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gyab gyakorlásügyelő 
gyaííantéis gyakorlása 
SZ?agya gyakorlásai 
gyagyó gy a k o r l a t 1 

gyagyog 1. gagyog gyakorlat 
gyak 1 

g gyakorlatanyag 
gyak 1* gyaka gyakorlatbavétel 
gyak 3 gyakorlatbér 
gyaka gyakorlathely 
gyakás g y a k o r l a t i 
gyakatlan gyakorlatias 
gyakáz gy ak or 1 a t ias s ág 
gyakáz ás gy ak or l a t i atlaxk 
gyakdos gyakorlatik 
gyakdosás gy a k o r l a t i l a g 
gyakdostatik gyakorlatírás 
gyakdoz gyakorlatiság 
gyakfa gyakorlatismere t i 
gyakint g y a k o r l a t i tér 
gyakogat gyakorlatjavító 
gyakori 

1 gyakorlatlan 
gyakor"" P gy akorlatlanság 
Gyakor gyakorlatminta 
gyakorbeli gy akor 1 a tné I k t i l i s é g 
gyakori gy akor1atóme s te r 
gyakorlás gyakorlatos 
gyakoriság gyakorlatosan 
gyakoritó ige gyakorlatosan 
gyakor ízben gy akorlat oskodás 
gyakor íz romban gy akorlatoskodik 
gy ak or :j á t s s ás i gyakorlatosság 
gyakőrködik gyakorlatost 
gy ak or 1 ad alom gy ak or l a t o z ás 
gy ak or 1and ólag gyakorlatoz ík 
gyakorlás gy akor l a t o z t a t 
gyakorlásbeli gy akorlats zab ály 2 at 
gyakorlásdarab gyak orlatszemlelés 
gyakorlási gyakoriatszerzés 
gyakorlástér g 3? ak o r l a t s z e r z e t t 
gyakorlástudomány gyakor l a t táb or 
gyakorlása gyakorlattér 
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(a) gyakorlat tere 
gyakorlatú 
gyakor lék ojay 
gyakoriét 
gyakorló 
gy ak or l o dalom 
gyakoriódás 
gyakorlódlk 
gyakorló-előadás 
gyakorlóének 
gyakorló főgimnázium 
gyakorlógép 
gyakorlóhely 
gyakorló időszó 
gyakorló ige 
gy ak or 1 ó ín t é a e t 
gyakorlóiskola 
gyakorlóiskolai 
gyakorlógátszraa 
gyakorlóképe sség 
gyakorlókert 
gyakor lók Önyv 
gyakorlólag 
gy ak or 1 ónrunk a 
gyakorlonc 
gy ak or 1 ó t á"b or 
gyakorlótelep 
gyakorlótér 
gyakorlótéri 
gy ak or 1 ó te r üle t 
gy a k o r l o t t 
gyakorlottan 
gyakorlottság 
gyakorlottságaién 
gyakorlottsági 
gy ak or 1 o 11 s ágú 
gyak or1óudvar 
gyakorlóvézető tanár 
gy ak or 1 ó z o n g or a 
Gyakorsa^ * 
gyakornok 
gy ak or n o k c s e r e 

gyakornoki 
gyakornokielölt 
gy ak ornokjelö11 i 
gyakornok kora 
gyakorn okoskodás 
gy ak or n ok o sk odik 
gyakornokság 
gyak or n oks z ob a 
gyakorol 
gyakorolatlan 1. gyakorlatlan' 
gyakorolatlanság 1# gyakor

latlanság 
gyakorolda 
gyakorolgat 
gy ak or oIgató idős2ó 
gyakorolhatás 
gyakor0Ihatatlan 
gyakorolhatatlanság 
gyakorolható 
gyakorolkozík 
gyakorolt 1. gyakorlott 
gyakoroltat 
gy ak or 011 at ás 
gyakor oltáthatás 
gyak o r o l t a t i k 
gyakor o l t a t l a n 
g y a k o r o l t a t o t t 
gyakoroltság 1, gyakorlottság 
gyakorolva kicsinyítő ige 
gyakorozó ige 
gy ak or o 2 t a t ó f n• 
gyakor s ág 
gyakort 
gyakorta 
gyakortabban 1, gyakorién 
gy ak or t ább gy ak or t a. 
gyakortábbi 1, gyakorta! 
gyakor tábbkán 
gyakortábelí 
gyakorta! 
gyakortalán 



gy alt or talán 
gy ak or t a l an s ág 
gyakortán 
gyakortás 
gyakortaság 
gyakorta való 
gy a k o r t i 
gyakorlást 
gyakosJ" 

. Syafcos^ 
gyakós 
gyakósfű 
gyakpont 
gyakran 
gyakranDeli 
gyakranként 
gyakranodik 
gyakrant 
gyakranta 
gyakros 

gyaksakert 
gyaksás 
gyal 
g y a l a b e l i 
gy alár 
gyalárd 1„ gyalár 
gyalásska 
gyaláz1 

gyaláz""" 
gyalázás 
gyalázat 
gyalázatától! 
gyalázatbélyeg 
gyalázatdíj 
gy aláz atemlék 
gyalázatfa 
gy aláz a t f e ké l y 
gyalázat!olt 
gyalázathely 
gyalázata. 

gyalázat;] e l 
gyalázatkő 
gyalázatlan 
gyalázatlanság 
gyalázatlap 
gyalázatooska 
gyalázatos 
gyalázatosan 
gyalázatos írás 
gyaláz atoskodás 
gy a l á z a 10 sk od i k 
gyaláza10 s s ág 
gy a l á z a10 s t e á t r om 
gyalázatosalop 
gyalázatszék 
gyalázatszíilő 
gyalázatteljes 
gyalázatterhes 
gyalázáttétel 
gyaláz atv állás 
gy aláz at von ás 
gyalázgat 
gyalázgatás 
gyalázit 
gyalázítás 
gyalázkodás 
gyalázkodik 
gyalázlólag 
gyalázódás 
gyalázódik 
gyalázó írás 
gyalázója 
gyalázólag 
gyalázta 
gyaláztat 
gyaláztatás 
gyaláztátik 
gyaláztatós 
gyaláztétel 
gyalít 
gyalkos 1. gyilkos 
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gyállás gyalogelőnyös 
gyállott gyalogember 
gyalmásaat gyalogeper 
gyalmos gyalogérdem 
gyalmos tó gyalogerő 
gy almoz gyalogezer 
gyalog gyalogezred 
gyalogagarász gyalogezredbe!! 
gyalogágy gyalogezredes 
gyalogágyú gyalogfa 
gyalogajtó gyalogfegyver 
gyalogáldozat gyalogfegyveres 
gyalogalkalmatosság gyalogfenyő 
gyalogállapot gyalogfenyőbogyó 
gyalogállás gyalogfenyőbokor 
gy alo g a l u l j ár ó gyalogfenyőboróka 
gyalogátjáró gyalogfenyőfa 
gy alo gátke lőhe l y gyalogfenyőfáoska 
gyalogbáb gyalogfenyöfa-erdőcske 
gyalogbejárat gyalogfenyőfamag 
gyalogbejáró gyalogfenyőfa-olaj 
gyalogbércse gyalogfenyőgumi 
gyalogbéres gyalogfenyőgyanta 
gyalogbeszéd gyalogfenyőhamu 
gyalogbetyár gy alo gf e ny Őmag 
gyalogbodza gyalogfenyős 
gy a l ogb odz ab o gy ó gyalogfenyves 
gy a l o gb od z ab ok or gyalogforspont 
gyalogboltos gyalogf őliadn agy 
gyalogborsó gy alo gfus zulyka 
gyalogboszorkány gyalogf ti tár 
gyalogbrigád gyalogfutó 
gyalogbürü gyalogfűz 
gyalogoentrum gyaloggárda 
gyalogcsapás gyaloggenerál 
gyalogcsapat gyalogguzéaly 
gyalogcsata gyalogháború 
gyalogdandár gyaloghad 
gyalogdarabont gyaloghadnagy 
gyalogdob gyaloghadosztály 
gyalogelőny gyaloghadosz tály-par an csnokság 



gyaloghadtest gyalogkövezet 
gyaloghaj ő i y alogközle kedé s 
gyalogháiő gyalogláb 
gyalogharo gy alo glándz sás 
gy alogiiar colás gyaloglás 
gyalogliaroos gyaloglegény 
gyaloghátrány gyalogló 
gyaloghely gyaloglovag 
gyaloghetes gyaloglovas 
gyaloghíd gyaloglóverseny 
gyaloghidacska gyaloglóversenyző 
gyaloghintö gyalogmadár 
gyaloghintóhordó gyalogmalom 
gyaloghintós gyalogmegtámadás 
gyaloghíntózik gyalogmenet 
gyaloghuszár gyalogmérföld 
gyaloghuszárkodik gyalogmotolla 
gyaloginas gyalogmunka 
gyalogisten gyalogművelés 
gyalogjában gyalognap 
gyalogjárás gyalognapszám. 
gyalogjárda gyalognép 
gyalogjáró gyalognevelő 
gy alo gkaland oz ás gyalognyom 
gyalogkapitány gyalognyomás 
gy alogkapitányság gyalogol 
gyalogkáplán gyalogolás 1, gyaloglás 
gyalogkapu gyalogolajfa 
gyalogkard gyalogolajfa-gyökérhéj 
gyalogkatona gyalogoltat 
gyalogkatonai gyalogolvást 
gyalogkatonaság gyalogon 
gyalogkatonáskodik gyalogárányi 
gyalogkatonatiszt gyalogorsó 
gyalogképpen gyalogos 
gy alo gke re ske dő gyalogosan 
gyalogkirándulás gy a l o g o s «~é. tke 1 őhe l y 
gyalogkocsi gyalogosforgalom 
gyalogkólya gyalogoshadosztály 
gyalogkorcsolya gyalogosi 
gyalogkövet gyalogosközlekedés 
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gyalog o sroham gyalogroham 
gyalogost gyalogrokká 
gy alog o ste nge rés z gyalogság 
gyalogosztály gyalogsági 
gyalogor gyalogságtömeg 
gyalogőrállás gyalogsáska 
gyalogorhad gyalogsátán 
gyalogorízet gyalogsátánezred 
gyalogőrsereg gyalogsegédcsapat 
gyalogösvény gyalogsereg 
gyalogösvényke gyalogséta 
gyalogpadló gyalogsor 
gyalogpajzs gyalogsorban 
gyalogpajzsos gyalogsorezred 
gyalogpalankin gyalog s or j áb an 
gyalogpálya gyalogsoros 
gyalogpandűr gyalogsorral 
gyalogparaszt gyalogsövény 
gyalogpárbaj gyalogsport 
gyalogparipa gy alo g s z akmány 
gyalogpaszuly gyalogszállott 
gyalogpattantyűs gyalog szállván 
gyalogpolgár gyalogszámos 
gy alo gp o Igár ság 'gyalogszán 
gyalo g p o l i t i k u s gyalogszánkó 
gyalogposta gyalogszarka 
gyalogpostás gyalogszázad 
gyalogpostásnő gyalogszázados 
gyalog-pótzászlóalj gyalogsze cskavágó 
gyalogpuska gyalogszeder 
gyalogpuskás gyalogszék 
gyalogpusk ás an gyalogszekér 
gyalogra gyalogszekérke 
gyalogregiment gyalogszemmel 
gy alo gr e gimentbelí gyalogszer 
gyalogrendőr gyalogszerben 
gyalogrész gyalogszeres 
gyalogrév gyalogszerrel 
gyalogrévész gyalogszínesz 
gyalogriksa gyalogszobor 
gyalogr©bot gyalogtábor 



gyalogtan 
gyalogtargonca 
gyalogtestőrség 
gy a l o g t i s z t 
gyalogtiszteosfce 
g y a l o g t i s z t i 
gyalogtized.es 
gyalogtorma 
gyalogtorony 
gyalogtöbblet 
gyalogtömeg 
gyalogtövis 
gyalogtúra 
gyalogtyúk 
gyalogul 
gyalogúr 
gyalogút 
gyalogútacska 
gyalogutas 
gyalogutazás 
gyalogutaaó 
gyalogútoa 
gyalogúti 
gyalogútmutató 
gyalogüteg 
gyalogütközet 
gyalogvásár 
gyalogvendég 
gyaiogverseny 
gy alo gve sztés 
gyalogviadal 
gyalogvígéo 
gyalogvillám 
gyalogviola 
gyalogvitéz 
gya3,oi£#iz 
gyalogvole gény 
gyalogzászló 
gyalogzászlóalj 
gyalogzenekar 
gyalom 
gyalomháló 

gyalöBiaali 
gyalompogácsa 
Syaípár 
gyalu ̂ 
Gyalu" 
gyaluágy 
gyaluosisszogás 
gyalucska 
gyaluia 
gyalui aragás 
gyaluiorgács 
gyaluior gác sf orma 
gyaluiorgácsmasní 
gyaluiorgéosos 
gyaluiorgácsszerü 
gy al u f or gatás 
gyalugép 
gyalu gyár 
gyaluhulladék 
gyal u i 
gyalukés 
gyal u l 
gyalulás 
gyalulás!. 
gyalula t 
g y a l u l a t l a n 
gyalulatlanka 
gyalulatlanság 
g y a l u l a t l a n u l 
gyalulgat 
gyalulhatatlan 
gyaluló 
gyalulódik 
gyalulőfogazás 
gyalulóláda 
gyalulőműhely 
gyalulószék 
gyalulökés 
g y a l u l t 
g y a l u l t a t 
g y a l u l t a t i k 
gyalumetszés 

http://gyalogtized.es


gyalupad gyámegyesület 
gyalupadéas gyámember 
gyalupántlikás gyámeszköz 
gyalupólya gyámia 
gyalurész gyém$íáos 
. gyalus gyámfal 
gyalusimította gyámi i a 
gyalus-marós gyámfiú 
gyaluszarv gyámfogadott 
gyaluszék gyámgerenda 
gyaluszik gyámgond 
gyalutaszítás gyámgyerek 
gyalutlan gyámgyermek 
gyalutok gy ámha t alom. 
gyaluVas gyámhatóság 
gyám gyámhatósági 
gyámalamizsna gyámház 
gyámalap gyámi 
gyámalatti gyámilag 
gyámangyal gyámintézet 
gyám anya gyámisten 
gyámanyai . gyámít 
gyámanyáság gyámítás 
gyámapa gyámítási 
gyámapai gyámitgatás 
gyámapaság gyámittatás 
gyámápolás gyámitvány 
gyámat gyámjog 
gyámatlan gyámkar 
gyámatya gyárakéz 
gyámatyai gyámkodás 
gyáraatyailag gyámkodása. 
gyámatyaság gyámkodik 
gy ámatyáskod á s gyámkormányzó 
gyámatyatárs gyámkorú 
gyáiaatyus gyámko 
gyámbál gyámkorendszer 
gyámbász gyámlat 
gyámbot gyámleány 
gyámbotocska gyámleányka 
gyám os alád gfámlyány 1, gyámleány 
gyámdeszka gyámnélküli 



gyémnéne gyámolíttatik 
gyámnok gyámolka 
gyámnoki gyámolkar 
gyámnokné gyámolmankó 
gyámnokoskodik gyámolója 
gyámnokság gyámolóné 
gyámnoksági gyámolos 
gyámn6 gyámoloszlop 
gyámnövendék gyámolpálca 
gyámok gyámolpénz 
gyámokerő gy ámolpr okát or 
gyámokít gyámolság 
fgyámok-összehalmozás gyámolt 
ygyámokolt .gyámoltja 
gyámol1 

o 
f gyámoltalan 

gyámol" í gyámoltalanka 
gyámoladó ] gyámoltalankodás 
gyámolás l gyámoltalankodik 
gyámolat 1 gyámoltalanság 
gyámolatlan 1 gyámoltalanul 
gyámolatlanság I gyámoltatás 
gy ám o 1 a. 11 anu 1 (gyám o l t a t i k 
gyamolatya gyámoluralkodé 
gyámorbet gyámoly 1. gyámol 
gyámoleszköz gyámolytalán 1. gyámoltalan 
gyámolfa gyámono 
gyámolfagerenda gyámorvosi 
gyámolgat gyám os 
gyámolgatás gyámoskodik 
gyámoli gyámoszlop 
gyámolige gyámpapa 
gyámolintézet gyámpárna 
gyámolistáp gyámpénz 
gyámolit gyámpénztár 
gyémolítás gyámpénztári 
gyámolitatlan gyámpénz tár os 
gyámolitgat gyámpillér 
gyámolitgatás gyámpont 
gyámolítója gyámpótlat 
gyámolítólag gyámrészvétel 
gyámolittatás gyámrokon 



_gyámság gyanakvóan 
gyámságalattiság gyanakvólag 
gyámsági gyanakvóság 
gyámságos gyanánk 
gyámsegély gyanánt 
gyámsereg gyanánt! 
gyámszalag gyángyi 
gyámszer gyanít 
gyámssobor gyanítás 
gyámszülő gyanításbeli 
gyámtalán gyanítatlan 
gyámtalanság gyanítatlanul 
gyámtalánul gyanítgat 
gyámtámasz gyanitgatás 
gyámtanács gyaníthatás 
gyámtárs gyan.ítiiatatlan 
gyámtekintet . gyanítható 
gyámtestvér gyaníthatólag 
gyámtett gyanítlan 
gyámtörvény gyanítmány 
gyámür gyanítólag 
gyámügy gyanítólagos 
gyámügyi gyaníttat 
gyámvédi gyaníttatás 
gyámvessző gy an í 11 at lanul 
gyámvesztve gyaníttatójel 
gyámviselő gyanítvány 
gyámviszony Gyanku 
gyámzsarnok gyanót 
Gyán gyanta 
gyanakodás gyantaacél 
gyanakodásösztön gy an t a-any asz e r 
gyanakodik 1, gyanakszik gyantabűz 
gyanakodóan 1. gyanakvóan gyantacement 
gyanakodólag 1, gyanakvólag gyantáció 
gyanakodóság 1. gyanakvóság gyantacsapolás 
gyanakszi gyantacsapoló 
gyanakszik gyantacsepp 
gyanakvás gyantacsipa 
gy anakvásmentesen gyantacsóva 
gyanakvó gyantafa 



gyantaféle 
gyantaf i r n i s z 
gyantafolyás 
gyantaforrás 
gyantaföld 
gyantafüst 
gyantagödör 
gyantagyár 
gyantagyártás 
gyantahiány 
g y a n t a i l l a t 
gyantaillatű 
gyantán árat 
gyantakalász 
gyantakorom 
gyantakorona 
gyantakő 
gyan takob álvány 
gyantakőfolyas 
gyan takökr istály 
gyantaköves 
gyantakristály 
gyantalakk 
gyantaláng 
gyantáiéira 
gyantamentes 
gyantamész 
gyantámézga 
gyantanem 
gyantanemű 
gyantanyerés 
gyantaolaj 
gyantapor 
gyantár 1* gyanta 
gyantáros 1. gyantás 
gyantároz 1, gyantáz 
gyantarozás 1. gyantázás 
gyantársav 1, gyantasav 
gyantás 
gyantasav 
g7/antas avas 
gyantásfa 

gyantásfolyó 
gyantásított 
gyantás matéria 
gyantasó 
gyantásos 
g y an t é.sp a l ack 
gyantásság 
gyantásszerszám 
gyantás tűz 
gyantásulás 
gyantaszag 
gyantaszagú 
gyantaszappan 
gyantaszerű 
gyantaszesz 
gyantasziget 
gyantászikrás 
gyantaszín 
gyantaszurok 
gyantaszükséglet 
gyantatártalora 
gyantatermék 
gy an t atinktúra 
gyantátlan 
gyantató 
gyantatűz 
gyantavillám 
gyantáz 
gyantázás 
gyantázat 
gyantázátvivő 
gyantázó 
gyanú 
gyanúadat 
gyanúalap 
gyanú a l a t t i 
gyanúárnyék 
gyanúba hozás 
gyanúbilincs 
gyanúbizonyÍtél 
gyanúcéi 



g-vanúcska 
gyanuébresztő 
gyanúfelleg 
gyanúiogás 
gyanúfogható 
gyanúgerjesztés 
gyanúgondolat 
gyanűgondosság 
gyanúhír 
gyanújel 
gyanújelenség 
gyanúkeltő 
gyanúkórdés 
gyanúlórság 
gyanúködöcske 
gyanúi 
gyanűlag 
gyanűmag 
gy anúmar advány 
gyanúmentos 
gyanúnyom 
gyanúok 
gyanúper 
gyanúpont 
gyanús 
gyanúság 
gyanúságos 
gyanúságszélesztő 
gyanúsan 
gyanúsforma 
gyanúsít 
gyanúsítás 
gyanúsítás! 
gyanúsítgat 
gyanúsítgatás 
gy amis í t gatás i 
gyanús!thatatlan 
gyanúsítható 
gyanúsított 
gyanúsíttátik 
gyanúskezű 
gyanúskodás 

gy anűsk o dásb e l i 
gyanúskodik 
gyanúskülsejű 
gyangslelkű 
gyanússág 
gyanússz ívűség 
gyanűszam, 
gyanúszesz 
gyanűszikra. 
gyanúszín 
gyanűszínes 
gyanűszomjas 
gyanúszövény 
gyanútalan . 1. -gyanúti 
gyanűteljes 
gyanúterjesztés 
gyanűtett 
gyanútér 
gyanút keltőén 
gyanútlan 
gyanútlanság 
gyanútlanul 
gyan út őr 
gyanűtűz 
gyanűűző 
gyanú-vélekedés 
gyanú-veszély 
gyanúz 
gyap 
gyaphársony 
gyapjacska 
gyapjad 
gyapjag 
gyapjas 
gyapjasán 
gyapjasf a 
gyapjasfejű 
gyapjasfű 
gyapjas fű t e j 
gyapjashajű 
gyapjasít 



gyap d asmadár 
gyapjasmag 
gyapjasodik 
gyapj asos 
gyapjasság 
gyapjas sás 
gyapjasul 
gyapjatlan 
gyapjas 
gyapjazat 
gyapjú1; 
gyapjú^ 
Gyapjú^' 
gyapjúár 
gyapjúári 
gyapjúáru 
gyapjúárugyár 
gyapjúárus 
gyapjúárverés 
gyapjúatlasz 
gyapjúaukoió 
gyapjúbála 
gyapjúbarom 
gyapjúbársony 
gyapjúbatiszt 
gyapjúbecs 
gyapjúbélés 
gyapjúbeviteli 
gyapjúbunda 
gyapjúcikkely 
gyapjúcsemete 
gyapjúcsipke 
gyapjúcsomag 
gyapjúdaróc 
gyapjúeladás 
gyapjúelkészítő 
gyapjúelőleg 
gy ap j úe xp or t üz le t 
gyapjúíabrika 
gyapjúfaj 
gyapjúfajta 

gyap j úfeldolgo z ó 
gyapjúfelleg 
gyapjúfelvásárlás 
gyapjúfelvásárlási 
gyapjúfelvásárló 
gyapjúfestés 
gyapjúfestő 
gyapjúfestőfű 
gyapjúfésű 
gyapjúfésülő 
gyapjúfinomítás 
gyapjúfogyasztás 
gy ap j úf o gy as z t ó 
gyapjúfonal 
gyapjúfonalas 
gyapjúfonás 
gyapjúfonó 
gyapjúionoda 
gy ap j úf on ó gy ár 
gy ap j úf on ó o 1 a j 
gy ap j úv on ó s z e r %;z ám 
gyapjúforma 
gyapjúföveg 
gyapjúfőző 
gyapjúid 
gyapjúfüggöny 
gyapjúfürt 
gyapjúgereben 
gyapjúgerebenelo 
gyapjúgerebenező 
gyapjú-gombolyag 
gyapjúgöndör 
gyapjúgöndörségű 
gyapjúgyár ̂  
gyapj úgy arató 
gyapj úgyarat QÜÓ. 
gyapjúgyáros 
gyapj úgy ár tmány 
gyapjuharisnya 
gy ap j úliasz onb ér 1 ő 
gyapjúhéhelő 



