
ábécé   1 agyonlő
 

A,Á 
 
ábécé abekirj (1), kirjamišt (2) 
ablak ikun (1−) 
ábra kuva (5) 
abrakol söt|ta (25) 
ábrázat mod (2) 
abrosz pühkim (9) 
abszolút absolutine (15) 
absztrakt abstraktine (15) 
abszurd absurdine (15) 
ács sauvoi (5) 
ácsolás sauvond (1) 
ad ant|ta (21d) 
adag andmuz (12) 
addig sihesai 
adminisztráció administracii (1) 
adminisztratív administrativine 

(15) 
adminisztrátor administrator (5)  
adó (pénzügy) nalog (1) 
adó||ellenőrzés nalog||kodvimišt 

(2) 
adó||fizetés nalog||maksmine (15) 
adó||fizető nalog||maksai (5) 
adoma ilo||starin (1) 
adomány lahj (1) 
adomány||levél lahj||kirjutez||bu-

mag (1) 
adományoz ant|ta (21d), lahjoi|ta 

(39) 
adományozás lahjakahuz’ (14) 
adós velgnik (1) 
adósság velg (1) 

adottság lahj (1), lahjakahuz’ (14), 
lahjavuz’ (14) 

áfonya bol (5), garbol (2−) 
aforizma aforizm (1) 
Afrika Afrika (1) 
afrikai afrikalaine (15) 
ág varz’ (14) 
ágas||karó arz’ (14) 
aggaszt holdutoit|ta (25)  
agg||legény naimatoi  (18) 
agg||legényeskedik prihasta|da 

(25) 
aggodalom hol’ (9) 
aggódik holdu|da (23) 
aggódó holdunu (14) 
agitáció agitacii (1) 
agitál agitirui|da (27) 
agitátor agitator (1) 
agrár agrarine (15) 
agrár||gazda man||pidäi (5) 
agrár||tudomány agronomii (1), 

pöud||tedo (2) 
agrár||tudós pöud||tedo||mez’ (17) 
agresszív agressivine (15) 
agresszor agressor (5) 
agronómus agronom (5) 
agy aivod (2) tsz 
ágy magaduz||sija (1), sija (1) 
agyag savi (6)  
agyag||edény savi||pada (1) 
agyag||fazék savi||pada (1) 
agyagos savekaz (16) 
agyag||talaj savi||ma (4) 
ágyás gräd (5) 
agyon||lő amp|ta (23b) 



agyonlövi magát   2 alapítvány
 

agyon||lövi magát amp|tas (23b) 
ágyú pušk (5) 
ah! ah! voi! 
ahány kuverz’ 
ahogy(an) kut 
ahol kus, miš 
ahonnan kuspäi, mišpäi 
ahonnét kuspäi, mišpäi 
ahova, ahová kuna 
ajak hul’ (9) 
ajándék lahj (1), tomaine (15) 
ajándékoz lahjoi|ta (39) 
ajándékozás lahjakahuz’ (14) 
ajánl omišta|da (25), tari|ta (39) 
ajánlat taričend (1) 
ajtó uks’ (9) 
ajtó||csengő uks’||tilline (15) 
akác akaci|i (1) 
akadály (gát) tugeduz (12) 
akadály||futó tugeduz||joksend (1) 
akadálytalan tugedusetoi (18) 
akadémia akademii (1) 
akadémiai akademine (15) 
akadémikus akademik (1) 
akar tahtoi|da (27) 
akár aniku, kuti 
akarat taht (2) 
akaratlan tahtoimatoi (18) 
akaratlanul tahtoimata 
akaratos tabakaz (16) 
akaszt riputa|da (25) 
akasztó arz’ (14), ripke (6) 
akcentus pagin||maner (1) 
akció akcii (1) 
aki ken (rendhagyó), kudamb 

akié kenen 
akkor siloi 
akkord akkord (5) 
akkori siloine (15) 
akol lävä (8), tanaz (16) 
akrobata akrobat (5) 
akrobatika akrobatik (1) 
akrobatikus akrobatine (15) 
akta akt (1), azj||bumag (1), 

azj||kirj (1) 
aktív aktivine (15) 
aktivista aktivist (1) 
aktivitás aktivižuz (12) 
aktuális aktualine (15) 
aktualitás aktualižuz (12) 
aktus akt (1) 
akusztika akustik (1) 
akvárium akvarium (5) 
alá alle (gen) névutó 
alacsony alahaine (15), madal (5) 
alagút tunnel’ (7) 
alá||ír alle||kirjuta|da (25) 
alá||írás alle||kirjutuz (12) 
alak (egyén) mez’ (17) 
alak (külső alak) figur (1) 
alak (testforma) hibj (8) 
alakít (megformál) sä|ta (32) 
alany subjekt (1) 
alanyi subjektivine (15) 
alap alanduz (12), aug (3), pohj (5) 
alap (pénzügy) fond (5) 
alapelv princip (1) 
alapítás augon||panend (1) 
alapító augon||panii (1) 
alapítvány fond (5) 



alaposan   3 állatorvos
 

alaposan külläks 
alapozás panemine (15) 
alapozódik pohjištu|da (23) 
alaptalan alandusetoi (18), sütoi 

(18) 
alaptalanul sütä 
alap||törvény alusen||panii (1) 
alapul valamin pohjištu|da (23) 
alapzat alanduz (12) 
alá||rendel ališta|da (25) 
alá||rendelés alištamine (15) 
alatt al (gen) névutó, alaiči (ines) 

elöljárószó, alaiči (gen) névutó 
alá||vet ališta|da (25) 
alá||veti magát alištu|da (23) 
aláz alenzoit|ta (25) 
alázkodik alenzu|da (23) 
albatrosz torok||lind (3) 
album al’bom (5) 
alcím ala||nimi (6) 
áldozat žertv (1) 
alfabetikus kirjamištoline (15) 
al||fél ališ||pol’ (9) 
alföld alangišt (2) 
alföldi alangoikaz(16) 
alga šol’l’ (2) 
algebra algebr (1) 
alig habi 
alig-alig habi 
alj pohj (5) 
alkalmas (megfelelő) sättui (5) 
alkalmasság kožund (1), sättund 

(1) 
alkalmatlan (nem megfelelő) 

sättumatoi (18) 

alkalmazkodás harjenemine (15) 
alkalmazkodik harjene|da (26) 
alkalom kerd (1) 
alkat lad (3) 
alkat||rész palaine (15) 
alkohol alkogol (1), humal (1) 
alkoholista alkogolik (1), 

humalnik (1) 
alkoholizmus humal||kibu (3) 
alkony(at) hämär (5) 
alkonyodik hämärzu|da (23), 

pimenzu|da (23) 
alkot lo|da (22), sä|ta (32), teh|ta (26g) 
alkotás (eredmény) tego (2), 

tego||satuz (12) 
alkotás (tevékenység) tegemine 

(15) 
alkotmány alusen||panii (1) 
alkotó sädai (5), tegii (5) 
alkotó||munka sädand||rad (2) 
áll (főnév) löug (5) 
áll (ige) seiš|ta (23ž) 
állam vald||kund (5) 
állam||határ vald||kund||röun (1) 
állami vald||kundaline (15) 
állam||polgár rahvahanik (1) 
állam||polgárság rahvahuz’ (14) 
állandó igähine (15), 

kaiken||aigaine (15) 
állás (munkaügy) rad||sija (1) 
állás||pont mel’||kacund (1) 
állat živat (1) 
állati(as) živatakaz (16)  
állat||kölyök poigaine (15) 
állat||orvos živatan||lekar’ (7) 



állattan   4 anatómia
 

állat||tan živat||tedo (2) 
állat||tenyésztés 

živatan||kazvatand (1) 
állat||világ živat||kund (5) 
álldogál seižuhta|da (25) 
allergia allergii (1) 
allergiás allergine (15) 
állhatatos napern (1) 
állhatatosan napernas 
állhatatosság napernuz’ (14) 
állít valahová para|ta (34), 

püštuta|da (25) 
áll||kapocs hambaz||lu (3) 
álló||lámpa jaug||lamp (1) 
állomás stancii (1) 
alma jablok (1) 
alma||fa jablok||pu (3), jablon’||pu (3) 
álmatlan unetoi (18) 
álmos unekaz (16) 
ál||név peit||nimi (6) 
alól alpäi (gen) névutó 
álom uni (9) 
álomba ringat tututa|da (25) 
álom||kép uni||kuva (5) 
alpesi al’pine (15) 
alpinista al’pinist (1) 
alsó alembaine (15) 
alsó||ház (parlament) ala||kodi (7) 
alsó||nadrág ala||štanad (1) tsz 
alszik maga|ta (34) 
al||talaj man||süvüded (14) tsz 
alternatív valičeseline (15) 
alternatíva valičez (12) 
aludt||tej hapan||maid (2) 
alul alahan, alahašti 

alulra alahaks, alahali 
alulról alahanpäi 
alumínium (főnév) al’uminii (1) 
alumínium (melléknév) 

al’uminine (15) 
alvad palahtu|da (23) 
ama(z) nakkalaine (15), sigälaine 

(15) 
ámbár hot’ 
ameddig kunasai 
amely(ik) kudamb, mi, mitte (19) 
ámen! amin’! 
amennyi kuverz’ (14) 
amennyiben ku 
Amerika Amerika (1) 
amerikai amerikalaine (15) 
amerről mišpäi 
ami kudamb, mi 
amiért mihe, mikš 
amíg kudaig, kuni 
amikor konz 
amilyen mitte (19) 
amnesztia armahtuz (12) 
amúgy (módosítószó) ika 
amulett amulet (1) 
analizál analizirui|da (27), 

tarkištel|da (26) 
analízis analiz (1), tarkištelend (1) 
analóg analogine (15) 
analógia analogii (1) 
ananász ananas (1) 
anarchia valdatomuz’ (14) 
anarchikus valdatoi (18) 
anatómia anatomii (1), 

hibjan||tedo (2) 



anekdota   5 arktikus
 

anekdota anekdot (1), ilo||starin (1) 
Anglia Anglia (1) 
angol anglialaine (15) 
angolna ugor’ (7) 
angyal angel (1) 
annotáció lühüd||südäimišt (2) 
antarktiszi antarktine (15) 
antenna antenn (1) 
anti||biotikum anti||biotik (1) 
anti||ciklon anti||ciklon (1) 
antik antik||aigaine (15) 
antikvár antikvarine (15) 
antropológia antropologii (1) 
antropológus antropolog (5) 
anya mam (1) 
anyag material (1), materii (1) 
anyag (textil) kangaz (16) 
anyagi materialine (15) 
anya||jegy sünd||znam (1) 
anya||tej niža||maid (2) 
annyi nece||verz’ (14) 
anyó(ka) ak (1), mamš (7) 
anyós anop (6) 
aorta südäin||son’ (9) 
apa tat (1) 
apály lask||vezi (14) 
apó(ka) uk (2) 
ápoló||nő med||sizar (9) 
após ap (6) 
apostol apostol (5) 
apparátus apparat (1) 
április sula||ku (3) 
apró hen (2), mučuine (15), 

penikaine (15), piču (3),  pičuine 
(15) 

ár (érték) arv (2) 
ár (szerszám) oraine (15) 
arab arab (1), arabalaine (15) 
árad vala|das (21) 
áradás lanktend (1), ližadumine 

(15), liža||vezi (14) 
arany (főnév) kuld (1) 
arany (melléknév) kuldaine (15) 
arany||műves kuld||sep (8) 
arasz säzi (14), vaks (1) 
arat rahn|da (22) 
aratás rahnmine (15) 
arató (főnév) rahnoi (5) 
arató||gép rahnmiž||kombain (1) 
arc mod (2) 
arc||bőr mod||nahk (1) 
ár||cédula arv||znam (1) 
arc||festés (eredmény) muju||mask (1) 
archaikus arhaine (15) 
archeológia arheologii (1) 
archeológiai arheologine (15) 
archeológus arheolog (5) 
archív arhivine (15) 
archívum arhiv (1) 
arc||ideg mod||nerv (1) 
arc||izom mod||lihaz (12) 
arc||kép mod||kuva (5) 
arc||masszázs mod||hosind (1) 
ár||csökkentés odvendamine (15) 
aréna aren (1) 
ária arii (1) 
arisztokrácia aristokratii (1) 
arisztokrata aristokrat (1) 
arisztokratikus aristokratine (15) 
arktikus arktine (15) 



ármérséklés   6 asztalos
 

ár||mérséklés odvendamine (15) 
árny pil’vez (12) 
árnyas pil’vesekaz (16) 
árnyék pil’vez (12) 
árnyék||kedvelő pil’vesen||navedii 

(1) 
árnyékol pimenzoit|ta (25) 
árnyékos pil’vesekaz (16) 
árok ma||kar (5), rova (5) 
aroma aromat (1) 
aromás aromatakaz (16) 
árpa (gabona) ozr (1) 
árpa (szembetegség) sara||koda (5) 
árpa||kenyér ozr||leib (8) 
ár||szabás arv||märičez (12) 
árt travi|da (27) 
ártalmas (kártékony) paha (1) 
ártalmatlan (veszélytelen) pahatoi 

(18) 
ártalom pahuz’ (14) 
artéria arterii (1) 
áru tavar (1) 
áru||csere tavaran||vajehtuz (12) 
áru||forgalom tavaran||sirdänd (1) 
áru||ház univermag (1) 
áru||kedvezmény mönd||vällenduz 

(12) 
áru||készlet tavar||varažom (5) 
áru||kivitel tavaran||vend (1) 
árulás manituz (12) 
árulkodik kelebes|ta (27) 
árulkodó kelebes (5) 
áruló (főnév) kelebes (5) 
áruló (melléknév) manituseline 

(15) 

áru||részleg mönd||erišt (2) 
áru||védjegy mönd||znam (1) 
árva armotoi (18) 
ár||verés aukcion (1), kida||mönd 

(1) 
ár||víz liža||vezi (14) 
arzenál arsenal (1) 
ás kai|da (38) 
ásás kaivand (1) 
ásít haikostel|das (26) 
ásítás haikostuz (12) 
ásítozik haikostoit|ta (25) 
ásó labid (2) 
aspektus aspekt (1), nägemuz||pol’ 

(9) 
aspiráns aspirant (1) 
ásvány mineral (1) 
ásványi mineraline (15) 
ásvány||víz mineral||vezi (14) 
aszal kuiva|ta (34) 
aszalás kuivand (1) 
aszalódik kuivehtu|da (23) 
aszály kuivuz’ (14) 
aszfalt asfal’t (1) 
aszfaltoz asfal’tirui|da (27), 

pälusta|da (25) 
asszimiláció assimiliruind (1) 
asszimilál assimilirui|da (27) 
asszimilálódik assimilirui|das (27) 
asszisztál assistirui|da (27) 
asszisztens assistent (1) 
asszony ak (1), naine (15) 
asztal laud (1), stol (5) 
asztali||tenisz stol||tennis (1) 
asztalos pu||sep (8) 



asztalterítő   7 ausztriai
 

asztal||terítő pühkim (9) 
asztma häkätuz||läžund (1) 
asztrológia astrologii (1) 
asztrológus astrolog (1) 
asztronómia astronomii (1) 
asztronómiai astronomine (15) 
asztronómus astronom (1) 
át läbi (ines) elöljárószó, läbi (gen) 

névutó 
át||ad andel|ta (26−), jaga|da (21) 
át||adás jagaduz (12) 
át||alakít kä|ta (33) 
át||alakul kä|tas (33) 
át||ázik ligo|ta (34) 
át||bújik lič|tas (26) 
ateista (főnév) ateist (1),  

jumalatoi (18) 
ateista (melléknév) ateistine (15), 

jumalatoi (18) 
ateizmus ateizm (1), jumalatomuz’ 

(14) 
át||él palahtel|das (26) 
át||ellenes vastaline (15) 
át||furakodik tunk|tas (26g) 
át||hatolhatatlan läbi||päzumatoi 

(18) 
át||helyezés sijadamine (15) 
át||izzít hulduta|da (25) 
át||járó läbi||ajo (2), läbi||kävund 

(1), läbi||mäno (2) 
át||kel valamin ülita|da (25) 
át||kel (vízen) ehtata|da (25), 

ehtata|das (25) 
át||kelés valamin ülitand (1) 
átlagos kesk||käzine (15) 

atlanti atlantine (15) 
Atlanti-óceán Atlantine vald||meri 

(15-10) 
Atlasz atlas (1) 
át||láthatatlan (zavaros) sel’ktatoi 

(18) 
atléta atlet (1) 
atlétika atletik (1) 
atlétikus atletine (15) 
át||mérő diametr (5) 
atmoszféra atmosfer (1) 
át||nedvesedik nepstu|da (23) 
át||nyújt andel|ta (26−), jaga|da (21) 
atom atom (5) 
át||ölel seba|ta (34) 
át||ölelés sebaduz (12) 
át||ömlesztés sirdänd (1) 
át||telel tal’vdu|da (23), tal’vehti|da 

(27) 
át||telepítés sijadamine (15) 
át||települ sijadu|da (23) 
attrakció attrakcion (1) 
át||ültet (növényt) sir|ta (28d) 
át||változik kä|tas (33) 
át||változtat kä|ta (33) 
át||vétel otand (1) 
atya tat (1) 
atyácska tatoi (7) 
atyus tatoi (7) 
augusztus elo||ku (3) 
aukció aukcion (1) 
Ausztrália Avstralia (1) 
ausztráliai avstralialaine (15) 
Ausztria Avstria (1) 
ausztriai avstrialaine (15) 



autentikus   8 babusgatás
 

autentikus autentine (15) 
autó avto (2), avto||mašin (1) 
autó||busz avtobus (1) 
autó||busz||állomás 

avtobus||stancii (1) 
autó||busz||megálló 

avtobus||seižutez (12) 
autó||busz||pálya||udvar 

avto||vokzal (1) 
autó||csomag||tartó 

mašin||tavar||sija (1) 
autodidakta iče||openus 
autó||garázs avto||tanaz (16) 
autó||gyár avto||zavod (1) 
autó||márka avto||znam (1) 
automata avtomat (1)  
automatikus avtomatine (15) 
autonóm avtonomine (15) 
autonómia avtonomii (1) 
autó||pálya pä||avto||te (4) 
autó||szerelés avto||kohenduz (12) 
autó||szerelő||műhely 

avto||kohenduz||zavod (1) 
autó||szerviz avto||holitand||keskuz 

(12) 
autó||szervizelés avto||holitand (1) 
autó||sztráda pä||avto||te (4) 
autó||út avto||te (4) 
autó||verseny avto||voibištelend 

(1), avto||voibud (3) tsz 
autó||versenyző avto||voibištelii (1) 
autó||vezető avto||vedäi (1) 
avantgarde (főnév) avangard (1) 
avantgarde (melléknév) 

avangardine (15) 

avitt vanh (1) 
avokádó avokado (2) 
az (névmás) nakkalaine (15), 

sigälaine (15) 
az||előtt edel, ende 
ázik kast|tas (21), kastu|da (23), 

ligo|ta (34) 
azok ned tsz 
azonban a, no 
azonnal pigašti, sid’-žo 
azonos pojav (5) 
azonosság pojavuz’ (14) 
áztat ligot|ada (25) 
az(u)tán jäl’ges, jäl’ghe 
azúton-módon nakkali 
Ázsia Azia (1) 
ázsiai azialaine (15) 
 

B 
 
bab babu (3) 
báb tätüine (15) 
baba (játék) tätüine (15) 
baba||kocsi kezr||vedim (9) 
baba||rózsa pion (1) 
báb||előadás tätü||spektakl’ (7) 
babér lavr (1) 
babér||koszorú lavr||venc (1) 
babér||levél lavr||lehtez (12) 
babrál šabrota|da (25) 
báb||színház tätü||teatr (1) 
bábu tätüine (15) 
babusgat bajuta|da (25) 
babusgatás bajutand (1), bajutez (12) 



bácsika   9 basszus
 

bácsi(ka) däd’ (8) 
bagoly hir’||pulo (2) 
baj bed (1), pahuz’ (14) 
báj mel’düvuz’ (14) 
bajnok čempion (1) 
bajnokság čempionat (1) 
bájos hüvän||nägoine (15), 

mel’dütoitai (5) 
bajusz habinod (2) tsz 
bak||kecske kozl (5) 
bak||lövés vär||ozaiduz (12) 
bakteriális bakterialine (15) 
baktérium bakterii (1) 
bal hura (5) 
bál bal (1) 
bála tük (3) 
balalajka balalaik (1) 
balett balet (1) 
balett||iskola balet||studii (1) 
balett-||táncos balet||kargnik (1) 
balkon gardale|i (5) 
bal||oldali hura||poline (15) 
balra hurale, hurha 
balról huralpäi 
bal||siker taga||išk (3) 
bal||szerencse bed (1), ozatomuz’ 

(14) 
bal||szerencsés ozatoi (18) 
balta kirvez (16−) 
balta||nyél kirvez||varz’ (14) 
balti baltianmeren 
balti-tengeri baltianmeren 
bánat gor’a (1), opal (1) 
bánatos opalahine (15) 
bánatosan opalašti 

bandita bandit (1) 
bandzsa vär||sil’mäine (15) 
bank bank (1) 
bankár bankir (1) 
bánya kaivuz (12) 
bányász kaivai (5), kaivanik (1) 
bár (főnév) bar (1) 
bár (módosítószó) hot’ 
barakk barak (1) 
bárány oinaz (16−), vodnaz (16) 
bárány||himlő lendand||paha||rubi 

(6) 
barát(nő) sebranik (1), vel’l’ (6) 
baráti sebraline (15), sebr||meline 

(15) 
barátkozás vellestuz (12) 
barátkozik sebrasta|da (25) 
barátocska vel’l’ (6) 
barátság sebruz’ (14) 
barátságos sebrakaz (16) 
barátságosság sebrakahuz’ (14) 
barázda vago (2) 
barázda||billegető vago||lind (3) 
bárgyú el’getoi (18), tühj||meline 

(15) 
bárgyúság el’getomuz’ (14) 
bari(ka) vodnaine (15) 
barka lambhaine (15) 
barkácsol mastar|ta (34) 
barka||vessző birbinc||vic (1) 
barlang (odú) peza (1) 
barna bur (5), must||verine (15), 

muzav (5), muza||ver’ (9) 
baromfi kodi||živatad (1) tsz 
basszus bas (3) 



bátor   10 bégetés
 

bátor rohked (1−kt) 
bátorít rohkenzoit|ta (25) 
bátorkodik roht|ta (27) 
bátorság rohktuz’ (14) 
bátran rohktas 
báty veik (2) 
bazár bazar (1) 
bázis baz (1), keskuz (12) 
be||aranyoz kuldoi|ta (39) 
be||árnyékol pimeta|da (25) 
be||avatkozás keskustuz (12), 

telustuz (12) 
be||áztat ligota|da (25) 
be||bocsát päst|ta (25) 
be||bocsátás pästand (1) 
be||borít (befed) kat|ta (21), 

pälusta|da (25) 
be||borul (az ég) pimidu|da (23) 
be||börtönöz arestui|da (27), 

türma|ta (34) 
be||börtönzés türmadand (1) 
be||bújik lič|tas (26) 
be||burkol kat|ta (21), pälita|da (25) 
becs arv (2) 
be||csatol sauba|ta (37p) 
becses arvokaz (16) 
be||csomagol kär|dä (27) 
be||csomagolás kärind (1) 
be||csuk sauba|ta (37p) 
be||csuk (szemet) umbišta|da (25) 
becsül arvosta|da (25) 
becsület arv (2) 
becsületes tozi||avonaine (15) 
becsületesség tozi||avoimuz’ (14) 
becsüs arvostai (5) 

be||deresedik hüdestu|da (23) 
be||dug lič|ta (26) 
be||dug (eltöm) täpä|ta (37) 
be||enged päst|ta (25) 
be||ér valakit sabuta|da (25) 
be||ér valamivel kül’dü|da (24) 
be||érik eht|ta (27), salištu|da (23) 
be||fagy jädu|da (23), kül’m|da 

(28), kül’m|dä (28) 
be||fagyás kül’mänd (1) 
be||fed kat|ta (21), pälita|da (25), 

pälusta|da (25) 
be||fejez lop|ta (27), vaumi|ta (39) 
be||fejezés lopind (1) 
be||fejezetlen lopmatoi (18) 
be||fejeződik lop|tas (27), 

vaumi|tas (39) 
be||fektet sija|ta (34) 
be||fektetés sijaduz (12) 
be||fér mülü|da (24), mülüta|da 

(25) 
be||fest mujuta|da (25) 
be||fizet maks|ta (21) 
be||fizetés maksmine (15) 
be||fog (igavonót) val’l’asta|da 

(25) 
be||folyás painastuz (12) 
be||folyásol painasta|da (25) 
be||fon plet|ta (27) 
be||főtt marj||keitoz (12) 
be||fut (növényzet) aja|das (21) 
be||fűtés sütutez (12) 
be||fűz pugeta|da (25) 
béget bäläi|ta (36) 
bégetés bäläiduz (12) 



begombol   11 belülről
 

be||gombol nüblesta|da (21), 
sauba|ta (37p) 

be||gyógyul kazvahtoit|ta (25) 
be||gyullad kibettu|da (23) 
be||helyez pan|da (26), sija|ta (34) 
be||helyezés sijaduz (12) 
behemót begemot (5) 
be||hint putkota|da (25) 
be||hoz (lemaradást) sabusta|da 

