki- oda- össze- rá- 

széjjel- szét- vissza- 

csapat 

alá- belé- egybe- elé- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- le- mellé- neki-

oda- össze- rá- széjjel- szerte- szét- tele- túl- végig- vissza- 

csapkod 

alá- át- be- belé- elé- fel- fölé- hátra- hozzá- ide- ki- körül- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- 

oda- rá- széjjel- szerte- szét- túl- újra- utána- végig- vissza- 

csapódik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- hátra- ide- ketté- ki- 

közbe- közé- közre- külön- le- mellé- neki- oda- össze- rá-  széjjel- szerte- szét- túl- utána- végig-

vissza-                                                                                 

csapong  

ide- ki- körül- oda- szerte- tova-  

császkál 

alá- be- el- elé- eléje- félre- följebb- hátra- ide- keresztül- körül- körbe- közé- mögé- oda- össze- 

széjjel- szerte- szét- tova- után- utána-  

csatangol 
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át- be- el- keresztül- körül- körbe- 

csattog  

által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- 

tovább- utána- végig- vissza- 

csavarog 

által- át- be- el- keresztül- körbe- össze- szerte- 

cselez 

ki- körül- körbe-végig- 

cselleng 

el- elé- félre- keresztül- körül- körbe- oda- össze- széjjel- szerte- szét- végig- 

cserkész 

át- be- eléje- keresztül- körül- körbe- össze- széjjel- szerte- tovább- utána- végig- 

csobban 

alá- belé- elé- eléje- ide- közbe- közé- mögé- mellé- oda-                      

csoportosul 

át- egybe- körbe- mögé- mellé- oda- össze- újjá- újra-   

csoszog 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- 

körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tönkre- utána-

végig- vissza- 

csődül 

alá- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- hátra- haza- ide- ki- körbe- neki- oda- össze-  

csöppen 

alá- belé- félre- hátra- helyre- ide- keresztül- ki- közbe- közé- mellé- oda- rá-           

csörög 

alá- át- be- el- elé- elő- előre- fel- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe-

közé- mögé- mellé- oda- végig- vissza-  

csörtet 

által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- szerte- szét- 

tova- tovább- utána- végig- vissza- 

csúszik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- külön- le- meg-mögé- 

mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig-vissza- 

csühög 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- 

ki- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szét- tova- tovább- utána- végig-

vissza-                                                                                     

 

Dobbant 

meg- 

döcög 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- tovább-

túl- utána- végig- vissza- 



 6 

dönget 

át- belé- el- elé- fel- haza- keresztül- ki- körül- mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig-

vissza- 

dől 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- le-

mögé- mellé- neki- oda- rá- utána- végig- vissza- 

dübög 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül-ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- 

szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- 

dülöngél 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- előre- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- 

körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- utána- végig- vissza-    

 

Előz  

meg-                                                                                                            

pályázik 

el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- le- mellé- 

oda- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                      

emelkedik 

át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- fel- felül- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- ki- közbe- közé- le-

meg- mellé- oda- össze- rá- szembe- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-     

ered 

alá- át- el- előre- ki- meg- neki- oda- tova- újjá- utána-                

ereszkedik 

alá- által- át- be- belé- egybe- elé- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- ki- közé- le- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- tova- tovább- újra- után- utána- végbe- végig- vissza-  

érkezik 

be- el- elé- eléje- előre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- le- meg- mellé- oda- szembe- 

vissza-                                                                                                  

esik 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá-

ide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- 

szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-   

evez 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- tovább- túl- utána- 

végig- vissza-                                                                      

evickél 

alá- által- át- be- belé- el- elé- elő- fel- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- 

közé- le- mögé- mellé- oda- rá- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-     

 

Ér 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- fel- fölé- följebb- haza- ide- keresztül- ki- körbe- le- mellé- oda-

végig- vissza- 

érkezik 

be- el- elé- haza- helyre- ide- ki- le- meg- mögé- oda- vissza-        
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Fárad    

alá- által- át- be- elé- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe-

közé- mögé- mellé- oda- tovább- utána- végig- vissza-                                            

fartat 

alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- körül- körbe-

közbe- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- szembe- szét- tova- tovább- túl- után- 

utána- végig- vissza-                                                                                                

farol 

alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- 

ki- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- tovább- utána- végig- vissza-  

farvizez  

fejlődik  

fel-                                                                                                                               

fékez 

ide-  ki- le- mögé- mellé- oda- túl-                                                                                  

fekszik 

alá- be- belé- el- elé- eléje- fel- félre- fölé- följebb- hozzá- ide- keresztül- ki- le- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- rajta- végig- vissza-                                                                     

férkőzik 

alá- által- át- be- belé- elé- eléje- előre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- 

közbe- közé- mögé- mellé- oda- vissza-                                                                      

fészkelődik 

alá- át- be- belé- elé- eléje- fel- följebb- hozzá- ide- közé- mögé- mellé- oda-              

ficánkol 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- 

széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-   

fickándozik 

alá- be- belé- el- elé- elő- előre- félre- fölé- hátra- haza- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- 

közé- külön- le-mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- 

utána- végig- vissza-                                                                                 

flangál 

be- el- elé- eléje- elő- előre- fenn- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe- közé- külön-

mellé- neki- oda- szembe-  

foglal 

el- vissza-  

fordul 

alá- által- be- el- elé- eléje- előre- félre- hátra- hozzá- ide- ki- körbe- le- meg- neki- oda- rá- 

szembe- tovább- utána- vissza- 

forgolódik 

alá- által- be- elé- eléje- elő- előre- félre- fenn- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- 

körül- körbe- közé- le- meg- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte- tova- tovább-    

forog 
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alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- félre- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- rajta- szembe- tova- tovább- utána- végig-

vissza-     

furakszik 

alá- által- át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- tova- tovább- utána- végig- 

vissza- 

fut 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- 

szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- újra- utána- végig- vissza- 

futamodik 

át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- 

ki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- 

tovább- utána- vissza-                                                                                  

futkározik  

át- be- el- előre- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- 

oda- vissza-  

futkorászik 

alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körül- 

körbe-közé- le- mögé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-  

futkos 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- 

szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-    

füstöl 

el- tova- végig-                                                                                                          

 

Gázol 

agyon- által- át- belé- el- keresztül- közé- le- meg- neki- össze- széjjel- szét- tova- utána-végig- 

gördít 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- 

széjjel- szembe- tele- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- vissza-    

gördül 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- 

hátra- haza- 2helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg-

mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- 4széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra-

után- utána- végbe- végig- vissza-                                             

grasszál 

keresztül- körül- körbe- közé- végig-        

gurít 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- újra- utána- végbe- végig- vissza-                                                                                                                                                                                

gurul 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 
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helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-

oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- vissza-    

 