S7/ ap j úh ím a é s 
gyapjúholmi 
gyapjúhordó 
gyapjúhordozó 
gyapjúhozam 
gy ap j uhu 11 ad ék 
gyapjúilag 
gyapjúillat 
gyapjúipar 
gyapjúipari 
gyapjúkalap 
gy ap j úk almár s ág 
gyapjúkámzsa 
gyapjükapaa 
gyapjúkárpit 
gyapjúkártolás 
gyapjdkártoló 
gyapjiíkártos 
gyapjúkelme 
gyapjúkendó 
gy ap j úker e ske delem 
gy ap j úle r e ske dé s 
gyapjúkcrookodo' 
gyapjiikészítés 
gyap j úkészí tmény 
gyapjúkészítő 
gyapjűkészítvény 
gyapjúkesztyű 
gyapjűkezelósi 
gyapjúkivitel . 
g y ap j úk o n j unk t űr a 
gyapjúköntös 
gyapjúköpeny 
gyapjűkötél 
gyapjúkötelék 
gyapjűkuli 
gyapj itkupec 
gyapjűláb 
gyapjúlabda 
gyapjúlepel 
gyapjúliferáns 

gyapjűmagasság 
gyapjú-manufaktúra 
gyapjúmatéria 
gyapjúmatring 
gyapjúmázsa 
gy ap j úmennyis ég 
gyapjúmérő 
gyapjúme sterseg 
gyapjűminéműségű 
gyapjűminőségi 
gyapjúminősítő 
gyapjúminta 
gyapjiímosó 
gyapjúmosoda 
gyapjúmosófű 
gyapjúmosógyár 
gyapjúmosó-kivonat 
gyapjúmozaik 
gyapjúmunka 
gyapjúmű 
gyapjúműház 
gyapj úművelés 
-gyap^úműves— 
gy ap j ű-n agyker e ske dő 
gyapjúnemez 
gyapjúnemű 
gyapjűnyakkendős 
gyapjúnyírás 
gyapjúnyíró 
gy aP Ó únyírógép 
gy apj únyíróolló 
gyapjúöltöny 
gyapjűoltözet 
gyapjűpacal 
gyapjúpalást 
gy ap j úp án 11 ika 
gyapjúpárna 
gyapjűpehely 
gyapjúpénz 
gyapjűpiao 
gyapjúpléd 
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gyapjúplüss gyapjúszövetminta 
gyapjűpokróc gyapjúszövet-termelés 
gyapjúpompon gyapjúszövetű 
gyapjűpor gy a P j ús z öve v ény 
gyapjúportéka gyapjúszövevény-fabrika 
gyapjúposztó gyapjúszövő 
gyaőjúpödrés gyapjűszövőgyár 
gyapjúpulóver g yap j ús z öv ő s z ék 
gyapjúraktál* gyapjúszÖvöttes 
gyapjűrendelet gy ap j űs z ük s é g le t 
gyapjúrendeko gyapjúszvetter 
gyapjúrongy gyapjútábla 
gyapjúrostszál gyapjútakarító 
gyapjúruha gyapjútakaró 
gyapjús gyapjútár 
gyapjúsajtó gyapjútartó 
gyapjúsál gyap j útenyészés 
gyapjiisapka gyapjűtépő 
gyapjúsátor gyapjűtépőgép 
gyapjúszekér gyapj útépőszerszám 
gyapjús t r i s i f i i gyapjútermelés 
gyapjúszsák gy ap j ú t e rrae I ő 
gyapjűszsák-tű gyapjúterményi 
gyapjúszabász gyapjútermés 
gyapjúszag gy ap j űte rmesztés 
gyapjúszakma gy ap j űte rme s z tő 
gyapjúszál gyapjútermőfa 
gyapjúszalag gyapjútisztítás 
gyapjúszállítmány gyapjútisztítógép 
gyapjúszekér gyapjútisztítóiv 
gyapjűszer gyapjútlan 
gyapjúszoknya gyapjűtöbbtermelés 
gyapjúszönyeg gyapjűtrikó 
gyapjúszőr gy ap j ú tu d ak o z ó d ás 
gyapjúszőrű gyapjúujjas 
gyapjúszövésű Gyapjú u t c a i 
gyapjúszövet gyapjúüzér 
gy apj űs zövetáru gyaőjúüzlet 
gyapjúszövet-féleség gyapjűvám 
gyapjúszövetgyár gyapjűvarró 
gyapjúszövet-kere ske dé s gyapjúvásár 

I 



gyapjúvásárlás 
gyapjúvászon 
gyapjúvatelin 
gyapjúvatta 
gyapjúverő 
gyapjúveszteség 
gyapjúvételi 
gyapjúvetélő 
gyapjúvevő 
gyapjúviselő 
gyapjúz 
gyapjúzacskó 
gyapjúzeke 
gyapjúzsák 
gy ap júz s ákf orma 
gyapjúzsákos 
gyapjúzsír 
Gyapol 
gyápol 
gyaponc 1. aranyfarú gyapono 
gyapor 1 

p 
gyapor 1. gyopár 
gyapora 
gyaporán 
gyaporaság 
gyaporit 
gyaporítás 
gyaporódás 
gyáporodik 
gyaporság 
gyaporú 
gyapot 
gyapotáru 
gyapotbárcs 
gyapotbáró 
gyapotbársony 
gyapotbél 
gyapotbokbr 
gyapotbörze 
gyapotbuga 
gyapotcérna 
gy app tcserae te 

gyapotcserje 
gyapotcsomó 
gyapotdeget 
gyapotdugacs 
gyapotdugdosás 
gyapotellátás 
gyapoterdő ' 
gyapotérték 
gyapotexport 
gyapotfa 
gyapotfabrika 
gyapotfestő 
gyapotf és iilo 
gyapotfészek 
gyapotfonal 
gyapotfonalú 
gyapotfonás 
gyapotfonó 
gyapotfonógép 
gyapotfonóipar 
gyapotfonó-iskola 
gyapotforgalom 
gyapotföld 
gyapotfrakk 
gyapotfű 
gy ap o t gomb oly ag 
gyapotgöngyöleg 
gyapotgyár 
gyapotgyáros 
gyapotharisnya 
gyapothulladék 
gyapoting 
gyapotínség 
gyapotipar 
gyapotkanóc 
gy ap o tk at as z t r óf a 
gyapotkelme 
gyapotkendő 
gyapotkereskedelem 
gyapotkereskedés 
gyapotkereskedő 
gy apo tkészítmény 



gyapotkeverék gyapotszál 
gyapotkínálat gyapotszalag 
gyapotkísérlet gyapotszerenesetlenség 
g y a p o t k i v i t e l gyapotsz oknya 
gyapotkolhoz gyapotszövés 
gy ap o t k on 3" unktúr a gyapotszövet 
gyapotlöhtös gyapotszövetderék 
gyapotkötél gyapotszövetfestö 
gyapotkörzet gyapotszövetű 
gy ap 0 t k ö z épp 0n t gyapotszövő 
gyapotlágy gyapotszövőde 
gyapotlepel gyapottakaró 
gyapotmadzag gyapottermelés 
gyapotmag gyapottermelési 
gy ap 0 tmagké s z le t gyapottermelő 
gyapotmágnás gyapottermés 
gyapotmagolaj G7 ap 0 1 te rme s z t és 
gyapotraagpogáesa Gyapottermesztési Tanáé 
gyapotmatéria gyapottermesz tő 
gyapotmező gyapottermo 
gyapotművelő gyapottermőia 
gyapotnemű gyapottisztítógép 
gyapotneműek gyapottőzsde 
gyapotol gyapottrágya 
gyapotos gyapotültetvény 
gyapotoz gyapotültetvényes 
gyapotöltöny gyapotüzemi 
gyapotparaut gyapotválság 
gyapotpapír gy ap 0 tvásárlás 
gyapotpapiros gyapotvetés 
gy apo tpaplanka gyapruha 
gyapotplánta ^gyapzik 
gyapotpehely ( gyapszövet 
gyapotpor Vgyapú 
gyapotportéka gyar 
gyapotraktár gyár 
gyapotrongy gyáraáeli 
gyapotrost gyáraoska 
gyapotruha, Gyárak 
gy ap 01ruhác ska gyáralapítás 
gyapotselyem gyáralapítási 
gyapotsüveg 
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gyáralapító 
gyáralkotás 
gyárállítás 
gyárállítási 
gyárállító 
gyarap 
gyarapik 
gyarapít 
gyarapítás 
gyarapítgat 
gyarapító 
gyarapító kereskedés 
gyarapíttat 
gyarapíttatás 
gyarapíttatik 
gyarapodás 
gyarapodási 
gyarapodhatás 
gyarapodik 
gyarapodófélben 
gyarapodta 
gyarapszik 1. gyarapodik 
gyarapui 
gyarapulás 
gyarapulta 
gyáráru 
gyár ász-
gyár ászát 
gyárat* 
gyárat 
gyárát 
gyárat 
gyaratás 
gyarató 
gyaratócsináló 
gyárától 
gyaratolás 
gyaratoló 
gyaratolóboríték 
gy.aratolóbor 
gy aratológyár 

gyaratolótüske 
g y a r a t t a t i k 
gyár avató 
gyárberendezés 
gy ár b ér őr e gb 11 é s 
gyárbíróság 
gyárbirtokos 
gyárbiztosítás 
gyár cég 
gyárcégér 
gyár cikk 
gyárdolgos 
gyárduda 
gyáregylet 
gyáregység 
gyáregységvezető 
gyárélet 
gyárépítés 
gyárépítési 
gyárépítkezés 
gyárépítmény 
gyárépület 
gyárfal 
Gyárfás 
gyárfelállító 
gy ár f e lügy e le t 
gyárfelügyelő 
gyárfelügyelői 
gyárfelügyelőség 
gyárférfiú 
gyárgazdag 
gyárgondozói 
gyár gondozónc-
gyár gondozónői 
gyárgyámolitás 
gyárház 
gyárházmunkás-egyesülét 
gyárhely 
gyárhelyiség 
gyárhelység 
gyárhirde tmény 
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gyári gyar 1 ódás 
gyáriak gyarlódik 
gyárías gyarlóképpen 
gyáriasan gyarlómód 
gyárigazgató gyarlón 
gyárigazgatóság gyarlóiig 
gyárilag gyarlóság 
gyári munkás gyarlósít 
gyárintézet gyarlósodik 
gyárintéző gyármarta 
gyáripar 3 

gyarmat"'" gyáripari p 
Gyarmat gyáriparos gyarmatalapítás 

gyár ipar ospo1it ika gyarmatalapitó 
gyáriparüzlet gyarmatállam 
gyáriparvállalat gyarmatáru 
gyárIskola gyar mater u -ke r e ske dő 
gyáriskolás gyarmatáruüzle t 
gyárista gyarmatbeli 
gyárkapu gyarmatbirodalmi 
gyárkellék gy ar matbir odalom 
gyárkémény gyarmatbirtok 
gyárkéményszivar gy armate11e ne s 
gyárkerítés gyarm.atf alu 
gyárkerület gyarmáthajózás 
gy árk omplexum gyarmathataiom 
gyárközi gyarmathatár 
gyárkülváros gy armathelység 
gyárkürtő gyarmathely ze t 
gyarlandó gyarmati 
gyarlandóság gyarmat-igazgatótanács 
gy a r l a t gyarmatit 
gyarlatag gyarmatitás 
gyáríatmű gyarmatitási 
gyarlatos gyar mátka 
gyárlát o gatás gyarmatképződés i 
gyárlerakó gyarmatkereskedő 
g y a r l i k gyarmatkerület 
gyarlít gy ar m a t k ormány z ó 
gyarló gy ar m atra i n i s z te r 
gyarlóoska gyarmatminisztérium 



gyarmatminiszterség 
gy ar m a tmű ve lés 
gyarmatműve 16 
gyarmatélás 
gyarmatország 
gyarmatos 
gyarmatosít 
gyarmatosítás 
gyarmatosításellenes 
gyarmatosítás! 
gyarmatosító 
gyarmatozás 
gyarmatozási 
gyarmatozóút 
gyarraatoztatás 
gy ar ma tp o 1 i t Ik a 
gyarmatrendszer 
gyarmatság 
gyarmatsors 
gyarmatszállítás 
gyarmatszer zés i 
gyarmattartó 
gyarmattartomány 
gy araat t ar tó-természét 
gyarmatúr 
gyarmatin? alom 
gyarmatügy 
gyarmatügyi 
gy ar ma t v ár o s 
gy ar m a t v ár oska 
gyármester 
gyár mód 
gyármozgalom 
gyármunka 
gyármunkás 
gyármunkásság 
gyármutatvány 
gyármű 
gyárműcikk 
gy ár műk i r ak á. s 
gyár mű tár 
gyárműves 

gyárművesség 
gy ár n ap s z ám. os 
gyárnegyed 
gyárnép 
gyámok 
gyám okság 
gyárnoktestület 
gyaroghely 
gyarol 
gyarolat 
gyár óriás 
gyárorvos 
gyáros 
gyáros csőcselék 
gyárosérteÍmezés 
gyárosi 
gyárosztály 
gy ár r ábszo 1 g a 
gyárrendező 
gyárrendszer 
gyárrész 
gyárrészegység 
gyárrész leg 
gy árr észlegvezető 
gyárrév 
gy ár s z emély ze t 
gyárszer 
gyárszerű 
gyárszíndarab 
gyár sz iréna 
gyárt 
gyártalán 
gyártalom 
gyártartomány 
gyártás 
gyártáselőkészítés 
gyártás-előkészítési 
gyártáselőkészítő 
gyártásépítés 
gyártáséra 
gyár tásfe j l e sz tés 
gy ár tásf e;] le s z té s i 
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gyártási, 
gyártásismeret 
gyár tásismere t i 
gyártásközi 
gyártáskutató 
gyártásmód. 
gyártásszakosítás 
gyár táss z ervezés 
gyártagszervezési 
gyár tásteohnológia 
gyár táste chnológus 
gyár tástervező 
gyér tásveze tő 
gyártat 
gyártátik 
gyártatlan 
gyártatú 
gyártékonyság 
gyártelep 
gyár telephely 
gyártelepi tés 
gyártervezet 
gyártgat 1. gyártogat 
gyártható 
gyár tisztség 
gyártmány 
gyár tmánybővíté s 
gyártmánycsoport 
gyártmánye1tolódás 
gyár tmányfe ,j le sz tés 
gyár tmánymíntalap 
gyártmányos 
gyár tmányösszetéte1 
gy ár tm ánypr ogr am 
gyártmányreferens 
gyártmányszerkesztési 
gyár tmányszerkes ztő 
gyártmányú 
gyártó 
gyártódik 
gyártóeszköz-gazdálkodási 

gyártóieImunkálás 
gyártogat 
gyártóhely 
gyár tői 
gy ár tóképe ssé g 
gyártómű 
gyár tóné 
gyártos 
gyártószer 
gyártó társaság 
• •• gyártotta 
gyártovány 1* jyartvány 
gyártörténeti 
gy ár tulajj don os 
gyártvány 
gyártványféle 
gyárudvar 
gyár űr 
gyár ügy 
gyárülep 
gyárüzem 
gyárüzem:!, 
gyárüzlet 
gyárvállalat 
gyár vállalkozás 
gyárvállalkozó 
gyárváros 
gyárvárosi 
gyárvédegyesülét 
gyárvédegylet 
gyárvédegyleti 
gyárvezetés 
gyárvezető 
gyárvidék 
gyárvilág 
gyárviszonyok' 
gyárvíz 
gyárvizsgálat 
gyár vizsgálati! 
&yárvizsgáló 
gyérzörej 



gyász 
gyászadó 
gyászadomány 
gyászágy 
gyászágyúzás 
gyászlak 
gyászáldozat 
gyászalkalom 
gyászalkat 
gyás zalkotmány 
gyászalkotvány 
gyászállás 
gi'ászamaz on 
gyászangyal 
gyáézanya 
gyászárny 
gyászasszony 
gyászasztal 
gyászbaborulás 
gyászbakacsin 
gyászbársony 
gyászbegyke 
gyászbéli 
gyászbélyeg 
gyászbeszéd 
gyászbetű 
gyászbíbor 
gyászbodros 
gyászbokor 
gyászbokréta 
gyászbolt 
gyászboríto.tt 
gyászborostyán 
gyászború 
gyászborűs 
gyászbúosú 
gy ás zbűc sújár ás 
gyászcédula 
gyászciklus 
gyászcímer 
gyászciprus 
gyászcsalád 

gyászcsapás 
gyászcsata 
gyászcsend 
gyász csizma 
gyászcsokor 
g;yász csuha 
gyászdal 
gyászdana 
gyászdereglye 
gyászdisz 
gyászdíszítés 
gyászdob 
gyászdobszó 
gyászdolog 
gyászdomb 
gyászdrapéria 
gyászédesen 
gyászegyenruha 
gyászékesség 
gyászélégia 
gyászeltörlés 
gyászemelet 
gyászemelt 
gyászemlék 
gyászeralékezet 
gyászemlékkő 
gy ás zemlékn ap 
gyászemlékű 
gyászének 
gyászénekes diák 
gyászéneklési 
gyészéneklő 
gyászenyészet 
gyászépület 
gyászérzelem 
gyászérzemény 
gyászérzet 
gyászérzemény 
gyászeset 
gyászeste 
gyászeszme 



gyászesztendő 
gyászetikett 
gyászév 
gyászévtized 
gyászfa 
gyászfáklya 
gyászfáklyafust 
gyászfal 
gyászfátyias 1. gyászfátyolos 
gyászfátyol 
gyászfátyolos 
gyászfátyolosan 
gyászfecske 
gyászfedél 
gyászfedett 
gyászfedő 
gyászfe j f a 
gyászfekete 
gyászfeketén 
gy á s z f e ke t e s é g 
gyászfél 
gyászf e Uiő 
gyászfelleg 
gyászfény 
gyászfenyő 
gyászfenyős 
gyászfi 
gyászfirhang 
gyászfiú 
gyászflórcsokor 
gyászflóros 
gyászfogat 
gyászfolt 
gyászfolyam 
gyászfonal 
gyászforrás 
gyászfőkötő 
gyászföld 
gy ás zf u 11 aj t ár 
gyászfurcsa 
gyászfurcsaság 
gyászfuvalóm 

gyászfű 
gyászfüggöny 
gyászfűz 
gyászfüzér 
gyászgondolat 
gyászgödör 
gyászgörög 
gyászgúla 
gyász gyüle ke ze t 
gyász gyűlés 
gyászhaj lék 
gyászhajó 
gyászhal 
gyászhalál 
gyászhalom 
gyászhamg 
gyász hang a. 
"gyászhangszer 
gyászhangú 
gyászhant 
gyászharang 
gyászharangszó 
gyás zharan gs z ó z at 
gyászharc 
gyászharmat 
gyászharsona 
gyászház 
g^ászhaza 
gyászhely 
gyászhét 
gyászhimnusz 
gyászhintó 
gyászhír 
gyászhirdetés 
gyászhirdetmény 
gyászhírlő 
gyászhírnök 
gyászhírű 
gyászhitű 
gyás^hódolat 
gyászholló 
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gyászhomály ] 
gyászkar* gyászhomályos gyászkar 

gyászhoz! gyászkarének 
gyászhónap gyászkárpit 
gyászhozó gyászkarszalag 
gyászhuhogás gyás zkarssadagos 
gyászhullám gyászkastély 
gyászhúr gyászkatasztrófa 
gyászhuszár gyászkék 
gyászi gyászkendő 
gyászidő gyászkendősen 
gyászigazság gyászkép) 
gyászige gyászképű 
gyászima gyászképviselő 
gyászimádság gyászképzet 
gyászinduló gyászkereszt 
gyászing gyászkeret 
gyászintézet gyászkeretes 
gyászírás gyászkeretű 
gyászirat gyászkere tű 
gyászistennő gyászkert 
gyászistentisztelet gyászkeserv 
gyászítélet gyászkészület 
gyászjáték gyászkiadás 
gyászjegy gyászkiáltás 
gyászjel gyászkíséret 
gyászjelenet gyászkísérő 
gyászjelenség gyászkocsi 
gyászjelentés gyászkokárda 
gyászjelentés-gyűjtemény gyászkolostor 
gyászjelentő gyászkomor 
gyászjelentő lap gyászkoporsó 
gyászjelű gyászkor 
gyászjelvény gyászkorszak 
gyászjóslat a gyászkórus 
gyászjövendő gyászkosár 
gyászkalapos gyászkoszorú 
gyászkamra gyászkő 
gyászkapa gyászköd 
gyászkápolna gyászköltemény 
gyászkapu gyászköltészet 



gyászköntös gyászlövés 
gyászköntösös gyászmadár 
gyászkönny gyászmadárka 
gyászkönyv gyászmagzat 
gyászköpeny gyászmagyar 
gyászköpönyeg gyászmagyar ka 
gyászkör gyászmagyarkaság 
gyászkötény gyászmámor 
gyászkövet gyászmaradvány 
gyászkövetkezmény gyászmarxista 
gyászközgyűlés gyászmelódia 
gyászközönség gyászmenet 
gyászkripta gyászmeneti 
gyászkrónika gyászmenyegző 
gyászkucsma gyászmérték 
gyászlak gyászmester 
gyászlakás gyászmez 
gy á s z 1 ak o d a 1 om gyászmező 
gyászlámpa gyászmise 
gyászlámpás gy ás zmise 1 ad s t r om 
gyászláng gyászmúlt 
gyászlap gyászmunka 
Gyászladány gyászmutató 
gyászlás 1. gyászolás gyászmuzsika 
gyászlátomány gyésznagy 
gyászlátvány gy ász n agy gyű lé s 
gyászleány gyásznap 
gyászlélek gyásznép 
gyászlepedő gyásznév 
gyászlepel gyásznő 
gyászlepleg gyásznövény 
gyászleples gyász nyár 
gyászleplesen gyásznyom 
gyászlepte gyásznyomdok 
gyászlépték gyásznyomta 
gyászléptető gyásznyoszolya 
gyászlevél gyásznyögés 
gyászlevetés gyász okmán3̂  
gyáázló gyászol 
gyászlobogó gyászolás 
gyászlobogós gyászolás,! 