(25) 
be||hozatal tond (1) 
be||huny umbišta|da (25) 
be||illeszt pan|da (26) 
be||indít avai|ta (36) 
be||ír kirjuta|da (25) 
be||iratkozik kirjuta|das (25) 
be||ismer avai|ta (36) 
be||jegyez kirjuta|da (25) 
béka löc (3) 
be||kapcsol (készüléket) avai|ta 

(36), virita|da (25) 
be||kapcsolás (készüléké) virituz 

(12) 
be||kapcsolódik valamibe aja|das 

(21) 
be||kátrányoz terva|ta (34) 
béke kožmuz (12) 
be||kerít sauba|ta (37p) 
be||kerítés saubatuz (12) 
békés kožmuseline (15), 

kožmusen||tahtoine (15) 
be||köszöntése valaminek tulend 

(1) 
be||köt(öz) kär|dä (27) 
bél sol’ (9) 

be||lázasodik holestoit|ta (25) 
bél||baj sol’||läžund (1) 
bél||betegség sol’||läžund (1) 
bele||csap lopota|da (25) 
bele||ejt šlibahtoit|ta (25) 
bele||enged lask|ta (26) 
bele||esik šlibahta|da (25) 
bele||fér mülü|da (24), mülüta|da 

(25) 
bele||folyik lange|ta (37k) 
bele||keveredik tart|ta (23) 
bele||kezd käzidu|da (23) 
bele||köt valakibe, valamibe 

kär|däs (27) 
bele||márt čukal|ta (34), pain|da (21) 
bele||mélyed süve|tas (35) 
bele||merít čukal|ta (34), lask|ta 

(26), pain|da (21) 
bele||nyúlik südäi|tas (36) 
bele||ömlik lange|ta (37k) 
be||lép tul|da (26) 
be||lépés tulend (1) 
be||lépő||díj tulend||maks (3) 
be||lépő||jegy bilet (1) 
bele||szeret mel’dü|da (24) 
bele||üt lopota|da (25) 
belga belgialaine (15) 
Belgium Belgia (1) 
belorusz belorus (1) 
Belorusszia Belorussia (1) 
bél||rendszer solišt (2) 
belsőségek südäimed (6) tsz 
belül südäimes 
belülre südäimehe 
belülről südäimespäi 



bélyeg   12 beszédes
 

bélyeg (postai) mark (1), 
počt||mark (1) 

bélyegzés pečat’ (7) 
bélyegző pečat’ (7) 
be||mászik lič|tas (26) 
be||mázol mujuta|da (25) 
be||melegítés (sport) 

likund||harjoituz (12) 
be||mocskol redusta|da (25) 
be||mocskolódik redusta|das (25), 

redustu|da (23) 
be||mondó (főnév) diktor (1) 
be||mutat demonstrirui|da (27), 

ezita|da (25), ozuta|da (25), 
ozutel|da (26) 

be||mutatás demonstracii (1), 
ozutand (1) 

be||mutató ozuteluz (12) 
bendő (has, pocak) pök (2) 
be||nedvesedik nepstu|da (23) 
be||népesít elätoit|ta (25) 
be||nő aja|das (21) 
bensőséges südäimeline (15) 
bent südäimes 
bentre südäimehe 
bentről südäimespäi 
benzin benzin (1) 
benzin||kút benzin||täutim (9) 
benzin||szag benzin||haju (3) 
benzin||tartály benzin||varažom (1) 
benzin||vezeték benzin||vedo (2) 
be||nyomás jäl’g (6), likubuz (12) 
be||olt (oltást ad) rokota|da (25) 
be||olvad assimilirui|das (27), 

sula|da (25) 

be||olvadás assimiliruind (1), 
sulatuz (12) 

be||olvaszt assimilirui|da (27), 
sulata|da (25) 

be||osztás (távköz) jago||keskust (1) 
be||pelenkáz kabaloi|ta (39) 
be||pólyál kär|dä (27) 
be||poroz (növénytan) pölütoit|ta (25) 
be||porzás pölütuz (12) 
be||púderez pudroi|ta (39) 
bér (fizetés) maks (3), pauk (1) 
bérbe ad kortom|da (27) 
bérbe||adás kortom (1) 
bérel kortom|da (27) 
be||rendez kaluta|da (25) 
be||rendezés kalutamine (15) 
béres kazak (1) 
béreskedik kazakoi|ta (39) 
bér||jegyzék pauk||list (1) 
berkenye pihl’ (8) 
bérlés kortom (1) 
bérlet (jegy) aig||bilet (1) 
bérlő kortomii (1) 
be||sötétít pimeta|da (25) 
be||surran vil’skahta|da (25) 
be||számoló ezituz (12) 
be||szappanoz muilasta|da (25) 
be||szed (behajt) kera|ta (34), ot|ta 

(25) 
beszéd (eredmény) pagin (1), 

sanad (1) tsz 
beszéd (tevékenység) lodu (3), 

pagin (1) 
beszédes kelekaz (16), pagižl’aine 

(15), pagižlii (1) 



beszél   13 bírálat
 

beszél lodai|ta (36), pagiš|ta (26ž) 
beszélget besedoi|ta (39), lodai|ta 

(36), pagiš|ta (26ž) 
beszélgetés besedoičend (1), lodu 

(3), pagin (1) 
beszélgető pagižlii (1) 
be||szennyez redusta|da (25) 
be||szennyeződik redusta|das (25), 

redustu|da (23) 
be||szór putkota|da (25) 
be||takar kat|ta (21), pälusta|da 

(25) 
be||takarózik kat|tas (21) 
beteg läžui (5) 
beteg||ápoló läžujan||kacui (5) 
beteges(kedő) läžukaz (16) 
betegség läžund (1) 
beteg||szoba läžui||honuz (12) 
be||tesz pan|da (26), sija|ta (34) 
betét (banki) sijaduz (12) 
betét||lap liža||leht (6) 
be||tilt kel’|ta (32) 
be||tiltás kel’dänd (1) 
beton beton (1) 
beton||alap beton||aluz (12) 
beton||híd beton||sild (1) 
be||töm täpä|ta (37) 
be||törés (kriminológia) 

murend||varghuz’ (14) 
betű kirjam (9) 
betű||rend kirjamišt (2) 
betű||rendes kirjamištoline (15) 
betű||sor abe||kirj (1) 
be||üt (kalapál) aja|da (21) 
be||vall avai|ta (36) 

be||varr ombel|ta (26−) 
be||varrás ombluz (12) 
be||vet (földet) seme|ta (35) 
be||vezet jurduta|da (25) 
be||vezetés (szöveg) ezi||sanad (1) 

tsz 
be||vezetés (alkalmazás) jurdutand 

(1) 
be||von (megvon) anasta|da (25) 
be||zár sauba|ta (37p) 
be||zár (szemet) umbišta|da (25) 
be||zárva saupkes 
be||zúzmarásodik hüdestu|da (23) 
bibe (növénytan) tučkim (9) 
bíbic meri||kukoi (7) 
Biblia Biblii (1) 
bibliográfia bibliografii (5) 
bibliográfiai bibliografine (15) 
bíbor (főnév) purpur (5) 
bíbor (melléknév) purpurine (15) 
bíbor||színű purpur||mujuine (15) 
biccent kiglai|ta (36) 
biccentget kigluta|da (25) 
bicikli velo||kezr (1) 
bika härg (5) 
biliárd (sport) billiard (1) 
bilincs käzi||raudad (1) tsz 
bimbó kandaine (15), urb (5) 
biográfus biograf (1) 
biológia biologii (1) 
biológus biolog (1), 

biologijan||tedai (5) 
bír (kibír) kant|ta (21d) 
bírál arvostel|da (26) 
bírálat arvostelend (1) 



bíráló   14 bonyolult
 

bíráló (főnév) arvostelii (5) 
birka lambaz (16−) 
birka||gyapjú lambaz||vill (1) 
birka||hús lambaz||liha (1) 
birka||nyáj lambaz||kogo (2) 
birkózás (sportág) sport||tora (5) 
bíró sudii (1) 
birodalom valdoičend (1) 
bíróság sud (5), sudii||mehišt (2) 
bírság štraf (3) 
bírságol štrafui|da (27) 
birtokos pidäi (5) 
bizalmas usko||meline (15) 
bizalom uskomuz (12) 
biznisz biznes (1) 
bizonyít todišta|da (25) 
bizonyítatlan todištamatoi (18) 
bizonyítatlanság todištamatomuz’ 

(14) 
bizonyíték todištez (12), tozitez 

(12) 
bizonyos (egyes) eraz (12) 
bizottság komitet (1) 
biztosítás (pénzügy) kaičuz||maks 

(3), kaičuz||maksand (1), 
raha||abutamine (15)    

blokád blokad (1), saubatuz (12) 
blúz pol’š (5), räcin (8) 
bóbiskol nukahta|da (25), 

nukku|da (23) 
bóbiskolás nukkund (1) 
bóbita harj (1) 
bocsánat armahtuz (12), prostind 

(1) 
bódé koda (5) 

bogáncs ping (3), takkiž (17) 
bogár bumbak (2) 
boglárka (növény) kukoin||sil’mäd 

(8) tsz 
boglya kego (2), sat (2) 
bogyó marj (1) 
bogyós marjoikaz (16) 
bojkott boikot (1), kožmusen||lop 

(3) 
bojt toppaz (16−) 
bojtorján takkiž (17) 
boka kezraine (15), kezruine (15) 
bokor penzaz (16−), žom (5) 
boksz (sport) boks (1) 
bolgár bolgarialaine (15) 
bolha sonzar’ (9) 
bólint kiglai|ta (36) 
bólogat kigluta|da (25) 
bolond urad (1) 
bolondéria uraduz (12) 
bolondozik uradi|da (27) 
bolondság uraduz (12) 
bolt lauk (1) 
bolt||ív verai (5) 
bólya kubaz (12) 
bolygó (főnév) kosmos||ma (4) 
bolyhos hahlakaz (16) 
bolyong kalai|ta (36), šläbäi|ta (36) 
bomba bomb (5) 
bombázás bombituz (12) 
bong heläi|ta (36) 
bongás heläiduz (12) 
bont ruš|ta (27) 
bontás (oldozás) riškotand (1) 
bonyolult jüged (1) 



bonyolultság   15 bross
 

bonyolultság jügeduz’ (14) 
bor vin (1) 
borbély||műhely keričimišt (2) 
borda kül’g||lu (3) 
bordó muza||rusked (1−tt) 
borító (főnév) kor’ (9) 
borjú vaza (1) 
borjú||hús vazan||liha (1) 
borogatás lämän||käreg (6) 
boróka(fenyő) kadag (5) 
borona ägez (16) 
boronál ägesta|da (25) 
boros||pohár vin||mal’l’ (1) 
borostyán (főnév) meri||pihk (5) 
borostyán (melléknév) me-

ri||pihkahine (15) 
borostyán||kő meri||pihk (5) 
borotva bard||veič (9) 
borsó herneh (9−) 
borsó||hüvely herneh||paug (3) 
borsó||leves herneh||keitoz (12) 
borsó||szem hernhut (14) 
ború||látás pessimizm (1) 
borult pimed (1) 
borús pimed (1) 
borz mägr (5) 
borzalmas opakoline (15) 
borzas hahlakaz (16) 
borzasztóan opak 
boszorkány noid||ak (1) 
bosszankodik pahištu|da (23) 
bosszú aznoičend (1) 
bosszú||állás aznoičend (1) 
bosszúság mel’||paha (1) 
bot palik (2) 

botanika kazvišt||tedo (2) 
botanikus (főnév) 

kazvišt||tedo||mez’ (17) 
botanikus (melléknév) 

kazvišt||tedoline (15) 
botlás kukištuz (12) 
bozót žom (5) 
bozótos penzhišt (2) 
bő avar (2), leved (1) 
bödön ragend (2) 
bőg räväi|ta (36) 
bőg (állat) mönk|ta (23g) 
bőgés (állati) möngund (1) 
bögöly čopjaine (15), parm (1)  
böjti pühäsine (15) 
bök pusk|ta (26) 
bölcs melev (5) 
bölcsen melevašti 
bölcsesség melevuz’ (14) 
bölcső kätte (11) 
bölcső||dal kätte||pajo (2) 
bömböl räväi|ta (36) 
bőr (főnév) nahk (1) 
bőr (melléknév) nahkasine (15) 
bőrönd čemodan (1) 
bőröv nahk||vö (4) 
börtön arest (1), türm (5) 
börze birž (1) 
bőség küllišt (2), küllüz’ (14) 
bőségesen külläks 
bőven külläks 
briliáns brilliant (1) 
bronchitisz bronhit (14) 
bronz bronz (1) 
bross rind||ripke (6) 



brosúra   16 céloz
 

brosúra lehtik||kirj (1) 
buborék bul’k (3) 
bucka käp (7), mäthaine (15) 
búgó||csiga (játékszer) 

pöru||bobaine (15) 
bugyolál kär|dä (27) 
bújócska sogedaižed (15) tsz 
bukkanó mäthaine (15) 
bulgár bolgarialaine (15) 
Bulgária Bolgaria (1) 
bunda kezi (14), pövu (3) 
burgonya kartohk (1) 
burgonya||föld kartohk||ma (4), 

kartohk||pöud (2) 
burgonya||héj kartohk||kored (6) tsz 
burgonya||püré kartohk||pudr (1) 
burgonya||verem kartohk||kop (5) 
burkol kat|ta (21), pälita|da (25) 
burkolat kor’ (9), päline (15), 

päluine (15) 
burok kor’ (9), päluine (15) 
búslakodik hubdu|da (23) 
búsul hubdu|da (23) 
busz avtobus (1) 
buta tažlak (2),  tühj||meline (15) 
búvár||madár kakač (3) 
búza nižu (3) 
búza||kenyér nižu||leib (8) 
búza||liszt nižu||jauh (2) 
buzgó napern (1) 
buzgóság naprind (1) 
büfé bufet (1) 
bűn grähk (8), värhuz’ (14) 
bűn||barlang grähkän||peza (1) 
bűnös (főnév) värnik (1) 

bűnös (melléknév) grähkine (15), 
vär (5) 

büntet ustavzoit|ta (25) 
büntetés ustavzoitand (1) 
büntetlen ustavzoitmatoi (18) 
büntetlenség ustavzoitmatomuz’ 

(14) 
büntetlenül ustavzoitmata 
bűn||ügyi kriminaline (15) 
bürokrácia bürokratii (1) 
bürokrata bürokrat (1) 
bürokratizmus bürokratizm (1) 
büszkélkedik ülenda|das (25) 
büszkeség ülenduz (12) 
bütyök pahk (5), tuk (3) 
bűz haiže (11) 
bűzhödt haižukaz (16) 
bűzlik haiš|ta (23ž) 
bűzölgő haižukaz (16) 
bűzös haižukaz (16) 
 

C 
 
cápa akul (1) 
cár car’ (7) 
cédula lühünik (1) 
cég firm (1) 
cékla rusked jur’ (1−tt-10) 
cékla||saláta rusked||jur’||salat (1) 
cél met (2) 
cél||lövölde tir (1) 
céloz (célra tart) met|tas (27) 
céloz (célzást tesz) valamire 

koukeroi|ta (39) 



célozgat   17 család
 

célozgat koukeroi|ta (39) 
célozgatás koukeroičuz (12) 
cél||tábla azegen||tähtaz (16) 
célzás (szóbeli utalás) koukeroičuz 

(12) 
cement cement (1) 
cementez cementoi|da (27) 
centi||méter santimetr (5) 
centrum keskuz (12) 
cérna lang (1), nit’ (7) 
ceruza pirdim (9) 
ceruza||hegyező teravzoitim (9) 
cetli lühünik (1) 
cickány nüga||hir’ (9) 
cidrizik dudai|ta (36) 
cigány čigan (1) 
ciklon ciklon (1) 
ciklus kert (1) 
cím (alkotásé) nimi (6) 
cím (írásé) titul (1) 
cím (postai) adres (1) 
cím (rang) arv||nimi (6) 
címke znam (1) 
cím||lap titul||leht||pol’ (9) 
cím||oldal titul||leht||pol’ (9) 
címzett (főnév) adresat (1), 

počtan||sai (5) 
cincér haugon||čapai (5) 
cinege tijaine (15) 
cinke tijaine (15) 
cinkos (tettestárs) 

pahan||tegii||sebranik (1) 
cipel kandiš|ta (26) 
cipó plot (3), pärp (3) 
cipő keng’ (8), kengäd (8) tsz 

cipőfűző pagl (1) 
cipő||sarok kabluk (1) 
cipő||talp kengän||pohj (5) 
ciripel čirk|ta (23g) 
ciripelés čirgund (1) 
cirkuláció pörund (1) 
cirkulál pöru|da (23) 
cirkusz cirk (1) 
cirkusz||porond cirk||lava (1) 
citrom limon (1) 
citrom||fa limon||pu (3) 
citrom||lé limon||jomine (15) 
civilizáció civilizacii (1) 
copf kas (1), pal’mik (2) 
cövek kavi (6), seibaz (16) 
cucli sarvut (14) 
cukor sahar (1) 
cukorka konfet (1) 
cukor||nád sahar||rogo (2) 
cukor||tartó sahar||astii (1) 
cukrászda magu||lauk (1) 
cukrász||sütemények 

magu||paštused (12) tsz 
cukroz sahardu|da (23) 
cumi sarvut (14) 
 

CS 
 
csábít manita|da (25) 
csábító (főnév) manitelii (1) 
csak vaiše 
csakugyan ka 
csal manita|da (25) 
család familii (1), kanz (1), pereh (9) 



család   18 csere
 

család (állattan, növénytan) 
rod||kund (5) 

család||név kanzan||nimi (6) 
család||tag kanznik (1), perehnik (1) 
csalán čirikod (2) tsz 
csali (horgászat) manitez (12) 
csaló manikuš (7), manitai (5) 
csalódás mel’||viluganduz (12) 
csámcsog mačkuta|da (25) 
csámcsogás mačkutez (12) 
csáp mujamed (6) tsz 
csapadék sadeged (6) tsz 
csapat jouk (3), kogo (2), parveh 

(9) 
csapda parang (2), rida (1) 
császár||madár pü (4) 
csat (kapocs) lap (1), putuz (12) 
csata tora (5) 
csata||tér tora||pöud (2) 
csatázik tora|ta (34) 
csatlakozik (társul) tartu|da (23) 
csatorna kanal (1) 
csattan plokai|ta (36) 
csattanás plok (3) 
csavar (főnév) puno (2) 
csavar (ige) puno|da (22), puzer|ta 

(34) 
csavargó kalaidai (5) 
csavar||húzó punotim (9) 
csavarog kalai|ta (36), šläbäi|ta 

(36) 
csavaroz kert|ta (28) 
csavarozás kertänd (1) 
csecsemő vagahaine (15) 
csekély pičukaine (15), vähä  

csekk ček (1), maksand||bumag (1) 
cselekedet tego (2) 
cselekmény akt (1) 
cselekszik teh|ta (26g) 
cselekvés tego (2) 
csend (hangtalanság) hillüz’ (14) 
csendben (halkan) hilläs, hilläšti, 

vaiknas, vaiknašti, vaikti, vaitti 
csendes (halk) hil'l' (8), vaiknaline 

(15) 
csendesebben (halkabban) 

hillemba 
csendesen (halkan) hilläs, hilläšti, 

vaiknas, vaiknašti, vaikti, vaitti 
cseng heläi|ta (36), kelota|da (25), 

soit|ta (25), tillita|da (25) 
csengés heläiduz (12), kelotuz 

(12), soit (2) 
csenget birai|ta (36), kelota|da 

(25), soit|ta (25), tillita|da (25) 
csengetés biraiduz (12), soit (2) 
csengettyű kell (2) 
csengő (főnév) kell (2), tilline (15) 
csengő (melléknév) biraidai (5) 
csepeg tilk|ta (23), tippu|da (23), 

vaigata|da (25) 
csépel tap|ta (21) 
cséplés tapand (1) 
cséplő||gép tapand||mašin (1) 
csepp (főnév) tilkuine (15), tipp 

(3), tippuine (15) 
cseppent tilkahta|da (25), 

tippahta|da (25), tipputa|da (25) 
cseppentő (pipetta) tipputim (9) 
csere (történés) vajehtuz (12) 



cserebogár   19 csiripel
 

csere||bogár böbörii (5) 
cserélődik vajehta|das (25) 
cserép pada (1) 
cserje penzaz (16−) 
cserjés penzhišt (2) 
csermely oja (5) 
csésze čašk (1) 
csésze||alj blödaine (15) 
cseveg räpäta|da (25) 
csevegő räpäk (2) 
csibe cipuine (15), kanan||poigaine 

(15) 
csicsereg čičita|da (25), pandžur|ta 

(34), vičita|da (25) 
csicsergés čičitez (12), pandžurtez 

(12), vičitez (12) 
csiga (állat) edenoi (7) 
csigolya sel’g||rodan||rosk (3) 
csík šoid (3) 
csiklandoz kučuta|da (25) 
csiklandozás kučutez (12) 
csikó varz (1) 
csikorgás kidžu (3), kodžu (3) 
csikorog kidžai|ta (36), kodžai|ta 

(36) 
csíkos šoidukaz (16) 
csillag tähtaz (16−) 
csillagász astronom (1), 

tähtaz||tedo||mez’ (17) 
csillagászat astronomii (1), 

tähtaz||tedo (2) 
csillagászati astronomine (15), 

tähtaz||tedoline (15) 
csillag||jós astrolog (1) 
csillag||jóslás astrologii (1) 

csillag||kép tähtaz||kuva (5), 
tähthišt (2) 

csillagos tähthakaz (16) 
csillag||rendszer tähtaz||kund (5) 
csillagzat tähtaz (16−) 
csillár lagi||lamp (1) 
csillog hošt|ta (25), kištata|da (25), 

lošt|ta (25) 
csillogás hoštand (1), kiltatuz (12), 

kišt (2), loštabuz’ (14), loštand (1) 
csillogó hoštai (5), kištai (5), loštai (5) 
csinál sä|ta (32), teh|ta (26g) 
csíp (rovar, madár) hambasta|da 

(25), ime|da (26), kokai|ta (36), 
kok|ta (27) 

csíp (ujjal) näp|tä (27) 
csípés (rovar, madár) hambastuz 

(12), kokaiduz (12) 
csipet näpine (15) 
csipetnyi käbuine (15) 
csipke sidomuz (12) 
csípked (ujjal) šil’p|ta (27b) 
csipke||rózsa kukoin||karang (2) 
csipog čink|ta (23g), pandžur|ta 

(34), vičita|da (25) 
csipogás pandžurtez (12), vičitez (12) 
csípő (testrész) landeh (9−), riiže (11) 
csípő||csont landeh||lu (3), riiže||lu 

(3) 
csípő||izület landeh||niveleh (9−) 
csípős (megjegyzés) terav (5) 
csíra idu (3), taimen (9−), urbaine (15) 
csírázik idä|da (28) 
csiripel čičita|da (25), pandžur|ta 

(34), vičita|da (25) 



csiripelés   20 csöpög
 

csiripelés čičitez (12), pandžurtez 
(12), vičitez (12) 

csirke cipuine (15), 
kanan||poigaine (15) 

csiszoló||papír lete||bumag (1) 
csivitel čičita|da (25), vičita|da (25) 
csivitelés čičitez (12), vičitez (12) 
csizma sapug (1k) 
csizmadia sapkoiden||omblii (1) 
csizma||fej sapug||päline (15) 
csizma||szár sär’ (9) 
csobog bul’ai|ta (36)   
csobogás bul’aiduz (12) 
csoda čud (2) 
csodálatos čudokaz (16), čudoline (15) 
csodálkozás čududeluz (12) 
csodálkozik čududel|das (26) 
csoda||tevő čudon||tegii (1) 
csók čoksuine (15), čuk (2) 
csóka näk (5) 
csókol čukoi|da (27), tervehta|da (25) 
csokoládé šokolad(1) 
csokoládé||töltelék šoko||täutatez (12) 
csokor kirb (7) 
csomag (doboz) pačk (1) 
csomag (postai) paket (1) 
csomagol pakui|da (27) 
csomagolás (anyag) kärim (9) 
csomagolás (cselekvés) käreg (5), 

pakuind (1) 
csomagolás (eredmény) pälitez (12) 
csomagoló||anyag pälitez||material (1) 
csomagoló||papír käreg||bumag (1) 
csomag||tartó (autó) 

mašin||tavar||sija (1) 

csomó (bog) pahk (5), sol’m (6) 
csomó (daganat) tuk (3) 
csomó (köteg) tuk (3) 
csomózott sol’mekaz (16) 
csónak sukloine (15), veneh (9) 
csónakázás veneh||matk (1) 
csónakos (főnév) venehnik (1) 
csonk kandaine (15) 
csont lu (3) 
csontos luine (15), lukaz (16) 
csont||váz rungišt (2) 
csont||velő lun||südäimuz (12) 
csoport jouk (3), kogo (2), sebr (1) 
csorda kogo (2) 
csótány prusak (2), torokan (1) 
csóvál vitlita|da (25) 
cső turu (3) 
csődör iža||hebo (2), ubeh (9) 
csökken ale|ta (31), pene|ta (31), 

peništu|da (23), pole|ta (31), 
vähe|ta (31) 

csökkenés alenemine (15), 
vähenduz (12) 

csökkent alenzoit|ta (25), 
lasketa|da (25), pene|ta (35), 
pole|ta (35), vähenzoit|ta (25), 
vähe|ta (35) 

csökkentés alenemine (15), 
penenduz (12) 

csökönyös tabakaz (16)  
csöng kelota|da (25) 
csöngés kelotuz (12) 
csönget kelota|da (25) 
csöpög tilk|ta (23), tippu|da (23), 

vaigata|da (25) 



csöpp   21 délkelet
 

csöpp (főnév) tilkuine (15), tipp 
(3), tippuine (15) 

csöpp (melléknév) vagahaine (15) 
csöppent tilkahta|da (25), 

tippahta|da (25), tipputa|da (25) 
csöppség vagahaine (15) 
csőr nök (3) 
csúcs ladv (1), pä (4) 
csúcs||pont ladv (1) 
csuda čud (2) 
csúfnév närituz||nimi (6) 
csúfolódik närita|das (25) 
csuk sauba|ta (37p) 
csuka (hal) haug’ (6) 
csuklás nikištuz (12) 
csuklik nikištoit|ta (25) 
csukló kaludim (5) 
csukott saubaline (15) 
csúnya ruma (5) 
csupán muite, vaiše 
csupasz pal’l’az (16−), tühj (5) 
csúszós libed (1) 
csütörtök nellänz’||päiv (8) 
 

