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Melléklet 
 
 
Példák Gárdonyi egyedi szóalkotásaiból 
 
acsarított – A lábamat töretted a vassal! – acsarított Gáspár. 
aléldozunk – Szívünket olykor elszorítja az aggodalom. Aléldozunk. (IR előszó) 
aligocskán – Semmi se bizonyos, csak az a bizonyos, hogy a világban van valami nagy rend, amit mi 
a mi kis eszünkkel aligocskán látunk. (HH 149) 
alkalomszakadtán – S alkalomszakadtán elmondom, hogy a császár mit szól a vállalkozásodra?  
(L 132)  
amerikai bőr – viaszosvászon, Amerikai bőrből való dívánt is vettek, aminek ugyan már 
Bent a házban viaszosvászon a neve, de amerikai bőr szépen hangzik. (K 209) 
átbizserdül – S ahogy olyan édes elmerüléssel néz a szemembe, egyszerre átbizserdül rajtam az 
a gondolat, hogy a leány csak azért kérdez, csak azért … hogy kérdezhessen. (HV 362) 
átfázlalta – Ez a gondolat átfázlalta. (IS 322) 
átnyulladjanak – …rá kell festenie, s hogy ezek a növények a fő figuráján távlatilag átnyulladjanak. (IR 
310) 
baggatta – …s a helyén egy gömböc fekete lány ült, és baggatta a billentyűket. (IR 69)  
bakkantottak – A noviciusok is csak olykor bakkantottak bele az öregek istentiszteletébe… (IS 135) – 
Isten éltesse őket – bakkantott rá Dobó. (E 184) Isten éltessen, öcsém – bakkantott félvállról 
a félszemű. (E 297) 
ballagdáltak – Nem hajtotta a lovakat, csak ahogy maguktól ballagdáltak. (E 62) 
bámító – Eszembe jut, hogy ismertem ifjúkoromban egy barna leányt, egy bámító szépséget. (HH 38) 
becsemcseg – A víz egyre nő. Már a derekam alá is becsemcseg. (L 290) 
belőcslábal – Belőcslábal a házba, bizonyára, hogy a román levelet megírja. (HV 370) 
beókumlálódott – A katona abbahagyja a zörgetést. Hallani, hogy ablakhoz lép. 
Beókumlálódott. (K 203) 
bitolyodva – és a lobogó tetején félre volt bitolyodva az aranyozott keresztecske. (IR 90)  
bócorogtam – Később aztán járkálni is próbáltam. Persze csak bócorogtam az udvaron. (L 173) 
bözsgött – A város bözsgött, mint a rajzó méhkas. (L 62) 
bözsgött-nyüzsgött – …a tarka hadi nép bözsgött-nyüzsgött mindenfelé a vár körül. (E 402) 
bufálta – No meg is bufálta akkor az anyja. (K 8) 
bung – A két kondulás hangja sokáig bung a lépcső alatt. (K 27) 
burrogva – A sátorok erdeje abban a pillanatban ropogva, burrogva elevenedik meg. (E 354) 
bübögött – Mit tudsz? – bübögött az öreg. S végigszemlélt, mint valami lovat. (L 139) 
bühögött – De Jancsi még törülközés közben is sírt, bühögött. Gyűlölettel nézett Timóra. (IS 127) 
csenegtek – Amint lekanyarodtak a Bajuszhegyről, egyenkint csenegtek elő a tevék. (E 471) 
csirinkel – Egyszer csak megint csirinkel a telefon. (SZ 9) 
csombókoltam – A hajamt azonban nem csombókoltam hunosan: rab vagyok. (L 307) 
csomólék – Az öreg kezéből lehullott a csomólék. Csak bámult a portásra, mintha valami 
csodaállat volna. (ÖT 163)  
dédenes-déd – Reggel aztán Üllei józanabbul ítélte meg az ügyet: hiába hát minden 
asszonynak Éva volt a dédenes-déd öreganyja. (K 196) 
dercés kedvű – Zsuzsi álmos volt még és dercés kedvű. (K 149) 
dimberedés-domborodás – De olyan gyönyörű dimberedés-domborodás az egész Svájcban nem volt, 
mint az ő fehér batisztblúzán az a kis dimberedés-domborodás, amely fölé ő azt a rózsát tűzte. (HV 
330) 
