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ezen munka olvasójára szálljon áldás és békesség az egek urától


Helyváltoztató mozgást kifejező igék gyűjteménye


   Írtam én, Pogány István szabad időmben anyanyelvünk iránti buzgalomból, a Czakó Gábor úr által közzé tett  
                       http://www.osservatorioletterario.net/nyelvlecke.pdf 
                                                                                                             eredeti gyűjteményt helyen-ként kibővítve, helyenként megkurtítva. Kurtítottam, elhagytam néhány igét, melyeket magam nem ismerek, és szaporítottam olyan módon, hogy az eredetiben talált gyököket egy általam közel teljesnek vélt igeirányító-gyűjteménnyel vetettem össze. Az így kapott igéket utalásszerűen - igeirányító + gondolatjel- közlöm. Vannak, lehetnek közöttük bőven olyanok, melyek még el sem hangzottak sehol, olyanok, melyek soha sem fognak elhangozni, mások éppen a nyájas Olva-só nyelvérzékének nem felelnek meg, s végül vannak olyanok, melyek szerénységem nyelvérzé-két sértik – ám kétségtelenül létező, ill. működő szavak lévén, be kellett vennem a gyűjteménybe. A címszavakat rendesen vastag betűvel írtam, kivéve azokat, melyek önállóan nem mozgást fejeznek ki, csakis igekötővel teszik azt. Ezeket dőlt betűvel jelöltem.
    A fentiek szerint előállt gyűjtemény 14776 db szót tartalmaz. Tekintettel nyelvünk rugalmassá-gára, használóinak ötletgazdagságára valamint e sorok írójának felületességére, bizonyos, hogy nyelvünk mozgásige-készlete ennél több. Hogy mennyivel? Ezt olvasóimra bízom, akinek van türelme és ideje, folytassa a munkát, jó egészséget kívánok hozzá! 

A

andalog
el- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- le- mögé- mellé- oda-szembe- szerte-tova- tovább- túl- utána- vissza- utána- végig- vissza-
araszol  
alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- helyre- ide- ki- körül- körbe-közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- vissza- végig-                                                                     
araszolgat
alá- át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- ide- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda-rá- széjjel- szerte-szét- tele- tova- túl- utána- végig- vissza-                                 

Á 

áll
alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- ide- ki- körül- közé-meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- szembe- tovább- végig- vissza-                         
állít
be- elé- eléje- elő- félre- hátra- haza- ide- meg- mögé- mellé- oda- szembe-                  
áramlik
alá- át- be- belé- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- után- vissza- végbe- végig-                                   
árad
el- ki- meg- széjjel- szerte- tova- túl-                                                 
áradoz 
el- keresztül- ki- körül- neki- széjjel- szerte- szét- tele- tova- túl-       

B

baktat
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-
ballag 
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- túl- tönkre-utána- végig- vissza-
bandukol
által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körül-körbe- le- mögé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza-                   
barangol
által- át- be- el- keresztül- körül- körbe- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- végig- vissza-
bátorkodik
alá- által- át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szembe- túl- utána- végig- vissza-
battyog
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utána-végig- vissza-                                                                                                   
biceg
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-
bicereg
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le-3mögé- mellé- neki- oda-össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-  
bitangol
át- be- belé- el- ide- ki- mellé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- túl-                                   
bocsátkozik 
alá- át- be- el- elé- előre- fel- ki- közé- közre- le- mögé- mellé- utána- végig-                   
bóklászik
alá- által- át- be- belé- el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                    
bolyong
által- át- be- el- eléje-haza- keresztül- körül- körbe- neki- össze- szerte- tova- utána- végig- 
borul
alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- közé- le- meg- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- végig-vissza-                                                                                                             
botladozik
át- be- el- elé- elő -előre- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szerte- tova- utána- végig- vissza-
botorkál
alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                                                                    
bucskázik
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közbe- le- mögé- mellé- neki- oda- szét- tova- végig-                                                    
buggyan
alá- át- elő- előre- fel- följebb- keresztül- ki- neki- oda- tele-                                                    
bújik
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá-ide- keresztül- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- utána- vissza- utána- végig-
bujdos
át- be- el- keresztül- ki-                                                                                                                                      
bujdokol  
át- be- belé- el- elő- hátra- haza- hozzá-ide- keresztül- ki- körül- le- mögé- mellé- neki- oda-össze- széjjel- szembe- szerte-szét- tova- tovább-túl- tönkre- újra- után- utána- vissza- végig-  bújik 
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-oda- össze- széjjel- szembe- szerte- tele- utána- végig- vissza-                                 
bujkál
át- be- belé- benn- el- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- közé- le- meg- mögé- oda- össze- rá- szerte- tova- utána- végig- vissza-             
bukdácsol
alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mellé- oda- rá- szembe- szerte- tova- túl- utána- végig-vissza-                                                                                                                       
bukfencezik 
alá- át- be- elé- eléje- elő- előre- fölé- följebb- hátra- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- le- mögé-mellé- neki- oda- utána- végig- vissza-                                                                  
bukik
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- túl- vissza-  
bukkan
alá- át- elé- eléje- elő- fel- ide- ki- közbe-                                                              
bútoroz
egybe- haza- külön- össze- vissza-                                                                         
buzog
elő-fel-                                                                                                                    
bükken
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szét- vissza-