D 
 
dada kacui (5) 
dadog ököta|da (25) 
dadogás ökötand (1) 
dagad paižota|da (25), puhlo|ta 

(31), turbo|ta (37p) 
dagály libund (1) 
daganat bul’bak (2), kuhm (3), 

paiže (11) 

dagaszt peks|ta (25), sotk|ta (27) 
dagasztó||teknő taigin (1) 
dajka kacui (5) 
dajkál bajuta|da (25) 
dajkálás bajutand (1) 
dajkálgatás bajutez (12) 
dal pajo (2) 
dalol pajata|da (25) 
dalos||könyv pajo||kirj (1) 
dán danialaine (15) 
Dánia Dania (1) 
darab (rész) pala (1), supal (1) 
darab||bér ur’k (3) 
darázs bapshaine (15) 
daru (gép) kran (1) 
daru (madár) kurg (6) 
dátum dat (1), päiv||mär (5) 
de  ka, no 
december tal’v||ku (3) 
dédelget lastita|da (25) 
defekt viga (1) 
defektes vigakaz (16), vigasine 

(15) 
dékán dekan (1) 
deklaráció deklaracii (1) 
deklarál deklarirui|da (27) 
dekoráció dekoracii (1) 
dekoratív dekorativine (15) 
dekrétum dekret (1) 
dél (égtáj) suvi (6) 
dél (napszak) kesk||päiv (8) 
délben keskpäivän 
delfin del’fin (1) 
Déli-sark Suvi||naba (1) 
dél||kelet longi||bok (5) 



délnyugat   22 dob
 

dél||nyugat eht||bok (5) 
demokrácia demokratii (1), 

rahvahan||vald (1) 
demokrata (főnév) demokrat (1) 
demokratikus demokratine (15) 
demonstráció demonstracii (1) 
demonstrál demonstrirui|da (27) 
demonstrálás demonstracii (1) 
demonstratív demonstrativine 

(15) 
denevér ö||läpäk (2) 
dér hüde (11) 
derék vö||sija (1) 
derékig vöhösai 
derékszög saumnik (1) 
derékszögű oiged||čogaine (15) 
deres (hajszín) hahk (1) 
derül (világosodik) kajostu|da (23) 
derű||látás optimizm (1) 
derű||látó optimistine (15) 
derült kajoz (12) 
deszka laud (1) 
deszka||fal laud||sein (8) 
desszert desert (1) 
detektív detektiv (1) 
deviza deviz (1) 
dézsa kerandez (12) 
diadalmi triumfaline (15) 
diagram jono||rivik (2) 
dialógus dialog (5) 
dicsekszik kit|tas (28) 
dicsér kit|ta (28) 
dicséret kituz (12), kitänd (1) 
diftéria kurk||vatišk (2) 
diftongus diftong (5) 

díj maks (3) 
díj (pénzbeni) pauk||lahj (1) 
díjaz (pénzben) pauk||lahjoi|ta (39) 
díjazás (pénzbeni) 

pauk||lahjoičend (1) 
diktál sanel|da (26), sanel|ta (26) 
diktálás sanelend||kirjutez (12) 
dimbes-dombos kukhakaz (16) 
dinamikus dinamine (15) 
dió pähkim (9) 
diófa pähkim||pu (3) 
diploma diplom (5) 
diplomácia diplomatii (1) 
diplomata diplomat (1) 
direktor direktor (1) 
dísz čomitez (12), ornament (1) 
díszít čomita|da (25), čomitel|da 

(26) 
díszítés čomitez (12), dekoracii 

(1), ornament (1) 
diszkrét taktokaz (16) 
disznó (főnév) čugu (3), siga (1) 
disznó||hús sigan||liha (1) 
disznó||zsír siga||razv (1) 
disszertáció dissertacii (1) 
dísz||sor||tűz praznik||ambuskeluz 

(12) 
dísz||szemle praznik||astund (1) 
dívány divan (1) 
divat moda (5) 
divatos modakaz (16) 
dizentéria dizenterii (1) 
dob (főnév) baraban (1) 
dob (ige) lükäi|ta (36), lükki|da 

(27), rehkai|ta (36), tac|ta (27) 



dobás   23 durvul
 

dobás lükäiduz (12), tacind (1) 
dobol baraban|da (27) 
doboz korobaine (15), mülütim 

(9), pačk (1) 
docens docent (1) 
dohány tabak (2) 
dohányzás pipkutand (1) 
dohányzik pipkuta|da (25) 
doktor doktor (1) 
doktor (orvos) lekar’ (7) 
dokumentációs dokumentaline 

(15) 
dokumentum (ügyirat) azj||bumag 

(1) 
dolgos azjakaz (16) 
dolgozat kirjutand||sanutez (12) 
dolgozik ra|ta (21d) 
dolgozó (főnév) radnik (1) 
dolgozó (melléknév) radai (5) 
dolgozó||asztal rad||laud (1), 

rad||stol (5) 
dollár dollar (1) 
dolog (munka) rad (2), tö (4) 
dolog (tárgy) kalu (3), predmet 

(5), tarbeh (9−) 
dolog (ügy) azj (1) 
dologtalanság azjatomuz’ (14) 
domb kukkaz (16−) 
domború pöng (5) 
dombos kukhakaz (16) 
domesztikál kodikoi|ta (39) 
dominál dominoi|da (39) 
dongó učubraz (12) 
dorgál vigatoit|ta (25) 
dorgálás viga||johtutez (12) 

dorombol korkota|da (25) 
döf pusk|ta (26) 
dől (árad) tuhai|ta (36) 
dől (borul) kaik|ta (23g) 
dölyf ülendeluz (12) 
dölyfös ülendelii (1) 
döngöl kovita|da (25) 
dönt (feldönt) sor|ta (32) 
döntő (főnév) final (1) 
dörgés judu (3) 
dörmög burai|ta (36) 
dörmögés buraiduz (12) 
dörög judahta|da (25), judai|ta (36) 
dörzsöl herota|da (25) 
drága kalliž (17) 
drágán (nem olcsón) kal’hes 
drágaság (magas ár) kal’huz’ (14) 
drágul kallištu|da (23) 
dráma drama (1) 
drót vanuim (6) 
drót||kerítés vanuim||aidoitez (12) 
dúc (tám) tugi (6) 
dudor bul’bak (2), kuhm (3), tuk 

(3)     
dug lič|ta (26) 
dug (rejt) peit|ta (28) 
dugasz tüp (8),täp (8) 
dugó tüp (8), täp (8) 
dupla kahte||vuitte (19), 

kaks’||kerdaine (15) 
durva (goromba) kauged (1−kt) 
durván (gorombán) kauktas 
durvaság (gorombaság) kauktuz’ 

(14) 
durvul kaugesta|da (25) 



dús   24 éghető
 

dús rohl (5) 
dúsít rohlenzoit|ta (25) 
dússág rohluz’ (14) 
duzzad turbo|ta (37p), puhlo|ta 

(31) 
duzzanat kuhm (3) 
duzzog turbo|ta (37p) 
düh pahuz’ (14) 
dühít käregoit|ta (25) 
dühöng kärei|ta (36) 
dühöngés käreduz’ (14) 
dühös käred (1) 
dühösít käregoit|ta (25) 
dülledt pöng (6) 
 

DZS 
 
dzsem džem (1), marj||keitoz (12) 
dzsessz džaz (1) 
dzsungel org (2) 
dzsúsz marj||vezi (14) 
 

E,É 
 
ebéd long’ (7), päi||long’ (7) 
ebédel longita|da (25) 
ebéd||idő long’||aig (1) 
ebédlő  söm||sija (1) 
ebihal kurč (3) 
ébredés nouzend (1) 
ébreszt heraštoit|ta (25) 
ébresztés libutand (1) 
ébresztő||óra heraštoitim (9) 

ecset mujutim (9)  
eddig nechesai 
eddig (helyig) tännasai 
edény astjad (1) tsz 
édes maged (1) 
édes||apa tat (1) 
édesség magedused (6) tsz 
édes||szájú maged||su (3) 
edz harjoita|da (25), harjoitel|das 

(26) 
edzés harjoiteluz (12), harjoituz 

(12) 
edző (tréner) harjoitai (5) 
effektív effektivine (15) 
ég (ige) pala|da (21) 
ég (főnév) taivaz (16−) 
égbolt taivaz (16−) 
egér hir’ (9) 
egér (számítástechnika) hirut (14) 
éger(fa) lep (8) 
éger||fa||erdő lepišt (2) 
egér||fogó ridaine (15) 
égés (folyamat) palamine (15) 
égés (sérülés) poltatez (12) 
egész (minden) kaik (6) 
egész (teljes) kogonaine (15), 

ünäine (15) 
egészen (teljesen) ani, kogonaz 
egészség tervhuz’ (14) 
egészség||ellenes anti||sanitarine 

(15) 
egészséges terveh (9−) 
éget polt|ta (25) 
égető (forró) poltai (5) 
éghető palai (5) 



égi   25 egykori
 

égi taivhaline (15) 
egoista iče||navedii (1), 

ičtaze||navedii (1) 
egoizmus egoizm (1), 

iče||navedind (1), 
ičtaze||navedind (1) 

égő (melléknév) palai (5) 
ég||öv il’m||vöhišt (2) 
egzotikus ekzotine (15) 
egy (számnév) üks (20) 
egyáltalá(ba)n kogonaz 
egybe||hangzó üks’||meline (15) 
egyedi üks’||päine (15) 
egyed||uralom üksin||vald (1) 
egyedül||álló üksjaine (15) 
egyedüli üksjaine (15) 
egyedül||lét üksjaiž||elo (2) 
egyén mez’ (17) 
egyen||értékű kohtaine (15), 

ühten||arvoine (15) 
egyen||értékűség ühten||arvoižuz’ 

(14) 
egyéni üks’||päine (15) 
egyen||jogú ühten||arvoine (15) 
egyen||jogúság tazo||oiktuz’ (14), 

ühten||arvokahuz’ (14) 
egyenként üksin 
egyenletes tazo (2) 
egyenletesen tazokašti 
Egyenlítő Ekvator (1) 
egyenlítői ekvatorialine (15) 
egyenlő kohtaine (15), pojav (5), 

ühtejitte (19) 
egyenlően ühtejiččikš, ühtenverzin 
egyenlőség pojavuz’ (14) 

egyenlőség||jel tazo||znam (1) 
egyenlő||szárú ühte||kül’gine (15) 
egyen||ruha sobišt (2) 
egyen||súly tazo||mär (5) 
egyes (érdemjegy) üksik (2) 
egyes (számjegy) ühtenik (1) 
egyesít ühtenzoit|ta (25), ühtišt|ada 

(25) 
egyesítés ühtenzoituz (12) 
egyesül ühtenzoit|tas (25), 

ühtišt|tas (25) 
egyesülés ühtenzoituz (12) 
egyesület kund (5), sebr (1) 
egy||esztendős üks’||voz’ne (19) 
egyetem ülä||opišt (2), universitet 

(1) 
egyetemes universaline (15) 
egyet||értés ühtenzoituz (12), 

kožmuz (12) 
egyetlen üksjaine (15) 
egy||éves üks’||voz’ne (19) 
egyezmény kožmuz (12) 
egyeztet (nyelvtan) mugavu|da 

(23) 
egy||forma pojav (5), ühtejitte (19) 
egy||formán ühtejiččikš 
egy||hangú üks’||meline (15) 
egy||idős ühten||igäine (15) 
Egyiptom Egipet (1) 
egyiptomi egiptalaine (15) 
egy||irányú (forgalom) 

üks’||poline (15) 
egy||jelentésű üks’||znamasine (15) 
egykor kerdan 
egykori enzne (19) 



egykorú   26 elavul
 

egy||korú ühten||igäine (15) 
egy||oldalú üks’||poline (15) 
egység ühtmuz’ (14) 
egységes ühthine (15) 
egységesít unificirui|da (39) 
egységesítés unifikacii (1) 
egyszer kerdan 
egyszeriben kerdalaz 
egyszersmind ühtejäl’ghe 
egyszerű üks’||kerdaine (15) 
egy||szintes üks’||žiruine (15) 
egy||színű üks’||mujuine (15) 
egy||szólamú üks’||änine (15) 
egy||úttal ühtejäl’ghe 
egy||ügyű el’getoi (18), 

tühj||meline (15) 
egy||ügyűség el’getomuz’ (14) 
együtt ühtes, ühtheze 
együttes (csoport) sebr (1), 

ansambl’ (5) 
együttesen ühtes 
együtt||működés ühthiž||tö (4), 

ühtištuz (12) 
éh näl’g (8) 
éhes näl’ghine (15) 
ehető södab (5) 
éhezik näl’ktu|da (23) 
éhező näl’ghine (15) 
éhség näl’g (8) 
éhség||érzet näl’g||kuro (2) 
éj ö (4) 
éjfél kesk||ö (4), pol’||ö (4) 
éjfélkor keskön 
éji  öine (15) 
éj||idő ö||aig (1) 

éjjel (főnév) ö (4) 
éjjel (határozószó) öl 
éjjeli öine (15) 
éjszaka (főnév) ö (4) 
éjszaka (határozószó) öl 
éjszakai öine (15) 
éjszakázik (megszáll éjszakára) 

ödu|da (23) 
ejtő||ernyő lasketim (9), parašut 

(1) 
ék (pecek) tilg (3) 
eke adr (1) 
el tägäpäi 
él (főnév) hul’be (11), tera (1) 
él (ige) elä|da (28) 
el||ad mö|da (24), möske|ta (35) 
el||adás mönd (5) 
el||adó (személy) möi (5) 
el||adósodik velktu|da (23) 
el||ágazás sara (1) 
el||áll (abbamarad) seižuta|das (25) 
el||áll valamitől puč|tas (27) 
el||állít seižuta|da (25) 
el||álmosodik nukuta|da (25) 
el||alszik uino|ta (34) 
el||alszik (fény, tűz) sambu|da (23) 
el||altat uinota|da (25) 
el||áraszt upota|da (25) 
el||árul (beárul) kelebes|ta (27), 

manita|da (25) 
el||árusít mö|da (24), möske|ta (35) 
el||árusítás mönd (5) 
el||árusító möi (5) 
el||ás kopa|ta (37) 
el||avul vanhtu|da (23) 



elázik   27 elesettség
 

el||ázik kast|tas (21), kastu|da (23), 
ligo|ta (34) 

el||áztat ligota|da (25) 
el||beszél starinoi|ta (39) 
el||beszélés sanutez (12), starin (1), 

tarin (1)      
el||beszélő (személy) starinoičii (5) 
el||bízza magát ülendel|das (26) 
el||bocsát heit|ta (28) 
el||borul (égbolt) pimidu|da (23) 
el||borulás (elme) pimituz (12) 
el||bújik kado|da (22) 
el||csavar kert|ta (28) 
el||csendesedik hille|ta (35) 
el||csitul hille|ta (35) 
el||csodálkozik čududel|das (26) 
el||dob ču|ta (32), lükäi|ta (36), 

lükki|da (27), tac|ta (27) 
el||dobja magát tac|tas (27) 
el||dug lič|ta (26), peit|ta (28) 
elé edehe (gen) névutó 
elébe||vág ezišta|da (25) 
eledel söm (8) 
elég (elegendő) täudub 
el||ég (elhamvad) pala|da (21) 
elégedetlen kül’dümatoi (18) 
elégedett täuduline (15) 
elégedettség kül’düz (12) 
eleget külläks 
el||éget polt|ta (25) 
eléggé külläks 
elegyedik tart|ta (23) 
el||egyenget tazoita|da (25) 
eleinte ezmäi 
eleje valaminek eduz (12) 

elején ezinenas 
el||ejt kirbota|da (25) 
elektro||készülék elektro||kalu (3) 
elektromosság elektro||vägi (6) 
elektro||műszerész elektro||radnik 

(1) 
elektro||technikus elektro||radnik 

(1) 
élelem söm (8) 
élelmez söt|ta (25) 
élelmi||szer sömižed (15) tsz 
élelmi||szer||áru söm||tavar (1) 
élelmi||szer||bolt söm||tavar||lauk 

(1) 
élelmi||szer||üzlet söm||tavar||lauk 

(1) 
elemez analizirui|da (27) 
elemi (iskola) ala||škol (1) 
elemzés analiz (1) 
el||enged heit|ta (28), päst|ta (25) 
élénk (eleven) eläb (5), jalo (2) 
élénk (üde) lahed (1) 
élénkítő eläbzoitai (5) 
el||ér (utolér) sabusta|da (25), 

sabuta|da (25) 
el||ér (eredményt) eht|ta (27), sa|da 

(24) 
el||érhetetlen sabustamatoi (18) 
el||érkezik eht|ta (27), tul|da (26) 
el||erőtlenedés väl’dümuz’ (14) 
el||erőtlenedik väl’dü|da (24) 
éles terav (5) 
éles||elméjű terav||meline (15) 
éles||elméjűség terav||melüz’ (14) 
el||esettség lanktend (1) 



élesztő   28 elhelyezés
 

élesztő sep (8) 
élet elo (2), elon||vero (2), elämine 

(15) 
elé||tárul lagita|da (25) 
élet||feltétel elon||olend (1) 
élet||fogytiglan elon||aigaks 
élet||fogytiglani elon||aigaine (15) 
élet||forma elo (2), elämine (15) 
élet||hossz igä (4) 
élet||hossziglan elon||aigaks 
élet||hossziglani elon||aigaine (15) 
élet||jelenség elomuz (12) 
élet||képes eläb (5) 
élet||kor igä (4) 
életlen tül’c (8) 
élet||minőség elämine (15) 
élet||mód elon||vero (2) 
élet||szeretet elon||navedind (1) 
élet||tartam igä (4) 
élettelen elotoi (18), elämatoi (18) 
élettelenül elotomašti 
élet||teli eläb (5) 
élet||tevékenység elo||toimišt (2) 
élet||vitel elämine (15) 
eleven eläb (5), jalo (2), rehed (1) 
elevenség reheduz’ (14) 
el||fárad surdu|da (23), väzu|da (23) 
el||fáraszt väzutoit|ta (25) 
el||fecsérel mäneta|da (25) 
el||felejt unohta|da (25) 
el||fér mülü|da (24), mülüta|da (25) 
el||foglal anasta|da (25) 
el||fogyaszt (ételt) sö|da (24) 
el||fojt sambuta|da (25), täpä|ta 

(37) 

el||fordít kändel|ta (26−) 
el||fordul kä|tas (33), kärau|tas (34) 
el||fordulás kändand (1) 
el||földel maha||pan|da (26) 
el||fut joksel|ta (34), joks|ta (26), 

lipita|da (25) 
el||gennyesedik vatiškoi|tas (39) 
el||gondolás mel’veh (9), meletuz (12) 
el||gondolkodik meletu|da (23) 
el||gurít turuta|da (25) 
el||gurul turu|da (23) 
el||gyengül väl’dü|da (24) 
el||gyengülés väl’dümuz’ (14), 

vällenduz (12) 
el||hagy jät|ta (25), tac|ta (27) 
el||hajít ču|ta (32), lükäi|ta (36), 

lükki|da (27), tac|ta (27) 
el||hajlás värištuz (12) 
el||hajlik kä|tas (33), lämbu|da 

(23), värištel|das (26), värištu|da 
(23), sido|da (22) 

el||hajlít värišta|da (25) 
el||hal (hang) sambu|da (23) 
el||halás koletamine (15) 
el||hallgat hille|ta (35), vaikastu|da 

(23)   
el||hantol maha||pan|da (26) 
el||hárít heit|ta (28) 
el||hasad hauge|ta (37k) 
el||használ kuluta|da (25) 
el||határoz pät|ta (25) 
el||helyez sija|ta (34), sijata|da 

(25), pan|da (26) 
el||helyezés sijadamine (15), 

sijaduz (12) 



elhelyezkedik   29 ellenállóképesség
 

el||helyezkedik sijadu|da (23), 
sija|tas (34) 

el||herdál mäneta|da (25) 
el||hervad kui|da (38) 
el||hibáz hairahta|da (25) 
el||hisz usk|ta (22) 
el||hív kuc|ta (23) 
el||hivatottság kucmuz (12) 
el||hízás razvduz (12), sangištuz 

(12) 
el||hízik hibju|da (23), sangištu|da 

(23) 
el||hízottság lihavuz’ (14) 
el||hord (ruhát) kuluta|da (25) 
el||huny kol|da (25) 
el||húzódik (időben) pidestu|da (23) 
el||indul töndu|da (23), läht|ta (40) 
el||indulás töndund (1) 
el||irányít oige|ta (35) 
el||irányítás oigendamine (15) 
el||ismerés arvostuz (12) 
el||ismervény kvit (1) 
el||ítél (büntetőjog) sudi|da (27) 
elixír eliksir (1) 
el||jegyzés käzi||išk (3) 
el||jön tul|da (26) 
el||jut sa|das (24) 
el||kanyarodik kä|ta (33) 
el||kap (elfog) taba|ta (34) 
el||kápráztat sogenzoit|ta (25) 
el||kényeztet droc|ta (27) 
el||képzel kuvitel|da (26) 
el||képzelés mel’veh (9−) 
el||kéredzkedik paki|tas (39) 
el||kerekít kehkerzoit|ta (25) 

el||kerget hä|ta (32), küks|ta (26) 
el||kerít aidoi|da (27) 
el||keseredés kovettund (1), südu 

(3) 
el||keseredik kovettu|da (23), 

südega|ta (34) 
el||késett möhäline (15) 
el||késik hätkestu|da (23), 

möhästu|da (23), jä|da (24) 
el||készít sä|ta (32), teh|ta (26g), 

vaumišta|da (25) 
el||készítés vaumištand (1) 
el||készül (elkészíti magát) sä|tas 

(32) 
el||kezd zatri|da (27), zavodi|da 

(27), augota|da (25) 
el||kezdődik augota|das (25), 

zavodi|das (27) 
el||kísér kaima|ta (34), sat|ta (21) 
el||kísérés satand (1) 
el||korhad lahodu|da (23), laho|ta 

(23d), pehkestu|da (23) 
el||korhadt laho (2) 
el||következő tulii (1) 
el||küld oige|ta (34) 
el||különít erigoit|ta (25), erišta|da 

(25) 
el||különítés erigoituz (12) 
el||különítő (helyiség) 

erigoituz||honuz (12) 
el||különülés erigoičend (1) 
el||lop vargasta|da (25) 
el||lustul lašktu|da (23) 
ellen||álló||képesség 

vastustuz||maht (2) 



ellenben   30 elődöntő
 

ellenben no 
ellenére valaminek vaste (allat) 

elöljárószó, vaste (part) névutó 
ellen||fél vastustai (5) 
ellenkezik vastusta|da (25) 
ellen||őriz kodv|da (27), kontroli-

rui|da (27), tarkišta|da (25) 
ellen||őrzés kodvuz (12) 
ellenség vastustai (5), vihanik (1) 
ellenséges vihasine (15) 
ellenségeskedés viha (1) 
ellen||súly vast||jügu (3) 
ellen||szél vast||tullei (7) 
ellen||tét vastkaruz’ (14) 
ellen||tétes vastkarine (15) 
ellent||mond vastusta|da (25) 
ellent||mondás vastustuz (12) 
ellen||vet vastusta|da (25) 
ellen||vetés vastustuz (12) 
ellenzék vastustuz||jouk (3) 
elme mel’ (9) 
el||megy valahová män|da (26), 

läht|ta (40) 
elmélkedés meletand (1) 
elmélkedik meleta|da (25), 

meletu|da (23) 
el||mélyed süve|ta (31), süve|tas (34) 
el||mélyít süve|ta (34) 
élmény palahteluz (12) 
el||merít upota|da (25) 
el||merül upo|ta (37) 
elmés melev (5) 
el||mesél starinoi|ta (39) 
el||fojt sambuta|da (25), täpä|ta (37) 
el||mond sanu|da (23) 

el||mosolyodik muhahta|da (25), 
muhoitel|das (26) 

el||mozdít sirdel|ta (26−), 
sirdähta|da (25), sir|ta (32), 
kändel|ta (26−) 

el||mozdítás kubaiduz (12) 
el||mozdul likahta|da (25) 
el||múlt männu (14) 
el||nehezül jüge|ta (31), jügittu|da 