dombozva – A templom oldala be van dombozva. (E 318) 
dörzsintett – Újra dörzsintett egy gyújtót, s biccentett. (SZ 23) 
duhhan – Kürtrikkantásra egyszerre eresztik el, s a hosszú, vastag fatörzsök akkorát duhhan a falon, 
hogy a föld is reng belé. (L 221) 
duhogtak – A bástyák és a falak duhogtak, ropogtak. (E 399) 
egynagyságban – Kérdéseinkre eligazítottak bennünket egy szépen faragott kis egyemeletes palota 
felé, amelynek külön kerítése volt, szépfaragatu, mintha liliomok állanának kerítésül szép 
egynagyságban. (81) 
elbócirkált – És az öreg fráter elbócirkált Budán, Pesten, a szegényes külsejű házakba, mintha 
koldulna. (IS 286) 
elfűtötte – A frátert elfűtötte a meleg. (IS 279) 
elképtetően – Elképtetően rendetlen … (IR 205) 
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elmásodott – A piac is elmásodott. (E 528) 
elméltóságosodott – Az arca még inkább elméltóságosodott. (IR 42) 
elócskult – De a szeme szemöldök alá süppedt, kék árnyékkal környezett. Tekintete bágyadt. Ajka 
színtelen. A fején elócskult kendő. A vállán foltos fekete palást. A kámzsája térdén szemetbántóan 
mállott. (IS 347)  
elordul – Kászon elordul. (L 346) 
előhomályozott – Aztán mikor előhomályozott az est, a fáklyák százezre gyulladt ki a földön. (L 337) 
elputtyant – Most már a házasság elputtyant. (IS 270) 
elsavanyult – Fölkelek, és elsavanyult arccal fordulok a bárónéhoz: (HV 175) 
elunakodott – Délfelé aztán mégis elunakodott: felöltötte a bundát és kiment a levegőre. (ÖT 62) 

Jancsi elunakodott. (IS 45) 
emberfértényire – Mikor már emberfértényire bővült a nyílás, az aga átléptette miklóst. (E 488) 
érezkedni – Gergely kezdett rútul érezkedni a bilincsekben. (E 103) 
eszelkedtünk – Akkor eszelkedtünk, hogy csakugyan illetlenség lett volna… (L 24) 
eszüdök – De egyszercsak arra eszüdök, hogy megint a sátort bámulom. (L 40) 
evőgelődött – Csak Flóriánné evőgelődött vidáman. Még a pohárból is boldog csemcsegéssel 
ivott. (K 126) 
fájonghatott – S az ő szíve dobogása effélékben fájonghatott. (SZ 60) 
fanyalon – Bocsánat – mondom fanyalon –, hogy ingben fogadom az urakat. (HV 242)  
fázlalta – A hideg kékre fázlalta Jancsinak a kezét, és pirosra az orrocskáját. (IS 7) 
fázlódtam – Fázlódtam és szemlélődtem. (SZ 15) 
felgyürintettem – Én is ledobtam a kabátomat, és felgyürintettem az ingem ujját. (HV 33) 
felholdazta – Akkor hát megegyeztünk. Miért haboz? Mi tartja vissza a nyilatkozástól? Elvesz? | És 
felholdazta a szemöldökét. (HV 39, Fánika mondja, a boltoslány) 
felbajuszosodnak – Pedig hát árván maradnak azok akkor is, mikor már felbajuszosodnak. (HV 160) 
fellegző – A kocsiúton fellegző meleg por terjengett. (E 308) 
felóriásulva – Az árnyékuk felóriásulva mozgott gyászosan a bástyafalon. (E 416) 
félrelettyen – … a szakállas török keze eltörik, félrelettyen. (E 427) 
fennelgett – Fennelgett. Fitogtatta, hogy ő már nem olyan semmi ember, mint amilyennek nézték. (E 
161) De hát a fennelgés is ragadós betegség. Megszítta a cigarettáját és tovább fennelgett. (SZ 143) 
fufnyázott – Orrhangon fufnyázott, s valami fitymálást éreztem mindig a hangjában. (L 166) 

Te vagy-e, Zéta? – fufnyázott rám vígan a táltos. (L 180) 
Mi a babona? – fufnyázott vállat vonva, – te keresztény vagy: neked babona a mi hitünk. 