C

cammog
alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza-
caplat 
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-
cibál                          
át- be- belé- el- elé- eléje- elő- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- le- mögé- mellé- oda- tova- utána- végig-
cikázik
át- be- el- elé- elő- előre- fölé- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- mögé-mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza-
cihelődik
át- elé- elő- előre- fel- följebb- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- mögé- mellé- rá- tova- tovább-utána-                                                                             

Cs

csalinkázik
át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána-végig- vissza-
csámborog
alá- által- át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- utána- végig- vissza-
csámpáz
át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-
csángál
által- át- be- el- elé- elő- fel- félre- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé-neki- oda- össze- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- utána- vissza-       
csap
át- be- belé- egybe- el- félre- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- neki- oda- össze- rá- széjjel- szét- vissza-
csapat
alá- belé- egybe- elé- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- le- mellé- neki-oda- össze- rá- széjjel- szerte- szét- tele- túl- végig- vissza-
csapkod
alá- át- be- belé- elé- fel- fölé- hátra- hozzá- ide- ki- körül- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szerte- szét- túl- újra- utána- végig- vissza-
csapódik
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- hátra- ide- ketté- ki- közbe- közé- közre- külön- le- mellé- neki- oda- össze- rá-  széjjel- szerte- szét- túl- utána- végig-vissza-                                                                                
csapong 
ide- ki- körül- oda- szerte- tova- 
császkál
alá- be- el- elé- eléje- félre- följebb- hátra- ide- keresztül- körül- körbe- közé- mögé- oda- össze- széjjel- szerte- szét- tova- után- utána- 
csatangol
át- be- el- keresztül- körül- körbe-
csattog 
által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-
csavarog
által- át- be- el- keresztül- körbe- össze- szerte-
cselez
ki- körül- körbe-végig-
cselleng
el- elé- félre- keresztül- körül- körbe- oda- össze- széjjel- szerte- szét- végig-
cserkész
át- be- eléje- keresztül- körül- körbe- össze- széjjel- szerte- tovább- utána- végig-
csobban
alá- belé- elé- eléje- ide- közbe- közé- mögé- mellé- oda-                     
csoportosul
át- egybe- körbe- mögé- mellé- oda- össze- újjá- újra-  
csoszog
alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tönkre- utána-végig- vissza-
csődül
alá- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- hátra- haza- ide- ki- körbe- neki- oda- össze- 
csöppen
alá- belé- félre- hátra- helyre- ide- keresztül- ki- közbe- közé- mellé- oda- rá-          
csörög
alá- át- be- el- elé- elő- előre- fel- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe-közé- mögé- mellé- oda- végig- vissza- 
csörtet
által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- szerte- szét- tova- tovább- utána- végig- vissza-
csúszik
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- külön- le- meg-mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig-vissza-
csühög
alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szét- tova- tovább- utána- végig-vissza-                                                                                    

D
dobbant
meg-
döcög
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- tovább-túl- utána- végig- vissza-
dönget
át- belé- el- elé- fel- haza- keresztül- ki- körül- mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig-vissza-
dől
alá- által- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- le-mögé- mellé- neki- oda- rá- utána- végig- vissza-
dübög
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül-ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-
dülöngél
alá- által- át- be- el- elé- eléje- előre- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- utána- végig- vissza-   