gyász©lgat gyászpántlika 
gyászolóján gyászparancs 
gyászolón 1. gyászolóan gyás zpar an esoló 
gyászoltatás gyászparipa 
gyászolta t i k gy ás zpár oIgás 
gyászóra gyászpecsét 
gyászország gyászpe csétes 
gyászos gyászpélda 
gyászos áhítatosság gyászperc 
gyoszos alkotmány gyászpiac 
gyászosan gyászpillangó 
gyászos-eset gyászpille 
gyászos-fekete gyászpipereárus 
gyászosfeketén gyászpompa 
g3?ászos ház gyászpompás 
gyászos induló gyászpompa-vállalat 
gyászosít gyászpor 
gyászos jelentőlevél gyászposta 
gyászoskodás gyészposztó 
gyászoskodik gyászrajz 
gyászosság gyászravatal 
gyászos szekér gyászréce 
gyászostér gyászredő 
gyászos t i s z t e l e t gyászredőzet 
gyászosul gyászrege 
gyászoszlop gyászrejtő 
gyászöltöny gyászrideg 
gyászöltözék gyászrivallás 
gyászöltözet gyászrom 
gyészöltözetű gyászrovat 
ggfáBzöröm gyászruha 
gyászőrség gyászruhájú 
gyászösvény gyászruhás 
gyászözvegy gyászruhaviselés 
gyászpad gyászruházat 
gyászpadi gyászság 
gyászpadlan 1, gyásapadmaly gyászsátor 
gyászpadlás gyászsejtés 
gyászpadmaly gyászsereg 
gyászpalást gyászséta 
gyászpalota g y á s z s ikk an ty ű 
gyászpamlag gyászsíp 



gyászsír 
gyászsiralom. 
gyász s i r ám, 
gyás zsírhalom 
gyászsírhant 
gyászsóhaj 
gyászsóhajtás 
gyászsor 
gyászsors 
gyászsötét 
gyászsúly 
gyászszabály 
gyászszalag 
gyászszálagos 
gy ás zsz alamander 
gyászszárny 
gyászszegély 
gyászszegélyes 
gyászszegélyű 
gyászszekér 
gyászszellem 
gyászszemfedél 
gyászszemfedő 
gyászszertartás 
gyászszertartási 
gyászszerzet 
gyászszimfónia 
gyászszín 
gyászszínezet 
gyászszínmű 
gyászszínpad 
gyászszínű 
gyászszó -
gyászszoba 
gyászszobor 
gyászszolgálat 
gyás zszomorúság 
gyász szónok 
gy á s z s z ón ok l a t 
gyászszózat 
gyászszőnyeg 

gyászszövet 
gyászszövétnek 
gyász szülött 
gyászszünet 
gyászszűz 
gyásztábla 
gyásztakaró 
gyásztalan 
gyásztalár 
gyásztanű 
gyásztárs 
gyásztartási 
gyász te lek 
gyászteli 
gyászteljes 
gyász t e l t e 
gyásztemető 
gyásztenger 
gyász tény 
gyásztér 
gyász terhes 
gyászterem 
gyásztéri 
gyászterítő 
gyászterítős 
gyászterítvény 
gyásztetem 
gyász t e t t 
gyász t i s z t e l e t 
gyásztisztelgés 
gyász tisztelkedés 
gyásztiszteIke désű 
gyásztisztesség 
gyásztoll 
gyásztor 
gyásztorony 
gyásztortartás 
gyásztörténet 
gy ás z t ör téne tű 
gyásztörvény 
gyász t r ombita. 
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gyásztrombitahang gyászviselet 
gyásztudósítás gyászviselő 
gyásztükör gyászviselt 
gyásztünemény gyászviszály 
gyásztüntetés gyászvita 
gyásztűz gyászvitéz 
gyásztüzű gyász vitézalak 
gyászt! 1. titkosgyászti fi gy ászvitéz-kompánia 
gyászuniformis L gyászvitéz!• 
gyász "ár gyászvíz 
gyászát gyászvonaglás 
gyászutas gyászvónat 
gyászutód gyászvőlegény 
gyászügy gyászvölgy 
gyászülés *gyászzászló 
gyászülte U gyászzászlaja 
gyászünnep gyászzene 
gyászünnepély gyász zené jű 
gyászünneplés gyászzöld 
gyászünnepnap gyászzubbony 
gyászünnepség gyászzsolozsma 
gyászüreg gyatra 
gyászüstök gyatra! 
gyászvállvetős 1 gyatrán 
gyászváros" 

o 
gyatraság 

Gyászváros" 1• Jászváros gyatraszent 
gyászveder gyaur 
gyászvég gyaurság 
gyászvégzet gyáva 
gyászverem gyávácska 
gyászvers gyáva-csendesen 
gyászverselés gyávahűen 
gyászvész gyávakórosan 
gyász-vetés gyávalelkűleg 
gyászvezető gyáván 
gyászvidék gyávás 
gyászvihar gyávaság 
gyászvilág gyávasági 
gyászvilágitás gyáváskodás 
gyászvirág gyáváskodik 
gyászvIrány gyávaszívűség 



G~ J 

gyáváz gyékényfedél 
gyavít gyékényfedeles 
gyávít . gyékényfedelű 
gyavul 1. j a v u l gyékényféle 
gyávul gyékényfonás 
gyávulat gyékényfonat 
gyavultán gyékényf©natd 
Gyécsa gyékényfonő 
gyehenna gyékényfű 
gyehennabirodalom gyékényfűző 
gyehennaember gyékényhágcsó 
gyehennaf eszek gyékényhal 
gyehennaiortyogás gyékényhang 
gye hé nn ahasáb gyékényhld 
gyehenna! gyékényhordás 
gyehennakatlan gyékénykacér 
gyehennaláng gyékénykáka 
gyehennaparázs gyékénykákahang 
gye he nn ás gyékénykákás 
gyehennaséta gyékénykantár 
gyehennatűE gyékénykas 
g7/ehennázás gyékénykaszinó 
gyék 'gyík1 1* gyík a l a t t gyékénykéve 
gyékény gyékénykoporsó 
gyékényágy gyékénykosár 
gyékénybeles gyékénykötél 
gyékénybendő gyékényláda 
gyékénybön gy öle gyékényládácska 
gyékénybuga gyékénynád 
gyékényburkolatosan gyékénypad 
gyékénybuzogány gyékénypárna 
gyékényeipő gyékényponyva 
gyékénycsatorna gyékényputtony 
gyékénycsomag gyékénysás 
gyékénycsomó gyékénysátor 
gyékény csörmő gyékénysátorka 
gyékénydarab gyékénysátoros 
gyékényeiké gyékényszál 
gyékényernyő gyékény s z aty or 
gyékényes gyékényszatyorforma 
gyékényeső gyékényszék 
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gyékényszemfedő 
gyékényszín 
gyékényszínű 
gyékény s z őny e g 
gy ékény szövés 
gyékényszövő 
gyékénytábla 
gyékénytakaró 
gyékénytarisznya 
gyékénytartó 
gyékénytáska 
gyékényterítő 
gyékénytermés 
gyékénybe to 
gyékénytetős 
gyékénytok 
gyékénytorzs 
gyékényvágás 
gyékényvirág 
gyékényvitorla 
gyékényzsölye 
gyékfű 1, gyíkfű 
gyémánt1 

Gyémánt" 
gyémántállandóság 
gyémántapró 
gyémántár us 
gyémántbánya 
gy émán tk ányász 
gyémántk ány ászát 
gyémántbányászó 
gyémántbetű 
gy émán tb oglár 
gyémántbogiáros 
gyémántbokor 
gyémántbokréta 
gyémántborsócska 
gyémán t c ipőc ske 
gyémántcsat 
gyémántcsengő 
gyémántcsepp 

gyémántos i l l a g 
gyémántosillagos 
gyémántcsillagzat 
gy émán tcsi1lár 
gyémántcsillogásű 
gyémántcsiszolás 
gyémántcsiszolta 
gyémántcsiszoló 
gyémántcsoda 
gyémántdarab 
gy émánt d iadém 
gyémántdicsőség 
gyémántdiploma 
gyémántdiplomás 
gyémántdísz 
gyémánték 
gyémántékszer 
gyémántélű 
gy ém án t éptile t 
gyémántér 
gyémánternyő 
gyémánterő 
gyémántfal 
gyémántfejes 
gyémántfejű 
gyémántfe Ihásznál© 
gyémántfény 
gyémántfényesítő 
gyémántfényesség 
gyémántfényletű 
gyémántfoltos 
gyémántforgós 
gyémántforma 
gyémántfő 
gyémántföld 
gyémántfúró 
gyémántfűvó 
gyémántfüggő 
gyémántfüzér 
gyémántgazdag 
gyémántgolyó 



gyémántgomb 
gyémántgombos 
gyémántgödör 
gyémántgömb 
gyémántgúla 
gyémántgyapjú 
gyémántgyöngy 
gyémántgyűrű 
gyémántgyűrűs 
gy émántharmat 
gyémántbegy 
gyémántbagyű 
gyémántbintó 
gyémántbistéria 
gyémánthit 
gyémánthó 
gyémánthomok 
gyémánthűség, 
gyémánti 
gyémántjubileum 
gyémántka 
gy émán tk alár i s 
gyémán tkapoos 
gyémán tkas té l y 
gyémántke csű 
gyémántkehely 
gyémántkemény 
gyémántkeménység 
gy émán tke ménys é gű 
gyémántkéreg 
gyémántkeresés 
gy émán tker e ske do 
gyémántkereszt 
gyémántkert 
gyémántkiadás 
gyémántkígyó 
gy ém án t k i r á l y 
gyémántkocka 
gyémántkorlát 
gy ém án tk or on a 
gyémántkoszorű 
gyémántkor acskő 

gyémántkő 
gyémántköd 
gyémántködös 
gyémántköröm 
gy émán t k ösz örű 
gyémántköszörülés 
gy émán tk os z or ül ő 
gyémán tköszörű s 
gyémántkőtábla 
gyémántköve cske 
gyémántköves 
gyémántkulcs 
gyémántkúp 
gyémántláda 
gy émán 11 ak od alm. as 
gyémántlánc 
gyémántlélek 
gyémántlelőhely 
gyémántlevelű 
gyémántmadár 
gyémántmell. 
gyémántmenyegző 
gyémántmetszés' 
gy ém. án tm.e t s z é sű 
gyémántmező 
gyémántmilliók 
gyémántmise 
gyémántmisés 
gyémántmosás 
gyémán tmunkás 
gyémántócska 
gyémántoklevél 
gyémántol 
gyémántom 
gyémántos 
gyémántosan 
gyémántoszlop 
gyémántos 
gyémántözön 
gyémántpadló 
gyémántpajzs 
gyémántpálca 



gyémántpalota 
gyémántpát 
gyémántper 
gyémántpiac 
gyémántpont 
gyémántpor 
gy ém án t r ab lá s 
gy ém án t r agy og ás 
gyémántrakás 
gyémántrózsa 
gyémántéág 
gyémántsarló 
gyémántsisakos 
gyémántsor 
gyémántsugár 
gyémántszál 
gyémántszeg 1, gyémántszög 
gyémántszegély 
gy émán t s z e ge s 
gyémántszekrény 
gyémántszelő 
gyémántszem 
gy émán t s z e r ű. 
gyémántszerű 1, gyémántszőrű 
gy émán t s z i k r a 
gyémán t s z iIánk 
gyémántszín 
gy ém. án t s z í nmé z 
gyémántszínű 
gyémántszív 
gyémántszívű 
gyémántszög 
gyémántszőrű 
gyémánttábla 
gyémánttalálkozó 
gyémánttalap 
gyémántteher 
gyémánttelep 
gyémántterhes 
.gyémánttermelés 
gyémánttiszta 
gyémánttól! 

gyéménttőzsde 
gyémánttű 
gyémántvágó 
gyémánt-végzet 
g;y émán t véső 
gyémántvilág 
gyémántvirág 
gyémántviz 
gyémántzár 
gyémán tzuhatag 
g y émán t z sar átnok 
gyén 
Gye ne s 1, .Dénes 
gyenge 1 

2 
gyenge 
Gyenge"' 
gyengeáramú 
gyengébbedik 
gyengébbek 
gyengébb nem 
gyengébb nemi 
gyengébbik! 
gyengécske 
gyengécskén 
gyengéd 
gyengéd-ábr ánd os 
gyengédebb nem 
gyengéded 
gyengédeden 
gyengédedoég 
gyengédedségű 
gyenge dedü.l 
gyengéden 
gyengédes 
gyengédéskedés 
gy e n gé de ske d i k 
gyengédfehér 
gyengédgondosan 
gyengéd!t 
gyengédítés 
gyengédke 
gyengédkedés 



gyengédkedik gyengénszűró 
gyengédlelkűség gyengéntáplált 
gyengédlen gyengepiros 
gyengéd nem gyengés 
gyengédség gyen *e sárga 
gyengédséghiány gyengesavanyu 
gyengédség! gyengeség 
gyengédségről! gyengeségbe!! 
gyengédszerű gyengeségeoske 
gyengédszerűség gyengeségérzet 
gyengédtelen gyengeségi 
gyengédtelenkedik gyengeségszáraba 
gyengédtelenség gyengeségű 
gy e n gé d te le n ül gyengesfekete 
gyengeelmécskéjű gyengeskedés 
gyengeelmégű gyengéskedik 
gyengeelméjűség gyengeszép 
gyengeeszűség gyengeszerű 
gyenge-fehéren gyengeszívűség 
gyengefejűség gyengétlen 
gyenge gyökér gyengétlenség 
gyengéje gyenge viola-színű 
gyengekori gyenge zöld 
gyengeleány~sEÍne gyengike 
gyengélkedés gyengít 
gyengélkedés! gyengítés 
gyengélkedik gyengítetlen 
gyengélkedő egészség gyengítget 
gyengélkedőház gyengíthetétlen 
gyengéll gyengíthetétlenség 
gyengelmű gyengíthető 
gyengéitek gyengitődík 
gyengéit©tés gyengítőleg 
gyengéltetettség gyengus 
gyengemeleg gyengül 
gyengemelegen gyengülés 
gyengén gyengület 
gyengéne gyengülnetétlen 
gyenge nem gyengülnetétlenség 
gyenge nép gyengült 
gyengénötvözött gyengülte 



gy eragült édes 
gyengül tédesen 
gyengül ten 
gyengültnyájas 
gyengültség 
Gyengyi 
gyentel 
gye r. t e l " 
gyep 
gyepágy 
gyepágyas 
gyepásó 
gyepasztal 
gyepbársony 
gyepbélés 
gyepbo.lt 
gyepoifraság 
gyepcsíra 
gyepdomb 
gyepdombócska 
gyepecske 
gyepedzik 
gyepe 1 
gyeperőd 
gyepe s 
gyepesedés 
gyepesedik 
gyepesfejű 
gyepesít 
gyepespar tií 
gyepesül 
gyepezet 
gyepe «lk 
gyepfedél 
gyepfekerítés 
gyepfogta 
gyepfolt 
gyepf'oltos 
gyepföld 
gyepfű 
gyepiüzérű 

gyepgyökér 
gyephaj 
gyepbalmozat 
gyephalom 
gyephant 
gy ephan tocska 
gyephát 
gyepbely 
gye phok ib ajn okság 
gyephokitorna 
gyephokizik 1, gyephokizó 
gyephokizó 
gyepi 
gyepida 1. gepida 
gyepkanapé 
gyepkar ika 
gyepkerevet 
gyepkorona 
gyepköntös 
gyepkönyv 
gyepkör 
gyepkörönd 
gyepkunyho 
gyeplabda 
gyeplabdacsapat 
gyeplabdamérkőzés 
gyeplabda-válogatott 
gyeplap 
gyepiég 
gyeplegelő 
gyeplépcső 
gyeplepte 
gyepliget 
gyeplóca 
gyeplő 
gyeplőág 
gyeplőcsat 
gyeplőcske 
gyeplőrángatás 
gyeplőrántás 
gyeplős 

http://gyepbo.lt
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gyeplőszál 
gyeplőszár 
gyeplőszáras 
gyeplőszíj 
gyeplőtartás 
gyeploz 
gyeplozés 
gyeplozget 
*•• gyeplozte 
gyepmart 
gyepmellék 
gyepmester 
gyep-mesteri 
gyepmesterpénz 
gyepmes terseg 
gy e pme s térte lep 
gyepmező 
gyepnemesítés 
gyepnövény 
gyepnövényzet 
gyepnyíró 
gyepnyugvó 
gyepoltár 
gyeppad 
gyeppadka 
gyeppamlag 
gyeppárna 
gyeppart 
gyepparti 
gyeppázsit 
gyepráma 
gyeprugó 
gyepsáv 
gyepség 
gyepsik 
gyepsó 
gyepsókristály 
Gyepsor 
gyepsori 
gyepszakadék 

gyepszegély 
gyepszék 
gyepszél 
gyepszéna 
gyepszige t 
gyepszín 
gyepszínágy 
gyepszint 
gyepszőnyeg 
gyeptábla 
gyeptakaró 
gyeptanra 
gyeptárgy 
gyeptégla 
gyeptégláz 
gyeptelek 
gyepteleli 
gyeptenger 
gyep tér 
gyeptereeske 
gyeptórség 
gyepterület 
gyeptető 
gyeptörés 
gyeptöréses 
gyeptőzeg 
gyeptőzegréteg 
gyeptrón 
gyeptúró 
gyepudvar 
gyepugar 
gyepűt 
gyepű1 

2 

s * * gyepű 1. zöldgyepű 
gyepű'' 
gyepű ár ok 
gyepűbodza 
gyepűelve 
gyepűkapu 
gyepűkerítés 