Gyalogol 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-        

gyorsít 

be- belé- el- elé- fel- ide- keresztül- ki- meg- neki- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-    

gyorsul 

be- el- fel-     

gyűlik 

egybe- ide- körbe- mellé- oda- össze-  

gyülekezik 

belé- egybe- eléje- fel- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- külön- mögé- mellé- oda- össze-     

gyüszmékel  

körbe- mellé- neki- össze- szembe- szerte- tovább-                                               

 

Hág 

által- át- elé- eléje- fel- fölé- följebb- keresztül- neki- rá- tönkre- utána- végig-    

halad 

alá- által- át- el- elé- eléje- előre- félre- ide- keresztül- körül- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda-

rá- széjjel- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- 

hajkurászik 

agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

ide-keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte-

tova- utána- végig- vissza-   

hajrázik 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- 

ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szembe- tova- tovább- újra- utána- végig-   

hajszol 

agyon- alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza-  hozzá- ide-  

hajt 

agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- 

haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte-

szét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végig- vissza- 

hagy 

el- le-                                                                                                                                   

halad 

által- át- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körbe- közé- mögé- mellé- rá- rajta- szembe- tova- tovább- túl- végig- vissza-     

hancúrozik 

alá- át- be- belé- benn- elé- eléje- elő- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- 

közé- mögé- mellé- össze- utána- végig-    

hánykolódik 

agyon- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- keresztül- közbe- közé- le- 

mögé- mellé- neki- oda- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább-végig-   
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hányódik                

be- belé- egybe- el- elé- eléje- félre- följebb- ide- keresztül- körül- közé- külön- mellé- neki- oda-

össze- széjjel- szerte- szét-                                                                               

hármasugrik 

hasal 

alá- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- helyre- ide- keresztül- közé- le- meg- mögé- 

mellé- rá- végig- 

hasít 

át- el- elő- haza- ide- keresztül- közé- mellé- neki- szembe- tova- utána- végig- vissza-   

hatol 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- után- utána- végig- vissza-  

hátrál 

be- belé- el- elé- eléje- fel- félre- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- le- meg-

mögé- mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza- 

házal  

helyezkedik 

alá- át- be- belé- el- elé- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- közbe- közé- mögé- mellé- 

oda- szembe- vissza-      

hemzseg, hengerbucskázik  

hengeredik 

alá- alább- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- 

szét- tova- tovább- utána- végig- vissza-  

hentereg 

alá- át- be- belé- benn- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- tönkre- utána- végig- vissza-   

hessen 

át- be- el- elé- eléje- elő- fel- fölé- ide- ki- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- szét- tova- utána- 

hull 

alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- 

ketté- ki- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte- szét- tele- tovább- 

túl- utána- vissza- végig- 

hullámzik 

át- belé- elő- keresztül- körül- körbe- közé- oda- szembe- szerte- tova- végig-       

huppan 

alá- be- belé- egybe- elé- eléje- előre- félre- fölé- följebb- 1hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- 

túl- utána- végig- vissza-                   

hord 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- 

hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- 

oda- össze- rá- rajta- széjjel- szerte- tele- tovább- végig- vissza-                           

hordoz 
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agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- eléje- elő- előre- fel- fenn- följebb- hátra- haza- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte-

tovább- utána- végig- vissza-                                                                               

hoz 

át- be- el- elő- előre- fel- hátra- haza- ide- ki- le- meg- utána- végig- vissza-             

hőköl 

alá- be- el- eléje- félre-hátra- ide- ki- meg- mögé- oda- össze- széjjel- vissza-        

hömpölyög 

által- át- be- el- elé- eléje- előre- följebb- helyre- hozzá- ide- ki- közé- mögé- mellé- oda- 

szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                    

hull 

alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ketté- ki- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte- tele- tova- 

tovább- újra- utána- végig- vissza-                                                                                                 

hullajt 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá-

ide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- oda- össze- rá- széjjel- 

szerte- szét- tele- túl- utána- végig- vissza-                                                        

hullat     

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- félre- ide-  keresztül- ki- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- 

széjjel- szerte- szét- tele- túl- végig-                                                                      

hulldogál 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- ide- keresztül- ki- közé-külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- 

széjjel- szerte-szét- tele- tova-                                                                               

huppan 

alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- közbe- közé- le- mögé-mellé- neki- oda- össze- rá- vissza-      

hurcol 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- 

szerte- szét- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                               

hussan 

alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- 

végig- vissza-                                                                                        

húz 

át- bele- el- elé- eléje- előre- félre- keresztül- tova-                                

húzódik 

alá- át- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- közre- 

külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szét- tele- tovább- túl- utána-

végig- vissza- 

húzódzkodik 

alá- át- be- el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- körbe- közé- külön- 

le-meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-        

 

Igazodik 
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alá- át- be- egybe- el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- közbe- 

közé- mögé- mellé- oda- tovább- túl- utána- végig- vissza-                              

igyekszik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- 

hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- külön- le- mögé- 

mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- tönkre- újjá- 

újra- utána- végbe- végig- vissza-                                                      

illan 

át- el- elé- elő-                                                                                                   

imbolyog.   

alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- 

tovább-túl- utána- végig- vissza- 

inal 

által- át- el- elő- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- közé- mellé- neki- oda- 

szembe- tova- utána- végig- vissza-                                                                       

indul 

be- el- elé- eléje- előre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- közé- le- meg- mögé-

mellé- neki- oda- tova- tovább- újra- utána- vissza-    

ingázik  

iparkodik 

át- egybe- elé- eléje- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- utána- vissza-  

iramlik 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- 

keresztül- körbe- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda- tova- utána- végbe- vissza-       

iramodik 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- 

keresztül- körül- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                                                                                                                               

iszamlik 

alá- át- be- el- elé- fel- félre- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe- le- meg- mögé-

mellé- neki- oda- rajta- szembe- szerte- tova- utána- végig-                                   

iszkol 

át- el- előre- félre- haza- helyre- keresztül- mögé- mellé- tova- utána-                   

 

 

Ível 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- 

közbe- közé- mögé- mellé- oda- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-            

 