(23) 
el||némul vaikastu|da (23) 
el||nevez nimita|da (25) 
el||nevezés nimi (5), nimituz (12) 
elnök president (1), ohjandai (5), 

pä||mez’ (17)    
elnökség presidium (1) 
el||nyom sambuta|da (25), täpä|ta 

(37) 
el||olt sambuta|da (25), sauba|ta 

(37p) 
el||oltás sambutand (1) 
el||olvad sula|da (25) 
el||olvas luge|da (26) 
el||oszt jaga|da (21) 
el||osztás jagamine (15), jagand 

(1), jago (2) 
el||osztó (idom) jago||čokim (9) 
élő eläb (5) 
elő||adás (szóbeli) lekcii (1) 
elő||adó||terem lugend||zal (1) 
előbb ezmäi 
elő||bukkan pusk|tas (26) 
elő||csarnok ezi||zal (1) 
előd edeltai (5), ezi||tat (1) 
elő||döntő pol’||final (1) 



előfeltétel   31 elromlik
 

elő||feltétel ezi||olo (2) 
elő||fizet ezi||paki|ta (39), pauka|ta 

(37) 
elő||fizetés ezi||pakičez (12) 
elő||fordul kehker|ta (34) 
elő||fordul (jelen van) oleskel|da 

(26) 
elő||fordulás (jelenlét) oleskelend 

(1) 
elő||futár edeltai (5) 
elő||húz nütkäi|ta (36), tembai|ta 

(36) 
elő||jog eri||oiktuz’ (14) 
elő||kerül löu|tas (34) 
elő||készít vaumišta|da (25) 
elő||készítés vaumičend (1) 
elöl edes 
elől edespäi (gen) névutó 
előleg ezi||maks (3), ezi||pauk (1) 
elő||léptet ülenzoit|ta (25) 
elő||léptetés ülenzoituz (12) 
elöl||járó||szó ezi||sana (1) 
elöl||nézet edespäi||kacund (1) 
elő||név ezi||nimi (5) 
el||önt upota|da (25) 
előny eduz (12) 
előnytelen ližatoi (18) 
elő||őrs ezi||jouk (3) 
előre edehe 
előre (időben) ezile 
előrébb edemba 
előre||jelzés endustuz (12) 
előre||láthatatlan endustamatoi 

(18) 
előről edespäi, ezil 

elő||szó prolog (1) 
elő||szoba ezi||honuz (12) 
először ezmäi, ezmäižikš 
először (felsorolás) ezmäks 
elő||terjesztés ezitamine (15) 
elő||tör pusk|tas (26) 
előtt edel (part) elöljárószó, edes 

(gen) névutó 
elő||város ezi||lidn (1) 
elő||vesz nütkäi|ta (36), tembai|ta 

(36) 
elő||vigyázatlanul kaičuseta 
elő||vigyázatosság ezi||holituz 

(12), kaičuz (12) 
előz ezita|da (25) 
előzés ezitand (1) 
előzetesen edelpäi 
előző edeline (15) 
el||palástol katel|da (26−) 
el||párolgás purutuz (12) 
el||párolog puruta|das (25) 
el||pazarol mäneta|da (25) 
el||pusztít koleta|da (25), surmi|ta 

(39) 
el||pusztul kol|da (26) 
el||rabol röst|ta (25) 
el||ragad anasta|da (25) 
el||regél starinoi|ta (39) 
el||rejt peit|ta (28) 
el||rejtőzik kado|da (22), peit|tas 

(28) 
el||rendel käsk|ta (26) 
el||rendez ladi|da (27) 
el||rendezés (megoldás) ladind (1) 
el||romlik travi|das (27) 



elront   32 elvégzetlen
 

el||ront travi|da (27) 
el||rúg potk|ta (27) 
el||sajátít ope|tas (35), tedišta|da 

(25) 
el||sajátítás tedištand (1) 
el||sikkaszt raja|ta (34) 
el||simít tazoita|da (25) 
első ezmäine (15) 
elsőre ezmäižikš 
el||sötétedés pimituz (12) 
el||sötétít pimita|da (25) 
el||szakad (eltépődik) ratke|ta  

(34), rebi|ta (31) 
el||szakadás (eltépődés) ratkelmuz 

(12) 
el||szakít ratkai|ta (36), rebita|da (25) 
el||szárad kui|da (38), kuivehtu|da 

(23)                 
el||szaval čoma||luge|da (26) 
el||szegényedik gollištu|da (23) 
el||szegődtet pauka|ta (37) 
el||szenesedik hil’dü|da (24) 
el||szigetel erigoit|ta (25), erišta|da 

(25), sauba|ta (37p) 
el||szigetelés erigoituz (12) 
el||szigetelődik erišta|das (25) 
el||talál valamerre ozai|ta (36) 
el||tapos tops|ta (27) 
el||tart (gondoskodik) eläta|da 

(25), pidä|da (28) 
el||távolít heit|ta (28) 
el||távozik läht|ta (40) 
el||tékozol mäneta|da (25), raja|ta (34) 
el||temet kopa|ta (37), 

maha||pan|da (26) 

el||temetkezik kai|das (38) 
el||tép rebita|da (25)               
el||térő erilaine (15) 
éltes ravaz (16) 
el||téved segoi|da (27) 
el||tévelyedik segoi|da (27) 
el||téveszt hairahta|da (25) 
el||tipor tops|ta (27) 
el||titkol peit|ta (28) 
el||titkolás peitänd (1) 
el||tör katkai|ta (36), katkoi|da 

(27), mure|ta (35) 
el||törik katke|ta (34), mure|ta (31), 

mure|tas (35) 
el||töröl heit|ta (28) 
el||túloz liigatel|da (25) 
el||túlzás liža||värištelend (1) 
el||tűnik haje|ta (34), kado|da (22), 

samp|ta (23b) 
el||tűr tirp|ta (21) 
el||utazik läht|ta (40) 
elülső ezine (15) 
el||űz hä|ta (32), küks|ta (26), ra-

ja|ta (34) 
elv princip (1) 
el||vakít sogenzoit|ta (25) 
el||vakul soge|ta (31) 
el||válás eriganduz (12) 
el||választ erigoit|ta (25) 
el||választó||jel pirdaine (15) 
el||válik (családjog) eriga|ta (35) 
el||varázsol noidui|da (27) 
el||végez lop|ta (27), teh|ta (26g), 

vaumi|ta (39) 
el||végzetlen tehmatoi (18) 



elvékonyít   33 énekes
 

el||vékonyít hoike|ta (35) 
el||vékonyodik hoike|ta (31) 
el||ver (megver) lö|da (24) 
el||vesz (magához vesz) anasta|da 

(25), ot|ta (25) 
el||vész haje|ta (34), samp|ta (23b) 
el||veszik kado|da (22), samp|ta (23b) 
el||vesz(í)t hajeta|da (25), 

kadota|da (25) 
el||vesztés kadotuz (12) 
el||vet (eldob) tac|ta (27) 
el||vet (magot) seme|ta (35) 
el||vetemültség paha||kulu (3) 
el||vezet sat|ta (21), veška|ta (35)  
el||vezet valahová aja|da (21) 
el||visel kant|ta (21d), tirp|ta (21) 
el||visz ot|ta (25), sat|ta (21), 

veška|ta (35)                  
el||vont abstraktine (15) 
el||vörösödik rusko|ta (31) 
el||zár sauba|ta (37p) 
el||zár (csapot) kert|ta (28) 
el||zárás (csap) kertänd (1) 
el||zárva saupkes 
el||zsibbad murošta|da (25) 
ember mez’ (17), ristit (3) 
ember||baráti armoikaz (16) 
ember||faj ristit||rod (3) 
emberséges gumanine (15) 
ember||szerető armoikaz (16) 
embrió augeh (9), kandeine (15) 
emel (házat) le|ta (33), pan|da 

(26), teh|ta (26g) 
emel (magasba) le|ta (33) 
emelkedik ül’dü|da (24) 

emelő (főnév) bibu (3) 
emelő||kar bibu (3) 
e||miatt sikš 
emigráció emigracii (1) 
emigrál emigrirui|da (27) 
emigráns emigrant (1) 
emleget johtuta|da (25), 

muštišta|da (25) 
emlék mušt (2), muštlotez (12)         
emlék||beszéd mušt||sanad (1) tsz 
emlék||díj mušt||satuz (12) 
emlékezés johtutez (12), muštlotez 

(12) 
emlékezet mušt (2) 
emlékezik johtuta|da (25), 

muštišta|da (25) 
emlékeztet johtutel|da (26), 

muštata|da (25) 
emlék||irat mušteluz (12) 
emlék||könyv mušt||kirjaine (15) 
emlék||mű memorial (1), 

mušt||pachišt (2) 
emlék||oszlop mušt||pacaz (16−) 
emlékszik johtuta|da (25), 

muštišta|da (25) 
emlék||tábla mušt||laud (1) 
emlék||tárgy mušt (2), mušt||lahj (1) 
emlő niž|a (1) 
emlős imetai||živat (1) 
emlős||állat imetai||živat (1) 
én minä (rendhagyó) 
ének pajo (2) 
énekel pajata|da (25) 
énekes (személy) pajatai (5), 

pajonik (1) 



énekeskönyv   34 érezhető
 

énekes||könyv pajo||kirj (1) 
énekes||madár pajo||lind (3) 
éneklés pajatand (1) 
ének||óra pajatand||urok (1) 
energetika energetik (1) 
energia energii (1), vägi (6) 
energikus energine (15) 
enged lask|ta (26), päst|ta (25) 
engedély (okirat) pästand||bilet (1) 
engedély nélküli laskmatoi (18) 
engedélyez päst|ta (25) 
engedélyezés laskend (1) 
engem mindai 
enni||való söm (8) 
ENSZ (Egyesült Nemzetek Szer-

vezete) ÜRK, 
Ühthižrahvazkundad (5) tsz 

enyém minun 
enyhe ven (2) 
ennyi nece||verz’ (14) 
epe sap (7) 
epe||hólyag sap||burak (2) 
eper sad||manzikaine (15) 
epés sapekaz (16) 
epésen sapekahašti 
epe||vezeték sap||tehut (14) 
epicentrum keskuz (12) 
epilógus lop||sanad (1) tsz 
épít sau|da (38) 
építész arhitektor (1) 
építészet arhitektur (1) 
építmény püštutez (12) 
eposz epos (5) 
épület pert’ (7), sauvotuz (12) 
épület||homlokzat pertin||oc (5) 

ér (patak) oja (5) 
ér (véredény) son’ (9) 
ér valahova put|ta (23) 
érdeklődés (irányultság) 

melen||tartuz (12) 
érdeklődő (kíváncsi) 

tedon||himoine (15) 
érdem arv||tego (2) 
érdem||jegy arv||sana (1) 
érdem||rend orden (1) 
érdes sorav (5) 
erdész mecan||holitai (5) 
erdő mec (1) 
erdő||kerülő mecan||kaičii (1) 
erdő||őr mecan||kaičii (1) 
erdős mecakaz (16) 
erdő||sűrű korb (6), mecakišt (2) 
ered läht|ta (40) 
eredet aug||lähte (11) 
eredeti (főnév) original (1) 
eredeti (melléknév) originaline 

(15) 
eredmény liža||satuz (12), sabutuz 

(12), satuz (12) 
eredményes satusekaz (16) 
eredménytelen satusetoi (18) 
érem medal’ (7) 
érés salištuz (12) 
eres sonekaz (16) 
ereszt (enged) lask|ta (26) 
éretlen ehtmatoi (18), rohk (3) 
érett küps (5) 
érettség küpsuz’ (14) 
érez muja|da (25) 
érezhető tundui (5) 



érgörcs   35 eset
 

ér||görcs sonen||vedo (2) 
érik küpse|ta (31), salištu|da (23) 
érint kosketa|da (25), kosk|ta (26) 
érintés koskend (1), kosketuz (12) 
érintetlen koskmatoi (18) 
érintkezés valakivel kosketuz 

(12), kosketused (12) tsz 
érintkezik valakivel kosketa|das (25) 
erkély gardalei (1) 
érkezik tul|da (26) 
erkölcs moral’ (7) 
erkölcstelen moralitoi (18) 
erkölcstelenség moralitomuz’ (14) 
érmes (sport) medalist (1)            
ernyő katuz (12) 
erő vägevuz’ (14), vägi (6) 
erő||leves lem’ (9) 
erős luja (5), vahv (1), vägekaz 

(16), vägev (5) 
erősebben vägevamba 
erősen lujas, vahvas 
erősítő (készülék) vahvištim (9) 
erősödik vahvdu|da (23), vahve|ta 

(31), vahvištu|da (23), vägidu|da 
(23) 

erő||szak vägi||vald (1) 
erő||szakkal vägel, väges 
erő||teljes dinamine (15) 
erőtlen vägetoi (18) 
erőtlenség vägetomuz’ (14) 
erővel vägel, väges 
erszény (tárca) kašal’ (7), kukor 

(2−) 
ért (felfog) el’ge|ta (35), 

toimeta|da (25) 

ért valamihez maht|ta (21) 
érték arv (1) 
értékel arvosta|da (21), 

attestirui|da (27) 
értékelés arvosteluz (12),  

attestiruind (1) 
értékes arvokaz (16) 
értekezlet pagin||ištund (1) 
értéktelen arvotoi (18) 
értelem hama (1), mel’ (9) 
értelmes melekaz (16), melev (5) 
értelmesen melevašti 
értelmetlen hamatoi (18), meletoi 

(18) 
értelmetlenül hamatomašti 
értelmi mel’||mahtoine (15) 
értesít tedota|da (25) 
értesítés tedotuz (12) 
érthetetlen el'gendamatoi (18) 
érv todišteh (9) 
érvel todišta|da (25) 
érzékel muja|da (25), riža|da (21) 
érzékelhető tundui (5) 
érzékeny rižakaz (16) 
érzék||szervek riža||elimed (5) tsz 
érzelgős rižakaz (16) 
érzelmes rižakaz (16) 
érződik tundu|da (23) 
és da, i 
esedékes aktualine (15) 
esedékesség aktualižuz (12) 
eselék jändused (12) tsz 
esemény azj (1) 
esernyő vihman||varjoičim (9) 
eset azj (1), kerd (1), statj (1) 



eset   36 esztergályoz
 

eset (nyelvtan) känd (2) 
esetleg aigoin, muite 
esetleges statjaline (15) 
esetlen loukutoi (18) 
eset||rag känd||lop (3) 
eset||rendszer känd||sistem (1) 
esik (csapadék) pan|da (26), 

sada|da (21) 
esik (eső) vihm|da (23) 
esik (odakerül) put|ta (23) 
esik (zuhan) lange|ta (37k) 
esküszik (esküvőt tart) venčai|das 

(27) 
esküvő sai (5), venčaind (1) 
eső (csapadék) vihm (1) 
eső||csatorna kurn (3) 
eső||felhő vihm||pil’v (6) 
eső||kabát vihm||pal’t (2) 
eső||köpeny vihm||pal’t (2) 
esős vihmakaz (16), vihmasine 

(15) 
eső||víz vihm||vezi (14) 
est eht (1) 
este (főnév) eht (1) 
este (határozószó) ehtal 
esteledik ehttu|da (23), pimenzu|da 

(23) 
esteli ehtaline (15) 
esténként ehtoidme 
esti ehtaline (15) 
est||időn ehtal 
ész hama (1), mel’ (9) 
észak pohjoine (15) 
északi pohjoine (15) 
Északi-sark Pohjoiž||naba (1) 

Északi-sarkcsillag Pohjoiž||tähtaz 
(16−) 

északi-sarki arktine (15) 
Északi-sarkkör Pohjoiž||pird (1) 
észak||kelet homendez||bok (5) 
észak||nyugat ö||bok (5) 
ész||beli mel’||mahtoine (15) 
eszelős meletoi (18) 
eszelősség meletomuz’ (14) 
eszetlen meletoi (18) 
eszetlenség meletomuz’ (14) 
eszik sö|da (24), söt|tas (25) 
eszkábál mastar|ta (34) 
eszköz azeg (6), tarbeh (9−) 
eszköz (tárgy) kalu (3), ladeh (9) 
eszme meletuz (12), mel’veh (9−) 
eszmeiség mel’ (9) 
eszmélet hama (1) 
eszméletlenség hamatomuz’ (14) 
eszmény ideal (1) 
eszményi idealine (15) 
eszmény||kép ideal (1) 
ész||nélküliség meletomuz’ (14) 
észre||vehető homaičii (1) 
észre||vesz homai|ta (39) 
észre||vétel homaičuz (12) 
észre||vétlen homaičematoi (18) 
észre||vétlenül homaičemata 
észt estilaine (15) 
esztelen hamatoi (18), meletoi (18) 
esztendei voz’ne (19) 
esztendő voz’ (14) 
esztendős voz’ne (19) 
esztergál takar|ta (34) 
esztergályoz takar|ta (34) 



esztéta   37 ezüstszínű
 

esztéta estet (1) 
esztétikus estetine (15) 
Észt||ország Estonia (1) 
etap etap (5) 
étel söm (8), sömine (15) 
étel||adag söm||andmuz (12) 
étel||maradék söm||jändused (12) 

tsz 
éter efir (1) 
etet söt|ta (25) 
etimológia sanan||sündund (1) 
etimológiai etimologine (15) 
ét||készlet astj|išt (1), stol||astjišt 

(1) 
étkezde söm||sija (1) 
étkezés sönd (1) 
étkezik sö|da (24), söt|tas (25) 
étkező (helyiség) söm||sija (1) 
étkező||asztal söm||laud (1), 

söm||stol (1) 
ét||lap menü||list (1) 
etnikai etnine (15) 
etnográfia etnografii (1) 
etnográfiai etnografine (15) 
etnográfus etnograf (5) 
ét||vágy lit (3), söm||taht (2) 
eufória eiforii (1), liig||iloičend 

(1) 
euró (fizetőeszköz) evro (2) 
Európa Evropa (1) 
Európai evropalaine (15) 
év voz’ (14) 
evakuál evakoi|ta (39) 
evakuálás pago||vend (1) 
evangélium evangelii (1) 

évenkénti joga||voz’ne (19) 
evés sönd (1) 
éves voz’ne (19) 
evez mela|ta (34), sou|ta (32) 
evezés meladand (1), soudand (1) 
evező (főnév) air (2), mela (1) 
evezős (személy) meladai (5), 

soudai (5) 
evező||villa pätnik (2) 
év||folyam||társ ühten||kursnik (1) 
év||forduló voz’||päiv (8) 
évi voz’ne (19) 
év||könyv voz’||kirj (1) 
evolúció evol’ucii (1) 
evő||kanál särbänd||luzik (1), 

söm||luzik (1) 
év||szak voz’||aig (1) 
év||század voz’||sad|a (1) 
év||tized voz’||kümne (6) 
expedíció ekspedicii (1) 
expozíció ekspozicii (1) 
ez nece (rendhagyó), se (rendha-

gyó) 
ezek ned (rendhagyó) tsz, nened 

(6) tsz 
ezer tuha (5) 
ezért sikš 
ez||idejűleg nügüaigan 
ez||időben sidaig 
ezredes polkovnik (1) 
ezredik tuhanz’ (14) 
ezüst (főnév) hobed (1) 
ezüst (melléknév) hobedaine (15) 
ezüstös hobedakaz (16) 
ezüst||színű hobedakaz (16) 



fa   38 farevező
 

F 
 
fa pu (3) 
fa||ág oks (5) 
fa||áru pu||tavar (1) 
fabrikál mastar|ta (34) 
facsar puzer|ta (34) 
fagy (főnév) hala (1), pakaine (15) 
fagy (ige) jädu|da (23), kül’m|da 

(28), kül’m|dä (28), pakaštoit|ta 
(25) 

fagyás kül’menzoituz (12), 
kül’mänd (1) 

fagyás||pont kül’mänd||čokim (9) 
fagyaszt kül’menzoit|ta (25), 

pakaštoit|ta (25) 
fagyasztás kül’menzoitand (1) 
faggyú izr (1) 
fagylalt jähine (15) 
fagy||mentes jädumatoi (18) 
fagyos jädunu (14), jäine (15), 

kül’m (8) 
fagyoskodik kül’m|da (28), 

kül’m|dä (28) 
fagyott kül’m (8) 
fa||ház pu||pert’ (7) 
fa||híd pu||sild (1) 
faj rod||sugu (3) 
fáj helišta|da (25), kibišta|da (25) 
fájás kibu (3) 
fajd mecoi (7), tedr (6) 
fájdalmas (beteg) kibed (1) 
fájdalom kibu (3) 
fájdalom||mentes kibutoi (18) 

faji ristit||roduine (15) 
fájl fail (1) 
fájó (beteg) heled (1), kibed (1) 
fajta rod (3) 
fajta (féleség) sort (5) 
faj||tiszta puhtaz||roduine (15), 

rodukaz (16) 
fáklya fakel (1) 
fakultás fakul’tet (1) 
fal (főnév) sein (8) 
fal (ige) surusta|das (25) 
falat supal (1) 
fal||festmény sein||kuva (5) 
fali||lámpa sein||lamp (1) 
fali||óra sein||časud (3) tsz 
fal||mélyedés sein||süvenduz (12) 
falu külä (8) 
falu||beli (főnév) külänik (1) 
falu||gyűlés külä||suim (5) 
falusi (főnév) külänik (1) 
falusi (melléknév) külähine (15) 
familia familii (1) 
fánk pončik (1) 
fantaszta mel’||kuvitelii (1) 
fantasztikum fantastik (1) 
fantasztikus fantastine (15) 
fantázia mel’||kuviteluz (12) 
fanyar muiktakaz (16) 
far pera (1) 
fáradhatatlan väzumatoi (18) 
fáradhatatlanul väzumata 
fáradtság surdund (1), väzund (1) 
fáraszt väzutoit|ta (25) 
fárasztó väzutoitai (5) 
far||evező pera||mela (1) 



farkas   39 feketeribizli
 

farkas (melléknév) händikaz (16) 
farmer||nadrág džinsad (1) tsz 
farok händ (5) 
fa||sor pu||kujo (2) 
fa||teknő pu||kart (1) 
fauna fauna (1) 
fa||vágó čapai (5) 
fa||vályú pu||kart (1) 
fazék pada (1) 
fazekas padanik (1) 
fázis faza (1) 
fazon vilend (1) 
február uho||ku (3) 
fecseg räpäta|da (25) 
fecsegő (melléknév) kelekaz (16), 

räpäk (2) 
fecsérel mäneta|da (25) 
fecske päskhaine (15) 
fed pälita|da (25) 
fedd vigatoit|ta (25) 
feddés školind (1), viga||johtutez (12) 
fedél katuz (12) 
fedélzet laid (1) 
fegyelem järgenduz (12) 
fegyelmezetlen järgendusetoi (18), 

pidämatoi (18) 
fegyver azeg (6) 
fegyver||bolt azeg||lauk (1) 
fegyveres azegekaz (16) 
fegyver||kereskedés azeg||lauk (1) 
fegyverkezik azektu|da (23) 
fegyver||szünet kožmuz||aig (1) 
fegyver||tár arsenal (1) 
fegyvertelen azegetoi (18) 
fegyverzet azegišt (2) 

fehér vauged (1−kt) 
fehéredik vaugišta|da (25) 
fehérít vaugištoit|ta (25) 
fehérje vauktuš (5) 
fehérlik vaugišta|da (25) 
fehérlő vauvaz (16−) 
fehér||orosz belorus (1) 
Fehér||oroszország Belorussia (1) 
fej (ige) lüps|ta (25) 
fej (testrész) pä (4) 
fej (zöldség) kera (1) 
fejés lüpsand (1) 
fejezet pala (1) 
fej||fájás pän||kibu (3) 
fej||fedő pähine (15) 
fejleszt kehitoit|ta (25) 
fejlesztés kehitoituz (12) 
fejlődés kehituz (12), progress (1) 
fejlődő progressivine (15) 
fejő||edény lüpsi||ragend (2) 
fejő||gép lüpsand||mašin (1) 
fejő||gulyás lüpsai (5) 
fejő||nő lüpsai (5) 
fejő||sajtár lüpsi||ragend (2) 
fejsze kirvez (16−) 
fejsze||nyél kirvez||varz’ (14) 
fej||tető pä||lagi (6) 
fej||vesztve pagoho 
fék azotim (9) 
fekete must (5) 
feketedik muste|ta (31) 
fekete-fehér must-vauged (1−kt) 
fekete||himlő paha||rubi (6), rok (2) 
feketéllik mustišta|da (25) 
fekete||ribizli čigičaine (15) 



feketeség   40 feléledés
 

feketeség mustuz’ (14) 
feketít muste|ta (35) 
fékez azotel|da (26), pidätoit|ta (25) 
fek||hely ala||sija (5), magaduz||sija 

(1), sija (1)  
fék||pedál seižutuz||polgim (9) 
fekszik venu|da (23) 
fék||távolság azoteluz||matk (1) 
féktelen pidämatoi (18) 
féktelenül pidämatomašti 
fék||út azoteluz||matk (1) 
fekvés (tevékenység) venund (1) 
fekvő||hely ala||sija (5), mag-

aduz||sija (1), sija (1)  
fekvő||kúra venund||märičez (12) 
fel  päle, ülähäks 
fél (ige) varai|ta (36) 
fél (oldal) pol’ (9) 
fel||adás (posta) oigendand (1) 
fel||adó (posta) oigendai (5), 

počtan||oigendai (5) 
fel||ajánl omišta|da (25) 
fel||áll libu|da (23), seiš|tas (23ž) 
fel||állít püštuta|da (25) 
fel||állít (csapdát) para|ta (34) 
fel||állítás püštutand (1) 
fel||aprít heno|ta (35), mure|ta (35) 
fel||ás kai|da (38) 
fel||becsül arvosta|da (25) 
félbe||szakít heit|ta (28), katkai|ta 