E

előz 
meg-                                                                                                           
pályázik
el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- le- mellé- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                     
emelkedik
át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- fel- felül- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- ki- közbe- közé- le-meg- mellé- oda- össze- rá- szembe- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-    
ered
alá- át- el- előre- ki- meg- neki- oda- tova- újjá- utána-               
ereszkedik
alá- által- át- be- belé- egybe- elé- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- ki- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- tova- tovább- újra- után- utána- végbe- végig- vissza- 
érkezik
be- el- elé- eléje- előre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- le- meg- mellé- oda- szembe- vissza-                                                                                                 
esik
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá-ide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-  
evez
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                     
evickél
alá- által- át- be- belé- el- elé- elő- fel- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-    

É

ér
alá- által- át- be- el- elé- eléje- fel- fölé- följebb- haza- ide- keresztül- ki- körbe- le- mellé- oda-végig- vissza-
érkezik
be- el- elé- haza- helyre- ide- ki- le- meg- mögé- oda- vissza-       


F

fárad   
alá- által- át- be- elé- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe-közé- mögé- mellé- oda- tovább- utána- végig- vissza-                                           
fartat
alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- körül- körbe-közbe- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- szembe- szét- tova- tovább- túl- után- utána- végig- vissza-                                                                                               
farol
alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- tovább- utána- végig- vissza- 
farvizez 
fejlődik 
fel-                                                                                                                              
fékez
ide-  ki- le- mögé- mellé- oda- túl-                                                                                 
fekszik
alá- be- belé- el- elé- eléje- fel- félre- fölé- följebb- hozzá- ide- keresztül- ki- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- végig- vissza-                                                                    
férkőzik
alá- által- át- be- belé- elé- eléje- előre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- mögé- mellé- oda- vissza-                                                                     
fészkelődik
alá- át- be- belé- elé- eléje- fel- följebb- hozzá- ide- közé- mögé- mellé- oda-             
ficánkol
alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-  
fickándozik
alá- be- belé- el- elé- elő- előre- félre- fölé- hátra- haza- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le-mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                                
flangál
be- el- elé- eléje- elő- előre- fenn- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe- közé- külön-mellé- neki- oda- szembe- 
foglal
el- vissza- 
fordul
alá- által- be- el- elé- eléje- előre- félre- hátra- hozzá- ide- ki- körbe- le- meg- neki- oda- rá- szembe- tovább- utána- vissza-
forgolódik
alá- által- be- elé- eléje- elő- előre- félre- fenn- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte- tova- tovább-   
forog
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- félre- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- rajta- szembe- tova- tovább- utána- végig-vissza-    
furakszik
alá- által- át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza-
fut
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- újra- utána- végig- vissza-
futamodik
át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- vissza-                                                                                 
futkározik 
át- be- el- előre- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki-
oda- vissza- 
futkorászik
alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe-közé- le- mögé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-  futkos
alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-   
füstöl
el- tova- végig-                                                                                                         

G

gázol
agyon- által- át- belé- el- keresztül- közé- le- meg- neki- össze- széjjel- szét- tova- utána-végig-
gördít
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- tele- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- vissza-   
gördül
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- 2helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg-mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- 4széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra-után- utána- végbe- végig- vissza-                                            
grasszál
keresztül- körül- körbe- közé- végig-       
gurít
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- újra- utána- végbe- végig- vissza-                                                                                                                                                                               
gurul
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza-
helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- vissza-   

Gy

gyalogol
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-       
gyorsít
be- belé- el- elé- fel- ide- keresztül- ki- meg- neki- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-   
gyorsul
be- el- fel-    
gyűlik
egybe- ide- körbe- mellé- oda- össze- 
gyülekezik
belé- egybe- eléje- fel- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- külön- mögé- mellé- oda- össze-    
gyüszmékel 
körbe- mellé- neki- össze- szembe- szerte- tovább-                                              