7- r" 
3b — 

gyepül 
gyepűlelet 
gyepülés"1" 
gyepüles 
gyepümester. 1. gyepmester 
gyepűpart 
gyepűrendszer 
gyepűrózsabokor 
gyepűszéli 
gyepűi 
gyepűzés 
gyepűzet 
gyepvánkos 
gyepvasérc 
gyepvaskő 
gyepverte 
gyepve tőmag-keverek 
gyepvityilló 
gyepzik 
gyepzöld 
gyepzsámoly 
S3?ér 
gyere 
gyérebbülés 
gyerecske*1. gyerekese 
gyereoském 1. gyerekesem 
gyérecskén 
gyéregyesek 
gyere haz ake ndo 
gyerehazatal1 ér 
gyerek 
gyerekágy 
gyerekágyas 
gyerekágyi 
gyerekákció 
gyerekáldás 
gyerekálló 
gyerekálom 
gyerekangyal 
gyerekarc 
gyerőkareű 

gyerekasszony 
gyerekasszonyka 
gyerekasztal 
gyerekbábu 
gyerekbál 
gyerekbarát 
gyerekbéres 
gyerekbeszéd 
gyerekbetegség 
gyerekbíróság 
gyerekbolond 
gyerekbor 
gyerekbőgés 
gyerekcipő 
gyerekcsábító 
gyerekcsaló 
gyerekcsapat 
gyerekese 
gyerekcskora 
gyerekesem, 
gyerekcsengő 
gyerekcsinálás 
gyerekcsipogás 
gyerekcsizma 
gyerekcsoport 
gyerekcsőcselék 
gyerekcsürhe 
gyerekdajka 
gyerekdajkálás 
gyerekdajkaság 
gye r ekderékvas tag 
gyerekdolog 
gyerekecske 
gyerekecském 
gyerekeladás 
gyerekéledés 
gyerekélet 
gyerekeihajtás 
gye r eke Ív e s z té s 
gyerekember 
gyerekemberkéz 



gy e r e ke rab e r pár 
gyerekének 
gy e r e ke n ge de Íme s s é g 
gyerekente 
gyerekes 
gyerekesedik 
gyerekesen 
gyerekeskedés 
gyerekeskedik 
gyerekesség 
gyerekész 
gyerekésszel. 
gyerekeszű 
gyerekétel 
gyerekétetés 
gyerekév 
gyerekfegyver 
g y e r e j f e j 
g y e r e k f e j j e l 
gyerekféle 
gyerekférfiaskodás 
gyerekférj 
gyerekfigura 
gyerekfia 
gyerekfojtó 
gyerekgyilkos 
gyerekgyomor 
gyerekgyűlölő 
gyerekhad 
gyere khadn agy 
gyerekhaj 1. tás 
gyerekhaj ításnyi 
gyerekhang 
gyerekhangoeska 
gyerekhangú 
gyerekharisnya 
gyerekhas 
gyerekhegy 
gyere khe tyke sé g 
gyerekhinta 
gyerekhonvéd 

gyerekhordás 
gyerekhős 
gyerekhüvely 
gyereki 
gyerekidő 
gyerekifjú 
gyereki játék 
gyereki kor 
gyereki módon 
gyereki módra 
gyerekinaska 
gyereking 
gyerekírás 
gyerekismerő 
gyerekív 
gyerekjáték 
gyerekjátékbolt 
gyerekjátékkészítő 
gyerekjáték nagyságú 
gyerekjátékos 
gyerekjátékszer 
gyerekjátszótér 
gyerekkéz 
gyerekkézimunka 
gyerekkínzó 
gyerekkirály 
gyerekkitevés 
gyerekkocsi 
gyerekkor 
gyerekkori 
gyerekköhögés 
gyerekkótyavetye 
gyerekköltészet 
gyerekkönyv 
gyarekláb 
gyerekláma 
gyereklány 
gyereklányka 
gyereklárma 
gyerekleány 
gyerekleányka 



gyereklegény 
gyerekiélek 
gyereklelkű 
gyereklopás 
gyereksarok 
gyerekmese 
gyerekmester 
gyereknagy 
gyereknapszámos 
gyereknép 
gyereknépség 
gyereknevelés 
gy e r e kn e ve lőház 
gyereknóta 
gyereknyavalya 
gyereknyelv 
gyereknyíllövésnyi 
gyerekottiion 
gyerekököl nagyságú 
gyereköröm 
gyerekőrzési 
gyerekösztön 
gyerekpajtás 
gyerekpaplan 
gyerekpiac 
gyerekpólya 
gyerekpusztító 
gyerekrabló 
gyerekraj 
gyerekrajz 
gyerekrejtvény 
gyerekribillió 
gyerekrontó 
gyerekrovat 
gyerekruha 
gyerekség 
gyereksereg 
gyereksétáltató 
gyereksiheder 
gyereksikítás 
gyereksikoly 

gyereksíp 
gyereksír 
gyereksírás 
gyereksor 
gyereksuhano 
gyerekszag 
gyerekszáj 
gyerekszámba 
gyerek-szalmáka1ap 
gyerekszék 
gyerekszél 
gyerekszem 
gyerekszerelem 
gyerekszerep 
gyerekszeretet 
gyerekszerető 
gyerekszínáarab 
gyerekszínház 
gyerekszínjátszó 
gyerekszínpad 
gyerekszív 
gyereksző 
gyerekszoba 
gyerekszobor 
gyerekszokás 
gyerekszülés 
gye rekszüle tés 
gyerektakarodás 
gyerektanitás 
gyerektaps 
gyerektarisznya 
gyerektárs 
gyerektartás 
gyerektartási 
gyerektelen 
gyerektermészet 
gyerektermő 
gyerektest 
gyerektömeg 
gyerektréla 
gyerektudatlanság 



gyerek~túlszapor odás 
gyerektündér 
, . * gyerekű 
gyerekül 
gyerekváros 
gyerekvásár 
gyerekvers 
gyerekverskötet 
gyerekvétség 
gyerekviditó 
gyerekvígság 
gyerekvisitás 
gyerek zaj 
gy e r e k z s ib on g ás 
gyerekzsiva.j 
gyerekzsúr 
gyérei 
gyéren 
gyérenség 
gyerepcsin 
gyéres 
gyéresen 
gyéresít 
gyérfüstű 
gyergyalag 1. gyurgyalag 
Gyergyó1 

Gyergyó" 
gyergyói 
gyérháló 
gyérit 
gyérítés 
gyéritget 
gy éri the te t l e n 
gyérítheto 
gyérit te t i k 
gyerke 1. gyerkő 
gyerkész 
gyerkésznő 
gyér-kevés 
gyerkő 
gyerkőc 
gyerkőccsapat 

gyerkőce 
iyerkőceíej 
gyerkőcei 
gyerkőcekora 
gyerkőceség 
gyerkőckéz 
gyerkockora 
gyerkőclárma 
gyerkőeleány 
gyerkőcnemzedék 
gyerkőcös 
gyerkőcsereg 
gyermecske 1. gyermekes 
gyermek 
gyermekábránd 
gyermekábráz at 
gyermekábrázolás 
gyermekaggság 
gyarmekagy 
gyermekágy 
gyermekágyas 
gyermekágyasi 
gyermekágyasság 
gyermekágybeli 
gyermekágyfolyás 
gyermekágyi 
gy e rme kágy1áz 
gyérmekágy-orvos 
gyermekágytisztulás 
gyermekagyú 
gyermekáhitat 
gyermekajak 
gyermekalák 
gyermekáldás 
gyermekáldozat 
gyermekalkotó 
gyermek-allergiaosztály 
gy érmek álm.ú 
gyermekálom 
gyermekálóm-ég 
gyermekaltatág 
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gyermekaltatódal gyermekbénulás! 
gyernekaltató dana gyermekbénulás-járvány 
gyermekalutódal gyermekbénulásos 
gyermekangyal gyermekbéro 
gyermekanyag gyermekbe s zéd 
gyermekápolás gyermekbessélyírás 
gyermekápoló gyermekbeteg 
gyermekápolónő gy e rme kb e te gs é g 
gyermekápolónői gyermekbetű 
gyermekápolónőképző gyermeke Imbó 
gyermekapród gyermekbíróság 
gyermekarasznyi gyermekbírósági 
gyermekarc gyermekb iz almű 
gy e r m e k ar c o c sk a gyermekbiz alom 
gyermekarcú gye rmekb i z odalom 
gy e rme kár tat1an gyermekboldogság 
gyermekártatlanság gyermekbolond 
gyermekáruház gyermekbotor 
gyermekaszály gyermekbölcső 
gyermekasszony gyermekbőr 
gyermekasszonyka gyermek-bőrfélcipő 
gyermekatya gy érme kbu gyo gó 
gyermekbáb gyermekburok 
gyermekbábdaráb gyermekbutítás 
gyermekbabona gyermekbútor • 
gyermekbáb o's gyermekbűn 
gyermekbaj gyermekbűnös 
gyermekbakó gy e rme kbűn ö z é s 
gyermekbál gyermekbűnözési 
gy e r me kb a le s e t gyermekcigánybanda 
gyermekbalett gyermekeipelés 
gyermekbalzsam gyermekcipellő 
gyermekbánat gyermekcipő 
gyermekbarát gy ermekcipő-ankét 
Gyermekbar át-Egye sülé t gyermekcsábító 
gy e rme kb ar át i gyermekcsapat 
gyermekbarátnő gyermekcsászár 
gy e rm e kb ar át s ág gyermekcsata 
gyermekbazár gyermekese 
gyermekbendő gyermekcsecse 
gyermekbénulás gyermekes©kora 



gyermekese léd 
gyermekcsempészés 
gyermekGsempészet 
gyermekcsere 
gyermekcserélő 
gyermekesevegés 
gye rme k cs inálás 
gyermekcsináló 
gyermekcsíny 
gyermekcsitító 1. sírógyermek-

gyermekesek 
gyermekcsont 
gyermekcsontváz 
gyermekcsoport 
gyermekcsőcselek 
gyermekcsörgő 
gyermekcsörgői 
gyermekdajka 
gyermekdajkálás 
gyermekdajkaság 
gyermekdal 
gyermekdal-egyszerűség! 
gyermekdalos 
gyermekdana 
gyermekdarab 
gyermekded 
gyermekdeden 
gyermekdedés 
gyermekded-gyengéd 
gyérmekdedi 
gyermekdedleg 
gyermekdedség 
gyermekdedszerű 
gyermekdélután 
gyermekderék 
gyermekdob 
gy e r me fcd ok t or 
gyermekdolog 
gyermekdráma 
gyermekébredés 
gyermekecske 

gyermekecském 
gyermekeden 
gyermekegéssség 
gyermekegészségügy 
gyermeke gés zségügyí 
gyermeke gyütte s 
gyermekeiben! 
gyermekek balzsama 
gyermekéle 
gyermekeledel 
gyermekélet 
gyermekéle tszak 
gyermekelevenség 
gy e r meke Ihagy ás 
g3?ermekelhaj tás 
gyermekelme 
gyermekélmény 
gyermekelőadás 
gyermekeiélés 
gyermekélte 
gyermekéltetés 
gyermekelűzés 
gyermekélv 
gyermekember 
gyermekemberiség 
gyermekemlék 
gyermek-enciklopédia 
gyermekének 
gyermekénekes 
gyermekénekkar 
gyermekente 
gyermekér 
gy e r me ker k ö les 
gyermekerő 
gyermekérzelem 
gye rmekérzemény 
gyermekérzés 
gyermekérzet 
gyermekes 
gyermekesedik 
gyermekesen 
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gyermekesítő gyermekiéladvány 
gyermekeskedés gyermekfélcipő 
gyermekeskedik gyermekféle 
gyermekeskü gyermekíélelem 
gyermekesség gyermekiélruházás 
gyermekest gy e rme kfelruházás i 
gyermekesül gyermekielsőkahát 
gyermekész gyermekfelsőruha 
gyermekészjárás gyermekíélsz 
gyermekeszköz gyermekielügyelés 
gyermekésszel gyermekiélügyele t 
gyermekesztendő gyermekielügyelőnő 
gyermekeszű gyermekielvigyázóné 
gyermekeszűség gyermekfenyíték 
gyermekétel gyermekférfi 
gyermeketlen 1. gyermektelen gyermekférfiú 
gyermekév gy erme kf er tő z te tő 
gyermekévi gyermekfesztivál 
gyermekevő gyermekfiatal 
gyermekévű gyermekíiatalságú 
gyermekezik gy e rme k f i g u r a 
gyermekezőszék gyermekiigyelem 
gyermekia gyermekfilm 
gyermekfáj dalom gyermekiirka 
gy e r me k f alka gyermekiiú 
gyermekfaló gyermekfog 
gyermekfantázia gye rme k f o gadás 
gyermekfarsang gyermekfogalom 
gyermekiasaru gyermekfoganat 
gyermekié osegés gyermekfogantatás 
gyermekfehérnemű gyermekfoglalkoztatás 
gyermekfej gyermekfogó 
gyermekfejeoske gyermekfogorvos 
gyermekiéj edelem gy e rme k f olyó i r at 
gyermekfejjel gyermekiordítás 
gye rme k f e j k ötő gye rme kfosztogat ó 
gyermekiejkötőcske gyermekfosztott 
gy e rme k f e j n agy s ágű. gyermekiöveg 
gyermekiéjnyi gy e rme kíuvar o z ás 
gyermekfejű gyermekfürdőkád 
gyermekfekvőágy gyermekfürt 
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gyermekganéj 
gyermekgarnitúra 
gyermekgazdag 
gyermekgond 
gyermekgondolat 
gyermekgondozás 
gyermekgondozási 
gyermekgondozó 
gyermekgondozónő 
gyermekgondv iselő 
gyermekgonosztevő 
gyermekgügyögés 
gyermekgyarmat 
gyermekgyáván 
gyermekgyengeség 
gyermekgyilkolás 
gyermekgyilkolat 
gy e rmekgy ilkoló 
gyermekgyilkos 
gyermekgyilkos ság 
gyermekgyógyász 
gyermekgyégyász at 
gyermekgyógyászati 
gyermekgyógyintézet! 
gyermekgyógyüdültetés 
gyermekgyönyör 
gyermekgyűlölő 
gyermekgyümölos 
gyermeknálerű 
gyermekhad 
l|y e r mekhaho t a 
gyermekhaj adon 
gyermekhajtó 
gyermekhála 
gyermekhalál 
gyermekhalálozás 
gyermekhalandóság 
gyermekhalandóság! 
gyermekhálóing 
gyermekhang 
gyermekhangú 
gyermekhangverseny 

gyermekharc 
gyermekharisnya, 
gyermekháitya 
gyermekhát 
gyermekházas 
gyermekherceg 
gyermekhevesség ' 
gyermekhiány 
gyermekhiba 
gyermekhimlő 
gyermekhinta 
gyermekhintó 
gyermekhistória 
gyermekhiszékenység 
gyermekhit 
gyermekhitű 
gyermekházélgés 
gyermekhóbort 
gyermekhóhér 
gyermekholml 
gyermekholttest 
gyermekhomokozó 
gyermekhordozás 
gyermekhordozó 
gyermekhozás 
gyermekhozhatatlan 
gyermekhozó 
gyermekhölgy 
gyermekhús 
gyermekhűdéses 
gyermeki 
gyermekidejű 
gyermekidő 
gyermeki elme 
gyermekien 
gyermekies 
gyermekiésen 
gyermekiesség 
gyermeki ész 
gyermeki esztendő 
gyermeki év 
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gyermeki! jű 
gyermekifjúság 
gyermeki idő 
gyermeki időcske 
gyermeki játék 
gyermekijedtség 
gyermekijesztő 
gyermekijesztőleg 
gyermeki kanál 
gyermeki kor 
gyermeki könyv 
gyermekileg 
gyarme killúziő 
gyermekima 
gyermekimádság 
gyermeki módra 
gyermekinas 
gyermeking 
gyermekingecske 
gyermekintézmény 
gyermekintézmény-hálózat 
gyermekíny 
gyermekírás 
gyermekirat 
gyermekíró 
gyermekirod almi 
gyermekirodalom 
gyermekirtás 
gyermekirtó 
gyermekiség 
gyermekisen 1. gyermekiésen 
gyermeki sereg 
gyermekiskola 
gyermekismere t 
gyermekisten 
gyermekistene cske 
gyermekit 
gyermekítélet 
gyermekízlés 
gyermekjárás 
gyermekjáróka 

gyermekjártató 
gyermekjáték 
gyermekj átékárus 
gyermekjátékéazár 
gyermekjátékdal 
gyermekjátékdallam 
gyermekjátékgolyó 
gyermekjáték-gyűjtemény 
gyermekjáték! 
gyermekjáték nagyságú 
gyermekjátékszer 
gyermekjátékszer-kereskedés 
gyermekjátsziság 
gyermekjátszó 
gyermekjátszóhely 
gyermekjátszótárs 
gyermekjátszótér 
gyermekjátszótérség 
gyermekjávító-intézet 
gyermek jegy-
gyermek j e l e n e t 
gyermekjóléti 
gyermekkábaré 
gyermekkáhaság 
gyermekkábát 
gyermekkaoagás 
gyermekkacaj 
gyermekkacsó 
gyermekkaktusz 
gyermekkalap 
gyermekkanál 
gyermekkantus 
gyermekkar 
gy e rme kkar d o c sk a 
gy e rme kkar s z ék 
gyermekkártya 
gyermekkatona 
gyermekkebel 
gyermekkedély 
gye rme kkedélyű 
gyermekkédv 
gyermekkedvelő 
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gyermekkelengye 
gy e r me kke le n gy é s ~b o 11 
gyermekkellemes• 
gyermekkény 
gyermekkényeztetés 
gyermekkép 
gyermekképeskönyv 
gyermekképű 
gyermekképzelem 
gyermekképzele t 
gyermekképzet 
gyermekkérdés 
gyermekkerékpár 
gyermekkérés 
gyérmekkere ske delem 
gyermekkereskedés 
gyermekkarésztelés 
gyermekkert 
gy e rmekke r té sz 
gy e rme kkertésznő 
gyermekkartésznő-képezde 
gy e rmekkés z s é g 
gyermekkéz 
gyermekkezecske 
gy e rmekk iá111tás 
gyermekkiejtés 
gyermekkínzás 
gyermekkirály 
gye rme kkisassz ony 
gyermekkísérő 
gyermek-kitelepítés 
gyermekkitevés 
gyermekkivánesicság 
gyermekkive tés 
gyermekklinika 
gyermekk1inikai 
gyermekklub 
gyermekklub-politika 
gyermekkocsi 
gyermekkocsigyártás 
gyermekkocsi-szövetkezet 

gyermekkomédia 
gyermekkomolyság 
gyermekkoncert 
gyermekkoniekció-osztály 
gyermekkontakt 
gyermekkonyha 
gyermekkoponya 
gyermekkoporsó 
gyermekkoporsócska 
gyermekkor 
gyermekkór 
gyérmekkorbeli 
gyermekkórház 
gyermekkórházi 
gyermekkori 
gyermekkóroda 
gyermekkórodai 
gy e r me kk or omb e 1 i 
gyermekkorom! 
gyermekkorú 
gyermekkórus 
gyermekkoszorú 
gyermekko jsyogás 
gyermekköltésze t 
gyermekköltő 
gyermekköltözés 
gyermekköntös 
gyermekkönny 
gyermekkönyv 
gyermekkönyvecske 
gyermekkönyvtár 
gyermekköpeny 
gyermekkösz öntő 
gyermekkötelesség 
gyermek-közlekedésipark 
gyermekközönség 
gyermekközösség 
gyermekkultusz 
gyermekkupié 
gyermek láb ... 
gyermeklábddi 



gyermeklábszár 
gyermeklábú 
gy e rmeklakkcipő 
gyermek-lakóbizottság 
gyermeklakos 
gyermeklánc 
gyermekláncfű 
gyermeklány 
gyermeklányka 
gyermeklánykor 
gyermeklánykori 
gyermeklányos 
gyermeklap 
gyermeklárma 
gyermeklátogató 
gyermekleány 
gyermekleány arc 
gyermekleánybeszéd 
gyermekleányka 
gyermekleányos 
gyermekiebe gés 
gyermekiebeIgés 1. gyermek 

lebegés 
gyermekiég 
gyermeklegény 
gyermekié gényke 
gy e r mekle gé ny s é g 
gyermeklélek 
gyermeklélektan 
gyermeklélektani 
gyermeklelkű 
gyermeklény 
gyermeklepedő 
gyermeklépés 
gyermeklés 
gyermekiét 
gyermeklétesítmény 
gyermeklevél 
gyermekliga 
gyermekliszt 
gyermekié 
gyermeklopás 

gy ermeklovacska 
gyermek lub i ok oIó 
gyermekmackó 
gyermekmarakodás 
gye rme kmaréknyi 
gyermekmása 
gyermekm©gőrzés 
gyermekmegőrző 
gy erme gőr ző -g e gy 
gyermek-méhsör 
gyermekmelléklet 
gyermek-mélykocsi 
gyermekmenedék 
gyermekmenedékházi 
gyermekmene dékhely 
gyermekmenház . 
gyermekmenhely 
gy e rme kme nhely1 
gyermekmentés 
gyermekmentési 
gyermekmentő 
gyermekmenyasszony 
gyermekmenye cske 
gyermekmérleg 
gyermekmese 
gyermekmesebeli 
gyermekmesés 
gy ermekminisz térinm. 
gyermekmodell 
gyermskmódra 
gyermekmondóka 
gyermekmosoly 
gyermekmosolygás 
gy e rme kmo z galom. 
gyermekmulató 
gyermekmulató-kert 
gyermekmulatság 
gyermekmuláttató 
gyermekmúlt 
gyermekmunka 
gyermekmunka-bill 
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gyermekmunkás 
gyermekmű 
gyermekműsor 
gye r me kmű v é s z 
gye rme kműv észét 
gyermekművésze t i 
gyermeknadrág 
gyermeknaivság 
gyermeknap 
gyermeknapi 
gyermeknapi a i 
gyermeknaptár 
gyermeknamzés 
gyermeknemzet 
gyermeknép 
gyermeknépség 
gyermeknevelés 
gyermeknevelési 
gyermeknevelő 
gyermekne velőház 
gyermekneve tés 
gyermeknő 
gyermeknövekedés 
gyermeknyafogás 
gyermeknyaralás 
gyermek-nyaralótelep 
gyermeknyaraltatás 
gyermeknyaraltatási 
gyermeknyavalya-por 
gyermeknyefegés 1. gyermeknyafogás 
gyermeknyelv 
gyermeknyelvész 
gyermeknyom 
gyermeknyomor 
gyermeknyögés 
gyermeknyöszörgés 
gyermekektatás 
gyermekoktató 
gyermekolvasmány 
gyermekolvasó 
gyermek-olvasóterem 

gyermekoperista-gége 
gyermekóra 
gyermekorca 
gyermekordítás 
gyermekorr 
gyermekorvos 
gyermekorvosi 
gyermekorvosnő 
gyermekestoáén 
gyermekostor 
gyermekesztály 
gyermekotthon 
gyermekotthoni 
gyermekóvó 
gyermekóvó-intézet 
gyermekökölnyi 
gyermekölelés 
gyermekölés 
gyermekölési 
gyermekölő 
gyermeköltöny 
gyermeköreg 
gyermeköröm 
gyermekőrző 
gyermekőszinteség 
gyermekösztön 
gyermekötlet 
gyermeközvegy 
gyermekpad 
gyermekpajtás 
gy e rmekpajz áns ág 
gyermekpálya 
gyermekpanasz 
gyermekpár 
gy e rmekpar adi c s om 
gyermekparaiízis 
gyermekparalíz ise s 
gyermekparalízis-nárvány 
gyermekparai tókezelő 
gyermekpark 
gyérmekpász tor 
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gyermekpavilon 
gyermekpélda 
gyermekpenziós 
gyermekpép 
gyermekpépes 
gyermekpépes rétes 
gyermekperce 
gyermekpesztonka 
gyermekpír 
gyermekpohár 
gye rme k-p o l i k 1 i n i k a 
gyermekpólya 
gyermekpóráz 
gyermekpótlék 
gyermekprédikáció 
gyermekprém 
gyermekprostitúció 
gyermekpszichiátriai 
gyermekpszichológus 
gyermekpszichológusnő 
gyermek-pszichoterápiás 
gyermekpulóver 
gyermekpusztítás 
gyermekpüspök 
gyermekrablás 
gye rme kraklási 
gyermekrákló 
gyermekr ábszolgaság 
gyermekrádió 
gyermekragadás 
gyermekraj 
gyermekrajz 
gyermekrajzi-kiállítás 
gyermekr aj zpályázat 
gyermekrege 
gyermekregendő 
gyermekregény 
gyermekreja 
gyermekrém 
gyermekremény 
gyermekreménység 
gyermekrendelés 