Jár 

alá- alább- által- át- be- belé- benn- el- elé- elő- előre- fel- félre- fenn- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- szembe- szét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végig- vissza- 

járdogál 

által- át- be- el- fenn- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- külön- oda- össze- tova- utána-

vissza-                                                  
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jelenik               

meg-                               

jön 

által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- meg- mögé- neki- oda- össze- rá- 

szembe- szét- tovább- utána- végig- vissza-                                            

jődögél 

át- be- el- elé- elő- fel- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe- meg- szembe-

tovább- újra- utána- végig- vissza-                                                                            

jövöget 

által- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá-

ide- keresztül- körbe- közbe- közé- le- meg- mellé- oda- össze- rá- széjjel- szembe- tele- tova- 

tovább- újra- utána- végig- vissza-                                                              

jut  

alá- által- át- el- elé- eléje- előre- fölé- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- le- mögé- mellé- neki- 

oda- rá- szembe- tovább- túl- utána- végig- vissza-                     

 

Kacsázik 

alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- tova- 

tovább-utána- végig- vissza-                                                                        

kajtat 

által- át- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- ide- keresztül- körül- körbe- 

közé- meg- mögé- mellé- oda- össze- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-   

kajtárkodik 

át- be- el- elé- eléje- elő- fel- följebb- hozzá- ide- ki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- szerte- tova- utána- végig-                                                         

kalandozik 

át- be- el- félre- hátra- keresztül- ki- körül- oda- össze- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- túl- 

utána- végig- vissza-                                                        

kalauzol 

át- be- el- elő- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe- mögé- mellé- 

oda- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                 

kalézol 

át- be- egybe- el- elé- eléje- elő-fel- félre- felül- fenn- fölé- hátra- helyre- ide- keresztül- ki- 

körül- körbe- közé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- tovább- utána- végig- vissza-      

kanyarodik 

alá- át- be- belé-el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- 2ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- 3oda- össze- 

rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- vissza-      

kap 

el- el-                                                                                                              

kapaszkodik 

fel- hátra- közé- mögé- mellé- oda- össze- rá- tovább- utána- vissza-     

kaptat 

át- be- belé- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- körbe-

mögé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-     
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karikázik 

által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- 

ide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utána-

végig- vissza-                                                                                               

kászálódik 

alá- át- be- belé- benn- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- ki- közé- le- mögé- neki- oda- tovább- túl- utána- vissza-     

kavarog 

egybe- elé- eléje- fel- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le-

mögé- mellé- oda- össze- rá- széjjel- szerte- tova- túl- utána- végig- vissza-    

kel 

által- át- ki-                                                                                                      

kecmereg 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- 

ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- tovább- utána- végig- 

vissza-                                                                                                            

kecskebucskázik 

át- el- fel- fölé- hátra- ide- ki- le- rá- utána- végig-                                         

kelebólál 

alá- be- el- elé- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- le-

mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- tova- túl- utána- végig- vissza-      

kepeszt 

alá- által- át- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre-

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- össze-rá- szembe- 

szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                      

kerekedik 

elé- eléje- fel- helyre- ide- keresztül- körül- körbe- közé- neki- oda- tova-     

kereng 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte-

tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                       

keresztez 

kerget 

alá- által- át- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le-

meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána-

végig- vissza-                                                                                                               

kergetőzik 

át- be- el- elé- eléje- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe-

közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- tova- tovább- utána- végig- vissza-     

kerít 

át- be-                                                                                                                           

kering 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-       

keringőzik 
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alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- 1előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide-2 keresztül- ki- körül- körbe-közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- 3neki- oda-

össze- rá- szembe- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végbe- végig- vissza-                

kerül 

alá- által- át- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- helyre- hozzá- ide- ki- körül- közbe- közé- közre- le-

meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- szét- tovább- utána- végig- vissza- 

kerülget 

alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre-fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- 

hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ketté- ki- körül- körbe-közbe- közé- külön- le- meg- mögé- 

mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-   

kever 

által- át- el- elé- eléje- előre-hátra- haza- helyre- ide- keresztül- körbe- közbe- külön- oda-

szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                              

keveredik 

alá- által- át- el- elé- eléje- előre- fölé- ide- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- oda- össze- túl- 

végig- vissza-                                                                                                              

kevereg 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- 

széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                  

kézbesít   

félre- ide- ki- körbe- mellé- oda- tovább- újra- után-                           

kígyózik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- széjjel- szerte- 

tova- tovább- utána- végbe- végig- vissza-                                                                      

kilincsel 

körül- körbe- össze- tovább- utána- végig-                                                                         

kísér 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szembe- tova- tovább- túl- 

utána- végig- vissza-                                                                                                        

kóborol 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-        

kocog 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- 

rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- utána- végig- vissza-          

kódorog 

alá- alább- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- 2ki- körül- közé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- végig- vissza- 

kolbászol 

alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- 

hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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kopik 

le- 

kotródik 

el- hátra- haza- helyre- mögé- vissza-       

kóricál 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- oda- össze- 

rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-               

korzózik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-       

koslat 

alá- be- belé- benn- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hozzá- ide- keresztül- 

körül- körbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- 

tovább- utána- végig- vissza-                                                                          

kószál 

által- át- el- félre- keresztül- ki- körül- össze- széjjel- szerte- tova- tovább- utána-   

köt 

el-   

kóvályog 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő-előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- újra- utána- végig- vissza-    

költözik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- 

széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                               

köröz 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- 

követ  

végig- vissza- 

közeledik 

el-ide-            

közelít 

alá- be- belé- el- eléje- hozzá- ide- meg- mögé- mellé- rajta- végig-                                               

kujtorog 

belé- el- elé- eléje- előre- hátra- keresztül- körül- körbe- neki- össze- szerte- tova- tovább- utána-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

kukkant                 

át- be- haza- körül- meg- oda-                                                                                           

kullog 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- 

keresztül- ki- körül- le- mögé- mellé- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza- 

kúszik 
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alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább-

túl- utána- végig- vissza-                                                                                        

kutyagol 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- el- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- 

rá- rajta- szembe- szerte- tova- tovább-túl- tönkre- újra- utána- végbe- végig- vissza-       

 

Lábal 

át- be- el- elé- előre- fel- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- meg- mögé-

mellé- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- utána- végig- vissza-  

lábatlankodik 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- ide- keresztül- 

ketté-ki- közé- mögé- mellé- neki- oda- össze- széjjel- szembe- szerte-tova- tovább- túl- utána-

végig- vissza-                                                                                                  

lassít 

elé- eléje- félre- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- le- meg- mögé- mellé- oda- tovább- végig-   

látogat 

át- be- el- fel- hátra- haza- ide- ki- meg- mögé- oda- végig- vissza- 

lebeg 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- 

rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-       

lécel  

le- 

lejt 

át- be- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe- közé-

mögé- mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                

lendül 

alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá-

ide- ki- körül- körbe- közé- külön- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- széjjel- szembe- tova- 

tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-                                                     

leng 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- meg- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- újra- utána- végig-

vissza-                                                                                                             

lép 

agyon- alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé-közre- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-

oda- rá- rajta- szembe- tova- tovább- túl- után- utána- vissza-               

lépcsőzik 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé-mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- 

széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                   

lépdel 
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alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- el- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá-

ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- 

szembe- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- vissza-                        

lépeget      

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- 

szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                           

lépked 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide-

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- 

tova- tovább- túl- után- utána- végbe- végig- vissza-                          

léptet 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- 

szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                       

lézeng                          

el- elé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- mögé- mellé- oda- 

össze- széjjel- szerte- tova- utána- végig- vissza-                                                 

libben 

alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- körül- közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- utána-

végig- vissza-                              

libbent                         

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- 

széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- túl- utána- végig- vissza-                             

lebeg  

alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- oda- szerte- tova- tovább- túl- utána- vissza-

végig-                                                                                                                 

lódul 

át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá-

ide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- széjjel- 

szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                 

lófrál 

által- át- el- elé- eléje- elő- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- közbe- közé-

mögé- mellé- össze- rajta- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- utána- végig-           

lóg 

át- be- el- haza- ki- meg-                                                                                            

lógároz 

el- ide- ki- oda- utána-                                                                                                 

lohol 

alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- tönkre- újra- utána- végig-

vissza-                                                                                                                          

lopakodik 
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alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- 1elő- előre- fel- félbe- félre- fenn- fölé- 

följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- 3le- 

mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- utána- 

végbe- végig- vissza-                                                                                                  

lopódzik 

alá- által- át- be- el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- mögé- mellé- oda- szembe- tovább- túl- utána- végig-

vissza-                                                                                                                    

lopódzkodik 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- szembe- 

szerte- szét- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                

lő 

ki-                               

lovagol   

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félbe- félre- fenn- fölé- följebb- 

hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé-

mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végbe-

végig- vissza-                                                                                                    

lődörög 

alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- 

hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                                                                                                                                                                                                          

lőgérez 

be- el- haza- ide- keresztül-                                                                                         

lökődik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-         

lötyög 

alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé-

följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- újjá- újra- utána-

végbe- végig- vissza-                                                                                                        

 

Magasugrik 

masírozik 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- 

körül- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-    

mászik 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá-ide- 

keresztül- ki- körül- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- 

szét- tova- tovább-túl- újra- utána- vissza- végig-                                            

mászat 

agyon- alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre-fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte-szét- 

tovább-túl- utána- vissza- végig-                                                                            
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mászkál    

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- tönkre- utána- végbe- végig-

vissza-                                                                                                      

marad 

el- ki- le-                                                                                              

megy  

alá- alább- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- 

szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                       

megyeget 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe-

szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- vissza-                      

mendegél 

által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- 

haza- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- 

széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább -újra- utána- végig- vissza-                  

menekül 

alá- alább- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- oda- szembe- szerte- tova- tovább- végig-

vissza-  

menetel 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végbe- végig-

vissza-                                                                                                                                   

merészkedik 

alá- által,- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- hozzá-ide- ki- közbe- 

közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- tova- tovább- túl- után- utána- végig- vissza- 

merül 

alá- alább- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- fel- hátra- helyre- hozzá- közé- le- meg- mellé- 

oda- túl- újra- utána- végig- 

moccan 

át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- hátra- haza- helyre- ide- ketté- ki- 

közbe- közé- külön- meg- mögé- neki- oda- rá- szembe- túl- utána- vissza-              

mocorog 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta-

szerte- szét- tova- tovább- újra- utána- végig- vissza-                                                 

mozdul 

alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- 

széjjel- szembe- szét- tova- tovább- újra- utána- végbe- végig- vissza-                         

 

Néz 
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át- be- el- haza- ki- körül- körbe- rá- széjjel- szerte- szét-  

 

Nyargal 

 alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- 

széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                    

nyit 

be- rá-                                                                                                                                                      

nyomakodik 

alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- 

hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé-

mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- újra- után- 

utána- végbe- végig- vissza-                                                                              

nyomul 

agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn-

fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le-

mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- tönkre- újra-

utána- végbe- végig- vissza-                                                                                      

nyüzsög 

agyon- által- belé- benn- egybe- el- elő- előre- fel- felül- fenn- följebb- ide- keresztül- körül- 

körbe- közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- össze- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább-

túl- tönkre- végig-                                                                                                  

 

Oldalaz 

alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- tovább- utána-

végig- vissza-                                                                                                                  

oldalog 

által- át- be- el- elő- előre- félre- följebb- hátra- haza- helyre- ide- ki- mögé- mellé- tova- utána-

vissza-                                                                                                                            

omlik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- össze- rá- 

rajta- széjjel- szerte- szét- tele- tova- tovább- újra- utána- végig-                                

oson 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- mögé- mellé- oda- rá- szembe- szerte- szét- tova- tovább-

túl- újra- utána- vissza- végig-                                                                                   

 

Ólálkodik 

át- be- el- elé- eléje- előre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe-

közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig-

vissza-                                                                                                               

oldalog 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- 2keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

rá- széjjel- szerte- szét- tele- tova- tovább- újra- utána- végig- vissza-                      
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oson 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- újra- utána- végig- vissza-    

oszlik 

el- fel- ketté- szerte- szét-                                                                                           

óvakodik 

alá- által- át- be- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- 

körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- tovább- utána- végig- vissza-    

 

 

Örvénylik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- 

szembe- szerte- tele- tova- tovább- újra- utána-                                          

özönlik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- hátra- haza- 

helyre- hozzá- 2ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- 4tova- tovább- túl- újjá- újra- utána- végig- vissza-         

                                                                                                                     

 

Ődöng 

el- elé- félre- haza- ide- keresztül- körül- körbe- közé- mögé- össze- szerte- tova- tovább- utána-

végig-                                                                                                             

őgyeleg 

által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- félre- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- körül- 

körbe- közé- mögé- mellé- oda- össze- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-   

 