Mi hun vallásuak vagyunk: nekünk a babona a ti hitetek. (L 232) 

furcsádon-furcsa – Magad szégyenítetted meg magadat, jó leány. Furcsádon-furcsa, hogy kérdőre 
vonsz engem, mint valami bíró. (L 315) 
furcsította – Hogy a koma (a francia professzor) szmokingban jött el, ez még inkább 
furcsította az öregúr atilláját és egyéb ódonságait. (ÖT 13) 
fúvigálva – S ahogy ott ült keresztbe vetett lábbal, vígan fúvigálva a cigarettafüstöt, az ajtóban 
egyszerre csak megjelent Ó Péter, s mögötte tárt szemmel a mindenes apáca. (IR 65)  
fütyüldözése – S ha magamban voltam, a külső zaj is bántott. Különösen a hajók fütyüldözése. (HV 
201) 
gondolatszökemlésen – Nem tudok – felelte Dobó, elmosolyodva ezen a gondolatszökemlésen. (E 19) 
habricált – Süsse meg a móringját! – habricált Átilla. (K 92) 
háhogó – A penész egye meg azt a háhogó Szilágyit! (HV 247) 
hákogta – Ilyen hurut – hákogta a fejét csóválva –, mikor hideg sincsen… (IS 281) 
hamarintok – Még teát is hamarintok neki. (HV 175) 
hamarol – Kérdezte, hogy az ággyal meg vagyok-e elégedve, és hogy jó lesz-e, ha tojásrántottát 
hamarol vacsorára. (HV 236) 
hedergették – A vitézek a bajuszukat pödörgették. A lányok a szoknyájukat hedergették. (E 21)  
hibásolni – Ahogy ő tudta hibásolni a minisztereket, királyokat és a generálisokat, 
no meg a polgármestereket, káprázó szemmel hallgatták. (K 212) 
hozzágyeszölte – Nevettek. A testőr hozzágyeszölte a hátát a sátoroszlophoz, mint a disznó. (L 235) 
homályzott – Már akkor homályzott az est. (ÁE 196) 
höppentett – Egy-két szót legfeljebb – höppentett Zsuzsi –, folyamatosan nem. (K 93) 
hörgött-hortyogott – S hörgött-hortyogott, tombolt, mint az állat. (K 174) 
hörkinti – Nincsenek – hörkinti szinte bosszúsan –, régimódi, értéktelen gyűrűk voltak. (IR 115) 
időzgél – Én már meg is haltam, Csaba. Csak épp hogy egy kis szusz még bennem időzgél, mint az 
összelaffadt hólyagban. (IR 201) 
illadozik – A konyhából jóízű pecsenyeszag illadozik ki az ajtón. (IS 50) 
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ityergélt-pityergélt – Leült a legalsó lépcsőre, és ott ityergélt-pityergélt. (K 146) 
jegyelték – Rudakra tűzött lókoponyák jegyelték minden sátoron, hogy ott pap lakik. (L 177) 
karajlottak – A sátorok azon a helyen U-alakban karajlottak meg. (E 102) 
karingóztak – A levegőben legyek karingóztak. (IS 253) 
kibandalogtam – Kibandalogtam a palotából. (L 137) 
kibőgdözött – S a cérnahangok közül kibőgdözött olykor egy nazális férfihang – a kántor hangja. (HV 
359) 
kecegése – Nem hallatszott más a szobában, csak az orvos órájának a kecegése. (ÁE 246) 
kénytelenkedik – Csak a pénzszerzés vágya tartja a kövek közt a férfit, s a nő és család vele 
kénytelenkedik. De a városi világ csak olyan az embernek, mint az aranyhalnak a vízvezeték i víz. (HH 
219)  
képedezett – Zsuzsi nem gondolt volna vele, de hogy a fiú úgy képedezett, megenyhült iránta. (K 32) 
kiektett-baktatott – De Cecey már nem hallgatott rájuk. Kiektett-baktatott a szobából, és végigkopogott 
a tornácon. (E 17) 
kikepeckelődik – Kikepeckelődik az asszony karjaiból, s ellöki magától. (IS 279, Ábris fráter) 
kigombosodott – A vőnek szinte kigombosodott a szeme. (ÖT 34) 
kilükkent – Negyedóra múlva Ó Péter kilükkent Nóráék házából, és sietve lépkedett haza. (IR 137) 
kimohodzott – A ruhám változtatott-e el, vagy hogy a bajuszom és szakálam az utóbbi hónapokban 
erősen kimohodzott, nem tudom. (L 163) 
kiszégyenkedett – És kiszégyenkedett a konyhából. (L 161, Dsidsia) 
kitépekedett – Akkor Zsuzsi valahogy mégis kitépekedett a kezéből és a lejárathoz ugrott. (K 174) 
kivigyázott – De neki mindent meg kellett tapasztalnia. A kettős trónszéket is egy kivigyázott 