(36) 
fel||bocsátás (űrbe) pästand (1) 
fel||bont (küldeményt) avai|ta (36) 
fel||borít kuker|ta (34), kumai|ta 

(36) 

fel||borul kuker|tas (34), kumai|tas 
(36) 

fel||bosszantja magát pahištu|da 
(23) 

fel||bujtó zavodii (1) 
fel||dagad paižota|da (25) 
fel||derít tedišta|da (25), tedusta|da 

(25) 
fel||derítés tedištelend (1), 

tedišteluz (12) 
fel||derítő tedištelii (1) 
fel||derül ilostu|da (23) 
fel||díszít čomita|da (25), 

čomitel|da (26) 
fel||díszítés čomitez (12) 
fel||dől kuker|tas (34), kumai|tas 

(36) 
fel||dönt kuker|ta (34), kumai|ta 

(36), sor|ta (32) 
fel||dúsít rohlenzoit|ta (25) 
fele valaminek pol’ (9) 
fel||ébred heraštu|da (23), 

libuta|das (25), nous|ta (26z) 
fel||ébreszt heraštoit|ta (25), 

libuta|da (25), noustata|da (25) 
fel||ébresztés libutand (1) 
feledékeny unohtelii (1) 
fele-fele poleti 
fel||egyenesedik oige|tas (35) 
felejt unohta|da (25) 
felejthetetlen unohtamatoi (18) 
felejtős unohtelii (1) 
felel vasta|ta (37) 
fel||éled eläbzu|da (23) 
fel||éledés udes||sündutamine (15) 



félelem   41 félidő
 

félelem varaiduz (12), varu (3) 
fel||élénkít eläbzoit|ta (25) 
fel||élénkítő eläbzoitai (5) 
fel||élénkül üle|tas (35) 
fel||éleszt eläbzoit|ta (25) 
felelet vastuz (12) 
félelmetes varukaz (16) 
felelős vastusen||pidäi (5) 
felelősség vastusen||pidänd (1) 
felelőtlen vastusen||pidämatoi (18) 
felelőtlenül 

vastusenpidämatomašti 
feleltet küzel|ta (26) 
feleltetés küzeluz (12) 
fel||emel le|ta (33), libuta|da (25) 
fel||emelkedés lendand (1), libund (1) 
fel||emelkedik libu|da (23), 

purahta|da (25), pölähta|da (25) 
félénk arg (1), varaidai (5) 
félénkség argastuz (12) 
fel||épít sau|da (38) 
fel||épülés (beteg) tervehzoitamine 

(15) 
fele||részben poleks 
fel||értékel arvosta|da (25) 
felesleg liigeh (9) 
felesleges hödhüvine (15), 

liigahine (15), ližatoi (18) 
feleslegesen hödhüväd 
felett päl (gen) névutó 
fél||év voz’||polišk (2) 
fél||fa pel’ (9) 
fel||fedezés avaiduz (12) 
fel||fegyverez azekta|da (25) 
fel||fegyverkezik azektu|da (23) 

fel||fegyverzett azegekaz (16) 
fel||felé ülähäks 
fel||fog (megért) el’ge|ta (35), 

toimeta|da (25) 
fel||fogása valaminek el’gendand 

(1), el'genduz (12) 
fel||forr kehu|da (23) 
fel||forral kehuta|da (25), 

kehutoit|ta (25) 
fel||forralás kehutamine (15) 
fel||forrás kehumine (15) 
fel||frissít veresta|da (25) 
fel||fűrészel pil|da (27) 
fel||füstöl savukur|da (27) 
fél||gyártmány pol’||vaumičez (12) 
fel||gyógyul kazvahtu|da (23) 
fel||gyorsít heredoit|ta (25) 
fel||gyújt (fény) virita|da (25) 
fel||gyújt (tűz) sütuta|da (25) 
fel||gyullad (tűz) palaška|ta (35)  
fel||használ kuluta|da (25) 
fel||használás mänetand (1) 
fel||hevít hulduta|da (25), 

lämbita|da (25), räkita|da (25) 
fel||hígít nozolzoit|ta (25) 
fel||hív (felszólít) tomota|da (25) 
fel||hívás kucund (1), tomotand 

(1), tomotuz (12) 
felhő pil’v (6) 
felhő||foszlány pil’v||paik (1) 
felhős pil’vesine (15) 
felhősödik pil’vestu|da (23) 
felhőtlen pil’vetoi (18) 
fel||húz (ruhát) pan|da (26) 
fél||idő taim (1) 



félig   42 felöltözik
 

félig poleks, pol’hesai 
félig-meddig pol’hesai 
fel||ijeszt pöl’gästoit|ta (25) 
fel||ír kirjuta|da (25) 
fel||irat (főnév) kirjutez (12) 
fel||ismer tundišta|da (25), 

tundištel|da (26) 
fel||ízzik palaška|ta (35) 
fel||izzít hulduta|da (25) 
fel||jegyez kirjuta|da (25) 
fel||jegyzés kirjutez (12) 
fel||jön (égitest) nous|ta (25z) 
fel||kantároz suičeta|da (25) 
fel||kapcsol virita|da (25) 
fel||kavar mudasta|da (25), 

mudastoit|ta (25)   
fel||kavarodik mudastu|da (23) 
fel||kel (ébred) heraštu|da (23), 

libuta|das (25), nous|ta (26z) 
fel||kel (égitest) nous|ta (25z) 
fel||kel (lázad) libu|da (23) 
fel||kelés (lázadás) libund (1) 
fel||kelt (ébreszt) heraštoit|ta (25), 

libuta|da (25), noustata|da (25) 
fel||kelte valaminek nouzm (5) 
fel||keltés libutand (1) 
fél||kész||áru pol’||vaumičez (12) 
fel||készít vaumišta|da (25) 
fel||készítés vaumičend (1), 

vaumičuz (12) 
fel||kiált kirgau|ta (34) 
fel||kiáltás kirgund (1) 
fel||kiáltó||jel kirgund||znam (1) 
fel||kiáltó||mondat kirgund||sanund 

(1) 

fél||kör pol’||ümbruz (12) 
fel||lángol leihahta|da (25), 

palaška|ta (35) 
fel||lazít rohlenzoit|ta (25) 
felleg pil’v (6) 
fel||lobban leihahta|da (25), 

palaška|ta (35), süttu|da (23) 
fel||mászik libu|da (23) 
fel||megy libu|da (23) 
fel||melegedik lämbitel|das (26), 

lämptu|da (23) 
fel||melegszik lämbitel|das (26), 

lämptu|da (23) 
fel||mos pes|ta (26z) 
fel||mosó||rongy lava||ruzu (3), 

vihk (2) 
fel||nagyít liigatel|da (26) 
fel||nagyítás liigateluz (12) 
fel||nevel kazvata|da (25) 
fel||növekvő kazvai (5) 
fel||nyílik avai|tas (36) 
fel||nyit puhkai|ta (36) 
fel||nyitás puhkaiduz (12) 
fel||old (oldat) sula|ta (34), 

sulata|da (25) 
fel||olvad sula|da (25) 
fel||olvas luge|da (26) 
fel||olvasás lugemine (15) 
fel||osztás jagand (1), jago (2) 
fel||osztódik jaga|das (21) 
fel||öklel pusk|ta (26) 
fel||öklelés puskend (1) 
fel||ölt pan|da (26) 
fel||öltő (főnév) pal’t (2) 
fel||öltözik sob|das (27) 



felöltözködik   43 felújítás
 

fel||öltözködik sob|das (27) 
fel||öltöztet sobita|da (25), 

sädata|da (25) 
félős arg (1), varaidai (5) 
fel||övez vöst|ta (25) 
fel||övezi magát vöst|tas (25) 
fel||pattan (felszökken) kabahta|da 

(25) 
fel||pattan (nyílik) puhke|ta (31) 
fel||ragadás tartund (1) 
fel||ragaszt tartuta|da (25), 

tartutoit|ta (25) 
fel||rak pan|da (26) 
fel||rakodik korma|ta (34) 
félre||beszél hor|da (27) 
félre||értés vär||el’genduz (12) 
fel||repül lendahta|da (25), le|ta 

(33), purahta|da (25), pölähta|da 
(25) 

fel||repülés lendahtuz (12), 
lendand (1), libund (1) 

fel||riaszt pöl’gästoit|ta (25) 
fel||robban poukahtu|da (23) 
fel||robbant poukahtoit|ta (25) 
felső pälembaine (15) 
fel||szabadítás päzutand (1) 
fel||szakít rubita|da (25) 
fel||száll (felrepül) lendahta|da 

(25), le|ta (33), purahta|da (25), 
pölähta|da (25) 

fel||szállás (felrepülés) lendahtuz 
(12), lendand (1), libund (1) 

fel||szánt kün|ta (34), künt|ta (25d) 
félszeg arg (1) 
félszegség argastuz (12) 

fel||szerel kaluta|da (25) 
fel||szerelés kalutamine (15) 
fél||sziget nem’ (6) 
fel||szín pind (1) 
fel||színi pindaline (15) 
fel||szívódik ime|das (26) 
fel||szolgálás holituz (12) 
fel||szólít tomota|da (25) 
fel||szólítás kucund (1) 
fel||szökken hüpähta|da (25), 

kabahta|da (25) 
fel||támad eläbzu|da (23) 
fel||tár (nyilvánosságra) avai|ta 

(36) 
fel||tárul avai|tas (36) 
fel||tép rubita|da (25) 
fel||terjesztés ezitamine (15) 
fel||tesz (felrak) pan|da (26) 
fel||tesz (feltételez) oleta|da (25) 
fel||tételez oleta|da (25) 
fel||tételezés oletuz (12) 
fel||tevés (feltételezés) oletuz (12) 
fel||tölt täut|ta (25) 
fel||töltődik täut|tas (25) 
fel||tör (ugart) aja|da (21) 
fel||törlő||rongy lava||ruzu (3) 
fel||túr čongoi|da (27) 
fel||tűnik (szembe szökik) išk|tas 

(26) 
fel||tűnő nägui (5) 
fel||ugrik hüpähta|da (25), 

kabahta|da (25) 
fel||újít endišta|da (25), udišta|da 

(25) 
fel||újítás udištamine (15) 



felüdít   44 férjhezmenetel
 

fel||üdít veresta|da (25) 
fel||üdítő eläbzoitai (5) 
fel||üdül lebai|tas (36) 
fel||ügyel kac|ta (23) 
fel||ügyelet kacund (1) 
felül (határozószó) päl, ülähäli, 

ülähän 
felület pind (1) 
felülre ülähäks 
felülről pälpäi, ülähänpäi 
fel||vág (aprít) leika|ta (37) 
fel||vág (sebészet) puhkai|ta (36) 
fel||váltva jäl’geti 
fel||varr ombel|ta (26−) 
fel||varrás ombluz (12) 
fel||ver (habot) härki|ta (39) 
fel||vesz (ruhát) pan|da (26) 
fel||vétel (tanintézetbe) otand (1) 
fel||vidul ilostu|da (23) 
fel||virrad päidu|da (23) 
fel||vonás akt (1) 
fel||vonulás astund (1), satand (1) 
fém metall (1) 
fém||gyártás metall||tehmuz (12) 
fen hijo|da (22), tahka|ta (37) 
fenék pohj (5) 
feneketlen pohjatoi (18) 
fenn||héjaz surendel|das (26) 
fenn||héjazás surendeluz (12) 
fenn||héjazó surendelii (1), 

surendeline (15) 
fenn||sík laid (1) 
fenn||tartó pidäi (5) 
fenő||kő tahk (2) 
fent päl, ülähäli, ülähän 

fentről pälpäi, ülehenpäi 
fény hoštand (1), kišt (2), loštabuz’ 

(14), loštand (1) 
fenyeget graz|da (27), pöl’göitel|da 

(26) 
fenyegetés pöl’göiteluz (12) 
fényes loštai (5) 
fényesség kišt (2) 
fény||kép foto (2) 
fény||képész fotograf (5), kuvadai 

(5) 
fény||képez fotografirui|da (27), 

kuva|ta (34) 
fény||képezés foto||tegend (1) 
fény||képező||gép foto||ladeh (9) 
fénylik hošt|ta (25), kištata|da (25), 

kušt|ta (21), lošt|ta (25) 
fénylő hoštai (5), kištai (5), kuštai 

(5) 
fenyő(fa) kuz’ (9) 
fenyő||ág kuzen||kavaged (6) tsz 
fenyő||erdő hongišt (2), kuzišt (2), 

pedajišt (2), vidišt (2) 
fény||szóró lämoitim (9) 
fenyves hongišt (2), kuzišt (2), 

pedajišt (2), vidišt (2) 
fér mülü|da (24), mülüta|da (25) 
féreg madoine (15) 
férfi mez’ (17) 
férfias mehekaz (16) 
férges madoikaz (16), madosine 

(15) 
férj mez’ (17) 
férjhez||menés meheluz (12) 
férjhez||menetel meheluz (12) 



fertőz   45 fizetőképesség
 

fertőz tartuta|da (25) 
fertőzés tartutand (1) 
fest mujuta|da (25) 
fest (képet) kuva|ta (34) 
festék muju (3) 
festék||paletta muju||laudaine (15) 
festészet kuva||taideh (9) 
festmény taideh||kuva (5) 
festő (művész) kuvanik (1) 
festő||művész kuvanik (1), 

taideh||kuvanik (1) 
festő||művészet kuva||taideh (9) 
fésű sugaine (15) 
fésül harja|ta (21), sabi|ta (39), 

sugi|da (27) 
fésülés sugind (1) 
fészek peza (1) 
fészer aitaine (15) 
feszes kinged (1−kt) 
feszesség kinktuz’ (14) 
feszít kingita|da (25) 
fészkel pezadu|da (23) 
fesztivál festival’ (7) 
fia valakinek poig (5) 
fiatal nor’ (9) 
fiatalabb noremb (5) 
fiatal||kor nor’||aig (1), noruz’ (14) 
fiatalos norekaz (16) 
fiatalság (életkor) nor’||aig (1), 

noruz’ (14) 
fiatalság (nemzedék) norišt (2) 
ficam mučkaiduz (12) 
figura (forma) figur (1) 
figura (pasas) mez’ (17) 
figyel kacel|ta (34), kac|ta (23) 

figyelem kacund (1), tarkuz’ (14) 
figyelmes tark (1) 
figyelmesen tarkas, tarkašti 
figyelmetlenül tarkudeta 
figyelő (szemle) kacmine (15), 

kacund (1) 
filharmónia filarmonii (1) 
filiálé filial (1) 
film fil’m (1) 
filmezik fil’ma|ta (21) 
film||forgató||könyv kino||tarin (1) 
film||színház kino||teatr (1) 
filozófia filosofii (1) 
filter puhtastim (9) 
finanszíroz rahoita|da (25) 
finanszírozás rahoituz (12) 
finis finiš (1) 
finisel finiširuida (27) 
finn suomalaine (15) 
Finn||ország Finlandia (1), Suomi 

(6) 
finn||ugor suomalaiž-ugrilaine (15) 
finnül suomeks 
finom (ízletes) magukaz (16) 
finomít (vegyipar) puhtasta|da (25) 
fiók (szervezeti egység) filial (1) 
firma firm (1) 
fiú prih|a (1) 
fiú||gyermek poig (5) 
fizet maks|ta (21) 
fizetés maks (3), maksmine (15), 

pauk (1) 
fizető maksuline (15) 
fizető||képes maksun||mahtai (5) 
fizető||képesség maksun||maht (2) 



fizetős   46 folyton
 

fizetős maksuline (15) 
fizika fizik (1) 
flóra flora (1), kazvmuz||mail’m 

(5) 
fodor kare (11), käre (11) 
fodrász hibuz||mastar’ (7) 
fodrozódás käre (11) 
fodrozódik kareta|da (25) 
fog (rágószerv) hambaz (16−) 
fog (szerszámé) pi (7) 
fog (tart) ot|ta (25) 
fog (zsákmányol) pü|ta (32) 
fogalmazás kirjutand||sanutez (12) 
fogalmazvány kirjutand||sanutez 

(12) 
fogalom tärtuz (12) 
fogantyú kägä (8), pang (1), pidim 

(9) 
fogas (akasztó) varn (1) 
fogas (hal) kuha (5) 
fogás (zsákmány) salištand (1), 

saliž (17) 
fogatlan hambhitoi (18) 
fog||gyökér hambaz||jur’ (9) 
fog||ház arest (1) 
fog||íny igin (2) 
fog||kefe hambaz||harj (1) 
fog||krém hambaz||tahtaz (16−) 
fogoly (madár) pöud||pü (4) 
fogoly (rab) arestant (1) 
fog||orvos hambaz||lekar’ (7) 
fog||piszkáló hambaz||puik (2) 
fogság arest (1) 
fog||tömés hambaz||paik (1) 
fog||vájó hambaz||puik (2) 

fog||zománc hambaz||emal’ (7) 
fogyás vähenduz (12) 
fogyaszt (közüzem) kuluta|da (25) 
fogyasztás (közüzem) kulutand (1) 
fogyatkozás (égitesté) pimenduz 

(12), vähenduz (12) 
fogyó||hold ala||ku (3) 
fojt upehtoit|ta (25) 
fojtó upehtoitai (5) 
fok (mértékegység) gradus (1) 
fokoz liža|ta (34) 
fókusz fokus (1) 
folklór fol'klor (1) 
folklorista fol’klorist (1) 
folklór||tudós fol’klorist (1) 
folt (pecsét) leim (3), läip (5) 
folt (toldás) paik (1) 
foltoz paik|ata (37) 
folyadék nozoluz’ (14) 
folyamatos azotamatoi (18), 

heitmatoi (18) 
folyamatosan heitmata 
folyékony nozol (5) 
folyik joks|ta (26), valu|da (23), 

voda|da (25) 
folyó (főnév) jogi (6) 
folyó||part jogi||rand (1) 
folyó||torkolat jogen||su (3) 
folyó||víz jogi||vezi (14) 
folytán valaminek päliči (ines) 

elöljárószó 
folytat jatka|ta (37) 
folytatás jatktand (1) 
folytatódik jatka|tas (34) 
folyton igäks, igän, igäs, kaiken 



folyvást   47 főkapu
 

folyvást kaiken 
fon kert|ta (28), kezer|ta (34), 

kuva|ta (34), plet|ta (27) 
fonákján murtkät 
fonal lang (1), nit’ (7) 
fonál lang (1), nit’ (7) 
fonás kertänd (1) 
fonat pal’mik (2) 
fonetika fonetik (1) 
fontos tärged (1−kt) 
fontos (nagyjelentőségű) sur’ (9) 
fontosság tärgeduz’ (14) 
fordít (irány) kändel|ta (26−), 

kärau|ta (34) 
fordít (nyelv) kändel|ta (26−), 

kä|ta (33) 
fordítás kändand (1) 
fordított vastkarine (15) 
fordítva vastkarin 
fordul kärau|tas (34), kä|tas (33) 
fordulat kumaiduz (12), kändmuz 

(12) 
forgács pilazm (2) 
forgalom pörund (1) 
forgás kehkerduz (12), punond (1), 

pörund (1) 
forgat punota|da (25), pöruta|da (25) 
forgatás (pörgetés) punotand (1) 
forgolódik kändel|tas (26−), 

kärautel|das (26) 
forgó||szél piring||pacaz (16−) 
forma form (5) 
forma||ruha sobišt (2) 
forog kehkeroi|ta (39), kehker|ta 

(34), puno|tas (22) 

forr kehu|da (23) 
forradalom valdan||kumaiduz (12) 
forral kehuta|da (25), kehutoit|ta 

(25) 
forralás kehutamine (15) 
forrás (eredet) aug||lähte (11), 

lähte (11) 
forrás (víz felforrása) kehumine 

(15) 
forrás (víznyerő hely) purde (11) 
forrás||anyag lähte||material (1) 
forrás||mű lähte (11) 
forrás||víz purde||vezi (14) 
forró hul (5), poltai (5), räk (6) 
forró (forrásban lévő) kehui (5) 
forrón hulas, räkäs 
forróság räk (6) 
fórum forum (5) 
fotó foto (2) 
fotográfus fotograf (5), kuvadai 

(5) 
fotó||papír foto||bumag (1) 
fotó||riport foto||reportaž (5) 
fotós fotograf (5), kuvadai (5) 
fotózás foto||tegend (1) 
fotózik fotografirui|da (27), 

kuva|ta (34) 
fő pä (4) 
föderáció federacii (1) 
fő||fájás pän||kibu (3) 
fő||idény rigo||aig (1) 
fő||igazgató pä||direktor (1) 
fő||iskola korged||škol (1), 

ülä||opišt (2) 
fő||kapu pä||verai (5) 



főkonzul   48 fukarkodás
 

fő||konzul pä||konsul (1) 
fő||kormányos pä||pera||mez’ (17) 
fő||könyvtár pä||kirjišt (2) 
föl (fel) päle, ülähäks 
Föld Ma (4) 
föld ma (4) 
föld (szántó) pöud (2) 
föld||alatti (melléknév) 

man||aluine (15) 
föld||birtokos man||pidäi (5) 
földes maine (15), makaz (16) 
földet||érés maha||laskend (1) 
föld||gyalu tazoitand||traktor (5) 
földi (melléknév) maine (15) 
földi||eper manzikaine (15) 
földimogyoró ma||pähkim (9) 
földkéreg ma||kovandez (12) 
földmérő man||märičii (1) 
földművelő man||radai (5) 
földműves man||radai (5) 
földrajz man||tedo (2) 
földrajzóra man||tedo||urok (1) 
földrajztudomány man||tedo (2) 
földrajztudós man||tedo||mez’ (17) 
földreform ma||reform (5) 
földrengés man||rehkaiduz (12) 
földrész man||pol’ (9) 
fölé valaminek päle (gen) névutó 
fölfelé ülähäks 
fölösleges ližatoi (18) 
fölötte valaminek päl (gen) névutó 
fölül pälpäi (gen) névutó  
fölülről pälpäi 
főnök pä||mez’ (17) 
főnökhelyettes vara||pä||mez’ (17) 

fönt päl, ülähäli, ülähän 
föntről pälpäi, ülehenpäi  
főpróba pä||harjoituz (12) 
fösvény ažlak (2) 
fösvénykedik ažlakoi|ta (39) 
fösvénység ažlakuz’ (14) 
főszerep pä||rol’ (7) 
főszerkesztő pä||toimitai (5) 
főszezon rigo||aig (1) 
főtt küps (5) 
főút pä||te (4) 
főutca pä||ird (1) 
főváros pä||lidn (1) 
főz hauduta|da (25), keit|ta (28) 
főzelék keitoz (12) 
főzés keitmine (15) 
francia francialaine (15) 
Franciaország Francia (1) 
frázis virkeh (9) 
freskó sein||kuv|a (5) 
friss lahed (1) 
friss (eleven) rehed (1) 
friss (üde) verez (12) 
frissesség (elevenség) reheduz’ 

(14) 
frizura sugituz (12) 
fröcsköl läikäi|ta (36) 
fröcskölés čorskud (3) tsz 
frufru oc||hibused (12) tsz, 

oc||tukad (5) tsz 
fúj puhu|da (23) 
fúj (szél) döl|ta (34) 
fújtató mät (2), paugiž (17) 
fukar ažlak (2) 
fukarkodás ažlakuz’ (14) 



fukarkodik   49 füstölög
 

fukarkodik ažlakoi|ta (39) 
fukarság ažlakuz’ (14) 
fulladozik jut|ta (23), kakastu|da (23)     
fullánk nök (3) 
fullaszt upehtoit|ta (25) 
fullasztó upehtoitai (5) 
fulldoklik jut|ta (23), kakastu|da (23)     
funkció funkci|i (1) 
fúr burau|ta (34), läbuta|da (25) 
furfang udat’ (7) 
furfangos udatikaz (16) 
furfangosság udat’ (7) 
fúró (szerszám) burač (3), pörk (5) 
fut joks|ta (26) 
futam kiruh (3) 
futás joksend (1), joksenduz (12) 
futkározik jokse|ta (35) 
futkos aja|das (21), jokse|ta (35) 
futó (atléta) joksii (1) 
futó||szőnyeg lava||hurst’ (7) 
futva joksti 
fuvallat ahav (2) 
fű hein (8) 
függ (lóg) rip|ta (23) 
függ valamitől ripu|da (23) 
függés ripumuz’ (14) 
függeszt riputa|da (25) 
független ripmatoi (18) 
függetlenség ripmatomuz’ (14) 
függő ripui (5) 
függő||ágy čibu||verk (2) 
függőleges püšt||oiged (1−kt) 
függőlegesen püštti 
függöny uudin (9m) 
függőség ripumuz’ (14) 

fül (szerv) korv (5) 
fülbe||való korv||ripked (6) tsz, 

kurtuhk (5), kurtuhkaine (15) 
fül||cimpa korvan||agj (1) 
füle valaminek korvaine (15) 
füles (pofon) korvaline (15), paig (3) 
füles||bagoly hübj (5) 
fű||nyíró||gép heinän||nitim (9) 
fürdés kül’bend (1), kül’bet’ (7) 
fürdet kül’beta|da (25) 
fürdetés kül’bend (1) 
fürdik kül’p|tas (26b) 
fürdő kül’bet’ (7) 
fürdő||épület kül’bet’ (7) 
fürdő||kád kül’bend||astii (1) 
fürdő||kályha küudug (5) 
fürdő||ruha kül’bend||soba (5) 
fürdőzik kül’p|tas (26b) 
fűrész pil (5) 
fűrészel pil|da (27) 
fűrész||por pilitesed (12) tsz 
fürge čopak (2), jalo (2) 
fürkész nühai|ta (36) 
füröszt kül’beta|da (25) 
fürt toppaz (16−) 
füst kačk (3) 
füst||köd savu||sumeg (6) 
füstöl (élelmiszert) savukur|da (27) 
füstöl (füstöt ereszt) kačkusta|da 