Párolog   

el-                                                                                                                 

patakzik 

alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe-

közbe- mögé- mellé- oda- rá- tova- tovább- utána- végig- vissza-                       

pattan 

alá- által- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá-

ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- 

szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- vissza-        

pattog 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé-

mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                                                                                                                                                                                                               

penderül                                                                                                                  

alá- által- át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá-

ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- széjjel- szerte-

tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-                                                 

pofátlankodik 
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át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le-

mögé- mellé- oda- szembe- utána- vissza-                                                     

poroszkál 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- tönkre- újjá- utána- végig- vissza-  

portyázik 

által- át- be- benn- el- elé- eléje- elő- fel- félre- felül- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- 

körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- 

újra- utána- végig- vissza-                                                                                    

pottyan 

alá- belé- elé- eléje- félre- hátra- haza- helyre- ide- ki- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szerte-

utána-                                                                                                                 

potyog 

alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- félre- felül- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- 

ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- oda- össze- rá- széjjel- szerte- tele- tovább-túl- 

újjá- utána- végig- vissza-                                                                           

pörög 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- tönkre- újjá- újra- 

utána- végbe- végig- vissza-                                                                              

préselődik  

alá- által- át- be- belé- elé- eléje- előre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- 

közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- utána-                                              

pucol 

el- hátra- haza- helyre- utána-                                                                                

 

Ragad 

el- fel- rá- tova-  

rajtol 

át- el- elő- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- mögé- mellé- 

oda- szembe- utána-vissza-                                                                                           

rajzik 

el- elő- fel- följebb- hátra- helyre- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közé- külön- mögé-

mellé- neki- oda- össze- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- újra- utána- végig-                

rakodik                                                                                                                 

alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre-fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- 

széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tovább- túl- újra- utána- vissza-                   

randalírozik 

által- át- be- el- elé- eléje- elő- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- mellé- neki- oda- szembe- 

szerte- szét- tova- tönkre- utána- végig-                                                                         

rándul 

át- fel- haza- ide- ki- körbe- le- oda-                                                                               

rándulgat 

által- át- be- el- elé- eléje- fel- hozzá- ide- ki- körül- körbe- le- oda- tova- tovább- utána- végig- 
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rándultat 

át- be- egybe- el- fel- ide- ki- körül- körbe- le- oda-                                                          

rebben      

át- be- elé- fel- félre- fölé- följebb- hozzá- ide- ki- mögé- mellé- neki- oda- szerte- szét- tova- 

utána-                                                                      

rejtőzik 

alá- belé- el- fölé- hátra- ide- közé- mögé- oda-                                                    

repeszt 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- ide- keresztül- ki- körül- 

körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- szembe- tele- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                                                                                                                     

repül 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki-

oda- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-       

robban 

be- elé- haza- ide- keresztül- neki-                                                                                         

robog 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- újra- utána- végbe- végig- vissza-                                                                                                                                            

rogy 

alá- be- belé- egybe- elé- eléje- előre- félre- hátra- helyre- ide- közbe- közé- le- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- utána-                                                                                                     

rogyadozik 

alá- által- át- be- el- elé- elő- előre- fel- félbe- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- széjjel- szembe- szerte- szét-

tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                                                           

rohan 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá-ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- 

szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                                

rohamoz 

előre- keresztül- közbe- közé- meg- mögé- neki- szembe- tovább- túl- újra- után- utána- végig-  

rohangál 

alá- által- át- be- belé- el-elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- 

rá- széjjel- szembe- szerte- tovább- tönkre- utána- végig- vissza-                                           

ront                                  

át- be- elő- haza- ide- keresztül- ki- közé- neki- oda- rá-                                                     

rop                                                                                                     

el- elé- félre- helyre- hozzá- ide- körül- körbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- szembe- tovább-  

roskad 

elé- eléje- előre- félre- helyre- ide- keresztül- ketté- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- széjjel- utána- végig-                                                                                

röppen 
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alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- széjjel- szerte-

szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                   

röpül 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- újjá- újra- utána- végbe- végig-

vissza-                                                                                                                               

ruccan 

át- be- egybe- el- elé- elő- fel- hátra- haza- helyre- ide- ki- körül- le- neki- oda- szerte- szét- tova- 

vissza-                                                                                                                                  

rugaszkodik 

alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- 

rá- rajta- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-                              

rugtat 

által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- 

körül- közé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- utána- végig- vissza-                 

rukkol 

be- elé- elő- előre- fölé- helyre- ki- neki-                                                                               

 

 

Sántikál 

át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- 

ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- utána- végig- vissza- 

sereglik 

alá- egybe- elé- eléje- elő- előre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- oda- össze- utána-

serénykedik 

által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- 

szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                                

serken 

át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- haza- hozzá- ide- körül- körbe- közbe- közé-

mögé- mellé- neki- oda- rá- tova- tovább- utána-                                         

sertepertél 

által- át- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- félre- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- ki- körül- körbe-

közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább-

utána- végig- vissza-                                                                                        

sétafikál 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-       

sétál 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- 

rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                

settenkedik 
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alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- tova- tovább- utána-

végig- vissza-                                                                                                  

siet 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- 

szembe- szerte- tova- tovább- újra- utána- végig- vissza-                                    

siklik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végig- vissza-                                                                                                                                

sírül  

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- tönkre- újjá- után- 

utána- végbe- végig- vissza                                                                                             

slattyog 

alá- által- át- be- belé- benn- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- utána- végig- vissza-    

slisszol 

alá- át- be- el- elé- elő- előre- fel- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- le- mögé-

mellé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- utána- vissza-                                              

somfordál 

alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- széjjel- 

szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                  

sompolyog 

által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- tova- tovább- utána- végig- 

vissza-                                                                                                                     

sodor 

alá- alább- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- 1elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- 

szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                          

sodródik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-        

somfordál 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- 

hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- újjá- újra- utána- végbe-

végig- vissza-                                                                                                             

sorakozik 

alá- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- körül- körbe-

külön- le- mögé- mellé- oda- szembe- tovább- újra- utána- végig-                         
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sorol  

át- be- elé- eléje- előre- hátra- ide- közé- mögé- mellé- vissza-                                   

söpör 

át- el- előre- haza- ide- keresztül- mögé- mellé- neki- oda- utána- végig-                

spurizik 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre-fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- szét- tova- utána- végig- vissza-  

sudamlik  

alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- 

ide- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte-

szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                        

suhan 

alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte-szét- tova- tovább- túl- 

utána- vissza- végig-                                                                                                    

surran 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- 

ki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                                                                                                          

suttyan 

alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- 

széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- utána- vissza- végig- 

sündörög 

alá- át- be- el- elé- elő- előre-fel- félre- fölé -hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- 

közbe- közé- mögé- mellé- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza- 

süllyed 

alá- alább- be- belé- el- hátra- hozzá- ide- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- túl- utána-

végig-                                                                                                                   

süpped 

alá- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félbe- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- körül- 

körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rajta- széjjel- tova- tovább- újra- utána-   

sürög 

által- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- 

szembe- tele- tova- tovább- újra- utána- végig- vissza-                                               

süvít 

által- át- el- elő- keresztül- körbe- tova- utána- végig- vissza-                              

suvad 

alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- tova- tovább- 

újra- utána- végig-                                                                                                      

 