pillanatban nagykedvvel megülte, s megsimogatta. (IS 33) 
komolyítja – Az ókapu fölött álló torony komolyítja leginkább. (E 416) 
kopozott – Bocsánat, hogy ilyen korán zavarom magukat – mondta a cselédnek, aki négy kappant 
kopozott az ajtó előtt… (IR 283) 
közeles-közelről – Látni akarta a királykisasszonyt közelről, közeles-közelről, szemtől szembe … (IS 
56) 
közelgették – A nagy fekete ágyúgolyók a tornyot közelhették. (E 501) 
kutyorodik – A nyírfa alá három félmeztelen papi zenész kutyorodik. (L 241) 
különösöltem – Mariskának az áldozatát mégis különösöltem kissé. (HH 208) 
lábbogott – Az arca sápadt volt. A szeme könnyben lábbogott. (ÁE 215) 
lappangva – Este meg két férfi tért haza – lappangva, fülelve, óvatosan. (E 63) 
lehedezve – Csaba tiprongva, lehedezve várta a Metropol válaszát… (IR 341) 
lehelődzik – Megáll, lehelődzik. Felmenjen-e? (K 26) 
lehintéssel – Megengedi bátyám, hogy estig itt pihenjek? – kérdezte a víz után szakadó lehintéssel. (E 
14) 
letop – De a zablarángatásra csak letop megint és ficánkol, ugrándozik, rendbe igazodik. (L 78)  
langyalták – A levegőt az első tavaszi sugarak langyalták át. (ÖT 145) 
lassálkodik – Időnkint egy ökrös szekér lassálkodik el a bolt előtt. (HV 263) 
legfincározóbb – A legfincározóbb természetű lányok is, ha valamit sértőnek éreznek, egyszerre úgy 
néznek, elnyílt szemmel, pillantástalan nézéssel, hogy rezeg belé a szemük bogara. (IR 40) 
lehedeztem – Én csak lehedeztem. Nem tudtam: mit feleljek? (L 147) 
lehelődzött – Hol vannak a delik? – lehelődzött aggodalmasan. (E 266) 
lehintéssel – Megengedi bátyám, hogy estig itt pihenjek? – kérdezte a víz után szakadó lehintéssel. (E 
14) 
lépikélt – Mosolygó arccal, szemérmes szemmel lépikélt be, s a karácsonyfát némán az asztal 
közepére állította. (HV 11) 
lettyegett – A vonat fütyölt, és enyhébben lettyegett. (IR 159) 
lettyent – A cigánynak egyszerre alázatossá lettyent a dereka. (E 48) 
lityi-lotyi – Sétálok tovább, s mosolygom Ágnest: Várja az öreganyja, várom én is: és ő lityi-lotyi, 
ottfeledkezik. (HV 127) 
lohajtott – S tovább lohajtott. (IS 46) 
lónyomdékokkal – Csupán egy lónyomdékokkal fölhányt térség széleslett a két palota között. (L 79) 
lökkent – Egy kisfejű legénynek a feje lökkent végre elő a nyíláson. (IR 103) 
lükken – Egyvérbeborult frank lovas lükken reám. A buzogányomat a mellének sujtom. Lefordul. 
A lova nekitorlódott az enyémnek. Azt is főbeütöm. A portól nem látok már. De hallom a visszahívó 
kürtölést. Eldöbbenek. Rántom a lovam zabláját. A sűrűség nagy. Megfordulni nem lehet. Az idegen 
lovasság nyom bennünket visszafelé. (L 263) 
lükögve – A szívem lükögve vert. (L 44) A szíve lükögött. (IS 17) 
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madaram-badaram – Ne sírj no, kis madaram-badaram … pintyem-pontyom … (K 148) 
málészkodtak – A tetőkön és fákon vidám gyerekek ültek és málészkodtak. (E 161) 
megélemítette – Nem a gorillát értem, méltóságos uram – mentegetődztem alázatos szemmel –, Isten 
lelkét értem, amely az első embert megélemítette. (SZ 57)  
megeszelte – Tulipán, hogy megeszelte az asszony nyugtalanságát, kihuzakodott. (E 85) 
meggyihikelte – Meggyihikelte a lovakat, s tovább beszélt. (IS 9) 
meglippent – A kórházból egy fiatal apáca lépett ki. A barátok láttára alázatosan meglippent, s szemét 
lesütve jelentette, hogy a beteghez be lehet menni. (IS 152) 
megmátyásodott – A megmátyásodott Matyi rákszínvörös képpel állított be, és Mekcseyre pislogott. (E 
237) 
megrendesedett – A Csillag megint nekiiramodott kissé, de aztán csakhamar megrendesedett. (HV 
231) 
megrökken – Egyszercsak egy nagy tüzes-béka kiugrik az egyik bokor alól. A királylány megrökken. 