gyermekrész 
gyermekríkató 
gyermekrikkanás 
gyermekringatás 
gyermekringató 
gyermekrivás 
gyermekromantika 
gyermekrontás 
gyermekrontó 
gyermekrovat 
gyermekruhai 
gyermekruha-bizomány i b o l t 
gyermekruhabolt 
gyermekruhácska 
gye rmekruhanemű 
gy e rmekruha-szabó sag 
gyermekruhaszalon 
gyermekruházati 
gyermeksajtó 
gyermeksapka 
gye rme ks apkány i 
gyermeksaru 
gyermeksebészeti 
gyermekség 
gyermekség! 
gyermeksegítés 
gyermeksereg 
gyermeksétáitatás 
gyermeksikkasztás 
gyermeksikkasztó 
gye rme ks ikoltás 
gyermeksír 
gyermeksiralom 
gyermekslrás 
gyermeksivítás 
gyermeksokaság 
gyermeksor 
gyermeksuttogás 
gyermekszabály 
gyermekszag 
gyermekszáj 



gyermekszak 1 
gy e rmeksz inház gyermekszaki Gyermekszínház^ 

gyermekszakorvos gyermekszínjátszás 
gyermekszakorvosi gyermekszínjátszó 
gyermekszakrendelő gyermeksz ínpad 
gyermekszám gyermekszív 
gyermekszámba gyermekszívű 
gyermekszámkan gyermekszó 
gyermekszandál gyermeksz ©ha. 
gyermekszaporítás gyermekszokácska ez o D a-y 
gye rmeksz ap o r u l a t gyermekVguvernántné 
gyermeksz app an gyermekszokás 
gyermekszar gyermekszoknya 
gyermekszavú gyermekszoprán 
gyermekszék gyermekszoptatás 
gyermekszelesség gyermekszoptató 
gyermekszelídség gyermekszurok 
gyermekszellem gyermekszülés 
gyermekszem gyermekszülési 
gyermekszempár gyermekszüle tés 
gyermekszenátor gyermekszülő 
kjyermekszende gyermekszülőszoka 
gyermekszender gyermekszűz 
gyermekszép gyermektábor 
gyermekszeplő gyermektag 
gyermekszépség gyermektakaró 
gyermekszerelem gyermektanács 
gyermekszerelemféle gyermektáncos 
gyermekszerenose gyermektáncvigalom 
gyermekszerenesetlenség gyermektanítás 
gyermekszerep gyermektanitó 
gyermekszereplő gyermektanítóság 
gyermekszeretet gyermektanulmány 
gyermekszeretetnap gyermektanulmányi 
gyermekszerető gyermektanulmányozás 
gyermekszerű gyermektanulmányozó 
gyermekszerző gyermektanűság 
gyermekszeszély gyermektanya 
gyermekszezám gyermektáp 
gye rme ks z imf ón ikus gyermektáplálás 
gyermekszín gyermektáplisz t 
gyermekszínész gyermektapodás 
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gyermektaps 
gyermektápszer 
gyermektárs 
gyermektársadalom 
gyermektársaság 
gyermektartás 
gyermektartási 
gyermektartó 
gyermektartóház 
gyermektej 
gyermektejakció 
gyermektekintet 
gyermektelen 
gyermektelenség 
gyermektelenül 
gyermektelep 
gyermektelep-egyesülét 
gyermekteme tés 
gyermektenyér 
gyermekterem 
gyermektermészet 
gyermekterme tű 
gyermektermő 
gyermektest 
gy e r me k t e s t v ér 
gyermektetem 
gyermektévely 
gyermektiszta 
gyermektiszti 
gyermektisztító 
gyermektisztség 
gyermektized 
gyermektizede lés 
gyermektombola-nyeremény 
gyermektornász 
gyermektörvényhozás 
gyermektragédia 
gyermektréía 
gyermektrikó 
gy e r me k t r omb i t a 
gye rmektudatlanság 

gyermek-tüdőszanatórium 
gyermekújság 
gyermekunalom 
gyermekuralkodó 
gyermekurológia 
gyermekűszó 
gyermekuszoda 
gyermekuzsonnáztatás 
gyermeküdülési 
gyermeküdülő 
gyermeküdülőotthon 
gyermekügy 
gyermekügyi 
gyermekül 
gyermekülés 
gyermekünnep 
gy e rme künne pély 
gyermekünnepség 
gyermekvádlott 
gyermekvágy 
gyermekváll 
gyermekváltás 
gyermekvándorlás 
gyermekváró s 
gyermekvasaló 
gyermekvásár 
gyermekvasút 
gyermekváz 
gyermekvédelem 
gyermekvédelmi 
gyermekvédés 
gyermekvédő 
Gyermekvédő Egyesület 
gyermekvegyületű 
gyermekvendég 
gyermekvér 
gyermekvers 
gyermekversike 
gyermekveszés 
gyermekvessző 
gy e rme kv e s z te s 
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gyermekvesztés 
gyermekvesztési 
gy orrnakve szte 11 
gyermekvesztő 
gyermekvétek 
gyermekve temény 
gyermekvezér 
gyermekvezető 
gyermekvezetőség 
g y e r me k v i ad al, 
gyermekvidáman 
gyermekvigalom 
gyermekvigasz 
gyermekvihar 
gyermekvihogás 
gyermekvilág 
gyermekvirrasztás 
gyermekvirtuóz 
gyermekviselés 
gyermekviselő 
gyermekvisítás 
gyermekvivő 
gyermekvíz 
gyermekvonás 
gyermekvonat 
gyermekzaj 
gyermekzenész 
gyermekzokni 
gyermekzubbony 
gyermekzsikongás 
gyermekzsivaj 
gyermekzsivajgás 
gyermeteg 
gyérmetegül 
gyérség 
gyérszámú 
gyersze 
gyertya 
gyertyaágas 
gyertyaállvány 
gyetítyaanyag 

gyertyaárnyékoló 
gyertyaárnyéktartó 
gyertyakél 
gyertyakeles 
gyertyabél!orma 
gyertyabéltű 
gyertyacsepegés 
gyertyacsepp 
gyertyacseppenés 
gyertyáoska 
gyertyacsonk 
gyertyacsutak 
gyertyadarab 
gyertyadarabka 
gyertyaégetés 
gyertyáé gye ne s 
gyertyáégyenesen 
gyertyaellenző 
gyertyaernyő 
gyertyaiaggyű 
gyertyaíark 
gyertyaíény 
gyertyaiényes 
Gyertyafény-keringo 
gyertyaíényű 
gyertyafogytáig 
gyertyáiorma 
gyertyafüst 
gyertyagyár 
gyertyagyárnok 
gyertyagyártás 
gyertyagyártó 
gyertyagyökér 
gyertyagyújtás 
gy e r ty agyújtat 
gyertyagyűjtó 
gyertyagyűjtogató 
gyertyagyűjtós 
gyertyahamu 
gyer tyaharnu-e Ive vés 
gyertyahamvavevés 
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gyertyahamvavevő 
gyertyahegy 
gyertyahiány 
gyertyahordó 
gyertyahordozás 
gyertyahordozó 
gyertyahosszat 
gyertyaipar 
gyertyaizék 
gyertyán egy 
gyertyakanóc 
gyertyakar 
gyertyakészítés 
gyertyakészlet 
gyertyakoppantó 
gyertyakormos 
gyertyakorom 
gyertyalámpa 
gyertyaláng 
gyertyalángolás 
gyertyalégy 
gyertyalepke 
gyertyalokogás 
gyertyamanufaktúra 
gyerty amar adék 
gyertyamártás 
gyertyamártó 
gyertyámértóné 
gyertyamerev 
gyertyaminta 
gyertyán 
gyertyánág 
gy e r ty án a l j afű 
gyertyánkerek 
gyertyánkokor 
gyertyánerdő 
gyertyánfa 
gyertyánfaallé 
gyertyánfaerdő 
gyertyáníal 
gyertyánfalige t 
gy e r t y ání alom o 

gyertyán-kakinet 
gyertyánkoszorű 
gyertyánkő 
gyertyánliget 
gyertyánmadár 
gyertyánmakk 
gyertyános 
Gyertyános 
gyertyaolaj 
gyertyaoltás 
gyertyaoltó 
gyertyaoltogató 
gyertyaöntés 
gyertyaöntő 
gyertyaöntőkolt 
gyer tyaöntőiorma 
gyertyaöntőkáz 
gyertyaöntőminta 
gyertyaöntőiive g 
gyertyapára 
gyertyapecsenye 
gy e r ty ape c s é t e s 
gyertyapénz 
g y e r t y a p i l l e 
gyertyapipa 
gyertyapiramis 
gye r ty apu sztitó 
gyertyarend 
gyertyarózsa 
gyertyáé 
gyertyás almárium 
gyertyásan 
gyertyásláda 
gyertyás Szűzanya 
gyertyástánc 
gyertyasugár 
gyertyás ünnep 
gyertyaszag 
gyertyaszagú 
gyertyaszál 
gyertyaszálacska 
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gyertyaszál-egyenesen 
gyertyaszálkásodás 
gyertyaszék 
Gyertyaszentelő 
Gyertyaszente1o Boldogasszony 
gyertyaszentelői 
gyertyaszentelőnap 
gyertyaszövéinek 
gyertyás z ükségle t 
gyertyatámadás 
gyertyatáno 
gyertyatartó 
gyertatártóság 
gyertyatartóasztal 
gyertyatartócska 
gyertyatartóior m a 
gyertyatartéka 
gyertyatartóláb 
gyertyatisztítás 
gyertyátlan 
gyertyatűz 
gyertya-uasora 
gyertyavég 
gyertyavesztegetés 
gyertyavesztegető 
gyertyavilág 
gyertyavilággát 
gyertyavilágítás 
gyertyavilágított 
gyertyavilágos 
gyertyavilágosság 
gyertyázás 
gyertyáz(ik) 
gyérül 
gyérülés 
gyérület 
gyérülgetés 
gyérülten 
gyérvilág 
gyérvilágítása 
gyérvilágú 

gyeso 
gyeszikol 
gyeszöl 
gyeszölődik 
gyető 
gyeveder 1. heveder 
gyévér 
gyevi 
gyézedelem 1. győzedelem 
gyezsepógyes 
gyí! 
gyia 
gyíget 1. gyí! 
Gyigyusz 
gyih! 1. gyí! 
gyí hé! 1. gyí! 
gyihegetés 
gyihekelés 
gyíhéte 1. gyí! 

jgyihő 1. gyí! 
^gyihía! 1. gyí! 

ŷílnézás 
fyík1 

Gyík2 

gyíkbab!, 
gyíkbőr 
gyíkbőrutánzat 
gyíkfájás 
gyíkfark 
gyíkíej 
gyíkféle 
gyíkfű 
gyikfürgeség 
gy íkhal 
gyíkhas 
gyikhomlok 
gyíkhús 
gyíkjárás 
gyíkkő 
gyíkköröm 
gyíkláb 
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gyíkleső 
gyíkleső-íogó 
gyíklesőkés 
gyíklesős 
gyikló 
gyíkmódon 
gyíkmozdulat 
gyíknem. 
gyíkocska 
gyikos 1* gyilkos 
gyíkölő 
gyíkpikkely 
gyíksárkány 
gyíksereg 
Gy ík-s z ak ály o z ás i 
gyíkszakásű 
gyíkszáj 
gyikszelő 
gyikszem 
gyíkszemű 
gyiktás 
gyíktekintet 
gyíktojás 
gyíkügyesség 
g y i l 
g y i l a k l e gyilok 
gy i l f ar ok 
g y i l k 1, gyilok 
g y i l k o l 
gyilkolás 
gyilkolási 
gyilkolászik 
g y i l k o l a t 
g y i l k o l a t o s 
g y i l k o l g a t 
gyilkolhatnék 
gyilkolmány 
gyilkoló 
gyilkolódás 
gyilkolódik 
gyilkolódzás 

gyilkolódzik 
gyilkolója 
gyilkolón 
g y i l k o l t a t 
gyilkoltatás 
gyilkoltató 
gyi l k o n d i 
g y i l k o s 1 

2 Gyilkos ' 
z 

Gyilkos 
gyilkosan 
gyilkoskarlang 
gyilkos csomorika 
gyilkos-darázs 
gyilkoségető 
gyilkos galóca 
gyilkoskad 
gyilkoskalál 
g y i l k o s ! 
gyilkosjelölt 
gyilkos-jó 
gyilkoskarzat 
gyilkoskéz 
gyilkoskodás 
gyilkoskodik 
gyilkosodik 
gyilk. os-rak ló 
gyilkosság 
gyilkossági 
gyilkosságos 
gyilkosságtétel 
gyilkosságvágy 
g y i .ik o s s z ak á s ű 
gyilkos-szakáll 
gyilkos szironták 
gyilkostanya 
gyilkostárs 
g y i l k o s u l 
gyilkosvágy 
gyilkosverem 
g y i l o k 
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gyilokbot 
gyilokdöfés 
gyilokeszköz 
gyilokforgató 
gyilokforma 
gyilokhalom 
gyilokhegy 
gyilokhe gyes 
gyilokyjog 
gyilokkanyarítás 
gyilokkés 
gyiloknyelű 
gyilokos 1• gyilkos 
gyilokpálca 
gyilokpenge 
gy i l o k p i l l a n at 
gyilokszer 
gyilokszűrás 
gyiloktörés 
gyilokvas 
gyím l e gím 
gyimától 
gyimhor 
gyímesi 
gyimgyom 
gyihgya 1. dzsindzsa 
gyingy-gyöngy 
gyio 
gyirá-hajrá 
gyiresz 1, gyéres 
gyirk a 1., gyürke 
gyirkos 1. gyilkos 
gyób 
GYOE 
gyógy1 

Gyógy2 

gyógy-aggalom 
gyógyalapdíj 
gyógyajplkalmazás 
gyógyalma 
gyógyalmás 

gyógyanyag 
gyógyáru 
gyógyékQ-kereske dé s 
gyógyáru-nagykereskedő 
Gyógyáru Nagykereskedők 

Országos Egyesülete 
gyógyárus 
gyógyász 
gy ó gy ás z as s z ony 
gyógyászat 
gyógyászati 
gyógyászati segédeszköz 
gyógyász! 
gyógyászkéz 
gyógyászkodás 
gyógyászmyelv 
gyogyászó 
gyógyászság 
gyógyásztan 
gyógyász tudomány 
Gyógyát ? 
gyógy "balzsam 
gyógybánás 
gyógybarlang 
gyógybeavatkozás 
gyógybenzin 
gyógybetét 
gyógybetétes 
gyógybe tétkészítés 
gyógybolt 
gyógybor 
gyógybűv 
gyógycél 
gyógycentrum 
gyógycipő 
gyógycukorka 
gyógycsepp 
gyógydics 
gyógydíj 
gyógye cet 
gyógy®lom 
gyógye1járás 
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gyógyellenszer 
gyógyépület 
gyógy ér elek 
gyógyerdő 
gyógyeredmény 
gyógyerejű 
gyógyerő 
gyógyerős 
gyógyértés 
gyógyeszköz 
gyegyétkezé 
gy ó gyf oly amat 
gyógyforrás 
Gyógyforrás2 

gyógyforrásvíz 
gyógyföld 
gyógyfű 
gyógyfürdő 
gyógyfürdőellátás 
gyógyfürdőépület 
gyógyfürdőhely 
gyógyfürdőjegy 
gyógyfürdőkezelés 
gyógyfürdőkórház 
gyógyfürdőügy 
gyógyfürdővállalat 
gyógyfürdőváros 
gyógyfűszedő 
gyógyfűszeres 
gyógyfüves 
gyógygimnasztika 
gyógygond 
gyógygőz 
gyógygyakorlat 
gyógygyökér 
gyógyharmat 
gyógyhaskötő 
gyógyhasználat 
gyógyhatás 
gyógyhatásos 
gyógyhatású 
gyógyház 

gyógyhely 
gyógyhelyi 
gyógyhivatal 
gyógyi alma 
gyógyidő 
gyógyidőiolyam 
gyógyi íürdő 
gyógyillat 
gyógyintézet 
gyógyintézeti 
gyógyintézmény 
gyógyi piros 
gyógyír 
gyógyirat 
gyógyírés 
gyógyírkészítő 
gyógyistennő 
gyógyiszap 
gyógyi szer 
gyógyít 
gyógyital 
gyógyítás 
gyógyitásdij 
gyógyítási 
gyógyításmesterség 
gyógyításmód. 
gyógyítástan 
gyógyítástudomány 
gyúgyításű 
gyógyitatlan 
gyógyítatlanul 
gyógyítgat 
gyógyltgatás 
gyógyíthatatlan 
gyógyíthatatlanság 
gyógyíthatatlanul 
gy ó gy í thatékonyabbs ág 
gyógyíthatlan 1. gyógyíthatatlan 
gyógyíthatlanság 1. gyógyítha

tatlansági 
gyógyíthatlanul 1. gyógyítha

t a t l a n u l " 
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gyógyítható 
gyógyíthatóság 
gyógyítkozik 
gyógyítlan 
gyűgyitó 
gyógyító ár TI -nagy ke re sk e dő 
gyógyitókalzsam 
gyógyitokárát 
gyógyitóerejű 
gyógyítóerő 
gyógyltóeszköz 
gyógyítóilastr om 
gyógyítóforrás 
gyógyitófű 
gyógyítóiürdő 
gy ó gy i t óf ür dőhe l y 
gyógyítóhatás 
gyógyítóhatásű 
gyógyitóház 
gyógyitóhely 
gyógyítóintézet 
gy ó gy11ó i n té zmé ny 
gyógyítóír 
gyógyító-megelőző 
gyógyítómester 
gyógyítómód 
gyógyítómodosan 
gyógyítónövény 
gyógyitópedagógia 
gyógyítópor 
gyógyitószer 
gyógyítószokás 
gyógyító-tanfolyam 
gy ó gy í t ó tud omány 
gyógyítóvíz 
gyógyíttat 
gyógyíttatás 
gyógyíttathatlan 
gyógyjavaslat 
gyógyjelenség 
gyógyjellegű 

gy ó gykarame11a 
gyógykávé 
gyógykenőcs 
gyógykenyér 
gyógykenyerjegy 
gyógykeserű 
gyógykészlet 
gyógykeverék 
gyógykéz . 
gyógykezel 
gyógykezelek 
gyógykezelés 
gyógykezelési 
gyógykezeltet 
gyógykezeltetés 
gyógyke zeltetése s 
gyógykínos 
gyógyklsérlet 
gyógykórház 
gyógykovács 
gyógykulimász 
gyógykűra 
gyógykút 
gyógykúti 
gyógylakda 
gyógylakdacs 
gyógylé 
gyógylevegő 
gyógylevél 
gyógyleves 
gyógylikőr 
gyógymag 
gyógymasszírozónő 
gyógyméh 
gyógyme sterség 
gyógyméz 
gyógymód 
gyógymodor 
gyógymozgalom 
gyógyműtét 
gyógyműtétel 
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gyógyművészet 
gyógyművészség 
gyógynemű 
gyógynedv 
gyógynövény 
gyógynövénybevéltó 
gyógynövénybolt 
gyógynö^ényejfport 
gyógynövényfajta 
gyógynövénygyűjtés 
gyógynövénygyűjtő 
gyógynövénygyűjtő-kereskedő 
gyógynövényhiány 
gyógynövénykore ske dő 

(csak utaló) 
gyógynövényklsérleti 
gyógynövénykollekció 
gyógynövénykutatás 
gyógynövényügyi 
gyógynövényültetvény 
gyógynövényzsák 
gyógypark 
gyógypedagógia 
gyógypedagógiai 
gyógypedagógus 
gyógypohár 
gyógypor 
gyógyrend 
gyógyrendelés 
gyógyrendelet 
gy ó gy r e n de lmény 
gyógyrendelvény 
gyógyrendészet 
gyógyrendség 
gy ó gy r e nd s z e r 
gyógyrovar 
lyógysav -
gyógysegéd 
gyógysegély 
gyógysétány 
gyógysiker 
gyógysugár 

gyógyszak 
gyógyszalon 
gyógyszálló 
gyógyszálloda 
gyógyszanatórium 
gyógyszappan 
gyógyszekrény 
gyógyszemély 
gyógyszer 
gyógyszeralapanyag 
gyógyszeralapanyag-készítmény 
G y ó gy s z eralap any agké szletező 

Vállalat 
gyógyszeranyag 
gyógyszerár 
gyógyszer áru gy ár 
gyógyszerárukereskedés 
gyógyszeráru-nagykereskedő 
gyógyszerárus 
gyógyszerárusinas 
gyógyszerárusító 
gyógyszerárusné 
gyógyszerárusság 
gyógyszerbeszerzési 
gyógyszeredény 
gyógyszerekkeli 
gyógyszerelés 
gyógyszerellátás 
gyógyszerellátmány 
gyógyszerellenőrző-lap 
gyógyszerértő 
gyógyszeres 
gyógyszeresnövendék 
gyógyszeresség 
gyógyszerész 
gyógyszerész-egyesülét 
gyógyszerészegylet 
gyógyszerészet 
gyógyszerészettan 
gyógyszerészgyakornok 
gyógyszerészhallgató 
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gyógyszerészi 
gyógyszerészi mester 
gyógyszereszkedik 
gyógyszerészlegény 
gyógyszerészmesteri 
gyógyszerész-őrnagy 
gyógyszerészözvegy 
gyógyszerészség 
gyógyszerészsegéd 
gyógyszerészségű 
gyógyszerésztársadalom 
gyógyszerésztechnika 
gyógyszerésztudományi ( l , 

utaló) 
gyógyszerész-utánpótlás 
gyógyszerfogyasztás 
gyógyszerforgalmi 
gyógyszerforgalom 
gyógyszerfüzér 
gyógyszergyár 
gyógyszergyártás 
gyógyszer gyű j t ő 
gyógyszerhalmozó 
gyógyézerhatástan 
gy ó gy s z e rhatás t an i 
gyógyszer! 
gyógyszeripar 
gyógyszeripari 
gy ó gy s z e r isme r ő 
gyógyszerismertető 
gyógyszerismetan 
gyógyszerkérelem 
gyógyszerkereskedés 
gyógyszerkészítmény 
gyógyszerkiállítás 
gyógyszerkipróhálási 
gyógyszerkiutalás 
gyógyszerköltség 
gyógyszerkönyv 
gyógyszerközpont 
gyógyszerkutatás 

gyógyszerkutatási 
gyógyszerkutató 
gyógyszerkülönlegesség 
gyógyszermennyiség 
gyógy s z ermér ge z é s 
gyógyszermillye 
gyógyszerpár adűs 
gyógyszerrend 
gyógyszerrendelés 
gyógyszerszámla 
gyógyszerszatócs 
gyógyszerszekrény 
gyógyszerszekrényke 
gyógyszerszűrő 
gyógyszertalálmány 
gyógyszertan 
gyógyszertár 
gyógyszer tár "bér lő 
gyógyszertári 
gyógyszertarifa 
gyógyszertár os 
gyógyszertártulajdonos 
gyógyszerterápiás 
gy ó gy s z e r tudomány 
Gyógyszertudományi Társaság 