Szabadul 

be- el- elé- eléje- haza- ide- ki- közé- neki- oda- rá- utána-                                          

szaggat 

át- el- haza- keresztül- körbe- közé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig-            

száguld 
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alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- 

rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-         

szakad 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- 

le- mögé- neki- oda- rá- tova- tovább- utána-                                                           

szalad 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- 

szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                  

szaladgál 

által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- 

szerte- szét- tova- tovább- tönkre- utána- végig- vissza-                                     

száll 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide-

keresztül- ki- körül- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte- szét- tova-

tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                            

szálldos 

által- belé- egybe- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- keresztül- 

körül- körbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- össze- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább-

utána- végig- vissza-                                                                            

szállít 

át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- ide- keresztül- ki- körül- körbe-

közé- külön- le- mögé- oda- tova- tovább- után- utána- végig- vissza-               

szállingózik 

alá- át- be- el- elő- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- oda-

széjjel- szembe- szerte- szét- tova- utána- vissza-                                               

szállong 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újjá- újra- utána- végig- vissza-                                                                                                                          

szaltózik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- újjá- újra- utána-

végig- vissza-                                                                                                           

szánkázik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-    

szárnyal 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újjá- újra- utána- végig- vissza-   

szédül 

alá- be- hátra- haza- helyre- ide- ki- körbe- le- mellé- neki- tova- tovább- utána- végig- 
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szédeleg 

alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utána- 

végig-vissza-                                                                                                        

szedelőzködik 

el- fel- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- neki- össze- tova- utána-                    

szel 

által- át- keresztül- végig-                                                                                  

széled 

el- neki- szerte- szét- tova-                                                                              

szeledál 

alá- által- át- belé- el- elé- eléje- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- körbe-

közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- össze- szerte- tova- tovább- utána- végig-   

szelel  

át- be- el- ide- ki- neki- oda- tova- utána- végig-                                                

szemtelenkedik 

át- be- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- ki- körül- mögé- mellé- 

oda- utána- vissza-                                                                                               

szimatol 

be- haza- keresztül- körül- körbe- oda- széjjel- szerte- utána- végig-                   

szivárog 

át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- 

közé- mögé- mellé- utána- vissza-                                                                             

szívódik 

alá- át- be- belé- fel- keresztül- ki- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- tele- túl- utána- vissza-    

szomszédol 

által- át- el- fel- ide- ki- körül- körbe- össze- szerte- utána- végig-                                 

szóródik 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe-közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- oda- össze- rá- rajta- 

széjjel- szét- szerte- tele- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                               

szökdécsel 

alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé-

följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- 

mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- 

újra- utána- végig- vissza-                                                                                                 

szökell 

által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- meg- mögé- mellé- neki- 

oda-össze- rá- rajta- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újjá- újra- utána- végig- vissza-  

szökik 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- 

keresztül- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-

szökken  

alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- 

széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                            
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szöktet 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-   

szuszog 

át- be- el- elé- elő- előre- fel- hátra- helyre- ide- keresztül- körül- közé- mögé- neki- oda- 

szembe- tova- utána- végig- vissza-                                                                                             

 

Tágul 

el-                                                                                                                                    

takarodik 

alá- be- el- elé- félre- hátra- haza- helyre- ki- közé- le- mögé- oda- tova- utána- vissza- 

taknyol  

alá- át- el- elé- eléje- elő- hátra- ide- keresztül- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- végig- 

talál 

be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- 

közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- tova- tovább- túl- végig- vissza-                                                                                               

talpal 

agyon- alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé-

följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- 

mögé- mellé- neki-  oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig-

vissza-                                                                                                               

támad 

alá- át- be- belé- elé- eléje- ellen- előre- fölé- följebb- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körbe-

közbe- közé- külön- le- meg- mögé- neki- oda- rá- szembe- tova- tovább- újra- utána- végig-

vissza-                                                                                                      

támolyog 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- 

széjjel- szembe- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- vissza-                  

táncol 

által- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- 

széjjel- szembe- tele- tova- tovább- utána- végbe- végig- vissza-  

táncikál 

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- újjá- újra- utána-

végig- vissza-                                                                                                                   

tántorog 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végbe- végig- vissza-     

tántorodik 

alá- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá-

ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- széjjel- 

tele- tova- végig- vissza-                                                                                                   
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tanyázik 

el- elé- eléje- ide- le- mellé- oda-                                                                                        

tápászkodik 

fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- utána- vissza-    

tapos 

belé- el- elő- fel- ki- körbe- közé- le- meg- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- szét- tovább- 

tönkre-vissza-                                                                                                       

taszítódik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- külön- le- meg-

mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- tönkre-

újjá- újra- utána- végbe- végig- vissza-                                                      

távolodik 

el- tovább-                                                                                                        

távolugrik                                                                                                        

távozik 

alá- el- hátra- haza- oda-                                                                                    

téblábol 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- rajta- széjjel- szerte- tova- túl- utána- végig- vissza-                

tekereg 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-        

települ 

át- be- el- fel- följebb- hátra- haza- ide- ki- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- 

szerte- szét-  vissza-                                                                                            

ténfereg 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- 

rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-             

tép 

át- be- el- elé- előre- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- mellé- oda- tova-   

tér 

által- át- be- el- haza- hozzá- ki- le- meg- vissza-                                            

térdel 

alá- elé- fel- ide- le- mögé- mellé- rá-                                                                             

terel 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végbe- végig- vissza- 

terelődik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- újra- utána- végig- vissza-   
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terem 

elé- elő- de- oda-                                                                                                              

térít 

át- be- egybe- el- elé- eléje- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körbe-

külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- tova- tovább- vissza-                                   

terjed 

alá- át- el- ide- ki- körbe- szét- tova- tovább- túl- végig-                                         

terjeng 

át- el- elő- fel- fölé- följebb- hátra- ide- keresztül- körül- közé- külön- mögé- mellé- oda- rajta- 

széjjel- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végig-                                         

terül 

alá- át- el- elé- eléje- előre- följebb- ki- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szerte- tova- 

tovább- utána- végig-                                                                                              

térül 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- 

körbe- le- meg- mellé- oda- rá- szerte- tova- tovább- túl- utána- vissza-  

térül-fordul                      

téved 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- közbe- 

közé- le- mögé- mellé- oda- rá- vissza-                                                                            

tévelyedik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- tova- utána- vissza-                     