(IS 39) 
megsiramlott – Ebben a pillanatban megsiramlott a csengő. (IS 371) 
megtakarult – A vendég, ha rövid időre érkezett, már rágyújtott a maga szivarjára, mikorra én 
megtértem, és így egy britannika megtakarult. (HV 34) 
megügyítettem – Már Pesten megügyítettem, hogy a szeme többet áll rajtam, mint kellene. (SZ 53) 
Csaba egy oldaltekintésben megügyítette a németet. (IR 167) 
megzünükölte – Csaba megzünükölte a hegedűt. (IR 202) 
mentekezett – Egy szó nem sok, annyit se mentekezett. (IR 243) 
morgadozva – Azonban az erdész szavára megcsillapodik, s morgadozva vonul vissza az óljába. (HV 
247) 
mötyögött – Flóriánné azonban vígan mötyögött tovább, mintha valami mulatságos  
anekdotával kedveskedne a társaságnak. (K 129) 
múlt – Fölkelt és elcammogott. Tova múlt a sátorok között. (E 113) 
noszított – Bizonyosan jót írt pedig – vélekedett megelégedéssel –, mert nem noszított, hogy siessek. 
(E 15) 
nyigett-nyögött – Az asszonyka nyigett-nyögött, didergett. (SZ 13) 
nyihálta – Meglásd – nyihálta – megkeserülöd ezt! (L 123) 
nyikácsolta – Ne engedjen! – nyikácsolta, hogy be kellett fognom a száját. (IR 131)  
nyillantja – Hátha megfordul, és rám nyillantja az ajtót épp a legkritikusabb pillanatban. (HV 26) 
nyuladt – A raj néha akkora karajba nyuladt, hogy a két végét nem lehetett látni. (L 195) 
nyúlászkodik – Íme a gyerek a turbánon ragyogó gyémántcsillagért nyúlászkodik. (E 163) 
nyügdöste – Hát csak magában sápadozott, szorongatta az öklét, nyügdöste a mérgét, hánykódott az 
ágyán. (IS 361) 
nyünyükölt-nyanyákolt – A hegedű tovább nyünyükölt-nyanyákolt. (IR 202) 
nyüzsög-bözsög – Milliónyi hangya nyüzsög-bözsög a hegyeken és völgyeken, s összesűrüdik 
a Rajna előtt. (L 218) 
odacsörömbékelt – A pap letette a fakanalat és odacsörömbékelt Gáspár mellé. (E 28) 
odakutyorodik – A dervis odakutyorodik. (E 220) 
páhog – Lecsapja a gyolcs-sapkát maga mellé a földre, és páhog. (IS 50) 
pillintve – Pergő nyelvvel beszélt, mosolygó szemmel pillintve olykor a barát arcára. (IS 198, Klára 
nővér) 
pirregesse – Átilla megmutatta: hogyan csucsorítsa az ajkát, s hogyan pirregesse. (K 60) 
pökedezett – A kertész ott állt. Várakozón nézett az arcomba, s nyugodtan pökedezett a pipája mellől. 