1, Magyar Gyógyszertudományi 
Társaság 

gyógyszerüveg 
gyógyszerválasztás 
gyógyszervásárlás 
gyógyszervegyészeti 
gyógyszivar 
gyógyszivarka 
gyógytaksa 
gyógytalán 
gyógytan 
gyógytanács 
gyógytanár 
gyógytanász 
gyógytanhallgató 
gyógytani 
gyógytanoda 
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gyógytanor 
gyógytanos 
gyógytanszerűleg 
gyógytanulmány 
gyógytapasz 
gyógytapaszos 
gyógytár 
gyógytárca 
gyógytár! 
gyógytáros 
gyógytárs 
gyógytartara 
gyógytelep 
gyógytemplom 
gyógytényező 
gyógyterem 
gyógyterv 
gyógytestnevelés 
gyógytó 
gyógytorna 
gyógytornász 
gyógytornászát! 
gyógytörvényi 
gyógytudomány 
gyógytudományáéi! 
gyógytudományi 
gyógytudós 
gyógyudvar 
gyógyul 
gyógyulás 
gyógyulásáéi! 
gyógyulási 
gyógyulat 
gy ógyula 11an 
gy ó gyu 1 at l a n u l 
gyógyúlékonyság 
gyógyulgat 
gyógyulhatás 
gyógyulhatatlan 
gyógyulhatatlanság 
gyógyulhatlan 1. gyógyul 

hatatlan 

gyógyulhatlanul 1. gyógyulha-
t a t l a n u l 

gyógyulható 
gyógyulhatóság 
gyógyulmány 
gyógyulóéa 
gyógyulok-an 
gyógyulófélben 
gyógyulta 
gyógyüdülés 
gyógyüdülő 
gyógyüdültetés 
gyógyüzem 
gyógyvánkos 
gyógyvendég i 
gyógyvíz" 
Gyógyvíz 
gyógyvízfeltárás 
gyógyvíz! 
gyógyvízismeret 
gyógyvíz orvoslás 
gyógyvíztan 
gyógyíztani 
Gyógyvíztermelő és Értékesítő 

Vállalat 
gyógyvizű 
gyógyvizsgál 
Gyóka 
gyokkan 
gyolcs 
gyolcsáru 
gyolcsáruló 
gyolcsárus 
gyolcsáéi! 
gyolcsbibor 
gyolcscsomócska 
gyolcsdarab 
gyolcsernyő 
gyolcsfehérités 
gy o 1 csf e hér 1 tő 
gyolcsfersing 
gyolcsfonal 
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gyolcsfos2lány gyolcsszatying 
gyolcsgallér gyolcsszínű 
gyolcsgatya gyolcsszoknya 
gyolcsgatyás gyolcsszőnyeg 
gyolcshitvely gyolcsszövés 
gyolcsing gyolcsszövet 
gyolcsinges gyolcstár 
gyolcsingesen gyolcstekercs 
gyolesingujj gyolcsturbán 
gyolcsingű gyolc s u j j 
gyolcsingváll gyolcsvászon 
gyolcsinka gyolcsvég 
gyolc sjég gyolcsviselő 
gyolcskalmár gyo l c s V i t o r l a 
gyolcskendő gyom 
gyolcskereskedés gyomamaránt 
gyolcskoreskedő gyomasszony 
gyolcskészltés gyomatag 
gyolcskeszkenő gyombelepte 
gyolcskötény gyomborított 
gyolcslap gyomború 
gyolcslepedő gyomégetés 
gyoloslepel gyomékszer 
gyolcsmez gyomember 
gyolcsnadrág gyomféle 
gyolcsnemű gyomfi 
gyolcsooska gyomfű 
gyolcsos gyomfüzér 
gyolc sosasszony gyomgyártó 
gyolc sos'bolt gyomhalmaz 
gyolcsoskereskedés gyomhant 
gyolcsostót gyomirtás 
gyolcsostótszerű gyomirtó 
gjf 0/űLisöltözet gyomirtószer 
gyolcspárna gyomlál 
gy o1csp or téka gyomlálás 
gyolcsrokolya gyomlálatlan 
gyolcsruha gyomlálgat 
gyolcsruhás gyomlálgatás 
gyolosselyem gyomláló 
gyolcsszalag gyomlálógép 
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gyomlálókés 
gyomlálóvas 
gyomláltat 
gyomlevél 
gyommag 
gyommentes 
gyommentesen 
gyommentesítés 
gyomnem 
gyomnevelő 
gyomnövény 
gyomoldogál 
gyomor 
gyomoraj 
gyomoraj tó 
gyomorájulás 
gyomorátfúródás 
gyomoréágyadás 
gyomorban 
gyomorbajos 
gy o m or b án t a l om 
gyomor-bél 
gyomor-bélcsatorna 
gyomoréélelő 
gyomor-bélgyulladás 
gy omor-béIhuzam 
gyomorbe11 
gyomor-béllob 
gyomor-bélműszer 
gy om ©r -b é Ír e n d s z e r 
gyomorbeteg 
gyomorbetegen 
gyomorbetegség 
gyomorböfögés 
gyom.©rbüf ögés 1. gy omor

böf ögés 
gy omor cseple s zütér 
gyomor csepp 
gy om ©r c s e ppe o ske 
gyomoresikarás 
gyomorcsipdesés 

gyomor csonk 
gyomor csuk 
gyomorcsuklás 
gyomor csukütér 
gyomordagadozás 
gyomordaganat 
gyomordög 
gyomorécetesség 
gyomoredző 
gyomorégés 
gyomorégetés 
gyomoréletér 
gyomoré Í M tés 
gyomorelixír 
gyomoréIrontás 
gyomoréIszorítás 
gy omor e me lke dé s 
gyomoremelő 
gyomorérnelyedés 
gyomorérnelygés 
gyomor érne lyge tő 
gyomorérnelygő 
gyomorémelyítő 
gyomoremész tés 
gyomorérdaganat 
gyomorerőltetés 
gyomorerősíteni 
gyomorerősítés 
gyomorerősítő 
gyomorerősítő por 
gyomorerősítő szer 
gyomorerőtlenség 
gyomor- és szíverősítő por 
gyomoresszencia 
gyomorfájás 
gyomorfájdalom 
gyomorfájós 
gyomorfal 
gyomorfedél 
gyomorfej 
(a) gyomor f e j e 
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gyomorfekély 
gyomorfekélyes 
gyomorfelfordulás 
gyomorfelpÖffedés 1. gyomor-

felpüffedés 
gy omorfelpüffedés 
gyomorfeszülés 
gyomorflastrom 
gyomorf©nat 
gyomorfordító 
gy omorf tíddlás 
gyomorfűtés 
gyomorgörcs 
gy omor gör c sh alz sam 
gyomorgörcs! 
gy omor gj©r csös 
gyomorgörnyesztő 
gyomorgyengeség 
gyomorgyengülés 
gy omor gy ógy i t ó 
gyomorgyötörte 
gyomorgyulladás 
g y om or hák or í t ó 
gy omor kakor ű. 
gyomor hang 
gyomorhányás 
gy om or he k t i k a 
gyomorhévség 1. gyomorhőség 
gyomorhevülés 
gyomorhideglelés 
gyomorhős 
gyomorhőség 
gyomorhurka 
gyomorhurkacseplesz 
gyomorhurut 
gyom or hurut o s 
gyomorhűlés 
gyomor! 
gyomorideg 
gyomoridegesség 
gyomorigény 
gyomorikra 

gyomorikráshús 
gyomor iszap 
gyomor izgató 
gyomorkaparó 
gyomorkatarrus 
gyomorkavaró 
gyomorkéj 
gyomorkemény!tő 
gyomorkérdés 
gyomorkeverő 
gyomorkiiktatás 
gyomorkodik 
gyomorkorgás 
gyomorkóros 
gyomorkor-rágás 1, gyomorkorgás 
gyomorköhögés 
gyomorkös zvény 
gyomorközkatona 
gyomorlágyulás 
gyomorláz 
gyomorlázas 
gyomorlázító 
gyomorlé 
gy om or 1 ép s z a l 8. g 
gyomorlok 
gyomormáj cseple s z 
gy omorme gke te ge dé s 
gyomormeghűlés 
gyomormegterhelés 
gyomorérnelyltés 
gyomorérnelyítő 
gyomormenés 
gyomorméreg 
gy omormér ge z é s 
gyomormérő 
gyomormirigy 
gy omormirigynedv 
gyomormorgás 
gyomormosás 
gyomermosási 
gyomorműködés 
gyomorműtét 
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gyomornedv 
gyomornedv-eIválasz tás 
gy omor ne dve s sé g 
gyomornehézség 
gyomor-nem-emésztés 
gyomornevetés 
gyomornyál 
gy omornyálhár ty a 
gy omor ny álkahár tya 
gyomornyavalya 
gy omor nye r se s é g 
gyomornyilallás 
gyomornyílás 
gyomornyit 
gyomornyomás 
gy omor -ny om D é l f e ké l y 
gy omor ny omiitér 
gyomorolaj 
gyomoroltó 
gyomot ölő 
gyomorpárolás 
gyomorpép 
gyomorpor 
gyomorpöffedés 1, gyomor-

püffedés 
gyomorprovízió 
gy omor puffadás 
gy omorpuffe dés 
gyom orr ág ás 
gyomorrágó 
gyomorrák 
gyomorrákos 
gy omorr e ke s z tö 
gyomorromlás 
gyomorromlat 
gyomorrontás 
gyomorrontásos 
gyomorrontó 
gyomorrosszaság 
gyomorsár 
gyomorsáros 

gyomorsav 
gy omor s av anyűság 
gyomorsavas 
gyomorsavhiány 
gyomorsavtúltengés 
gyomorsah 
gyomorsebészet 
gyomorseg t 
gyomorseprőlék 
gyomorsérvés 
gyomorsíkulás 
gyomorsövény 
gy omorsüllye dés 
gyomorszáj (csak utalók.! ) 
(a) gyomor -szája 
gyomorszakadás 
gyomorszáradás 
gyomorszer 
gyomorszerv 
gy omor sziv attyű 
g y o m o r s z or 11 á s 
gy om or s z or on gat ás 
gy o mor s z oru lás 
gyomorsz őrültség 
gyomor tágulás 
gy omor t águ lás o s 
gyomortáj 
gyomortája 
gyomor táj éle tér 
gyomortakony 
gyomortalán 
gyomortályog 
gyomor tartalom 
gyomor tartás 
gyomortea 
gyomortehetség 
gyomortekerés 
gyomorteliség 
gyomorterhelés 
gyomor terhelő 
gyomorterhe lödés 
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gyomor t i n k túr a 
gyomortisztátalanság 
gyomortisztitás 
gy omor t isz 11 tó 
gyomortisztítószer 
gyomortöltés 
gyomortöltő 
gyomortömlő 
gy omortúlte rhe11 sé g 
gyomortükrözés 
gyomorűr 
gyomorüreg 
gyomorürítőszek 
gyomorvégééi 
gyomorvérzés 
gyomorvesztegetés 
gyomorvesztő 
gyomorviáitő 
gyomorvíz 
gyomorzár 
gyomorzavargás 
gyomos 
gyomosít 
gyomosítás 
gyomosodás 
gyomosodik 
gyomoszlás 
gyomoszol ;, 
gyométás 
gyomracs 1. gyomrocs 
gy omr ar omlott 
gyomrengeteg 
gyomrocs 
gyomrócska * 
gyomros 
gyomrosan 
gyomrosdi 
gyomrosdiság 
G-yomrosi 
gyomroskodás 
gyomroskodik 

gyomroz 
gyomrozás 
gyomroztat 
•«a gyomrú 
gycmszakáll 
gyomtalan 
gyomtalanít 
gyomtalanítás 
gyomtársulás 
gyomtartalom 
gyomtermesztő 
gyomvágókés 
gyomvirág 
gyomvirághuké 
gy omz i k 
gyónás 
gyónásbali 
gyónási 
gyónáspénz 
gyónástétel 
gyónástitok 
gyónát . 
gyónatlan 
gyónatlanul 
gyónik 
gyónó 
gyónóapa 
gyónócédula 
gyónóiiű 
gyónógyermek 
gyónóhely 
gyónókenyér 
gyónólevél 
gyónópénz 
gyó nószék 
gyónótársaság 
gyónpénz 
gyónszék 
gyóntat 
gyóntatás 
gyóntatlan 
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gyóntató 
gyóntatóatya 
gyóntatója 
gyóntatóbarát 
gyóntatóing 
gyóntatókápolna 
gyóntatóképolnácska 
gyóntatópap 
gyóntatószék 
gyóntatóválasztás 
gyóntóatya 
gyónton-gyónik 
gyopár 
gyopárcsokor 
gyopáríedte 
gyopárfű 
gyopáríüzér 
gyopári béka 
gyopárjelvény 
gyopáros 
gyopárosi 
gyopározik 
gyopársorú 
gyopárszál 
gyopártapló 
gyopárvirág 
gyórói 
Gyorok 
gyors 
gyorsabbat 
gyorsabb!tás 
gyorsabbodás 
gyorsabbodik 
gyorsabbság 
gyorsabbul 
gyorsacél 
gyorsacélbetét 
gy orsacéld ar ab 
gyorsad 
gyorságyú 
gyorsakodás 
gyorsakodik 

gyor salak os 
gyorsalkodás 
gyorsalkodik 
g y o r s a l t a t 
gyorsan 
gyorsan ölő méreg 
gyorsan-tannlás 
gyorsarckép 
gyor sár u 
gy or s ár uf or galom 
gyorsáruszállítás 
gyor sáruszállitmány 
gyorsas 
gyorsaság 
gyorsasági 
gyorsaságos 
gyorsaságú 
gyorsbepároló 
gyorsbüfé 
gyorscirkáló 
gyorscsapat 
gyorscséplés 
gyorscséplési 
gy ors cséplőbr igád 
gyorscséplőcsapat 
gyorscserzés 
gyorségetési 
gyorselme 
gyorselméjű 
gyorsépítés 
gyorsépítkezési 
gyorserő 
gyorserős 
gyorsértelmű 
gyorsérverés 
gyors- és^gépírás 1. gyors

írás és gépírás 
gyors- és gépírónő 
gy or se s z ter gálás 
gyorseszű 
gyorsevezős 
gy or s l agy as z tás 
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gyorsfagyasztó 
gyor sf agy as z t o 11 
g y o r s f a j t a 
gyorsfalazási 
gyorsfelfogású 
gyorsfelvásárlás 
gyorsfémvágási 
gyorsfénykép 
gyorsfényképész 
gyorsfényképezés 
gyorsf i 
gyorsfogású 
gyorsfogatú 
gyorsfolyásű 
gyorsforgácsolás 
gyorsforgácsoló 
gyorsforgalmi 
gyorsforraló 
gy or sf orr asz tó 
gyorsfotográfia 
gyorsfotográfus 
gyorsfőző 
gyorsfőzőedény 
gyorsfőzőfűvóka 
gyorsfőzőgép 
gyorsfutár 
gyorsfutári 
gyorsfutás 
gyorsfutású 
gyorsfutó 
gyorsfutóbajnok 
gyorsfutómutatvány 
gyorsfutónő 
gyorsfutva 
gyorsfuvaros 
gyorsfürdő 
gyorsfüstölés 
gyorsfűző 
gyors-gépíró 
gy or s-gépírói sköl a 
gyors-gépírónó 

gyorsgolyóbis 
gyorsgőzös 
gyors—gyors 
gyorsgyújtó 
gyorsbajó 
gyorshajózás 
gyorshajtás 
gyorshajtásií 
gyorshaladva 
gyorsharagú 
gyorsházasság 
gyorshazug 
gy or she ngerlési 
gy or shír 
gyorshírnök 
gyorshíven 
g y o r s h i z l a l t 
gyorshullámú 
gyorsinas 
gyorsintézeti 
gyorsinű 
gyor sír 
gyorsírás 
gyorsírási 
gyorsírásos 
gyorsírésszerű 
gyorsírástanfolyam 
gyorsírástanitás 
Gyorsírástudományi Társulat 
gyorsírászat 
gyorsírászati 
gy o r s i r a t 
gyorsíró 
gyorsiroda 
gyorsirodai 
gyorsirodalom 
gyorsíró-gépíró 
gyorsírói 
Gyorsírói Napló 
gyorsírókor 
gyorsírókori 
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gy or s ír óműhely gyorskövet 
gyorsírónő gyorslábas 
>gyorsíróskodik gyorslábú 

I gyorsírórendszer gyorslábúság 
l gy or s ír ór e v iz or gyorslándzsás 
^yorsírószú gy or s l e i or gásű 
gyorsírótanlolyam gyorsléptű 
gyorslróünnep gyorslevél-posta 
gyorsíróverseny g y o r s u l t 
gy or s í t g y o r s l i s t a 
gyorsítás gyorsió 
gyorsítási gyorslovag 
gyorsítható gyorslovagú 
gyorsító gyorslovas 
gyorsítóherendezés gyorslövő 
gyorsíttatás gyor sm agyar 
gyorsnarás gyorsmarás 
gyorsjárású gyorsmarós 
gyors járat gyorsmenés 
g-orsjártű gyorsmenet 
gyorsjavító-szolgálat gyorsmenetű 
gyorskarú gyorsmenü 
gyorskezű gyorsmérleg 
gyorskezűen gyorsmosoda 
gyorskezűség gyorsmosópor 
gyorskiszolgáló gyorsmotorvonat 
gyorskiszolgálóéolt gyorsmotorvonatpár 
gyorskocsi gyorsmozgású 
gyorskocsiféle gyorsmozgó 
gyorskocsihivatal gyorsnaszád 
gyorskocsiintézet gyorsogat 
gyorskocsis gy orsolvasztár 
gyorskocsitársulat gyorsolvasztási 
gyorskocsizás gyorsőáít 
gyorskocsizási gyorsosság 
gyorskocsizó gyorsölő bürök 
gyorskonyha gyorsöntés 
gyorskorosolyázás gy or sparas zt 
gyorskorcsolyázó gyorsparipás 
gyorskorcsolyázó-verseny gy or sp i s z t o l y o s 
gyorskölcsön gyorspisztoly ver se: 
gyorskötés gyorspolka 
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gyorspolkaütem gyorstétel 
gyorsposta gyorsteve 
gyorspostai gyorstollú 
gyorspostakocsis gyorstűz 
gyorspuska gyorstüzelés 
gyorspűs&titva gyorstüzelő 
gyor sr ajzolás gyorsul 
gyorsraj zoló gyorsulás 
gyorsrepülésű gyorsúszás 
gyorsrettegve gyorsúszó 
gyorsrob^amni gyorsúszóstaféta 
gyorsröptű gy or sűszóváltó 
gyorsság gyorsúszóverseny 
gyorsságú gyor sutalvány-forgalom 
gyorssajtó gyorsutazás 
gy or s s a j tény omás gyorsutazási 
gyorssegély gyorsutazó 
gyorssegítés gyorsügetve 
gyorssegltő gyorsütemű 
gyorssietve gyorsüzem 
gyorssodrú gyorsvágás 
gyorsszállítmány gyorsvágási 
gyorsszárnitó gyorsvágathajtó 
gyorsszámiálé' gyorsvágó 
gyorsszámolás gyorsváltó 
gyorsszárnyú gyorsvasalás 
gyorsszavú gyorsvasút 
gyorsszekér gyorsvasútjárat 
gyorsszekerezés gyorsvillamospálya 
gyorsszekeri gyorsvizű 
gyorsszerviz gyorsvonat 
gyorsszolgálat gyorsvonatforgalom 
gyorsszóró gyorsvonatgép 
gyorsszövőgép gyorsvonat! 
gyorstalán gyorsvonatjárat 
gyorstalanság gyorsvonatos 
gyorstalpaló gyorsvonatpár 
gyorstanfolyam gyorsvonat-sebességű 
gyorstávíró gyorsvetélő 
gyorsteker gyorsvízum 
gyorstehervonat GYOSZ 
gyorstermelés gyoszár 
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gyoszárvirág gyökérérzés 
gyóta gyökeres 
győ, gyöh 1. gyí! gyökereséül 
gyodelmesked.es 1. győzedel gyökéresdi 

me ske dés gyökeresedés 
gyöf őrt gyökeresedik 
gyögyög 1. gügyög gyökeresen 
gyögyörög gyökeresít 
gyöhöz 1. győz gyökeresítés 
gyök gyökeres mekkorasá 
gyökadó gyökeresség 
gyökág gyökeresül 
gyökké tű gyökerészegér 
gyökké tűcsere gyökerészféreg 
gyökcsokor gyökerész(ik) 
gyökelemzés gyökérésző 
gyökelv gyökeretlen 
gyökelvonás gyökerezetett 
gyökény gyökerez 
gy ökér gyökerezés 
gyökérág gyökerezet 
gyökérárus gyökerezetten 
gyökérásó gyökere zettség 
gyökéréaj gyökerezik 
gyökérke tű gyökerező 
gyökérke tűiogás gyökereződik 
gyökérbevágó gyökereztet 
gyökéréózont gyökereztetés 
gy ökér huj tás gyökereztetik 
gyökér csíra gyökérfa 
gyökércsomó gyökérfazongora 
gyökérdeszka gyökérfekély 
gyökérdorong gyökérfelfogás 
gyökérdugás gyökérfenék 
gy ökér dugványo z ás gyökérféreg 
gyökereGske gy ökérf ogó 
gyökeredik gy ökér gumó 
gyökeredzik 1. gyökerezik gyökérgyógymód 
gyökere e l f o r d u l t fű gyökérgyógyszer 
gyökéregér gyökérgyulladás 
gyökérelvonás gyökérgyulladásos 
gyökererontott 