(25), savusta|da (21) 
füstölgő savukaz (16) 
füstölő (főnév) savustim (9) 
füstölő (melléknév) savukaz (16) 
füstölög kačkusta|da (25), 

savusta|da (21) 
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fűszer (ízesítőszer) magutez (12) 
fűszerez maguta|da (25), 

magutoit|ta (25) 
fűszer||növény magu||hein (8) 
fűt lämbita|da (25) 
fűtés lämbituz (12) 
fűtés||hálózat lämbituz||verk (2) 
fűtő||anyag poltand||aineh (9) 
fűtő||test lämbituz||ladeh (9) 
fütty pismäine (15), vihelduz (12) 
füttyent pist|ta (28), vihel|ta (34) 
füttyentés pismäine (15) 
fütyül pist|ta (28), vihel|ta (34) 
fütyülés vihelduz (12) 
fűz (főnév) raid (1) 
füzér pal’mik (2) 
füzér||virágzat lüuste (11) 
füzet lehtik (2) 
fűz||fa birbinc||pu (3), raid (1) 
fűz||fa||vessző birbinc||vic (1) 
fűzős||cipő pagl||kengäd (8) tsz 
 

G 
 
gabona vil’l’ (8) 
gabona||föld vil’l’||pöud (2) 
gabona||növény vil’l’||kazvmuz 

(12) 
gabona||termelő villän||kazvatai (5) 
galamb kühkjaine (15) 
galéria galerei (1) 
gallér kagl||renghaine (15), rind 

(1), seba (1) 
galoppban hüpti 

galoppozva hüpti 
gálya soim (5) 
gally varz’ (14) 
ganaj sit (1) 
ganaj||túró (bogár) sit||bubarik (1) 
garancia garant (1) 
garanciális garantine (15) 
garantál garantirui|da (39) 
garat keruz (12) 
garázs avto||tanaz (16−) 
garnírung ližag (6) 
garnitúra kogomuz (12) 
gát (árvízi) veden||saub (1) 
gát (sport) tugeduz (12) 
gát||futó tugeduz||joksend (1) 
gaz rujo||hein (8) 
gáz gaz (1) 
gazda ižand (1) 
gazdag bohat (1), elokaz (16) 
gazdagság bohatuz’ (14), elomišt 

(2) 
gazdája valaminek pidäi (5) 
gazdálkodás emägoičend (1) 
gazdálkodik emägoi|ta (39) 
gazd||asszony emäg (5) 
gazdátlan ižandatoi (18) 
gazella gazel’ (7) 
gázló bradind||sija (1) 
gáz||nemű gazan||vuitte (19) 
gazol kütk|ta (26) 
gáz||vezeték gaz||vedo (2) 
generális general (1) 
genetika genetik (1) 
genny vatišk (2) 
gennyesedik vatiškoi|tas (39) 



geodéta   51 gondtalan
 

geodéta man||märičii (5) 
geofizika geofizik (1) 
geográfia man||tedo (2) 
geográfus man||tedo||mez’ (17) 
geológia geologii (1) 
geológus geolog (1) 
geometria geometrii (1) 
gép mašin (1) 
gépezet mašin (1) 
gépies mehanine (15) 
gépi||fejés mašin||lüpsand (1) 
gép||jármű avto (2), mašin (1) 
gép||kocsi avto (2), mašin (1) 
gép||kocsi||gyár avto||zavod (1) 
gép||kocsi||márka avto||znam (1) 
gép||kocsi||vezető avto||vedäi (5) 
gép||olaj mašin||voi (7) 
gereblye harav (2) 
gereblyéz haravoi|ta (39) 
gerely keihaz (16) 
gerenda balk (1), parz’ (14), 

seraine (15) 
gerenda||híd parz’||sild (1) 
gerinc sel’g||rod (5) 
gerinc||csigolya sel’g||rodan||rosk 

(3) 
gerinctelen (állat) sel’g||rodatoi 

(18) 
germán germanialaine (15) 
géz marl’ (5) 
géz||kötés marl’||sideg (6) 
géz||tampon marl’||tukuine (15) 
giliszta čunz’ (3), heiže (11) 
gimnázium gimnazii (1) 
gipsz gips (1) 

gitár gitar (1) 
gnóm gnom (5) 
gobelin gobelen (1) 
gól met||iškend (1) 
gólya||láb pu||jaugad (1) tsz 
golyva kubu (3) 
gomb nübl’ (8) 
gomba babuk (1), sen’ (9) 
gomb||lyuk läbi||reig (3) 
gombol nüblesta|da (21) 
gombolyag kehrušk (1), kera (1) 
gombolyít kert|ta (28) 
gond hol’ (9) 
gondatlan gagurakaz (16), 

holimatoi (18) 
gondatlanság holimatomuz’ (14) 
gondnok (gyám) holen||pidäi (5) 
gondnokság (gyámság) 

holen||pidänd (1) 
gondol tärt|ta (34) 
gondolat mel’veh (9−) 
gondolkodás meletand (1) 
gondolkodik meleta|da (25), 

meletu|da (23) 
gondos holekaz (16), holev (5), 

tark (1) 
gondosan holevašti, tarkas, 

tarkašti 
gondoskodás holišt (2) 
gondoskodó holekaz (16), holev 

(5)  
gondosság tarkuz’ (14) 
gondoz holdu|da (23), holita|da 

(25) 
gondtalan holetoi (18) 



gondtalanul   52 gyakorlottság
 

gondtalanul holeta 
gond||terhelt holdunu (14) 
Gonosz (főnév) Paha (1) 
gonosz (melléknév) paha (1) 
gonosz||tevő pahan||tegii (1) 
gödör haud (1), kop (5), süvenduz 

(12) 
gőg ülendeluz (12) 
gőgös ülendelii (1) 
gömb šar (3) 
göndör kidžer (5) 
göndörödik kidžerzu|da (23) 
görbe kover (5) 
görbül koverzu|da (23) 
görcs lapoštuz (12) 
gördít aja|da (21) 
gördül aja|da (21) 
görény hor’ (7) 
görget aja|da (21) 
görgő tela (1) 
görnyed värištel|das (26) 
görög grekalaine (15) 
görög||dinnye arbuz (5) 
Görög||ország Grekan||ma (4) 
göröngy tuk (3) 
gőte vezi||šihlik (2) 
gőz kačk (3), löun (3), puru (3) 
gőz||fürdőzik haut|tas (23d) 
gőz||hajó puru||laiv (1) 
gőz||kalapács puru||pal’l’aine (15) 
gőz||mozdony puru||vedim (9) 
gőzöl (párol) puruta|da (25) 
gőzölgés purutuz (12) 
gőzölög puruta|das (25) 
gőz||turbina puru||turbin (1) 

grafikon jono||rivik (2) 
grafikus taideh||pirdai (5) 
gramm gramm (1) 
gránát granat (1) 
gránát||alma granat (1) 
grimasz nirvišk (2) 
grimaszol nirvištel|das (26) 
grízkása manna||pudr (1), man-

na||surin (9m) 
grúz gruzialaine (15) 
Grúzia Gruzia (1) 
guggolás küküižed (15) tsz 
guggoltában küküižil 
guggolva küküižil 
gulya kogo (2) 
gulyás gul’aš (3) 
gumi räzin (1) 
gúny||név närituz||nimi (6) 
gúnyolódik närita|das (25) 
gurít aja|da (21) 
gurul aja|da (21) 
guzsaly kožal (7) 
 

GY 
 
gyakori paks (3) 
gyakoriság paksuz’ (14) 
gyakorlás harjoituz (12), repeticii 

(1) 
gyakorlati praktikaline (15) 
gyakorlatias praktikaline (15) 
gyakorlatlan mahtmatoi (18) 
gyakorlott mahtokaz (16) 
gyakorlottság maht (2) 



gyakorol   53 gyertya
 

gyakorol harjoita|da (25), 
harjoitel|das (26) repetirui|da 
(27) 

gyakrabban paksumba 
gyakran paksus 
gyaláz paganzoit|ta (25) 
gyalog astti, jaugai, jaugan 
gyalog||híd käveluz||sild (1) 
gyaloglás astund (1), käveluz (12) 
gyalogol kävel|ta (26) 
gyalogos (főnév) astui (5), jaugnik 

(1) 
gyalogosan astti, jaugai, jaugan 
gyalogos||híd käveluz||sild (1) 
gyalog||szerrel jaugai, jaugan 
gyám holen||pidäi (5) 
gyámoltalan abuttoi (18) 
gyámság holen||pidänd (1) 
gyanta ruga (1) 
gyapjú lambaz||vill (1), vill (1) 
gyapjú||fonal vill||lang (1) 
gyapjú||mellény vill||paid (1) 
gyapjú||pléd vill||katuz (12) 
gyapjú||szövet vill||kangaz (16−) 
gyapjú||takaró vill||katuz (12) 
gyapjú||zokni vill||noskad (5) tsz 
gyár fabrik (1), zavod (1) 
gyarapodás ližadumine (15), 

ližaduz (12) 
gyarapodik ližadu|da (23) 
gyarapszik ližadu|da (23) 
gyárt teh|ta (26g), tulota|da (25) 
gyártás tulotand (1) 
gyártmány tehmuz (12) 
gyász opal (5) 

gyász||idő opal||aig (1) 
gyászolás opal (5) 
gyász||öltözet opal||sädo (2) 
gyász||ruha opal||sädo (2) 
gyász||viselet opal||sädo (2) 
gyémánt almaz (1) 
gyenge väl’l’ (8) 
gyengéd laskav (1−) 
gyengédség armod (2) tsz 
gyenge||elméjű vähä||meline (15) 
gyenge||elméjűség vähä||meližuz’ 

(14) 
gyengeség (erőtlenség) vällüz’ 

(14) 
gyengülés vällenduz (12) 
gyep normik (2) 
gyeplő ohjased (12) tsz 
gyerek laps’ (9) 
gyerekeskedik lapsesta|da (25) 
gyerek||kor laps’||aig (1), laps’||igä 

(4) 
gyermek laps’ (9) 
gyermek||gondozó lapsen||kacui 

(5) 
gyermek||gyógyász lapsen||lekar’ 

(7), pediatr (1) 
gyermeki lapseline (15) 
gyermek||kor laps’||aig (1), 

laps’||igä (4) 
gyermek||orvos lapsen||lekar’ (7), 

pediatr (1) 
gyermek||tápszer lapsen||söm (8) 
gyermektelen lapsetoi (18) 
gyermeteg lapseline (15) 
gyertya tohuz (12) 



gyertyatartó   54 gyúr
 

gyertya||tartó tohusen||pidim (9) 
gyík šihlik (2) 
gyilkos rikoi (5) 
gyilkosság rikond (1) 
gyógy||fű zel’l’||hein (8) 
gyógy||hatású tervehtai (5) 
gyógyít spravita|da (25), 

tervehtoit|ta (25) 
gyógyítás tervehtoitand (1) 
gyógyíthatatlan tervehtumatoi 

(18) 
gyógyító tervehtai (5) 
gyógy||kezel tervehtoit|ta (25) 
gyógy||kezelés tervehtoitand (1) 
gyógy||mód tervehtoitand||mahtod 

(2) tsz 
gyógy||növény zel’l’||kazvmuz 

(12) 
gyógy||szer zel’l’ (8) 
gyógy||szer||csepp zel’l’||tippud (3) 

tsz 
gyógy||szerészet zel’l’an||tedo (2) 
gyógy||szer||tár aptek (5), 

zel’l’||lauk (1) 
gyógy||szer||tudomány 

zel’l’an||tedo (2) 
gyógyul kazvahtu|da (23), 

spravi|tas (26), spravitoit|tas 
(25), tervehtoit|tas (25) 

gyógyulás tervehzoitamine (15), 
tervehzoituz (12) 

gyom rujo||hein (8) 
gyomlál kütk|ta (25) 
gyomor südäi||koht (3) 
gyomor (állati) pökoi (7) 

gyors hered (1), hotk (6) 
gyorsan heredas, hotkas, hotkašti, 

pigas 
gyorsaság piguz’ (14) 
gyors||hír piga||vest’ (7) 
gyorsít heredoit|ta (25), 

piganzoit|ta (25) 
gyorsítás heredoituz (12) 
gyors||közlemény piga||tegotuz 

(12) 
gyors||vonat piga||pojezd (1) 
gyök jur’ (9) 
gyökér jur’ (9) 
gyökerezés jurdumine (15) 
gyökér||zöldség jur’ (9) 
gyömbér kalgan (1) 
gyömöszöl vanuta|da (25) 
gyöngéd laskav (1−) 
gyöngy hel’m (6) 
gyöngy||sor nabornik (1) 
gyöngy||virág jänišan||korvaine 

(15) 
gyönyörű čoma||kulu (3), käbed 

(1) 
győz vägesta|da (25) 
győzelem vägestuz (12) 
gyufa viri (7) 
gyufa||fej virin||pähut (14) 
gyufás||doboz viri||korobaine (15) 
gyújtás (tevékenység) virituz (12) 
gyújtogatás sütutand (1) 
gyújtó||zsinór virituz||nor (5) 
gyúlékony palai (5) 
gyúr peks|ta (25), sotk|ta (27), 

vanuta|da (25) 



gyúr   55 hajlít
 

gyúr (tésztát) aja|da (21) 
gyűjt kera|ta (34), kogo|ta (34) 
gyűjtemény keradamišt (2), 

kogomuz (12), komplekt (1) 
gyűjtés keradamine (15) 
gyűjtő keradai (5) 
gyülekezés kogodamine (15) 
gyülekezet suim (6) 
gyülekezik kogo|tas (34) 
gyűlés suim (6) 
gyűlésezik suima|ta (34) 
gyümölcs plod (3) 
gyümölcs||íz marmelad (1) 
gyümölcs||lé marj||vezi (14) 
gyümölcsöző plodusine (15), 

satusekaz (16) 
gyümölcs||pép marj||kisel’ (7) 
gyümölcs||tea plod||čai (3) 
gyűrű rengaz (16−), vandeh (9−) 
gyűrű (tornaszer) vandeh (9−) 
gyűrű||gyakorlat vandeh||harjoituz 

(12) 
gyűrűz (madarat) rengasta|da (25) 
gyűrűzés (madár) rengastamine 

(15) 
gyűszű napersnik (1) 
 

H 
 
hab vaht (2)  
hab||oltó||készülék vaht||sambutim 

(9)  
háború voin (5)  
háborúzik vojui|da (27)  

habos vahtokaz (16)  
hab||verő härkin (9m) 
habzik vahtostu|da (23)  
hadakozik vojui|da (27)  
hadd! laske! 
had||erő voin||väged (5) tsz  
hadi armijalaine (15) 
hadi||flotta voin||laivišt (2)  
hadi||titok voin||peituz (12)  
had||sereg armii (1) 
hágcsó pordhad (5) tsz 
hagy (otthagy) jät|ta (25) 
hagyma luk (3) 
hagyomány vero (2)  
haj hibused (12) tsz 
háj lihavuz’ (14), razv (1) 
hájas lihav (5), lihavahk (2), 

razvakaz (16) 
haj||csavaró hibuz||kingitim (9) 
hajdani enzne (19) 
hajít lükki|da (27), lükäi|ta (36), 

rehkai|ta (36), tac|ta (27) 
hajítás lükäiduz (12) 
haj||kefe suga (5) 
hajladozik noik|ta (23)    
hajladozó noikui (5)  
hajlékony novel (5), sitked (1) 
hajlékonyság noveluz’ (14), 

sitkeduz’ (14) 
hajléktalan koditoi (18) 
hajlik koverzu|da (23), kover|tas 

(34), kä|tas (33), lämbu|da (23), 
sido|da (22) 

hajlít koverzoit|ta (25), kover|ta 
(34), kä|ta (33) 



hajlottkorú   56 halraj
 

hajlott||korú ravaz (16) 
Hajnal||csillag (Vénusz) 

Homendez||tähthäine (15) 
hajó laiv (1) 
hajó||flotta laivišt (2) 
hajó||had laivišt (2) 
hajós||inas laiv||prihaine (15) 
hajó||út laiv||matk (1) 
haj||pánt hibuz||vandeh (9−) 
hajsza sabutand (1) 
haj||szárító fen (1) 
hajszol kükse|ta (35) 
hajt (állatot) ohjasta|da (25)  
hajt (kocsit, állatot) aja|da (21) 
hajt (sarjad) idä|da (28) 
hajtás (sarj) idu (3), taimen (9−), 

veza (1)  
hajtó||mű likutim (9) 
haj||viselet sugituz (12) 
hal (főnév) kala (1) 
hal (ige) kol|da (26) 
halad aja|da (21), ast|ta (23), 

män|da (26), sirdel|tas (26−) 
haladás (fejlődés) progress (1) 
haladás (mozgás) sirdänd (1) 
haladéktalan pigaline (15) 
haladó (fejlődő) progressivine 

(15) 
halál surm (5) 
halálos surmaline (15) 
halánték ahavoz (12) 
halász kalanik (1), kalatai (5) 
halászat kalatez (12) 
halász||háló not (5)  
halászik kalata|da (25) 

halaszt pit’kästoit|ta (25) 
halasztódik pidestu|da (23) 
hálátlan kitmatoi (18) 
hálátlanság kitmatomuz’ (14) 
halhatatlan kolmatoi (18) 
halhatatlanság kolmatomuz’ (14) 
halkocsonya kala||latk (5) 
hall kul|da (26), kulišta|da (25), 

kundel|ta (26−) 
hallás kulo (2), kulend (1) 
hallatszik kulu|da (23) 
halleves kala||keitoz (12), 

kala||lem’ (9) 
hallgat (rádiót, előadást)  

kundel|ta (26−) 
hallgatag nepr (7) 
hallgató (személy) kundlii (1) 
hallgatóság kundlii||jouk (3) 
halló! o-l’o-l’o!  
hallózás ol’otez (12)  
hallózik ol’ota|da (25)  
hal||máj kala||maks (2) 
háló verk (2)  
halogat pidestoit|ta (25), 

pit’kästoit|ta (25) 
halogatás pidestund (1) 
halom kego (2), kogo (2), kukkaz 

(16−), käp (7), mätaz (16−), 
rong (3) 

háló||ruha ö||soba (5)  
háló||szoba magaduz||honuz (12)  
halott elämatoi (18) 
hálózat verk (2)  
háló||zsák magaduz||havad (2) 
hal||raj kala||parveh (9) 



halszálka   57 harckocsi
 

hal||szálka kala||rod (5), rod (5) 
hamar pigas 
hamarosan pigai 
hamis vär (5)  
hamisít värenzoit|ta (25)  
hamisítás värenzoituz (12)  
hamisság (zenei) väruz’ (14) 
hámlik kerteht|ta (27) 
hámoz kor|da (27), korita|da (25) 
hámozás korituz (12) 
hamu tuhk (1)  
hamva valaminek tuhk (1)  
háncs ni|n’ (9)  
háncs||kosár robeh (9) 
háncs||kötél nin’||nor (5)  
hanem ka 
hang kulund (1), än’ (9) 
hang||jegy not (5)  
hangos komed (1) 
hangosan komedas, kulheze 
hangosan||beszélő komed||pagižim 

(9) 
hang||sor (zenei) pordhišt (2) 
hang||súly akcent (1), erotand (1), 

paineg (6) 
hang||súlyoz akcentirui|da (27) 
hang||szer vändim (9)  
hang||szigetelés änen||hillenduz 

(12) 
hang||szigetelt änen||pidäi (5)  
hangtalan vaiknaline (15), änetoi 

(18)  
hangtalanság änetomuz’ (14)  
hangtalanul vaiknas, vaiknašti 
hang||tan fonetik (1) 

hang||verseny koncert (1) 
hangzik raik|ta (21g) 
hangya murahaine (15)  
hangya||boly muraž||mät (2)  
hangya||sav muraž||voi (7)  
hánt kor|da (27), korita|da (25) 
hány? äjak? 
hány (névmás) kuverz’ (14) 
hány (rókázik) okse|ta (35)  
hanyag gagurakaz (16), holimatoi 

(18) 
hanyagság holimatomuz’ (14) 
hanyatlás pahenduz (12) 
hanyatlik pahe|ta (31) 
hanyatt-homlok murči-märči, 

pagoho 
hányingere van oksenzoit|ta (25) 
harag pahidund (1) 
haragos rän’ (8) 
haragosan ränäs 
haragszik pahidu|da (23), rändü|da 

(24), verdu|da (23)      
harag||tartó pit’k||tabaine (15) 
haramia bandit (1) 
harang kell (2) 
harangvirág kelloine (15) 
harap hambasta|da (25), 

hambhi|da (27), pur|da (26) 
harapás hambastuz (12), purend 

(1) 
harapófogó naglan||restim (9), 

pihthed (6) tsz  
harapós hambhikaz (16) 
harc tora (5)  
harckocsi tank (1)  



harcmező   58 haszon
 

harcmező tora||pöud (2)  
harcol tora|ta (34) 
haris (madár) rugiž||lind (3), 

tähk||lind (3)  
harkály tik (1)  
harmad koumandez (12) 
harmadik koumanz’ (14) 
harmadszor koumandeks 
hárman koumin 
hármas (érdemjegy) koumik (2) 
harmat kaste (11) 
harmatos kastkekaz (16) 
harminc koume||kümne (6||6) 
harmincadik koumanz’||kümnenz’ 

(14) 
harmonika akkordeon (5), 

garmonj (5) 
három koume (6) 
hároméves koume||voz’ne (19) 
háromhónapos koume||kuine (15) 
háromnapos koume||päiväine (15) 
háromszáz koume||sadad (6||1) 
háromszintes koume||žiruine (15) 
háromszor koumašti 
háromszori koume||kerdaine (15) 
háromszoros koume||kerdaine 

(15) 
háromszög koume||čoganik (1) 
háromszögletű koume||čogaine 

(15) 
hárs(fa) lehmuz (12) 
hársfafőzet lehmuz||lem’ (9) 
hársfasor lehmuz||kujo (2) 
hársfatea lehmuz||lem’ (9) 
hársfavirág lehmuz||änikod (2) tsz 

hársméz lehmuz||mezi (14) 
harsona torv (6)  
harsonázik tor|ta (34)  
hársvirág lehmuz||änikod (2) tsz 
hártya kerteh (9−), sido||nahk (1) 
has pök (2), vac (1) 
hasáb (nyomdai) pachaine (15), 

sarg (1) 
hasad hauge|ta (37k), lohke|ta (31) 
hasadás (eredmény) 

lohkaiduz||sija (5) 
hasadék haugemuz (12), pilu (3) 
hasas puzu||vac (1) 
hasít čap|ta (21), haugoi|da (27), 

lohkai|ta (36) 
hasíték haugoitez (12), 

lohkaiduz||sija (5) 
hasmenés paskanduz (12) 
hasonlatos karthine (15) 
hasonlít kosku|da (23), mugavoi|ta 

(27), nahodi|da (27) 
hasonló karthine (15), mugoine 

(15), vuitte (19) 
hasonlóan valamihez kartte (gen) 

névutó 
használ (alkalmaz) kävuta|da (25), 

kävutoit|ta (25) 
használat (alkalmazás) 

kävutamine (15), kävutand (1), 
kävutoitand (1) 

hasznos azjakaz (16), tarbhaine 
(15)  

hasznos (hasznot hozó) ližakaz 
(16) 

haszon liža (1) 



hasztalanul   59 háziszolga
 

hasztalanul uhtei  
hat (hatással van) painasta|da 

(25), pain|da (21) 
hat (számnév) kuz’ (14) 
hát (testrész) sel’g (8) 
hatalmas ogibal (1) 
hatalom vald (1)  
hátán sel’gäl 
határ röun (5) 
hátára sel’gäle 
határidő mär||aig (1)  
határidőre mär||aigan 
határol röunata|da (25) 
határoz pät|ta (25) 
határozat pätuz (12) 
határozatlan (pontatlan) 

märičematoi (18)  
határőr ma||röunan||varjoičii (1)  
határőrség röun||väged (6) tsz 
határtalan röunatoi (18) 
határterület röun (5) 
hatás likutoituz (12), painastuz 