tévelyeg 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- 

rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-     

tipeg 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-    

tipor                                                                                                      

belé- félre- keresztül- ketté- körül- közé- le- meg- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szét- tova- 

tovább- tönkre- újra- utána- végig-                                                                                       

tipródik 

alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- 

szembe- szerte- szét- tova- túl- újra- utána- végig- vissza-                                       

tűnik 

alá- által- át- el- elé- eléje- elő- fel- fölé- följebb- hozzá- ide- le- mögé- mellé- széjjel- szembe- 

szerte- tova- tovább-                                                                                                     

tódul 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide-2keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-   

tol 
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alá- által- át- be-  belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- külön- le- meg- 

mögé-mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- 

tönkre-újra- utána- végig- vissza-                                                                                                       

tolakszik 

alá- által- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá-

ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- utána- végig-

vissza-                                                                                                                                     

tolat 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- 

rá- széjjel- szembe- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                               

tolong 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- 

rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- újra- utána- végig- vissza-            

tolul 

alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- szembe- szét- tova- tovább- túl- újjá- után- utána- végig- vissza-    

topog 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- újjá- újra- utána- végig-

vissza-                                                                                                             

toporzékol 

be- belé- el- elé- eléje- elő- fel- félre- felül- fölé- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe- közé-

le- mögé- mellé- neki- oda- össze- szembe- szerte- tovább- utána- végig- vissza-    

toppan 

be- elé- eléje- haza- ide- mögé-                                         

torpan 

meg- mögé-                                                                                     

totyog 

alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- 

körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- utána- végig- vissza- 

tottyan 

alá- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe-

utána- végig- vissza-                                                                                                

tör 

át- be- eléje- elő- előre- fel- ide- keresztül- ki- rá-                                                   

törekedik 

alá- által- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- 

széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-          

törtet 
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által- át- be- elé- eléje- előre- fel- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le-

mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza- 

trappol 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- újra- utána-

végbe- végig- vissza-                                                                         

túrázik 

el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé-

közre- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-      

tülekedik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- újra- utána- végig- vissza-   

türemkedik 

alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- túl- 

tönkre-újra- után- utána- végig-                                                                                              

 

 

 

Ugrik 

alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- 

tova- tovább- túl- utána- vissza-                                                                                 

ugrándozik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- 

haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- újjá- újra- utána-

végig- vissza-                                                                                                       

ugrózik 

által- át- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- 

ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- 

szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- után- utána- végig- vissza-                     

úszik  

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-

oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végbe- végig-

vissza-                                                                                                                                

utazik  

által- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- haza- ide- keresztül- ki- körül- körbe- le- mögé- oda- össze- 

tova- tovább-túl- utána- végig- vissza-                                                                  

utolér                                                                                                                             

 

Üget  

által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                                                                                      
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ül  

át- be- el- elé- eléje- előre- fel- félre- följebb- hátra- hozzá- ide- körbe- közé- le- mögé- mellé- 

oda- rá- széjjel- szét- vissza-                                                                                                  

üldöz 

át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé-

le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- 

újra- utána- végig- vissza-                                                                      

üt 

be- 

el-                                                                                                                                         

űz 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- 

ide- keresztül- ki- körbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- rá- szerte- tova- tovább- utána- 

végig-vissza-                                                                                                                        

Vág 

alá- át- be- elé- eléje- előre- följebb- keresztül- ki- neki- 

vágódik 

alá- át- be- el- elé- eléje- ellene- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- 

ki- közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- végig-                                               

vágtat   

által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- 

ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- 

válik 

ki- külön- le- meg- széjjel-  

vált 

át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- oda- szembe- utána- vissza-                                                                                                                                                   

vándorol 

által- át- be- el- haza- ide- keresztül- ki- körül- körbe- oda- szerte- tova- tovább- végig- vissza-

vánszorog 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- 

rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-        

vegyül  

belé- egybe- el- közé- össze-                                                                                          

verekszik 

át- be- belé- el- elé- fel- fölé- följebb- hátra- haza- ide- keresztül- ki- körül- közé- mögé- mellé- 

oda- tova-                                                                                                                   

vergődik 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- tovább- túl- utána- 

végig- vissza-                                                                                                                    

verődik 

át- be- belé- egybe- elé- eléje- helyre- ide- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- 

széjjel- szét-                                                                                                                      

veselkedik 

alá- által- belé- eléje- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- keresztül- közbe- közé- mögé- mellé- 

neki- oda- össze-                                                                                                               
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veszelődik 

át- belé- egybe- el- elé- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- 

ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- tova- utána- végig-

vissza-                                                                                                                                  

vetődik 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- utána- végig- vissza-                                                                                                                                                                       

vezet 

át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe-

mögé- mellé- neki- oda- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                      

viharzik 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- túl- 

utána- végig- vissza-                                                                                                      

viháncol 

alá- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide-  keresztül- ki- körül- körbe- közbe- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- 

rajta- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig-                                                

virgonckodik  

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- külön- le- mögé- mellé- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- vissza- 

visz 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá-

keresztül- ki- körül- körbe- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- tovább- utána- vissza-                                                                                                                                                                         

vitorlázik  

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza-

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-

össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végig- vissza-  

vonatozik 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- haza- hozzá-

ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- 

szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                       

vonszol 

alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- tova- 

tovább- utána- végig- vissza-                                                                                   

vontat  

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- tova- tovább- túl- 

utána- végig- vissza-                                                                                            

vonul 

által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körbe- külön- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- 

vissza-                                                                                                                        

vonulgat 
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át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre-hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körbe- közé-

külön- le- mögé- mellé- neki- oda- szét- tova- tovább- utána- végig- vissza-              

 

Záporoz    

belé- elé- eléje- elő- el- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- 

körbe- közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- össze- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- 

tovább- végig- vissza-                                                                                                   

zárkózik 

fel- mellé-                                                                                                                      

zavar 

alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá-ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- neki- oda- széjjel- szerte- tovább- utána-

végig- vissza-                                                                                                              

zavarog                                                                                                                   

össze- tovább-                                                                                                                    

zarándokol 

át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- 

körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- neki- oda- össze- szembe- tova- tovább- utána-

végig- vissza-                                                                                                               

zargat 

alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- neki- oda- rá- széjjel- 

szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-                                             

zúdul 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- 

ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mellé- neki- oda- rá- szembe- szerte- szét- tova- tovább- 

utána- végig- vissza-                                                                                                    

zúg 

alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rajta- széjjel- 

szembe- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                                  

zuhan  

alá- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hátra- helyre- ide- keresztül- ki- közé- le- mögé-

mellé- neki- oda- rá- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                             

zuhog 

alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- 

hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- 

széjjel- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- tönkre- újra- utána- végig- vissza-          

zökken        

alá- által- át- elé- eléje- félre- följebb- hátra- helyre- ide- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- 

tovább- utána- vissza-                                                                                                 

zötyög 

alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- 

helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- 

szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                           

zöttyen 
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alá- által- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- félre- hátra- helyre- ide- keresztül- ketté- közbe- 

közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- szerte- tova- túl- utána- végig- vissza- 