http://gyodelmesked.es


gy ökérhagyma 
gyökérhajlás 
gy ökérhajlomás 
gyökérhaj tás 
gyökérhang 
gyökérhangzat 
gy ökérhártya-gyulladás 
gyökérhely 
gyökérhita 
gyökérhiszem -
gy ökér l f j i t ás 
gyökér ige 
gy ökér i l e g 
gyökérillat 
gyökérinda 
gyökér inger 
gyökéríz 
gyökérjegy 
gyökérjel 
gyökérj öves 
gyökérkapa 
gyökérkaria 
gyökérke 
gy ökér kefe 
gyökérképlet 
gyökérképzés 
gyökérképzet 
gyökérképző 
gyökérkezelés 
gy ökérk ivonás 
gy ökérkorhadas 
gy ökérkorhadok 
gyökérlábú 
gyökérié 
gyökérlevél 
gyökér leves 
gyökérlik 
gyökérliszt 
gyökérmag 
gyökérmaradvány 
gyökérmás 
gy ökérffiÉiiülhangzóó 

gyökérmetszés . ,. 
gy ökérmondan iv aló 
győkérmutató 
gyökérnem 
gyökérnemzetség 
gyökérnév 
gyökérnév 
gyökérnévmás 
gyökérnövény 
gyökérnövés 
gyökérnyak 
gyökérnyelv 
gyökérnyesés 
gy ökér ok 
gyökerő 
gyökérpalánta 
gyökérpénz 
gy ökérpetrezselyem 
gyökérpipa 
gyökérpor 
gyökérrágó 
gyökérraj 
gyökérre ható 
gyökérrend 
gyökérrendes 
gyökérrendszer 
gyökérrojt 
gyökérrontás 
gyökérrost 
gyökérrügy 
gyökérsaláta 
gyökérsarj 
gyökérség 
gyökérsüveg 
gyökérszag 
gyökérszagú 
gyökérszál 
gy ökér sz álacska 
gyökér szalag 
gyökérszálrost 
gyökérszám 



gyökérszár 
gy ökér s z ármaz ék 
gyökérszegény 
gyökerszík 1. gyökerezik 
gyökérszirup 
gyökérszó 
gyökérszócska 
gyökérszótag 
gyökérszőnyeg 
gyökérszőr 
gyökér takarmány 
gyökértan 
gyökértelen 
gyökértelenség 
gyökérterhelő 
gyökértest 
gyökértömés 
gyökértörzs 
gyökértőzeg 
gyökér tudomány 
gyökér tulajdonság 
gyökértuskó 
gyökérujj 
,.. gyökerű 
gyökérül 
gyökérvágó 
gyökérvájulat 
gyökérverés 
gyökérverő 
gyökérvíz 
i y ö k é s i i t 

gyökérze tű 
gyökérzik. 1. gyökerezik 
gyökérzöldség 
gy ökezik 1. gyöközik 
gyökfa 
gyökfan 
gyökfejtés 
gyökfekvés 
gyökfogalom 
gyökfolyamat 

gyökfonadék; 
gyökgumós 
gyökhajtás 
gyökhang 
gyökhangzó 
gyökige 
gyökinda 
gyökint 
gyökintget 
gyökít 
gyökjegy 
gy ökj e1 
gyökjog 
gyökkendezik 
gyökkent 
gyökkentés 
gyökkéntget 
gyökképzés 
gyökkeresés 
gyöklákű 
gyöklevél 
gyökmelléknév 
gyöknemes 
gyöknemzetség 
gyöknév 
gyöknövény 
gyöknyak 
gyököcske 
gyökönke 
gyökönkedék 
gyökönkegyökér 
gyökönkély 
gyökönkény 
gyökönköly 
gyökönköny 
gyökönkönyöly 
gyökörlomkár 
gyökös 
gyökösen 
gyökösít . 
gyökös növény 



gy okosodik 
gyökösség 
gyökösség! 
gyökösül 
gyököz 
gyöközik 
gyökrokonság 
gyökrontás 
gyökrost 
gyöksarj 
gyöksüveg 
gyökszál 
gyökszálas 
gyökszálcsa 
gyökszám 
gyökszó "j 
gyökszótag 
gyöktakarmány 
gyökteperő 
gyöktörvény 
gyöktörzs 
gyöktörzsök 
••• gyökű 
gyökül 
gyökvevés 
gyökvirág 
gyökvonás 
gyökzik l e gyöközik 
gyöm 

1 
gyömbér" 
Gyömbér 
gyömbér csemete 
gyömbéres 
gyömbér e s gy ökér 
gyömbérgyökér 
gyömbérízű 
gyömbérnövény 
gyömbérolaj 
gyömbérpép 
gyömbérpor 
gyömbérsör 
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gyömbértakaró 
gyömbértüzű 
gy ömlőkéi 
gyömiszel 1. gyömöszöl 
gyömköd 
gyömködés 
gyömör 
gyömöszköl 
gyömös'zköíődik 
gyömöszöl 
gyömöszölget 
gyömöszölő 
gyömötöl 
gyömöz 
gyömőzés 
g y ö n o Ő G 

gyönge 1. gyenge 
gyöngéd 1. gyengéd 
gyengéded 1. gyengédeá 
gyöngene 1. gyengeno 

1 
gyöngy 
Gyöngy 
gyöngyadta 
gyöngyág 
gyöngyakna 
gyöngyalak 
gy ö n gy alak o c ska 
gyöngy-állás 
gyöngyállat 
gyöngyanya 
gy ön gy any adék 
gyöngyár 
gyöngyárpa 
gyöngyáruló 
gyöngyárus 
gyöngybab 
gyöngybabos 
gyöngybagoly 
gyöngybarna 
gyöngybetű 
gyöngybe tűs 
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gyöngyé i l l i k o m 
gyöngy'bogár 
gyöngy "boglár 
gyöngy "bokréta 
gyöngyéuéorék 
gyöngyérivár 
gyöngycégér 
gyöngycérna 
gy ön gy c s ap o c ska 
gyöngycsepp 
gyeöngycseppű 
gyöngyösevegésű 
gyöngycsiée 
gyöngycsiga 
gyöngycsigahéj 
gyöngycsillag 
gyöngyösül ámű 
gyöngycsillogás 
gyöngy cs inálás 
gyöngycsirke 
gyöngydara 
'gyöngydaraé 
gyöngydiadém 
gyöngydísz 
gyöngydrágaság 
gyöngydrazsé 
gyöngyék 
gyöngyékezet 
gyöngyéin, te t t 
gyöngyélet 
gyöngyellik 
gyöngyélte 
gyöngyén 
gyöngyépitész 
gyöngyér 
gyöngyérpehely 
gyöngyes 1. gyöngyös 
gyöngyész1 

gyöngyész2 

gyöngyeszencia 
gyöngyészet 

gyöngyetlen 
gyöngyevő húros 
gyöngyía 
gyöngyfácán 
gyöngyíehér 
gyön gyfehérsé gű 
gyöngyfejkőtő 
gyöngyfejtő 
gyöngyiekéte 
gyöngyfény 
gyöngyfényű 
gyöngyfesték 
gy ön gyf i a t als ág 
gyöngyfickó 
gyöngyíiú 
gyöngyfog 
gyöngyfogás 
gyöngyfoglalta 
gyöngyfogoly 
gyöngyfogsor 
gyöngyfolyam 
gyöngyfonadék 
gyöngyfonás 
gyöngyfonat 
gy öngyf or gatag 
gyöngyforgó 
gyöngyforma 
gyöngyfű 
gyöngyfüggő 
gyöngyfüzér 
gyöngyiüzérnyi 
gy ön gyí üzértartó 
gyöngyfűzés 
gyöngyfűzött 
gyöngyfűzőzsinór 
gyöngygaláris 1* gyöngykaláris 
gyöngygazdag 
gyöngygerezd 
gyöngygomb 
gyöngygőndör 
gyöngygördület 
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gyöngygrádics 
gyöngygyopár 
gyöngygyűj temény 
gyöngyhab 
gyöngyhagyma 
gyöngyhal 
gyöngyhalász 
gy öngyhalászás 
gyöngyhalászat 
gyöngyhalászleány 
gy ömgyhalászó 
gyöngyháló 
gyöngyhálózat 
gyöngyhamu 
gyöngyharmat 
gy ön gyharmatos 
gyöngyház 
gyöngyházáru 
gyöngyházas 
gyöngyházas Gsiga 
gyöngyházas kagyló 
gyöngyházasnyelű 
gyöngyházas pillangó 
gyöngyházazott 
gy ön gyházibe lse jű 
gyöngyházberakásos 
gyöngyházáénakásű 
gyöngyházáé tűs 
gyöngyházaicska 
gyöngyházáurkolatű 
gyöngyház csiga 
gyön gyházf ar ag v ány 
gyöngyházíehér 
gyöngyházfény 
gyöngyházfényű 
gyöngyházfiók 
gyöngyházfogásű 
gyöngyházfogsor 
gyöngyházfogsorú 
gyöngyházgomb 
gy ön gy ház g omé os 

gyöngyházhajó 
gy ön gyházhárty a 
gyöngyházintarziás 
gyöngyházkagyló ;> 
gyöngyházkék 
gyöngyházládácska 
gyöngyházlakk 
gyöngyháziakk-különlegesség 
gyöngyházlegye ző 
gyöngyházmarkolatű 
gy öngyháznyele s 
gyöngyháznyelű 
gyön gyh á zny e r e g 
gyöngyházolvasó 
gyöngyházpadolat 
gy öngyházpikkely 
gy ö n gy h áar akott 
gyöngyházrózsaíüzér 
gyöngyházsó 
gyöngyházszekér 
gyöngyházszekrény 
gyöngyházszekrényke 
gyöngyházszín 
gyöngyházszínű 
gyöngyházteknőmész 
gyöngyház tükör 
gyöngyházüveg 
gyöngyhím 
gyöngyhímes 
gyöngyhímű 
gyöngyhímvarrás 
gyöngyhlmzés 
g y ön gy hímz é sű 
gyöngyhlmzet 
g y ö n gy h ím z e tű 
gyöngyhó 
gyöngyhomok 
gyöngyhozó 
gyöngy hu 11 ám 
gyöngyhullasztó 
gy öngyhüvelye s 
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Gyöngyi 
gyöngyike 
gyöngyikém 
gyöngyikés 
gyöngyírás 
gyöngyíró 
gyöngyivirág 
gyöngykacsa 
gyöngykagyló 
gyöngykagylóhalászat 
gyöngykagylós 
gyöngykaláris 
gyöngykalász 
gyöngykapu 
gyöngykása 
gyöngykásaleves 
gyöngykávé 
gyöngykavics 
gyöngykekel 
gyöngykeélű 
gyöngykeresés 
gyöngykereskedő 
gyöngykereső 
gyöngykeret 
gyöngykészítés 
gyöngykéz 
gyöngykláris 1, gyöngy 

kaláris 
gyöngykocsi 
gyöngykór 
gyöngykorall 
gyöngykorona 
gyöngykóros 
gyöngykosár 
gy ön gyko sz or ú 
gyöngykoszorús 
gyöngykő 
gyöngyköles 
gyöngykőmag 
gyöngykönny 
gyöngykötelék 

gyöngykukorica 
gyöngylakat 
gyöngylánc 
gyöngylap 
gyöngyié 
gyöngylepel 
gyöngyleszirt 
gyöngyleves 
gyöngyük 1, gyöngyellik 
gyöngymadár 
gyöngymadaram 
gyöngymag 
gyöngymagvú • 
gyöngymagzat 
gyöngymarkolatű 
gyöngymetsző 
gyöngymező 
gyöngymoha 
gyöngymunka 
gyöngyműves 
gyöngynehéz 
gyöngynemzőcsiga 
gyöngynyakék 
gyöngynyaklánc 
gyöngyóceán 
gyöngyolvasó 
gyöngyosztriga 
gyöngyöcske 
gyöngyödzik 1. gyöngyözik 
gyöngyöget 1. gyöngyölget 
gyöngyögetés 1. gyöngyölgetés 
gyöngyöl 
gyongyol- 1. göngyöl 
gyöngyöleg 
gyöngyölget 
gyöngyölgetés. 
gyöngyöllik 1. gyöngyellik 
gyöngyölődik 1. göngyölődik 
gyöngyöm1 

GyoRgyom 
gyöngyömadta 



gyöngyömajak 
gyöngyömélet 
gyöngyömlegény 
gyöngyör 1. gyönyör 
gyöngyörget 1. gyöngyölget 
gyöngyörködik 1. gyönyörködik 
gyöngyörűen 1, gyönyörűen 
gyöngyöruség 1* gyönyörűség 
gyöngyös1 

_ .. ..p 
Gyöngyös-
Gyöngyös^ 
gyöngyöságú 
gyöngyös-aranyos 
gyöngyöékokréta 
gyöngyöséökrétás 
gyöngyös csigák 
gyöngyös-kaéos 
gyöngyösi asz 
gyöngyösi piros 
gyöngyösit 
gyöngyös-köves 
Gyöngyöskűt 
gyöngyösnyakű 
gyöngyössalétrom 
Gyöngyössi 
gyöngyöstojó 
gyöngyös 'ürge 
gyöngyösvirág-szál 
gyöngyöt termő csiga 
gyöngyöz 
gyöngyözés 
gyöngyőzet 
gyöngyözik 
gyöngyöződik 
gyöngyözően 
gyöngyözön 
gyöngypad 
gyöngypálya 
gyöngy pár-
gyöngy part 

gyöngypárta 
gyöngypát 
gyöngypatak 
gyöngypatakcsa 
gyöngypergésű 
gyöngypermeteg 
gyöngypiros 
gyöngypor 
gyöngyragyogvány 
gyöngyrakó 
gyöngyrakott 
gyöngyruha 
gyöngysarj 
gyöngysav 
gyöngysereg 
gyöngysor 
gyöngysormutogató 
gyöngysoros 
gyöngysorozat 
gyöngysugár 
gyöngyszakásű 
gyöngyszakértő 
gyöngyszappan 
gyöngyszedés 
gyöngyszegély 
gyöngy szegélyű. 
gyöngyszék 
gyöngyszem 
gyöngyszeméétű 
gyöngyszeme cske 
gyöngyszemen 
gyöngyszemét 
gyöngyszemű 
gyöngyszép 
gyöngyszeri 
gyöngysziget 
gyöngyszín 
gyöngyszínű 
gyöngyszirup 
gyöngyszorító 
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gyöngyszőlő 
gyöngyszülőcsiga 
gyöngyszürke 
gy öngy takar ó 
gyöngytekeres 
gyöngyteknő 
gyöngyiélen 
gyöngyiélep 
gyöngytenger 
gy ön gy t e r e m t é s 
gyöngyterme10 
gyöngytermés 
gy öngy te rme s ztés 
gyöngytermő 
gy ön gy termőcsiga 
gyöngytermőcsigakéj 
gy ön gy te rmok agy 1 ó - k a i ás z ó 
gyöngytermőkagyló-szedő 
gyöngytermő kerekcsiga 
gyöngytermő mekagrina 
gy öngy termőmia 
gy öngytermőmi111 
gyöngytermő teknocsiga 
gyöngytest 
gy öngyte s te cske 
gyöngytészta 
gyöngytó 
gyöngytolvaj 
gyöngytornyozat 
gyöngytű 
gyöngytülkoc 
gyöngytyúk 
gy ömgy tyúkpaprikás 
gyöngytyúktenyésztő 
Gyöngytyúk u t c a i 
gyöngyvarrottas 
gyöngyvászon 
gyöngyvér 
gyöngyverem 
gyöngyvérlile 
gyöngyvérpehely 
gyöngyvetés 

gyöngyvilág 
gyöngyvilágítás 
gyöngyviolám 
gyöngyvirág 
gyöngyvirágáno 
gyongy v irágárus 
gyöngyvirágkarázda 
gyön gy v i r ágk okr é t a 
gy ön gy v i r ág c s ok or 
gy öngy v i r áge ce t 
gyöngyvirág-függő 
gy ön gy v i r ágf ür t 
gy ö n gy v i r ágf ür tű 
gyön gy v i r ágfíizér 
gy öngyv. i r ágiilat 
gyöngyvirágillatos 
Gyöngyvirág Jóska 
gy ön gyvírág o c skám 
gyöngyvirágom 
gyöngyvirágos 
gyöngyvirágosán 
gy öngyvir ágspiritu s z 
gy öngyv i r ágs or 
gyöngyvirágszál 
gyöngyvirágszem 
gyöngyvirágvíz 
gyöngyvitéz 
gyöngyvíz 
gyöngyzacskó 
gyöngyzápor 
gy öngyzukat ag 
gyöngyzsineg 
gyöngyzsinór 
gy ön gy z s i r ©ny 
GyŐnös 

1 
gyosatol 1, gyen t e l 
gyöntölődik 
gyöny 
gyönygyös 1, gyöngyös* 
gyönyőn 
gyönyör 
gyönyöradó 
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gyönyörajak 
gyönyöralak 
gyönyör alakú 
tgyönyörálom 
jgyönyörálmú 
gyönyörámulat 
gyönyörár 
gyönyöráradat 
gy ö ny ör ár as z t ó an 
gyönyörarcú 
gy öny ör as s z ony 
gyönyörbarlang 
gyönyörbeszéd 
gyönyőrbeteg 
gyönyördomb 
gyönyördús 
gyönyördúsan 
gyönyöréd 
gyönyöréden 
gyönyörédes 
gyönyörég 
gyönyör-éj 
gy önyör é Ide le t 
gyönyörélet 
gyönyörélmény 
gyönyörélv 
gyönyörélve 
gyönyörélvezés 
gyönyörélve zet 
gyönyöremlékű 
gyönyörének 
gyönyörérzék 
gyönyörérzelem 
gyönyörérzés 
gyönyörérzet 
gyönyőreszköz 
gyönyörév 
gyönyör!a 
gyönyörfigyelve 
gy Öny öríorgatag 
gyönyör!orrás 

gyönyörgazdag 
gyönyörgő 
gyönyörgöros 
gyönyörkajkász 
gy öny örkajkász at 
gy öny örkaj kás z ó 
gyönyörbajiam 
gyönyörkajsza 
gy öny örkajszolé 
gyönyörhang 
gy önyörkang-ó ce án 
gyönyörhatás 
gyönyőrháza 
gyönyörhó 
gyönyörhon 
gyönyörhullámzás 
gyönyörihlet 
gy öny ör i h l e té sű 
gyönyörillat 
gyönyöringer 
gyönyörít 
gyönyör i t t a s 
gyönyörittasan 
gyönyöriz 
gyönyörkekel 
gyönyörkekely ' 
gyönyörkény 
gyönyörkép 
gyönyörképzet 
gyönyörkert 
gyönyörkin 
gyönyörkor 
gyönyőrkorány 
gyönyörködélem 
gyönyörködés 
gyönyőrködésecske 
gy öny örködé t 
gyönyörködik 
gy öny örködőle g 
gyönyörködtet 

gyönyörködtetés 
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gyönyörködtetésű 
gyönyőrködte the tés 
gyönyörködte tőle g 
gyönyörködtetőség 
gyönyörkönny 
gyönyörköszik 1, gyönyörködik 
gyönyörlak. 
gyönyörláng 
gyönyörlátvány 
gyönyörláz 
gy öny ör le he lőe n 
gy öny ör le ndüle t 
gyönyörleső 
gyönyőrlet 
gyönyörlihegő 
gyönyörmámor 
gyönyörmosoly 
gyöny örmo s oly gva 
gyönyörnap 
gyönyöróra 
gyönyörög 
gyönyörögtet 
gyönyöröl 
gyönyöröm 
gyönyörömlengés 
gyönyörőrült 
gyönyörös 
gyönyörösztön 
gyönyörpálya 
gyönyörpatak 
gyönyörperc 
gyönyörpohár 
gyönyörpompa 
gy öny ör r aé 
gy önyörrejtege tő 
gyönyörrészeg 
gyönyörrészegen 
gyönyörsápasztó 
gyönyőrség 
gyönyörszál 
gyönyőrszem 
gyönyörszenv 

gyönyörszikra 
gyönyörszomj 
gyönyör s z om j as 
gyönyörszomjasan 
gy öny ör sz omj az ó 
gyönyörtanya 
gyönyörtekintet 
gy öny ör te le 
gyönyör te lek 
gyönyörtelen 
gyönyörteli 
gyön7/örtelien 
gyöny ör t e l j e s 
g y ö n y ör t e 1 j e s e n 
gyönyörtelt 
gyönyörtelten 
gyönyör te Ive 
gyönyör tenger 
gyönyörtet 
gyönyörtett 
gyönyörűt 
gyönyörű 
gyönyörű a m a r i l l i s z 
gyönyörű éoglárpót 
gyönyörű f i l l i s z 
gyönyörűcske 
gyönyörűen 
gyönyörűje 
gyönyörű-kék 
gyönyörűiét 
gyönyőrületes 
gy öny ör üle te se n 
gyönyörűm" 
gyönyörűn 1. gyönyörűen 
gyönyörűség 
gyönyörűségecske 
gy ö ny örű s é gem 
gyönyörűségérzés 
gyönyörűséges 
gyönyörűségesen 
gyönyörűségeskedés 
gyönyörűséghajhászás 
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gy öny örűséghalászó Gy ör gy 
gyönyörűséghely György-esillag 
gyönyörűség! Györgye 
gyönyörűségkeresés Györ gyik 
gyönyörűségkereső györgyike1 