(12) 
hatásos likutoitai (5) 
hát||gerinc sel’g||rod (5) 
háti||zsák sel’g||šaug (3) 
hatod kudendez (12) 
hatodik kudenz’ (14) 
háton sel’gäl 
hát||ország taga||ma (4) 
hátra sel’gin, tagaze 
hátra||felé sel’gin 
hátra||hagy jät|ta (25), tac|ta (27)  
hátrál tage|tas (35)  
hátrányos ližatoi (18) 

hátsó tagaine (15)  
hátsó||agy sel’g||aivod (2) tsz 
hat||száz kuz’||sadad (14||1) 
hat||szög kuz’||čoganik (1) 
hat||szögletű kuz’||čogaine (15) 
hát||támla sel’g||tugi (6) 
hát||tér taga||ma (4) 
hátulja valaminek taga||ma (4) 
hátulról tagapäi  
hátulsó tagaine (15)  
hatvan kuz’||kümne (14||6) 
hát||véd (sport) kaičii (1) 
hattyú joucen (9−) 
havi joga||kuine (15) 
havi||lap ku||lehtez (12), 

ku||lugend||lehtez (12) 
havonkénti joga||kuine (15) 
ház kodi (7), pert’ (7) 
haza (főnév) kodi||ma (4) 
haza (határozószó) kodihe 
haza||felé kodihe 
haza||fi patriot (1) 
hazai kodi||maine (15) 
házi kodihine (15) 
házi feladat kodi||tego (2) 
háziak kodinikad (1) tsz 
házi||állat kodi||živat (1) 
háziasít kodikoi|ta (39) 
házi||asszony emäg (5) 
házi||asszonykodik emägoi|ta (39) 
házi||cipő kodi||kengäd (8) tsz 
házikó koda (5), pertine (15) 
házi||munka kodi||rad (1) 
házi||munkás kodi||radnik (1) 
házi||szolga kodi||abunik (1) 



hazudik   60 hetven
 

hazudik kelasta|da (25) 
hazudós kelastai (5), kelaz (16−), 

kelhine (15), sidelii (5) 
hazug kelastai (5), kelaz (16−), 

kelhine (15), sidelii (5) 
hazugság kelastuz (12) 
ház||vezetés emägoičend (1) 
hé! hei! 
heg pärmätez (12) 
hegedű skripka (1) 
hegy (domborzat) mägi (6)  
hegy||csúcs mägi||pä (4)  
hegyes (hegye van) nügu (3), 

nügukaz (16), terav (5)  
hegyes||orrú (lábbeli) 

kaid||nenaine (15) 
hegyez nügelzoit|ta (25), nügüta|da 

(25), teravzoit|ta (25)  
hegyező teravzoitim (9)  
hegy||gerinc mägen||sel’g (8) 
hegyi mägekaz (16)  
hegy||mászás mägi||libutez (12)  
hegy||mászó mägehe||libui (5) 
hegy||oldal mägi||paute (11)  
hegy||orom mägi||oc (5) 
hegység mägišt (2)  
héj kor’ (9) 
hej! hei! 
héja habuk (1) 
hektár gektar (1) 
helikopter pörui||lendim (9) 
hely sija (1), taho (2)  
helybeli sijaline (15), taholine 

(15), tägälaine (15) 
helyes (jó) oiged (1−kt)  

helyesel hüväksi|da (27) 
helyesen (jól) oikti 
helyes||írás oiged||kirjutamine (15)  
helyeslés hüväksind (1) 
helyettesít vajehta|da (25)  
helyettesítés vajehtuz (12)  
helyez pan|da (26), teh|ta (26g)  
helyi sijaline (15), taholine (15), 

tägälaine (15) 
hely||név tahon||nimi (6), toponim 

(1)  
hely||rajz topografii (1)  
hely||rajzi topografine (15)  
helyre||állít udišta|da (25)  
helyre||állítás udištamine (15)  
helység||név tahon||nimi (6), 

toponim (1)  
helység||név||tár toponimišt (2) 
helyzet olod (2) tsz, situacii (1) 
hemzseg kudži|ta (39) 
henye lašk (1) 
hepe||hupás ropak (2) 
herél sauvata|da (25) 
hermelin pormoi (7) 
hernyó madoine (15)  
hét (időegység) nedal’ (7)  
hét (számnév) seičeme (6) 
hetedik seičemenz’ (14) 
hetenkénti joga||nedaline (15) 
hétfő ezmärg (6) 
hétfőn ezmärgen 
heti joga||nedaline (15) 
heti||lap nedal’||lehtez (12)  
hét||száz seičeme||sadad (6||1) 
hetven seičeme||kümne (6||6) 



heveder   61 história
 

heveder leg (1), länc (8) 
hever venu|da (23) 
heverés venund (1)  
heves (gyors) čopak (2) 
heves (izzó) hul (5) 
heveskedik rehu|da (23) 
hevít hulduta|da (25), lämbita|da 

(25) 
hézag keskust (1), pilu (3) 
hiába (feleslegesen) hödhüväd, 

uhtei  
hiába||való hödhüvine (15), ližatoi 

(18) 
hiába||valóan hödhüväd 
hiány vajaguz’ (14)  
hiány (folytonossági) keskust (1) 
hiányos vajag (5)  
hiba grähk (8), viga (1) , värhuz’ 

(14) 
hibás grähkine (15), vigakaz (16), 

vigasine (15), vär (5) 
hibás (személy) värnik (1)  
hibásan värin 
hibátlan vigatoi (18)  
hibátlanság vigatomuz’ (14)  
hibázik hairahta|da (25) 
hibáztat värita|da (25)  
híd sild (1) 
hideg kauged (1−kt), vilu (3), 

viluhk (2)  
hideg (főnév) vilu (3)  
hideg||álló vilun||tirpai (5)  
hideg||lelés säru (3) 
hideg||rázás säru (3) 
hideg||rázása van säraidoit|ta (25) 

hideg||tűrő vilun||tirpai (5)  
hideg||vérű kül’m||verine (15) 
híg nozol (5)  
higany artu|t’ (7) 
higiéne puhthan||pido (2) 
higiénia tervhutand (1) 
hígít nozolzoit|ta (25)  
hihetetlen uskmatoi (18)  
hihetetlenség uskmatomuz’ (14)  
hímez poim|da (27), poime|ta (35) 
himlő||helyes ropakoikaz (16) 
himnusz gimn (1) 
hímzés poimetiž (13) 
hímző||keret poimind||kehkruz 

(14) 
hint putkota|da (25) 
hinta čibu (3) 
hinta||ágy čibu||verk (2) 
hintázik čibu|da (23) 
hintáztat čibuta|da (25) 
hipnózis gipnoz (1) 
hipotézis gipotez (1) 
hír tedotuz (12) 
hirdető||tábla tedotuz||laud (1) 
hír||lap aig||lehtez (12), lehtez 

(12), lugend||lehtez (12) 
hír||lap||író aig||lehtez||mez’ (17) 
hír||név tetabuz’ (14)  
hír||szerzés tedištelend (1), 

tedišteluz (12)  
hír||szerző (titkosszolga) tedištelii 

(1)  
hirtelen (határozószó) äkkid 
hirtelen (melléknév) mürk (5) 
história istorii (1) 



hisz   62 holt
 

hisz (ige) usk|ta (22)  
hiszékeny usk||päine (15)  
hit uskond (1)  
hit (vallásos) uskonduz (12) 
hiteles autentine (15) 
hitelesít vahvištoit|ta (25)  
hitelesítés vahvištoituz (12)  
hitetlen uskmatoi (18)  
hitetlenség uskmatomuz’ (14)  
hiú iče||arvoine (15), 

tetabuden||tahtoine (15) 
hiúság iče||arv (2), tetabuden||taht 

(2)  
hiúz il’bez (12) 
hív (szólít) heikai|ta (36), kuc|ta 

(23) 
hívás kucund (1) 
hivatal azj||mehišt (2), kanslii (1) 
hivatalnok azj||mez’ (17) 
hivatalos azjaline (15), oficialine 

(15)  
hivatás elo||rad (2) 
hívnak valakit valahogyan kuc|tas 

(23), nimita|das (25)  
hívó||jel kucund||znam (1) 
hízás sangištuz (12) 
hízelgés libed||kelüz’ (14) 
hízelgő (melléknév) libed||keline (15) 
hízelgően libed||keližikš 
hízik hibju|da (23), külläštu|da 

(23), razvadu|da (23), 
sangištu|da (23) 

hízlal hibjuta|da (25) 
hízott hibjakaz (16), lihav (5), 

lihavahk (2), razvakaz (16) 

hó (csapadék) lumi (9) 
hó (hónap) ku (3) 
hó||akadály lumi||tugi (6) 
hód majag (6)  
hó||deszka lumi||laud (1) 
hódító (erővel) vägestai (5)  
hó||ember lumi||uk (2) 
hó||felhő lumi||pil’v (6) 
hó||förgeteg lumi||torok (1), tuho 

(2)  
hó||fúvás lumi||torok (1), tuho (2)  
hó||golyó lumine (15) 
hogy (kötőszó) miše 
hogy? kut? 
hogyan? kut? 
hóhér surmičii (1) 
hol kus, miš 
hó||lavina lumi||laskm (1) 
Hold Kudmaine (15) 
hold (égitest) kudmaine (15) 
holdas kudmaine (15) 
hold||fény kudma||vauged (1−kt) 
hold||fénynél kudmavauktal 
holdtalan kudmatoi (18) 
hold||világ kudma||vauged (1−kt) 
hold||világnál kudmavauktal 
holland gollandialaine (15) 
Hollandia Gollandia (1) 
holló kroikoi (7) 
holmi kalu (3) 
holnap (főnév) homen (6) 
holnap (határozószó) homen 
holnapi homnine (15) 
holnap||után homnes||jäl’gen 
holt elämatoi (18), kolnu (14) 



holttest   63 hoz
 

holt||test kollii||hibj (1) 
hólyag (anatómia) burak (2) 
hombár purn (3) 
hó||mentes lumetoi (18) 
homlok oc (6)  
homlok||fal oc||sein (8)  
homlokzat oc||sein (8), pertin||oc (6) 
homok lete (11) 
homokos led (2), letkesine (15) 
homokozó (főnév) lete||aidik (2) 
homok||pusztaság lete||tazangišt 

(2) 
homok||sivatag lete||tazangišt (2) 
homok||talaj lete||ma (4) 
homorú lačak (2) 
hon kodi||ma (4) 
hónalj kaimol (2−) 
hónap ku (3) 
honi kodi||maine (15) 
hon||lap kodi||leht||pol’ (9) 
honnan kuspäi, mišpäi 
honnét kuspäi, mišpäi 
honorárium satuz||pauk (6) 
hon||vágy kodi||tusk (1) 
hó||omlás lumi||laskm (1) 
hó||pehely lumi||neičukaine (15) 
hó||pihe lumi||neičukaine (15) 
hord kandiš|ta (26) 
hord (cipel) to|da (2)  
hord (visel) pidä|da (28) 
hordó buč (7) 
horgász ongitai (5)  
horgászás ongitez (12)  
horgász||bot ongi||rag (1), ongi||vic 

(1)  

horgászik ongita|da (25) 
horgász||zsinór ongi||rihm (1), si-

ma (1)  
horgoló||tű sidond||negl (1), 

sido||negl (1) 
horgony jakkar’ (7) 
horizont taivhan||röun (6)  
horkol korai|ta (36) 
horkolás koraiduz (12) 
horog koukuine (15), ong (6) 
hó||rög lumi||tuk (3) 
horror||film varu||kino (2)  
hossz piduz’ (14) 
hosszadalmas pit’kähk (2) 
hosszadalmasan pit’kähkos 
hosszan (határozószó) pit’kha 
hosszan pitte (gen) névutó 
hosszas pit’kähk (2) 
hosszasan pit’kähkos 
hossz||mérték||egység piduz’||mär 

(8) 
hosszú pit’k (8), pit’kähk (2) 
hosszú||hajú pit’k||hibusine (15), 

pit’k||tukaine (15) 
hosszú||idejű pit’k||aigaine (15) 
hosszúkás pit’käč (3) 
hosszúság piduz’ (14) 
hosszúsági kör ma||piduz’||pird (1)  
hosszú||szőrű pit’k||karvaine (15) 
hó||torlasz lumi||tugi (2) 
hova kuna 
hová kuna 
hó||vihar lumi||torok (1), tuho (2)  
hó||virág lumi||änik (2) 
hoz to|da (2)  



hoz   64 húsvétkor
 

hoz (döntést) teh|ta (26g)  
hózentráger štanoiden||pidimed 

(9) tsz 
hozzá||ad liža|ta (34), pan|da (26) 
hozzá||ér kosketa|da (25), kosk|ta 

(26) 
hozzá||értés maht (2), tedo||maht 

(2)   
hozzá||értő tedo||mahtoine (15)  
hozzá||fog augota|da (25), 

käzidu|da (23), tart|ta (23)  
hozzá||járul pan|da (26) 
hozzá||járulás panend (1) 
hozzá||kezd käzidu|da (23) 
hozzá||köt küttesta|da (25) 
hozzá||ragad tartu|da (23)  
hozzá||szokik harje|ta (31) 
hozzá||szoktat harjenzoit|ta (25), 

harjeta|da (25) 
hozzá||tesz liža|ta (34) 
hő läm’ (8), räk (6) 
hő||el||látás lämän||jagamine (15) 
hő||energia läm’||energii (1) 
hő||le||adás lämän||andand (1) 
hölgy naine (15)  
hő||mérséklet temperatur (1)  
hős uroh (2)  
hőség räk (6) 
hős||költemény uroh||runo (2)  
hős||tett urohon||tego (2)  
hős||történet tozi||starin (1)  
hő||szigetelés lämän||pidim (9) 
hő||vezeték lämän||vedo (2) 
hő||vezetés (képesség) 

lämän||sirdänd (1) 

húgy kuzi (6) 
húgy||hólyag kuzi||burak (2) 
huhog hünk|ta (23g) 
hull lange|ta (37k) 
hulla kollii||hibj (1) 
hulladék jändused (12) tsz, lom 

(3), murdod (2) tsz 
hullám ald (2), laineh (9−) 
hullámos aldokaz (16), lainhekaz 

(16), lainhen||vuitte (19) 
hullám||törő lainhen||murendai (5) 
hullámzás aldoituz (12), lainištuz 

(12) 
hullámzik lainištu|da (23) 
hullámzó aldokaz (16), lainhekaz 

(16) 
humánus gumanine (15) 
humor jumor (1) 
humorista jumorist (1) 
humoros jumoristine (15) 
húr jände (11) 
hurrá! ura! 
hús liha (5) 
hús||daráló liha||jauhim (9) 
hús||evő lihan||söi (5) 
hús||kombinát liha||kombinat (1) 
hús||leves lem’ (9), liha||keitoz 

(12), liha||lem’ (9) 
hús||pástétom liha||paštet (1) 
hús||rolád liha||käreg (6) 
hús||saláta liha||salat (1) 
hús||szelet liha||supal (1) 
hús||tekercs liha||käreg (6) 
húsvét äi||päiv (8)  
húsvétkor äipäivän 



húz   65 igaz
 

húz (ruhát) pan|da (26) 
húz (von) vedäta|da (25)  
huzal vanuim (6)  
huzat (borítás) katusen||päline 

(15), päluz (12) 
huza||vona pidestund (1) 
húzódás (izom) mureptuz (12)  
hűl viluga|ta (35)  
hűs (főnév) vilu (3) 
hűs (melléknév) kauged (1−kt), 

raibak (2), rainiž (17), vilu (3), 
viluhk (2) 

hűt vilugoit|ta (25)  
hűtő (motor) vilugzoitim (9)  
hűtő||szekrény jä||škap (1) 
hűtő||üzem kül’m||varažom (5) 
hüvely (növényi) paug (3) 
hüvely (tok) hodr (5) 
hüvelyk||ujj (kézen) peigol (2−) 
hűvös (főnév) vilu (3)  
hűvös (melléknév) kau|ged (1−kt), 

raibak (2), rainiž (17), vilu (3), 
viluhk (2)  

 

I,Í 
 
idáig nechesai, tännasai 
idea mel’veh (9−)  
ideál ideal (1)  
ideális idealine (15)  
ideg nerv (1)  
idegen vaskmaine (15), veraz (16−) 
idegen||vezető kändai (5), 

tundištoitai (5)  

ideges nervakaz (16)  
ideg||sejt nerv||nellik (2)  
ideje paraz 
idejében valaminek aigan (gen) 

névutó 
ide-oda edes||tagas 
idétlen koiverdelii (5), 

koiverdeline (15) 
idétlenkedik koiverdel|das (26) 
idétlenkedő koiverdelii (5), 

koiverdeline (15) 
idéző||jel velg||znamad (1) tsz  
idő (időjárás) sä (4) 
idő (múló) aig (1) 
idő (nyelvtani) aig (1) 
idő||járás sä (4) 
idő||járás||jelentés sä||tedotuz (12) 
idő||jós sän||endustai (5) 
idő||rá||adás liža||aigad (1) tsz  
idős vanh (1)  
idősb vanhemb (5)  
idős||kor vanhuz’ (14) 
idő||szak aig (1) 
idő||számítás aigan||lugend (1) 
időszerű aktualine (15), 

nügüd’||aigaline (15) 
időszerűség aktualižuz (12) 
idő||tartam piduz’ (14)  
idővel aiganke 
ifjabb noremb (5)  
ifjú nor’ (9)  
ifjú||kor nor’||aig (1), noruz’ (14)  
ifjúság (kor) nor’||aig (1), noruz’ (14)  
ifjúság (réteg) norišt (2)  
igaz todesine (15)  



igazán   66 ingujj
 

igazán todeks, todest 
igazgatás administracii (1) 
igazgatási administrativine (15) 
igazgató direktor (1), pä||mez’ (17)  
igazgatóság pä||mehišt (2)  
igazol todišta|da (25) 
igazolás (papíralapú) 

todištuz||bumag (1) 
igazolás (tevékenység) todištuz (12) 
igazság toduz’ (14), tozi (14)  
igazságos tozi||oiged (1−kt) 
igazságosság tozi||oiktuz’ (14)  
igazságtalan oiktuden||vastaine (15) 
igazságtalanul oiktudenvastašti 
ige verb (1)  
igen ka 
igenlő pozitivine (15)  
igény taht (2) 
igényel tahtoi|da (27)  
igénytelen pakičematoi (18)  
ígér toivota|da (25)  
ígéret toivotuz (12)  
így muga, ninga  
íj taug (1)  
ijedtében pöl’gästusiš 
ijedtség hämähtuz (12), pöl’gästuz 

(12)  
ikon jumalaine (15)  
ikra kindred (6) tsz, kudo (2), 

maik (3), möuk (3) 
ikrázik kudo|da (22) 
illat haju (3)  
illatos duhukaz (16) 
illatozik muju|da (23)  
illatozó duhukaz (16) 

illem oikti||pidänd (1)  
illendőség oikti||pidänd (1)  
illeték maksud (3) tsz  
illik (jól megy valamihez) kožu|da 

(23) 
illusztráció kuva (5) 
illusztrál kuvita|da (25) 
illusztrálás kuvituz (12) 
illúzió manituz||kuva (5)  
ilyen mugoi (rendhagyó), ningoine 

(15)  
ima loičend (1)  
imádkozás loičend (1)  
imádkozik loi|ta (39)  
imádság loičend (1)  
íme naku 
import import (1)  
importál importirui|da (27)  
ín jände (11)  
indok sü (4) 
indokolatlan alusetoi (18) 
indokolt alusekaz (16) 
indulás lähtend (1)  
influenza häda (1)  
információ tedod (2) tsz  
informátor tedotai (5)  
ing paid (1)  
inga maihutim (9)  
inga||óra maihutim||časud (3) tsz 
ingat heiluta|da (25)  
ingatag heilui (5)  
ingatlan pä||elo||kalušt (2)  
ingerel kibenzoit|ta (25) 
ingovány bibutez (12), nova (5)  
ing||ujj hijam (5)  



ingyen   67 ismeretség
 

ingyen (határozószó) maksmata, 
maksuta, tändo 

ingyenes maksmatoi (18), 
maksutoi (18)   

injekció pištoz (12)  
innen täspäi 
innentől täspäi 
innét täspäi 
inni||való jom (5), jomine (15)  
inog heilu|da (23)  
intelligens intelligentine (15)  
interjú pagištoituz (12)  
internet internet (1)  
intézet institut (1)  
intézkedés azj||tego (2) 
intrika peit||tegod (2) tsz  
íny igin (2)  
ipar tegeližuz’ (14) 
ipari tegeline (15) 
ír (ige) kirjuta|da (25) 
irányít (igazgat) ohja|ta (35) 
irányít (vezet valamerre) 

ohjasta|da (25) 
irányítás ohjandamine (15), 

ohjanduz (12)  
irány||tű kompas (1) 
írás kirjutamine (15) 
írás||jel kesk||znam (1) 
írás||minta kirjam||ozutuz (12) 
írás||mód kirjutamine (15) 
írás||mű kirjutuz (12) 
írás||tudatlan kirjan||mahtmatoi (18) 
írás||tudatlanság 

kirjan||mahtmatomuz’ (14) 
írás||tudó kirjnik (1) 

irat akt (1), azj||bumag (1), azj||kirj (1) 
irat||dosszié lehtik||hodr (5)  
irat||tár arhiv (1) 
irat||tári arhivine (15) 
irat||táros arhivan||pidäi (5) 
irat||tartó lehtik||hodr (5)  
irgalmaz armahta|da (25) 
irgalom armahtuz (12) 
irigy kadehekaz (16) 
irigykedés kadeh (9) 
irigykedik kadehti|da (27) 
irigység kadeh (9) 
írisz (növény) iris (1)  
irka lehtik (2)  
író kirjailii (1), kirjutai (5) 
író||asztal kirjutuz||stol (1) 
iroda büro (2) 
irodalmár literator (1)  
irodalmi literaturine (15)  
irodalmi nyelv kirjan||kel’ (9) 
irodalom literatur (1)  
irodalom||tudós 

literatur||tedo||mez’ (17) 
irreverzibilis pördutamatoi (18)  
irtás (erdészet) leiktand (1)  
is -ik, -ki, mugažo    
iskola škol (5) 
iskolás (diák) školnik (1) 
iskola||társ škol||sebranik (1) 
ismer te|ta (34), tunt|ta (34) 
ismeret tedo (2)  
ismeretes tetab (5)  
ismeretlen tetabatoi (18), 

tundmatoi (18), tutabatoi (18) 
ismeretség tundištoituz (12)  



ismerkedés   68 jajveszékelés
 

ismerkedés tundištoituz (12)  
ismerős tutab (5)  
ismert tetab (5)  
ismét möst, udes 
ismétel tošt|ta (25)  
ismételten tošti 
ismétlés toštand (1)  
istálló lävä (8), tanaz (16−)  
Isten Jumal (5) 
isten jumal (5)  
isten||félő jumalahine (15)  
isten||hívő jumalahine (15)  
isten||tagadás ateizm (1), 

jumalatomuz’ (14) 
isten||tagadó (főnév) ateist (1), 

jumalatoi (18) 
isten||tagadó (melléknév) ateistine 

(15), jumalatoi (18) 
iszákos (főnév) humalnik (1) 
iszákosság humal||kibu (3) 
iszap muda (5), nima (1), redu (3) 
iszap||áradat redu||vodatez (12) 
iszap||fürdő redu||kül’bend (1) 
iszapos mudakaz (16), nimakaz 

(16), redukaz (16) 
iszik jo|da (22)  
ital jom (5), jomine (15)  
itat jot|ta (25)  
itatós imu||bumag (1)  
itatós||papír imu||bumag (1)  
ítél sudi|da (27) 
ítélet||idő jumalan||sä (4)  
itt naku, sid’, tägä, täl, täs 
itteni tägälaine (15)  
ivadék pisk (3)  

íz magu (3) 
izeg-mozog pirpita|da (25) 
ízes magukaz (16)  
ízesen magukahašti 
ízesít maguta|da (25), magutoit|ta (25) 
ízetlen magutoi (18)  
izgága pirpitušk (5)  
ízlel muja|da (25)  
ízlés magu (3) 
ízléstelen magutoi (18)  
ízléstelenség magutomuz’ (14)  
ízletes magukaz (16)  
izmos lihasekaz (16)  
izom lihaz (12)  
izraelita evrejalaine (15) 
íztelen magutoi (18)  
izület niveleh (9)  
izzad higo|ta (34)  
izzadt higokaz (16)  
izzadtság higo (2)  
izzasztó higostoitai (5)  
izzik pala|da (21)  
izzít hulduta|da (25)  
izzó hul (5), palab (5) 
izzón hulas  
 