H

hág
által- át- elé- eléje- fel- fölé- följebb- keresztül- neki- rá- tönkre- utána- végig-   
halad
alá- által- át- el- elé- eléje- előre- félre- ide- keresztül- körül- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda-rá- széjjel- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-
hajkurászik
agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- ide-keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte-tova- utána- végig- vissza-  
hajrázik
alá- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szembe- tova- tovább- újra- utána- végig-  
hajszol
agyon- alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza-  hozzá- ide- 
hajt
agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte-szét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végig- vissza-
hagy
el- le-                                                                                                                                  
halad
által- át- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- mögé- mellé- rá- rajta- szembe- tova- tovább- túl- végig- vissza-    
hancúrozik
alá- át- be- belé- benn- elé- eléje- elő- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- össze- utána- végig-   
hánykolódik
agyon- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- keresztül- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább-végig-  
hányódik               
be- belé- egybe- el- elé- eléje- félre- följebb- ide- keresztül- körül- közé- külön- mellé- neki- oda-össze- széjjel- szerte- szét-                                                                              
hármasugrik
hasal
alá- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- helyre- ide- keresztül- közé- le- meg- mögé- mellé- rá- végig-
hasít
át- el- elő- haza- ide- keresztül- közé- mellé- neki- szembe- tova- utána- végig- vissza-  
hatol
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- után- utána- végig- vissza- 
hátrál
be- belé- el- elé- eléje- fel- félre- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- le- meg-mögé- mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza-
házal 
helyezkedik
alá- át- be- belé- el- elé- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- közbe- közé- mögé- mellé- oda- szembe- vissza-     
hemzseg, hengerbucskázik 
hengeredik
alá- alább- által- át- be- belé- egybe-	el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szét- tova- tovább- utána- végig- vissza- 
hentereg
alá- át- be- belé- benn- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- tönkre- utána- végig- vissza-  
hessen
át- be- el- elé- eléje- elő- fel- fölé- ide- ki- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- szét- tova- utána-
hull
alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte- szét- tele- tovább- túl- utána- vissza- végig-
hullámzik
át- belé- elő- keresztül- körül- körbe- közé- oda- szembe- szerte- tova- végig-      
huppan
alá- be- belé- egybe- elé- eléje- előre- félre- fölé- följebb- 1hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- túl- utána- végig- vissza-                  
hord
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szerte- tele- tovább- végig- vissza-                          
hordoz
agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- eléje- elő- előre- fel- fenn- följebb- hátra- haza- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte-tovább- utána- végig- vissza-                                                                              
hoz
át- be- el- elő- előre- fel- hátra- haza- ide- ki- le- meg- utána- végig- vissza-            
hőköl
alá- be- el- eléje- félre-hátra- ide- ki- meg- mögé- oda- össze- széjjel- vissza-       
hömpölyög
által- át- be- el- elé- eléje- előre- följebb- helyre- hozzá- ide- ki- közé- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                   
hull
alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte- tele- tova- tovább- újra- utána- végig- vissza-                                                                                                
hullajt
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá-ide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- oda- össze- rá- széjjel- szerte- szét- tele- túl- utána- végig- vissza-                                                       
hullat    
alá- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- félre- ide-  keresztül- ki- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szerte- szét- tele- túl- végig-                                                                     
hulldogál
alá- át- be- belé- el- elé- eléje- ide- keresztül- ki- közé-külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte-szét- tele- tova-                                                                              
huppan
alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- mögé-mellé- neki- oda- össze- rá- vissza-     
hurcol
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                              
hussan
alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                                                       
húz
át- bele- el- elé- eléje- előre- félre- keresztül- tova-                               
húzódik
alá- át- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- közre- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szét- tele- tovább- túl- utána-végig- vissza-
húzódzkodik
alá- át- be- el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- körbe- közé- külön- le-meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-       

I

igazodik
alá- át- be- egybe- el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- közbe- közé- mögé- mellé- oda- tovább- túl- utána- végig- vissza-                             
igyekszik
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- tönkre- újjá- újra- utána- végbe- végig- vissza-                                                     
illan
át- el- elé- elő-                                                                                                  
imbolyog.  
alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- tovább-túl- utána- végig- vissza-
inal
által- át- el- elő- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- közé- mellé- neki- oda- szembe- tova- utána- végig- vissza-                                                                      
indul
be- el- elé- eléje- előre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- közé- le- meg- mögé-mellé- neki- oda- tova- tovább- újra- utána- vissza-   
ingázik 
iparkodik
át- egybe- elé- eléje- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- utána- vissza- 
iramlik
alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- körbe- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda- tova- utána- végbe- vissza-      
iramodik
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toporzékol
be- belé- el- elé- eléje- elő- fel- félre- felül- fölé- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe- közé-le- mögé- mellé- neki- oda- össze- szembe- szerte- tovább- utána- végig- vissza-   
toppan
be- elé- eléje- haza- ide- mögé-                                        
torpan
meg- mögé-                                                                                    
totyog
alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- utána- végig- vissza-
tottyan
alá- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe-utána- végig- vissza-                                                                                               
tör
át- be- eléje- elő- előre- fel- ide- keresztül- ki- rá-                                                  
törekedik
alá- által- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-         
törtet
által- át- be- elé- eléje- előre- fel- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le-mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-
trappol
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- újra- utána-végbe- végig- vissza-                                                                        
túrázik
el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé-közre- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- végig- vissza-     
tülekedik
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki-oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- újra- utána- végig- vissza-   türemkedik
alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre-újra- után- utána- végig-                                                                                             