2 ' 
Györgyike gyönyörűség k e r t j e 
györgyike1 

2 ' 
Györgyike gyönyör\iség leánya gy ör gy ke r e s z t e s 

gyönyörűség leányasszonya Györgyöoske 
gyönyörűségmámor györgyön 
gyönyörűségszerző györ györ ög 
gyönyörűségtelen György-ünnep 
gyönyörűségéélenség györgy virág 
gyönyörűségéélenül győri 
gyönyörűségtolvaj győriek 
gyöny örű s é gíi z é s győries 
gy öny ör ű. s é gű z ő győri kocsi 
gyönyörűszép győrileg 
gyönyörvadász Györké1 

gyöny ör vadasz ás Gvörke 
gyönyörvadászat Györk©vács 
gyönyörvadászné Győrpál 
gy öny ör v adás z ó gyöszködik 1. győzködik 
gyönyörvágy gyöszmékel 1. gyüszmék 
gyönyörvágyás győszön 
gyönyörvágyó gyötör 
Gyönyör-Valaki gyötörtén 
gyönyörvarázs gyötörtet 
gyönyörvásárlás gyötörtetés 
gy öny örve gy üle t gyötörtetik 
gyönyörves gyötredelem 
gyönyörvetés gyötrék 
gyönyörvidék gyötrel 
gyönyörvilág gyötrelem 
gyönyörvirág gyötrelemdűlt 
gyönyörzaj 
gyöp1 

gyötrelemérzés gyönyörzaj 
gyöp1 gy ötr elemkar olv a 
gyöp " 1, gyep gyötrelemszín 
Gyöpös 

» 1 gyor 
győr^ 

gyötrelemteljes Gyöpös 
» 1 gyor 

győr^ 
gyötrelemtusa 

Gyöpös 
» 1 gyor 

győr^ gyötrelmes 
tf "t̂  

Gyor-5 
gy ö t r eÍme s-édes 

Győrt-író gy Ö t r e Íme se d i k 



gyötrelmesen 
gyötre Imi 
gyötrelte t i k 
gyötrés 
gyötreszt 
gyötret 
gyötretés 
gyötretik • 
gyötretlen 
gyötrettet 
gyötrettetés 
gyötrette t i k 
gyötrődés 
gyötrődik 
gyötrődtél 
gy ö t r Ődte t t e tge t 
gyötrője 
gyötrölte t i k 1, gyötreItetik 
gyötr 5b 
gyötrő szúnyog 
gyövötiny 1. jövőtény 
győz 
győzdelmes 1. győzedelmes 
győzedel ( i n . ) 
győzedelem 
gyozedelemajándék 
győzedelemkajnok 
győzedeleméér 
gy ő z e de lemé or os ty án 
győzedelemdal 
győzedelemdicső 
győzedelemének 
gy ő z e de iemhely 
győzedelem-istenasszony 
győzedelemittas 
gy ő ze de lem j e gy 
győzedelemjel 
győzedelemjelia 
győzedelemjövendölés 
győzedelemkapu 
győzedelemkiáltás 

győzedelemkocsi 
győze de le mkos z orű 
győzedélemló 
győzedelemnap 
győzedelemöröm 
győzedelempompa 
győzedelemrajzolat 
győzedelemsor 
győzedelemszekér 
győzede lemünnep 
gy ő ze de lemv e r s 
győze delemv ilág 
győzedelemzászló 
győzedeljegy 
győzedelmecske 
győzedelmes 
győzedelmesen 
gyozedelmesíű 
gy ő z e de Íme s gy ökér 
győzedelmes kapu 
győzedelmeskedés 
gy ő ze deÍme ske dke tés 
gy őzedéÍme ske d i k 
gy őzedé Íme ske d. t e t 
győzedelmes korona 
győzedelmesség 
győzedeÍmességi 
győzedelmes zászló 
győzedelmetlen 
győzedelmeztet 
győ ze de Íme z te tés 
győzedelmi 
győzedelmi kakér 
győzedelmi éolt 
győzedelmi koltkajtá 
győzedelmi ko l t o z a t 
győzedelmi korostyán 
győzedelmi dal 
győzedelmi ének 
győzedelmi hála 
győzedelmi kalom 
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győzedelmi hely 
győzedelmi hintó 
győzedelmi i v 
győzedelmi jegy 
győzedelmi j e l 
győzedelmi kapu 
győzedelmi kiáltás 
győzedelmi korona 
győzedelmi koszorú 
győzedelmi köntös 
győzedelmi laurus 
győzedeImileg 
győzedelmi menet 
győzedelmi nóta 
győzedelmi oszlop 
győzedelmi pálma 
győzedelmi pompa 
győzedelmi szekér 
győzedelmi szimfónia 
győzedelmi szivárvány 
győzedelmi trófeum 
győzedelmi tudósítás 
győzedelmi út 
győzedelmi ünnep 
győzedelmi v 9 .X? S 
győzedelmi zaj 
győzedelmű korona 
győzelem 
győzeleméakér 
gy ő z e le rak 1 z t o s 
gy ő z e le rab 1 z t o s an 
győzelemborostyán 
győzelemdal 
győzelemdíj 
győzelemdús 
győzelemének 
győzelemfutás 
győzelemgazdag 
győzelemhang 
győzelemhír 
győzelemhozó 

(a) győzelem istene 
(a) győzelem istennéja 
győzeletjittas 
győzelemittasan 
győzelemittasság 
győzelemjel 
győzelemkocsi 
gy ő z e 1 e mk o s z or ú 
győzelemkoszorűs 
győzelemlárma 
győzelemmámor 
győ zelemmámor os 
győzelemordítás 
győzelempír 
győzelempohár 
győzelemremény 
győzelemrokon 
győzelemsorozat 
győzelemszekér 
(a) győzelem szekere 
győzelemszomj 
győzelemteli 
gy ő z elemte1j e se n 
győzelemtemplom 
győze lemtér 
győzelemtor 
győzelemünnep 
győzelemvágy 
győzelemvesztes 
győzelemvitéz 
győzelm 1, győzelem 
győzelmes 
győzelmesen 
győzeÍme ske d i k 
g 3? ő z e Íme s s é g 
győzeÍmetlen 
győzelme tlenül 
győzelmi 
győzelmi babér 
győzelmi bér 
győzelmi dal 
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győzelmi ének 
gy őz eImi g a l l y 
győzelmi hír 
győzelmi induló 
győzelmi kapu 
győzeImi koszorú 
győzeImileg 
győzelmi mám.or 
győzelmi pálma 
győzelmi sorozat 
győzelmi szekér 
győzelmi társ 
győzelmi t o r 
győzelmi zászló 
győzelmi zene 
győzelmű 
győzély 
győzés 
győzési 
győzetés 
győzethetlen 
győzetik ' 
győzetlen 
győzetlenség 
győzetlenül 
győzettelenség 1. győzetlenség 
győzettetés 
győzettetik 
győzget 1» győzöget 
győzhetetlen 
győzhetetlenit 
győzhetétlenség 
győzhetétlenül 
győzhetlen 1. győzhetetlen 
győzhető 
győzködés 
győzködik 
győzniakarás 
győzniszokott 
győznivágyás 
győzök 

győző 
Győző'" 
győzöd©! 1. győzedel 
győzödelem 1. győzedelem 
győzödéÍmes 1. győzedelmes 
győzödelmeskedés 1. győzedel

me skedés 
győzedelmi 1, győzedelmi 
győződés 
győződhetétlen 
győződik 
győzőének 
győzőfél 
győzöget 
gyozoi 
győzőileg 
győzőiéi 
Győzőke 
győzőképes 
győzőiég 
győzőn 
győzőnév 
győzőok 
győzős 
gyozőség l e győzősség 
győzősség 
győzőszekér 
győzőtárs 
győzötten 
győzőünnep 
győzte ? 
győzte valakinek, valaminek 
győztelen 1, győzetlen 
győztes mn., f n , 
győztesen 
győztesfél 
győztesít 
gyoztesség 
győztig 
győztlen 1. győzetlen 
győztön 
győztön-győz 
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győztös 1. győztes 
gyűanyag 
gyúanyagke verek 
Gyucika 
gyufa 
gyufaáruló 
gyufaárus 
gyufabűz 
gyufacímke 
gyuf a c ímke gyűjtés 
gyufa címke gyű. j tő 
gyufacsalás 
gyufácska 
gyufacsomag 
gyufadoboz 
gyufaeset 
gyufaevés 
gyufaevő 
gyufafej 
gyufafejmártó 
gyufafény 
gyufafogyasztás 
gyufagyár 
gyufagyártás 
gyufaínség 
gyufaipar 
gyuf akar te 11 
gyufakén 
gyuf ake r e ske dé s 
gyufakészítés 
gyufakészítő 
gyufakirály 
gyufakofa 
gyufakölcsön 
gyufakupec 
gyufaláng 
gyuf a l óbbanás 
gyufaméreg 
gyufaoldat 
gyuf ar e j te ge t ő 
gyufás 

gyufásdoboz 
gyufaskatulya 
gyufáskodik 
gyufásskatulya 
gyufaszál 
gyufaszálgerenda 
gyufaszálka 
gyufászár 
gyufaszelence 
gyufaszerkesztő 
gyufatartó 
gyufatok 
gyufatröszt 
gyufauzsora 
gyufavég 
gyuf av111an ás 
gyufázik 
gyűfelület 
gyugac 
gyugasz 
gyúgy 
gyuha 1 1. juha 

p 
gyuha' 1. tyuhaj! 
gyuhája 1, joh 
gyuhajla 
gyúhenger 
gyúj i . j u j 
gyű. j t 
gyűjtacs 
gyúj tacsos 
gyűjtag 
gyújtalékony 
gyúj tás 
gyújtási 
gyújtáskulcs 
gyújtat1 

gyújtat 
gyűjtatás 
gyújtátik 
gyújtatlan 
gyújtatlanul 
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gyújtatmécs gyújtógyár 
gyűjtatnyi gyújtógyári 
gyújihatatlan gyújtógyertya 
gyúj th a t l a n 1. gyújihatatlan gyúj t ó gy e r ty á c ska 
gyúj tmány gyűjtóhajó 
gyújtó gyújtóhideg 

o 
Gyújtó 

gyűjtóipar 
gyújtóadó gyűj tókanóc 
gyújtóanyag gyújtókartács 
gyújtóárus gyűj tóke re ske de le: 
gyúj tóéoméa gyújtókeverék 
gyúj tóboméa-mer énylst gyűj tókő 
gyúj tóéot gyűjtókötél 
gyújtó-éujtó gyújtóiak 
gyújtócsavar gyújtóiakká 
gyújtócsóva gyújtóláng 
gyújtócső gyűjtólap 
gyújtódrágítás gyűjtőlencse 
gyúj tódrágító gyújtólevél 
gyűjtőeszköz gyújtólövedék 
gyújtóia gyűjtólyuk 
gyújtóiácska gyújtómadzag 
gyújtóiahasítga tas gyújtómágnes 
gyűjtófaipar gyűjtómasina 
gyújtófás gyűjtómécs 
gyűjtófejes gyújtómonopólium 
gyűjtófolt gyújtón 
gyújtóforgács gyújton-gyújt 
gyűj tófű gyújtónyíl 
gyújtogat gyújtóoldat 
gyújtogatás gyújtópalack 
gyújtogatási gyűjtópalackocska 
gyújtogató gyűjtópapiros 
gy ű j t ö g a t ód z i k gyújtópiramis 
gyújtogató! gyújtópont 
gyűjtogatóság gyújtópor 
gyűjfogattat gyújtórakéta 
gyújtógép gyújtós 
gyújtógolyó gyújtósárkány 
gyűjtógolyóéis gyújtóskatulya, 
gyújtógránát gyújtószál 
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gyújtószálka 
gyűjtószelence 
gyújtószer 
gyúj tós zer adó 
gyújtóázerszám 
gyűjtószerszémadó 
gyűj tószer-szelenoe 
gyújtószikra 
gyújtószurok 
gyűjtótapló 
gyűjtótartó 
gyűj tó teker os 
gyújtotta 
gyűjtőtükör 
gyűjtóüveg 
gyűj tóüve gtá'b l a 
gyujtovány 
gyújtovány1 1. gyujtovány 
gyújtovány" !• puskaporos 

gyűjtovány 
gyujtoványfű 
gyujtoványhideg 
gyujtovány-hideglelés 
gyűjtoványszer 
gyűjtévessző 
gyűjtóvonal 
gyújtózsineg 
gyújtózsinór 
gyűjtjszer 
gy új t v án 1. gyu j t o vány 
gyűjtvárry 1, gyuj továny 
gyuk 1. dug 
gyuk 2 1. lyuk 
gyukdoz 1. gyakdoz 
gyűkérzület 
Gyukó 
gyukós 1. gyakós 
gyúkör 
gyúkupak 
gyűl 
gyula 
Gyulai 

g y u l a k e l i 
Gyuláoska 
gyűlad 1, gyullad 
gyűladalom 
Gyulai 
g y u l a i kolbász 
gyulám 
gyulamlás 
gyulamlég 
gyúlandó 
gyűiáng 
gyulány 1, gyúlany 
gyúlany 
gyűlanyag 
gyúlanyagű 
gyúlanyos 
gyúlap 
gyulár 
Gyu lás 
gyúlás 
gyúl áskomér sékle t 
Gyulavásár 
gyúlég 
gyűlégszesz 
gyúlék 
gyúlékony 
gyúlékonyán 
gyúlékonyság 
gyűlenpse 
gyúlhatatlan 
gyúlhatlan 1. gyúlhatatlan 
gyűiható 
gyullad 
gyulladás 
gyulladásenyhítő 
gyulladási 
gyulladásos 
gyu 11 ad ás o s an 
gyulladáspont 
gyulladat 
gyulladok 
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gyulladékony 
gyulladékos 
gyulladékos levegő 
gyulladéktalan 
gyulladéktalan levegő 
gyulladható 
gyulladhatóság 
gyulladó!ény 
gyulladóhideg 
gyu 11. ad ó - h l de g 1 e 1 é s 
gyulladólevegő 
gyu11adós 
gyulladósság 
gyulladozás 
gyulladozik 
gyulladoztál 
gyulladtság 
gyulladván gyullad 
gyűli ani 
gyu Hámlik 
gyullaszkodik 
gyu Has z t 
gyullas z tás 
g y u l i a s z t a t i k 
gyullasztgat 
gyullasztható 
gyullaszthatóság 
gyullasztó 
gyullasztó-forróhideg 
gyullasztóforróság 
gyullasztóhideg 
gyuliasztólag 
gyu 11 as s$é"mmű 
gyullasztószer 
Gyulis 1. J u l i s 
gyullogat 
gyúló 
gyúlóanyag 
gyúlodalom 
gyűlóföld 
gyúlólég 

gyűlong 
gyűlongás 
gyúlöpont 
gyűlósav 
gyúlósavany 
gyúlószer 
gyűlószesz 
gyúlótok 
gyűlövedék 
gyúlpont 
gyűlszer 
gyúlta 
gyűltávol 
gyűltök 
gyűltükör 
Gyuluska 
gyűlvány 
gyúlvány-hideglelés 
gyűlyuk 
gyűlyukfedél 
gyújlíó-sajka 
gyűnaszád 
gyúpont 
gyúpor 
gyűr 
Gyúr a 
gyúradék 
gyűradékony 
gyúrás 
gyűrásliszt 
gyúr ásme n t e s e n 
gyűrat 
gyűratik 
gyűratlan 
• »• gyűratú 
GyúrGSÓ 
gyurgyalag 
gyűr-gyömöszöl 
gyúrható 
gyúrhatóság 
Gyuri 
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Gyuríca 
Gyuriczáék 
Gyuricska 
Gyuricskó 
Gyúr i k a ] 
Gyurka 

. ? 

gyurka~ 
gyurkál 
Gyurko"*" 
gyurko 
gyurma 
gyurmafoglalás 
gyurmag 
gyurmagyöngy 
gyurmalék 
gyúrmány 1. gyúr omány 
gyúr-mar 
gyurmás 
gyurmáz 
gyurmázás 
gyurmol 
gyur»ei¥áBy (csak utaló) 
Gyúró 
gyúr̂ ó 
gyűlsz t a l 
gyúródeszka 
gyúródik 
gyúi? o gát 
gyúrogatás 
gyúrógép 
gyúrókád 
gyúroltat 
gyúromány 
gyúró táti l a 
gyúr ö. teknő 
gyúrott kép 
gyúrovány 
gyúroványkép 
gyúröppe n tyű 
gyúrsajt 
gyűrtan 

gyúrvány 1, gyúrovány 
G'yuszâ  
gyűszer 
gyús z e r gy ár tó 
Gyuszi 
Gyuszika 
gyúszikra 
gyutacs 
gyutacscsattanás 
gyutacsgyár 
gyutacshüvely 
gyutacsol 
gyutacsos 
gyutacsoz 
gyutacstakaró 
gyutacstartó 
gyutacsüzem 
gyútér 
gyűtöltés 
gyűtőr 
gyútükör 
gyűtűpuska 
gyűtűs 
gyűtűz 
gyűtűzpuska 
gyűüveg 
gyűvonal 
gyü 1, gyí! 
gyű 1. gyí! 
gyűűk 1, gyü 
gyüge 
gyügye 1. gyüge 
gyüggyő 1, gyüge 
gyügyög 1. gügyög 
gyügyölőg 1. gügyölög 
gyügyÖrög 1, gügyölög 
gyűgyü 
gyügyügyű 
gy ügy ürgét 
gyüké 1. gyí! 
gyűkely 
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gyűli óz ás 1« gyíhózás 

gyűjnév 
gyűjt 
gyugtékeny 
gyűjtelek 
gyűj tc léke s 
gyűjtelékpénz 
gyűjtemény 
gyűj teményanyag 
gyűjteményes 
gyűjteményeskedés 
gyűjteményez 
gyűjteményezés 
gyűjteményezésí 
gyűjteményező 
gyű j temény ke l y isé g 
gyűj teményjelleg 
gyűj teménykamra 
gyűjteményke 
gyűjteménykedik 
gyűj teménykiadás 
gyűjteménytár 
gyűj teményvétel 
gyűjteny 
gyűjtés 
gyűjtési 
».•« gyűjtésű 
gyűjtet 
gyűjtetés 
gyűjtetik 
gyűjtétlen 
gyűjtettetik 
gyűjtevény 
gyűjtevész 
gyűjtketés 
gyujto 
G-yuj to 
gyűjtőállomás 
gyűjtőasztal 
gyűjtőken 

gyűjtőcím 
gyűjtőcsarnok 
gyűjtőcsatorna 
gyűjtőcsomagoló 
gyűjtőcsoport 
gyűjtődékeny 
gyűjtődik 
gyűjtőedény 
gyűjtoér 
gyűjtőfeljegyzé 
gyűjtőfogalom 
gyűjtőfogház 
gyű j tőf ogház i 
gyűjtőgárda 
gyűj tőgereklye 
gyűjtöget 
gyűjtögetés 
gyűjtőkely 
gyűj tő.ív 
gyűjtőkamra 
gyűjtőkémény 
gyű j t őke r e ske dő 
gyűjtőkimutatás 
gyű j tőkir ándulái 
gyűjtőkocsi 
gyűjtőkosár 
gyűjtőkönyv 
gyűjtőláda 
gyűjtőláger 
gyűjtőlap 
gyűjtőleg 
gyűjtőlencse 
gyűjtőmag 
gyűjtőmedence 
gyűjtőmék 
gyűjtőmunka 
gyűjtőmű 
gyűjtőnap 
gyűjtőnév 
gyű. j t ön -gyű j t 
gyűjtőosztály 
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gyűjtőpárt gyülekezés 
gyűjtőpersely gyülekezési 
gyűjtőpiac gyülekezet 
gyűjtőpont gyülekeze tke11 
gyűjtősalak gyüleke ze tk ont ás 
gyű jtőskatulya gyülekezetes 
gyűjtőszára gyülekezelésen 
gyűjtőszámla gyüleke ze tgyakorlás 
gyűjtőszekrény gyülekezetkéz 
gyűj t ő s ze1e n ce gyülekezetkely 
gyű j tőszen vedély gyülekezeti 
gyűjtőszó gyülekezétke 
gyűjtőiékor gyülekezetkör 
gyűjtőtányér gyülekezetoszlás 
gyűjtőtarsoly gyüleke zettemplom 
gyűjtőtartály # *. gyüleke ze tű 
gyűjfőtelep gy üleke zetvégzés 
gyűjtőtérség gyülekezik 
gyűjtőterület gyülekező 
gyűjtötte gyülekezőken 
gyűjtött o l a j gyülekezőhely 
gyűjtőtükör gy üle ka zősz ak ads ág 
gyűjtőül gyülekeztek 
gyűjtőveze ték gyülekszik 1. gyülekezik 
gyűjtővilla gyülekvő 1, gyülekezik 

gyülély gyűjtrész 
gyülekvő 1, gyülekezik 
gyülély 

gyűl 1, gyűlik gyülem 
gyűldeX gyülemény 
Gyűlde* gyüleményes 
gyűldetag gyüleménység 
gyűldögél gyülemik 
gyüle gyülemkedik 
gyüledék gyülemlik 
gyüle éle lem gyű lenese 
gyüledez(ik) gyűleng 1, gyűlöng 
gyüleg gyülengzik 
gyüle gláncolat gyülenkezik 
gyűlegsz iklabegy gyülep 1. jülep 
gyüle gsz i r t k e gy gyülérkezik 
gyülegtömeg gyűlés 
gyülék gyűlésajtó 



gyűlésbeli gyüíet 
gyűlése-sarkok gyületéord 
gyűlésecske gyületpetty 
gyűlésegyetem gyülevény 
gyűlése i " 1 • r gyűlés1 gyülevényi 
gyűlései gyülevész 
gyűleses gyülevész csiga 
gyűléses gyülevészhely 
gyűlésezés gyülevész! 
gyűlésezik gy üle v é s z ke dé s 
gyű lé s e z te t gyülevészkö 
gyűléshez gy üle v é s zkősziklí 
gyűlésbely gyülevészség 
gyűlésbe gyűlhely . 
gyuxesi gyűlhődség ? 
gyűléske gyűlik 
gyűléskeclés gyűlő 
gyűléskedik gyűlöget 
gyűléskör gyűlőhely 
gyűlésmaszlag gyűlöl1 
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