(HV 313) 
puszikálódott – S pláne, ha búcsúzkodásaikban meg is puszikálódott valamelyik vele. (K 9) 
ráeszüdött – Dobó csakhamar ráeszüdött, hogy a törökök éjjeli ostromlármája csak arravaló, hogy 
elvonja a figyelmet a fa-töltéstől. (E 511) 

Sok könnyes töprengés után ráeszüdtem, hogy zörgetnem kell. (HV 46) 
rájegesült – A főasszony szeme szinte rájegesült. (IR 72) 
rápillintett – De még Margit is – szíve nagy megrezzenésére – rápillintett egyszer. (IS 153) 
rázonkodnak – Némelyek nyöszörögnek, mások rázonkodnak, fogukat csikorgatják. (E 432) 
rászemlélődtem – Közben Emőkére is rászemlélődtem. (L 69) 
rebegdélte – Előre mosolygott, és már előre rebegdélte. (IR 39) 
rémledezel – Csak ígérd meg nekem, hogy nem rémledezel, hogy okos maradsz, amilyen mindig 
voltál. (ÁE 300) 
respedt – Otthon már aggodalommal várták. A leves dél óta a tűzön respedt. (ÖT 50) 
retyemutyámat – Izsák újra magára szedte a retyemutyámat. (HV 233) 
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rőköltek – Tinók bőgtek, lovak nyerítettek, disznók rőköltek. (IS 279) 
rútalkodik – Valóban, az ő nyakán nem rútalkodik semmi ín. (IR 182) 
sajnákolt – Szegény fiú – sajnákolt –, mily nagy a bánatod! (L 298) 
sajolja – Sajolja még Átillát – gondolta Üllei. (K 189) 
sanyarják – Mert tudd meg, hogy minél több váltságot várnak a rabért, annál nehezebb munkával 
sanyarják. (L 326)  
siedelmes – Föld, deszka és habarcs s amennyi kő csak lehetett a siedelmes munka 
összevisszaságában, került a törésekre. (E 414) 
sirinkelnek – …köszörűsök sirinkelnek és lakatosok kopácsolnak. (E 321) 
sleppezett – Maga az asszony violaszin estiruhában sleppezett idegesen. (ÖT 10) 
sokadozott – A kerengőn sokadozó apácákra pillantott, és röstelkedve mentegetőzött. (IS 217) 
szájanyaliskát – Keskeny Bernát lányát veszi el, Kingát. – Azt a koldust! Azt a szájanyaliskát! Azt 
a …? (IS 150) 
szélsül – Az udvaron vagy három virágágy, tulipánok és szélsül íriszek. (ÁE 195) 
szemérkedett – De hát van itt érdemesebb hölgy is – szemérkedett Ida tétova szemmel a ballon-
keblűre és a kis arcú szobrésznéra vélekedve. (IR 175)  
szimmantja – Nézi: rútul vörös a hús. Szimmantja: az orrocskája elfintorodik. (K 143) 
szimmogva – Ida megnyitotta a kilincset, és szimmogva találgatta: micsoda parfüm szaglik Ellának 
a ruhájából? (IR 63) 
szúrom-bököm – Aztán ott volt Pető Gáspár, egy laposra viaszkolt szúrom-bököm bajszú ember… 
(E 310)  
szuszorászott – Annál inkább szólt azonban a fújtató. Ez hörgött és szuszorászott, mint a beteg mellű 
ember. (AL 15, az orgonáról van szó) 
tassogott – Estefelé hozzám tassogott az öreg. Látta, hogy nem alszom. (L 140) 
tátulok – De én is bámulok, tátulok. (HV 178) 
többültön-többült – Bent többültön-többült a forgáccsal, kénnel, faggyúval, szurokkal töltött hordó. 
(E 519) 
túlságoskodtam – Mégis jogos a megjegyzése, hogy túlságoskodtam. (IR 245) 
turbánzik – Mikor a csoport följebb-följebb hágva ott turbánzik már a romlás előtt, Dobó tüzet kiált. 
(E 501) 
túródzik – … nagy földhányás túródzik a vár délnyugati faláig, vagyis a mostani kapujáig. (E 507) 
ugrosás – Csak a nagy ugrosás látszik… (E 524) 
unakodva – Most azonban, hogy az orvos unakodva hallgatott, kipattant belőle. (IS 181) 
uralgó – Fiául fogadja őt, és világot uralgó hatalmának szárnyát kiterjeszti fölötte. (E 164) 
vállintott – Jakab mosolyogva vállintott. – Kutya csak kutya. (IS 95) 
virongott – S hogy tovább haladtak, még sokáig előtte virongott a képe annak a kis pólyás babának. 
(IR 74) 
vongált – Egy szoptatós dajka vongált egy kékre festett gyermekkocsit a kapuban. (SZ 105) 
zaklatolódzott – Még nem vesszük meg a trombitát? – zaklatolódzott a gyermek. (E 298) 
zenge-zungával – Budán a királyi udvarban éppen különféle követek időztek, görög, bolgár, cseh, 
francia és tatár követek, mikor a had eleje az elnyert zászlókkal és a foglyokkal nagy zenge-zungával 
megérkezett. (IS 368) 
zöldikélt – De az út mellett már zöldikélt a pásztortáska meg a fű. (IS 7) 
 