U

ugrik
alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- vissza-                                                                                
ugrándozik
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki-oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- újjá- újra- utána-végig- vissza-                                                                                                      
ugrózik
által- át- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- után- utána- végig- vissza-                    
úszik 
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki-oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végbe- végig-vissza-                                                                                                                               
utazik 
által- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- haza- ide- keresztül- ki- körül- körbe- le- mögé- oda- össze- tova- tovább-túl- utána- végig- vissza-                                                                 
utolér                                                                                                                            

Ü

üget 
által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                                                                                     
ül 
át- be- el- elé- eléje- előre- fel- félre- följebb- hátra- hozzá- ide- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szét- vissza-                                                                                                 
üldöz
át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé-le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-                                                                     
üt
be-
el-                                                                                                                                        
űz
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- rá- szerte- tova- tovább- utána- végig-vissza-                                                                                                                       
V

vág
alá- át- be- elé- eléje- előre- följebb- keresztül- ki- neki-
vágódik
alá- át- be- el- elé- eléje- ellene- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- végig-                                              
vágtat  
által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-
válik
ki- külön- le- meg- széjjel- 
vált
át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- oda- szembe- utána- vissza-                                                                                                                                                  
vándorol
által- át- be- el- haza- ide- keresztül- ki- körül- körbe- oda- szerte- tova- tovább- végig- vissza-vánszorog
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-       
vegyül 
belé- egybe- el- közé- össze-                                                                                         
verekszik
át- be- belé- el- elé- fel- fölé- följebb- hátra- haza- ide- keresztül- ki- körül- közé- mögé- mellé- oda- tova-                                                                                                                  
vergődik
alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                                                                   
verődik
át- be- belé- egybe- elé- eléje- helyre- ide- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szét-                                                                                                                     
veselkedik
alá- által- belé- eléje- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- keresztül- közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- össze-                                                                                                              
veszelődik
át- belé- egybe- el- elé- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- tova- utána- végig-vissza-                                                                                                                                 
vetődik
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- utána- végig- vissza-                                                                                                                                                                      
vezet
át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe-mögé- mellé- neki- oda- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                     
viharzik
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                                                     
viháncol
alá- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide-  keresztül- ki- körül- körbe- közbe- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig-                                               
virgonckodik 
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- külön- le- mögé- mellé- oda-össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- vissza-
visz
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá-keresztül- ki- körül- körbe- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- tovább- utána- vissza-                                                                                                                                                                        
vitorlázik 
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza-helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda-össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végig- vissza-  vonatozik
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- haza- hozzá-ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                      
vonszol
alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                                                  
vontat 
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                                           
vonul
által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- külön- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                                                                                                       
vonulgat
át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre-hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körbe- közé-külön- le- mögé- mellé- neki- oda- szét- tova- tovább- utána- végig- vissza-             

Z

záporoz   
belé- elé- eléje- elő- el- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- össze- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- végig- vissza-                                                                                                  
zárkózik
fel- mellé-                                                                                                                     
zavar
alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá-ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- neki- oda- széjjel- szerte- tovább- utána-végig- vissza-                                                                                                             
zavarog                                                                                                                  
össze- tovább-                                                                                                                   
zarándokol
át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- neki- oda- össze- szembe- tova- tovább- utána-végig- vissza-                                                                                                              
zargat
alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- neki- oda- rá- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza-                                            
zúdul
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mellé- neki- oda- rá- szembe- szerte- szét- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                                                                   
zúg
alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rajta- széjjel- szembe- tova- tovább- utána- végig- vissza-                                                                 
zuhan 
alá- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hátra- helyre- ide- keresztül- ki- közé- le- mögé-mellé- neki- oda- rá- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                            
zuhog
alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- tönkre- újra- utána- végig- vissza-         
zökken       
alá- által- át- elé- eléje- félre- följebb- hátra- helyre- ide- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- utána- vissza-                                                                                                
zötyög
alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-                                          
zöttyen
alá- által- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- félre- hátra- helyre- ide- keresztül- ketté- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- szerte- tova- túl- utána- végig- vissza-

ZS

zsuppol
alá- által- be- belé- egybe- el- elé- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szét- tova- tovább- utána-vissza-                                                                                                                    
zsuppolódik
agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-   



(egyelőre/részemről) vége