 

ZSuppol 

alá- által- be- belé- egybe- el- elé- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- 

keresztül- ki- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szét- tova- tovább- utána-

vissza-                                                                                                                     

zsuppolódik 

agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- 

hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- 

neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-    

 

(egyelőre/részemről) vége 

 

* 

Czakó Gábor megjegyzései 

 

Beavatás a magyar észjárásba és Beljebb a magyar észjárásba c. könyveimben közzétettem 

néhány szógyűjteményemet: a beszélést, evést, helyváltoztatást és egyebeket jelentő igéinkről a 

Tejút neveiről, vagy a meghalás módozatait jelentő kifejezéseinkről. A Kedves Olvasók lelkesen 

fogadták ezeket, és kiegészítéseket küldtek. Így a helyváltoztatást jelentő igéink kezdeti, 1151-es 

száma hamarosan megközelítette az 1500-at, noha már kezdetben is sokszorosan fölülmúlta 

európai nyelvtársaink hasonló szavainak csapatait. Állítólag. 

Pihengettem babéromon, amikor egyszer csak megérkezett Pogány István gyűjtése. Pogány úr 

egyszerűen nagyszerű módszerhez nyúlt: az alapigékhez hozzávette azokat az igeirányítókat, 

amelyek kapcsolódni szoktak hozzájuk, és alaposan átmozgatták őket. Így az alapsereg először 

kb. harmadára csökkent – ha jól számolom: 512 az önmagukban is mozgást jelentők száma – 

majd megsokszorozódott, sőt, bevonultak a hadba azok a helyváltoztatást nem jelentők is, 

amelyeket irányítójuk ide küldött: kiáll (a sorból), átnéz, benéz – ’meglátogat’ stb. 

Ily módon 14760, azaz tizennégyezer hétszázhatvan helyváltoztatást jelentő magyar igeszót 

szedett össze! Mégpedig az eredeti szigorításokkal: mellőzte a nyilvánvalóan idegen eredetűeket 

és az eszközzel történő mozgásokat pl. szánkózik. 

Le merem fogadni, hogy ez toronymagas világcsúcs.  

Pogány úr módszerét kipróbálhatnánk valamennyi igénken, és képet kapnánk a beszélés, az evés, 

az ivás, továbbá más fontos, sőt a mellékes emberi cselekvések kifejezésének egyedülálló 

gazdagságáról. Káprázna a szemünk az olykor több ezres szóseregek láttán, melyek az adott 

jelenség elképesztő bőséggel árnyalt kifejezését teszik lehetővé. 

Mi az oka és az értelme ennek a pazar szóvagyonnak? 

Az oka először a gyökrend, ami a szavakat rokon családokba szervezi. Másodszor a toldalékolás, 

ami a családok körét tovább bővíti. Harmadszor a szófajok könnyed egymásba alakulása, 

esetünkben a névszók igésítése. Negyedszer az igeirányítók léte, különleges sokasága és az 

általuk újabbnál újabb jelentéskörökbe irányított szavak sokasága. 

Mi az értelme? A fölsorolt négy ok együttműködése megsokszorozza a szavak közi kölcsönös 

áthatásokat, s fölerősíti az egyikben-másikban szerénykedő lehetőséget. Divatos görög szóval 

szünergiának, magyarosan szinergiának hívjuk a jelenséget. Sport példával élve: ha tizenegy jó 

focistát összesorsolnak a sárga mezesek közé, szinte biztosan kikapnak a zöldektől, akik 
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egyénileg lehetnek gyöngébbek, de régóta egy csapatban játszanak. Ugyanígy a család is erősebb 

szerkezet két fölnőtt és pár gyerek alkalmi együttesénél, a sereg is a hordánál, és így tovább.  

A csapat, az együtthatás páratlan tüneménye folytán a magyar nyelvben hatalmas jelentésmezők 

képződnek, melyek önmagukban is csodálnivalók: ennyi és annyi száz vagy ezer rokon jelentés! 

És mindegyik hozza a maga utalásait, áthallásait, rímeit, leginkább: képeit. Igen, az igeirányítós 

alakban kiélesedik az eredeti jelentés képe. 

A szemlélendők rétjén méla virágnak véljük ’néz’ igéket. Talán az is, egészen addig, amíg harcos 

kapcsolatra lépve ’szembenéz’ nem lesz belőle, vagy növényi röghöz kötöttségére ráunva el nem 

határozza, hogy ’átnéz’ mozgásképtelen barátjához, a’rándul’-hoz. Már éppen ’benézne’ hozzá, 

hanem addigra barátja ’átrándul’ ’térül-fordul’-hoz, akit szinte sehol sem lehet ’megkapni’, mert 

örökké tekereg – nem egyhelyben!  

Ha létezne egy teljes mértékben fogalmi nyelv, abban nem fordulhatna elő ilyesmi, mivel a 

különböző fogalmak kioltják egymást, és a mondatban zavar támad. A magyar képi nyelv. A 

képek – miként a természetben természetes – megférnek egymással, sőt, színezik, gazdagítják a 

mondanivalót. 

A jelentésmezők hitetlenül gazdag televényében itt-ott kis erek, tavacskák villognak, tele millió 

élőlénnyel, melyek között kedvükre viribölhetnek a költők és mindenféle szószabók a beszélni 

kezdő kisgyermekektől kezdve. 

Ha költőink szavait is számba vennénk, adataink tovább szaporodnának. Rág igénk nem látszik 

helyváltoztatónak, Pogány István sem találta annak, ezért nem vette föl jegyzékébe, pedig azzá 

válik, amikor a lepke kirágja magát bábjából, sőt önmagában is, ha József Attila tollára kerül:  

„egy fáradt alma függ fejem felett, 

a hernyó rágott szívéig szemet,” 

József Attila: 3. Medália 

* 

Lehetetlen szabadulni attól az érzéstől, hogy ekkora és ilyen szervezettségű szóseregek 

kialakulásához évezredek szorgalmas, beleérző élete kell. 

 