J 
 
jajgat kidasta|da (25), voivota|da 

(25)  
jajgatás kidastand (1), voivotuz 

(12)  
jajveszékel kidasta|da (25) 
jajveszékelés kidastand (1) 



január   69 jelentős
 

január vilu||ku (3)  
Japán Japonia (1)  
japán japonialaine (15)  
jár (megy) aja|da (21), ast|ta (23), 

kävu|da (23), män|da (26)       
járás (menés) astund (1) 
járás||mód astund (1) 
járat ajeluz (12) 
járda trotuar (1)  
járkál käveleht|ta (25) 
járkálás kävelend (1) 
jár||mű||vezető ajai (5) 
járóka manež (6)  
járvány kert||läžund (1) 
jáspis jašm (1)  
játék (szer) bobaine (15), vänd (2)  
játék (tevékenység) vänd (2), 

vändand (1) 
játékos vändai (5)  
játék||szer bobaine (15), vänd (2)  
játszás vänd (2), vändand (1) 
játszik vä|ta (35)  
java valakinek hüvä (8) 
java||része valaminek hüvä (8) 
javasol tari|ta (39)  
javít kohe|ta (35), paremboi|ta (39) 
javítás kohenduz (12), 

paremboituz (12) 
jávor||szarvas hir|b’ (6)  
javul parembzoit|ta (25), 

parembzu|da (23)  
javulás parembuz (12)  
jég jä (4)  
jég esik ragišta|da (25) 
jég||csákány jä||puraz (16−) 

jegenye||fenyő piht (1)  
jeges jädunu (14), jäine (15)  
jég||eső rag|iž (17) 
jég||hegy jä||mägi (6)  
jég||korong jä||mäč (3)  
jég||mentes jädumatoi (18)  
jég||pálya jä||tandreh (9)  
jég||szekrény jä||škap (1)  
jég||tábla jä||lautik (2)  
jég||táncos jä||štargnik (1)  
jég||tömb jä||lautik (2)  
jég||verés rag|iž (17) 
jegy (biléta) bilet (1) 
jegy||pénztár bilet||kass (1) 
jegyzék lugetiž (13) 
jegyzet lühendez (12)   
jegyzetel lühenzoit|ta (25)  
jegyzet||füzet mušt||lehtik (2)  
jegyzet||lap lühünik (1)  
jegyző||könyv protokol (1) 
jel znam (1) 
jel (nyelvtan) tunduz (12)  
jel||adó||készülék 

znaman||andand||ladeh (9) 
jelenés (látomás) nägudez (12)  
jelenleg nügüaigan, nügüd’ 
jelenlegi nügüd’läine (15)  
jelen||lét olend (1)  
jelen||lévő olii (1)  
jelent znamoi|ta (39) 
jelentékeny znamasine (15) 
jelentéktelen vähäine (15)  
jelentés (beszámoló) ezituz (12) 
jelentése valaminek znamoičend (1) 
jelentős znamasine (15) 



jelez   70 jótékony
 

jelez znamoi|ta (39) 
jel||kép znam (1) 
jel||képez znamoi|ta (39) 
jelleg lad (3)  
jellegzetes iče||vuitte (19)  
jellem taba (1)  
jellemtelen tabatoi (18)  
jellemtelenség tabatomuz’ (14)  
jel||nyelv käzi||pagin (1) 
jel||szó peit||sana (1) 
jelzés znam (1) 
jelzet znam (1) 
jelző (nyelvtan) atribut (5) 
jó (főnév) hüvüz’ (14)  
jó (melléknév) hüvä (8)  
jó||akarat hüvän||tahtoimatomuz’ 

(14)  
jó||akaratú hüvän||tahtoine (15) 
jobb (jó középfoka) paremb 
jobb (oldal) oiged (1−kt)  
jobbágy||paraszt ma||orj (5) 
jobbágy||parasztság ma||orjuz’ 

(14)  
jobban paremba 
jobbít paremboi|ta (39)  
jobbítás paremboituz (12)  
jobbra oiktale 
jobbról oiktalpäi 
jobbul parembzoit|ta (25), 

parembzu|da (23) 
jobbulás parembuz (12) 
jód jod (1)  
jog oiktuz’ (14)  
joga valakinek valamihez oiktuz’ 

(14)  

jogász jurist (1), oiktuden||tundii 
(1) 

jog||fosztott oiktudetoi (18)  
jog||fosztottság oiktudetomuz’ (14)  
jogi juridine (15)  
jogos oiged (1−kt)  
jog||rend oiktuz’||järgenduz (12)  
jog||szerűség oiktuz’ (14)  
jogtalan oiktudetoi (18)  
jogtalanság oiktudetomuz’ (14)  
jog||tanácsos oiktuz’||nevoi (5)  
jog||tudomány oiktuz’||tedo (2) 
jó hírnév reputacii (1) 
jó||hiszemű usk||päine (15)  
jó||indulatú hüvän||tahtoine (15) 
jó||ízlésű hüvän||maguine (15)  
jó||ízű hüvän||maguine (15)  
jó||kedvű ilokaz (16) 
jól hüvin, oikti 
jó||lelkű hüvä||südäimeline (15)  
jó||lelkűség hüvä||südäimeližuz’ 

(14) 
jó||lét elo (2), hüvä (8)  
jól||lakott külläine (15) 
jó||módú elokaz (16) 
jós arboi (5) 
jóság hüvüz’ (14)  
jóslás arboind (1) 
jósol arboi|da (27) 
jó||sors oza (1)  
jószág (vagyon) hüvüz’ (14)  
jó szándék hüvän||tahtoimatomuz’ 

(14)  
jószándékú hüvän||tahtoine (15) 
jótékony hüvän||tegii (1) 



jótékonykodás   71 kamat
 

jótékonykodás hüvän||tegeluz (12)  
jótékonysági hüvän||tegii (1) 
jó||tett hüvän||tego (2)  
jó||tevő hüvän||tegii (1) 
jóvá||hagy hüväksi|da (27)  
jóvá||hagyás hüväksind (1)  
jóval (nagyobb fokban valami-

lyen) äjal 
jön tul|da (26)  
jövedelem raha||tulo (2) 
jövedelmi raha||tuloine (15) 
jövendő tulii (1)  
jövendő||mondás arboind (1) 
jövendő||mondó arboi (5) 
jövendőt mond arboi|da (27) 
jövő tulii (1)  
jubiláns jubilei||mez’ (17)  
jubileum jubilei (1)  
juh lambaz (16−) 
juhar||fa vahtar’ (8)  
juhar||levél vahtar’||lehtez (12)  
juhász lambhiden||paimen (9−) 
juhász||kutya paimen||koir (5) 
juh||nyáj lambaz||kogo (2)  
július hein||ku (3) 
június keza||ku (3) 
juss oiktuz’ (14)  
jut valahova put|ta (23), sa|das 

(24) 
jutalmaz (pénzbeli) pauk||lahjoi|ta 

(39)  
jutalmazás (pénzbeli) 

pauk||lahjoičend (1)  
jutalom (pénzbeli) lahj (1), 

pauk||lahj (1) 

K 
 
kabát pal’t (2)  
kacat ruzud (3) tsz  
kacérkodik vändeskel|da (26)  
kacsa sorz (5)  
kacsint pičkuta|da (25), ripita|da 

(25)  
kacsintás pičkutez (12) 
kád astii (1), lač (3) 
kádár astinik (1), bučnik (1) 
kajszi||barack abrikos (5)  
kakas kukoi (7)  
kakas||ülő ö||pu (3)   
kaktusz kaktus (5)  
kakukk kägi (6)  
kakukkol kukku|da (23)  
kaland avant’ur (5)  
kalandor avant’urist (1)  
kalapács pal’l’aine (15)  
kalász tähk (5)  
kalauz (vezető) talutai (5)  
kalauzol taluta|da (25)  
kalendárium kalendar’ (7)  
Kalevala Kalevala (1)  
kalitka raud||peza (1)  
kalkulátor lugim (9)  
kalóz meri||razbainik (1)  
kályha päč (8)  
kalyiba pert’||karkuine (15)   
kamara (parlament) vald||honuz 

(12)  
kamasz vajehtuz||igäine (15)  
kamat procent (1)  



kamatmentes   72 karélul
 

kamat||mentes procentatoi (18) 
kamera kamer (1)  
kamilla||virág haragaine (15)  
kamionos edah||ajai (5)  
kamion||sofőr edah||ajai (5)  
kamra aitaine (15)  
kanál luzik (1)  
kanalaz särp|ta (25b)  
kanász siganik (1)  
kancsal vär||sil’mäine (15)  
kancsó nökač (3)  
kandalló kamin||päč (7)  
kan||disznó iža||siga (1)  
kandúr iža||kaži (7)  
kan||kutya iža||koir (5)  
kanóc virituz||nor (5)  
kantár länc (8), suičed (6) tsz 
kantár||szár talutim||nor (5)  
kantele (hangszer) kantele (6)  
kanyar koveruz’ (14) 
kanyargó kover (5)  
kanyargós kover (5)  
kanyaró ruskič (3)  
kanyarodik koverzu|da (23), kä|ta 

(33)   
kanyarog koveroi|ta (39), 

koverzu|da (23) 
kanyarulat koveruz’ (14)  
káosz haos (1) 
kapa kokš (3)  
kaparászik kurusta|da (25)  
kapaszkodik pidä|das (28)  
kapca hatar (1−)  
kapirgál kurusta|da (25)  
kapitalista kapitalistine (15)  

kapkodás kobu (3)  
kapocs kingitim (9), lap (1), 

plikkutim (9), putuz (12)  
kápolna časoun’ (5)  
kapor ukrop (5)  
káposzta kapust (1)  
káposzta||fej kapust||kera (1)  
káposzta||föld kapust||pöud (2)  
káposzta||lepke kapust||lipikaine 

(15)  
káposzta||levél kapust||lehtez (12) 
káposzta||torzsa kapust||luč (3)  
káprázat točind (1)   
kápráztat  sogenzoit|ta (25)  
kápráztató sogenzoitai (5) 
kaptár mezjaiž||koda (5)  
kapu verai (5)  
kapu||retesz verai||lukkol (2−)  
kapus (sport) verainik (1)  
kapu||zár verai||lukkol (2−)  
kapzsi ažlak (2)  
kapzsiság ažlakuz’ (14)  
kapzsiskodik ažlakoi|ta (39)  
kár ližan||kadotuz (12), pahuz’ 

(14)   
kar (kórus) hor (5)  
karácsony Raštvad (1) tsz, 

Sündum (5)   
karakter taba (1)  
karcol küns|ta (27z), küns|tä (27z)   
karcsú kapos (5)  
kard rikond||veič (9)  
karél  karjalaine (15)  
Karélia Karjala (1)  
karélul karjalaks 



karfa   73 kékszemű
 

kar||fa kaič||pud (3) tsz, käzi||pud 
(3) tsz  

karika rengaz (16−), ümbrusut 
(14)   

karikatúra nagr||kuva (5)  
kar||kötő käzi||rengaz (16−)  
karmol küns|ta (27z), küns|tä (27z)   
karó arz’ (14), kavi (6), seibaz 

(16−) 
károg  kronk|ta (25g)  
károgás krongand (1)  
karom künz’ (14)  
kar||óra käzi||časud (3) tsz  
károsodik travi|das (27)  
karos||szék lebu||ištim (9)  
kar||perec käzi||rengaz (16−)  
kártékony paha (1)  
kártya kart (1)  
kar||vezető horan||ohjandai (5)  
kása pudr (2), surin (5m)   
kassza kass (1)  
kasza vikateh (9)  
kaszál  nit|ta (28)  
kaszálás nitänd (1)  
kaszáló (rét) hein||nit (3), nit (3) 
kasztrál sauvata|da (25)  
katica(bogár) jumalan||lehmäine 

(15)  
katlan katil’ (1−)  
katona saldat (1)  
katona||tiszt oficer (1)  
kátrány jogot’ (7−kt), terv (1)  
kátrányos tervakaz (16)  
kavarodás segoituz (12)  
kávé kofe (4)  

kávé||daráló kofen||jauhim (9)  
kávé||főző kofen||keitim (9)  
kávé||ház kafe (4)  
kávés||csésze kofe||čaškaine (15)  
kávés||készlet kofe||astjad (1) tsz  
kávé||zacc kofe||raba (1)  
kazal sat (2)  
kazetta kasset (1)  
kebel povi (6), šižal (8) 
kecsege osetr (5)  
kecske koza (5)  
kecske||nyáj koza||kogo (2)  
kedd tožnarg (6)  
kedden tožnargen 
kedv  mel’ (9) 
kedvel navedi|da (27)  
kedvelt armaz (16−)  
kedvenc armaz (16−) 
kedves armaz (16−), izo (2), kalliž 

(17), sula (5)     
kedvesen armhas, armhašti 
kedvező  pozitivine (15)     
kedvezőtlen kožumatoi (18)  
kefe harj (1)  
kegyelem armahtuz (12)  
kegyelmez armahta|da (21)  
kegyetlen armahtamatoi (18)  
kegyetlenül armahtuseta 
kehely mal’l’ (1)  
kék sinine (15)  
kékell siništu|da (23)  
kékes||fehér sini||vauvaz (16−)  
kéklik siništu|da (23)  
keksz keksad (1) tsz  
kék||szemű sini||sil’mäine (15)  



kékül   74 képzetlen
 

kékül siništu|da (23)  
kel (megduzzad) aja|da (21)  
kelepce parang (2), püdai (5), rida 

(1)     
kelés (duzzanat) ajatiž (13), paiže 

(11), vatišk||paiže (11) 
kelet (égtáj) päiv||nouzm (5)  
keleti päiv||nouzm||poline (15)  
keletkezés sündund (1)  
keletkezik libu|da (23), sündu|da 

(23), teh|tas (26g)  
kell pidab, tarbiž  
kellő tarbhaine (15) 
kelt (benyomást) jät|ta (25)  
kelt (ébreszt) heraštoit|ta (25)  
kelte valaminek nouzm (5)  
keltés (létrehozás) libutand (1)  
keltezés päiv||mär (5) 
kemence  kamin||päč (7), päč (7)  
kemény kovakaz (16), ninev (5) 
kémény savu||turu (3), truba (1)   
keményít  krahmali|da (27)  
keményítő kartohk||jauh (2)  
keménység kovuz’ (14), ninevuz’ 

(14)   
kémia himii (1)  
kémiai himine (15)  
kén rik (7)  
ken  voi|ta (32)  
kender lin (1)  
kender||kóc lin||kabe (11)  
kendő paik (1)  
kenguru kenguru (3) 
kenőcs past (1), segoituz (12), 

voiže (11) 

kenyér leib (8)  
kenyér||bolt leib||lauk (1)  
kenyeres||kosár leib||stauc (1)  
kenyér||héj leib||korišk (2)  
kenyér||kosár leib||stauc (1)  
kenyér||morzsa leib||muru (3) 
kenyér||sütöde leib||paštam (2), 

leibän||paštam (2)   
kenyér||szelet leib||supal (1)  
kenyér||tartó leib||kaičim (9) 
kenyér||üzlet leib||lauk (1)  
kenyér||vég leib||korišk (2)  
kényeztet droc|ta (27), lastita|da 

(25) 
kényeztetés armod (2) tsz 
kényszerít käsk|ta (26)  
kényszerű käskmaline (15)  
kép kuva (5) 
képes kuvaline (15)  
képes valamire voi|da (27)  
képes||újság kuva||lehtez (12)  
képez ope|ta (35)  
képez (nyelvtan) sau|da (38)  
kép||galéria kuva||galerei (1) 
kép||kocka kadr (1)  
képlet formul (1)  
képletes kuvaline (15)  
képszerű kuvaline (15)  
képtelen absurdine (15)  
kép||viselő ezitai (5) 
képzel kuvitel|da (26)  
képzelet mel’||kuviteluz (12)  
képzés openduz (12) 
képzés (nyelvtan) sauvond (1)  
képzetlen opendamatoi (18)  



képzetlenség   75 keret
 

képzetlenség opendamatomuz’ 
(14) 

képzettség erudicii (1)  
képződik libu|da (23), teh|tas 

(26g)  
képződmény libutez (12)  
kér paki|ta (39)  
kérdés küzund (1)  
kérdez küzu|da (23)  
kérdő||ív küzund||leht (6)  
kérdő||jel küzund||znam (1) 
kérdő||mondat küzund||sanund (1)  
kérdő||szerkezet 

küzund||konstrukcii (1)  
kéreg kor’ (9)  
kéreget  paki|ta (39)  
kéregető pakičaine (15)  
kerek kehker (5)  
kerék kezr (1)  
kerek (számban) kehker (5)  
kerék||abroncs kezran||päluine 

(15)  
kerekezik aj|ada (21)  
kerekít kehkerzoit|ta (25)  
kerék||pár velo||kezr (1)  
kerék||pár||sport velo||kezr||sport (1)  
kerék||pár||verseny 

velo||kezr||voibud (3) tsz  
kérelem pakičuz (12)  
kérés pakičuz (12)  
keres (fizetést kap) sa|da (24)  
kereset||ki||egészítés liža||pauk (1) 
kereskedelmi kommertine (15)  
kereskedő kommersant (1)  
kereszt rist (1)  

kereszt||anya risti||mam (1) 
kereszt||apa rist||iža (1) 
keresztbe poikheze, poikpoli, 

ristati, risthaze 
keresztbe rak ristata|da (25)  
keresztbe valamin poikheze (part) 

elöljárószó, poikpoli (ines) elöl-
járószó 

keresztben poikheze, poikpoli, 
ristati, risthaze 

keresztben valamin poikheze 
(part) elöljárószó, poikpoli 
(ines) elöljárószó 

kereszt||csont rist||lu (3)  
keresztel valata|da (25)  
keresztelés valatuz (12)  
keresztelkedik valata|das (25)  
keresztelő (esemény) valatused 

(12) tsz 
keresztet vet rist|täs (28)  
keresztez ristata|da (25)  
kereszteződés rist||te (4) 
kereszt||irányú poikpoline (15)  
kereszt||léc poikuz (12)  
kereszt||név ezi||nimi (6)  
kereszt||rejtvény sana||ristik (2)  
kereszt||tűz rist||lämoi (7)  
keresztül kal’t (gen) névutó, läbi 

(ines) elöljárószó, läbi (gen) 
névutó 

keresztül (határozószó) läbi 
keresztül||hatol tunk|tas (26g)  
keresztül||megy (átesik valamin) 

läbita|da (25)  
keret rama (1)  



keretez   76 kétszer
 

keretez ramka|ta (34)  
kerevet divan (1) 
kering  kehkeroi|ta (39), kehker|ta (34)   
keringés kehkerduz (12)  
keringő val’s (1)  
kerítés aid (1)  
kert sad (3)  
kertész sadun||holitai (5) 
kerub heruvim (1)  
kerül valahová put|ta (23)   
kerül valamennyibe maks|ta (21)  
kerület rajon (1) 
kerülő||út ümbärduz||te (4)  
kés veič (9)  
kései möhäine (15), möhäline (15)  
kesernyés karged (1−kt)  
keserű karged (1−kt)  
keserűség (érzelem) karktuz’ (14)  
keserves karged (1−kt)  
késés möhästuz (12)  
késik jä|da (24)  
keskeny kaid (1) 
késleltet pidenzoit|ta (25) 
késő(i)  möhäine (15), möhäline 

(15)  
később möhemba 
későn möhä 
kész vaumiž (17)  
kész||fizetés käzi||maks (3)  
készít (csinál) sä|ta (32), teh|ta 

(26g), vaumišta|da (25) 
készítés tegend (1), vaumištand (1)   
készítmény tehmuz (12)  
készlet kogomuz (12), komplekt 

(1), vara (1) 

készség maht (2)  
kesztyű kindaz (16−), sormikod 

(2) tsz   
készül (gyártódik) sä|tas (32)  
készülék ladeh (9)  
készülődés vaumičused (12) tsz  
két kaks’ (20)  
két||ágyas kaks’||sijaline (15)  
kételkedés kahtelduz (12)  
kételkedik kahtel|das (34)  
két||éltű (állat) ma||vezi||eläi (5)  
kétely kahtelduz (12)  
két||értelmű kaks’||meline (15)  
két||éves kaks’||voz’ne (19)  
két||felé kaks’haz 
kétkedik kahtel|das (34)  
két||kerekű kaks’||kezraine (15)  
két||napos kaks’||päiväine (15)  
két||nyelvű kaks’||keline (15)  
két||oldalas (kétoldalú) 

kaks’||poline (15)  
két||oldali kaks’||poline (15), 

molembiden||poline (15) 
két||oldalú kaks’||poline (15), 

molembiden||poline (15)   
kétség kahtelduz (12)  
kétség||kívüli tetpaine (15)  
kétségtelen tetpaine (15) 
kétségtelenül tetpas 
két||szárnyú (nyílászáró) 

kaks’||poline (15) 
két||száz kaks’||sadad (20||1) 
két||századik kahtenz’||sadanz’ 

(14||14)  
kétszer kahted, kahtišti 



kétszeres   77 kiadó
 

kétszeres kahte||vuitte (19), 
kaks’||kerdaine (15) 

kétszeresen kahte||vuiččikš 
két||szintes kaks’||žiruine (15)  
két||szólamú kaks’||änine (15)  
ketté kaks’haz 
ketten kahten 
kettes (osztályzat) kaksik (2)  
kettesben kahten 
kettő kaks’ (20)  
kettőbe kaks’haz 
kettős||hangzó diftong (5)  
kettő||száz  kaks’||sadad (20||1)  
kettő||századik kahtenz’||sadanz’ 

(14||14)  
kettőször kahted, kahtišti 
kettőzött kahte||vuitte (19), 

kaks’||kerdaine (15) 
ketyegés tikituz (12)  
kéve snap (3), tuk (3) 
kever häme|ta (35), segoita|da (25)            
keveredik valahová put|ta (23)  
keverék segoitamine (15), 

segoituz (12)   
kevés vähä 
kevesebb vähemba 
kéz  käzi (14)  
kézbesít to|da (22)  
kézbesítve käzi||möhkin  
kezd augota|da (25), käzidu|da 

(23), zavodi|da (27)    
kezdeményező zavodii (1) 
kezdés augotiž (13)  
kezdet augotiž (13), zavodind (1)   
kezdetben ezmäi  

kezdő  zavodii (1) 
kezdődik augota|das (25), 

zavodi|das (27)   
keze||ügyében lähe||käden  
kéz||fej käzi||tera (1)  
kéz||fogó käzi||išk (3)  
kézi||fék käzi||azotim (9) 
kézi||kocsi kezr||vedim (9)  
kézi||labda käzi||mäč (3)  
kézi||labdázó (sportoló) 

käzi||mäč||vändai (5)  
kézi||munka käzi||tö (4)  
kézi||munkázás käzi||tö (4)  
kéz||írás käzi||kirjutuz (12)  
kéz||irat käzi||kirjutuz (12)  
kéz||kenőcs käzi||voiže (11)  
kéz||krém käzi||voiže (11)  
kéz||mozdulat käzi||likund (1)  
kéznél ala||käden, lähe||käden   
kéz||törlő käzi||paik (1)  
kéz||ujj sorm (6)  
ki (mely személy) ken (rendhagyó)  
ki (szabadba) irdale, ird||polele, 

poiš  
kiabál heikahta|da (25), kerusta|da 

(25) 
kiabálás kida (1)  
kiabáló kidakaz (16)  
ki||ábrándulás mel’||viluganduz (12)  
ki||ad (könyvet) pain|da (21), 

päst|ta (25)  
ki||adás (pénzügyi) pidod (2) tsz, 

rahan||pido (2)   
ki||adja magát valaminek heit|tas (28)  
ki||adó (könyvkiadó) painai (5)  



kiadósan   78 kifejezi magát 
 

ki||adósan külläks 
ki||adó||társaság painišt (2)  
ki||adó||vállalat painišt (2)  
ki||áll (kiszögell) išk|tas (25) 
ki||áll valamit päzu|da (23)  
ki||állít (bemutat) ozuta|da (25), 

ozutel|da (26)  
ki||állítás (bemutató) ozuteluz (12)  
ki||állítás (sport) čuradand (1) 
ki||állító||terem ozuteluz||zal (1)  
ki||alszik sambu|da (23)  
kiált  kirk|ta (23g)   
kiáltás kida (1) 
kiáltozó kidakaz (16)  
ki||alvás sambund (1)  
ki||áradás laskm (1)  
ki||ás kai|da (38)  
ki||ásás kaivand (1)  
ki||bír kant|ta (21d), päzu|da (23), 

tirp|ta (21)    
ki||bomlik lebdu|da (23)  
ki||bont levita|da (25), riškota|da 

(25), ruš|ta (27) 
ki||bontakozik lebdu|da (23)  
ki||csavar puzer|ta (34)  
ki||csépel tap|ta (21)  
ki||cserél vajehta|da (25)  
ki||cserélődik vajehta|das (25)  
kicsi pen’ (9) 
ki||csírázik idä|da (28), puge|tas 

(26)   
kicsoda ken (rendhagyó)  
ki||csorbít aja|da (21), tül’ctuta|da 

(25) 
ki||csorbul tül’ctu|da (23)  

ki||derít tedišta|da (25) 
ki||deríthetetlen tedištamatoi (18)  
ki||derül (az ég) kajostu|da (23)  
ki||derül (nyilvánosságra kerül) 

sel’genzoit|tas (25) 
ki||díszít čomita|da (25), 

čomitel|da (26)  
ki||dob ču|ta (32) 
ki||domborít pöngöta|da (25)  
ki||dülleszt pöngöta|da (25)  
kié kenen 
ki||egészít liža|ta (34) 
ki||egészítés liža (1), ližaduz (12) 
ki||egyenesedik oige|tas (35)  
ki||egyenesít oige|ta (35)  
ki||egyenget oige|ta (35)  
ki||egyenlít kohtai|ta (36)  
ki||ejtés änetuz (12)  
ki||elemez analizirui|da (27) 
ki||élezett terav (5)  
ki||emel  ülenzoit|ta (25)   
ki||emelés erotand (1), ülenzoituz 

(12) 
ki||emelkedik ülene|da (26) 
ki||enged päst|ta (25)  
ki||esik kirbo|ta (31), lipsahta|da 

(25), paku|da (23)     
ki||facsar puzer|ta (34) 
ki||fárad surdu|da (23), väzu|da 

(23)   
ki||fáraszt väzutoit|ta (25)  
ki||fehérít vaugištoit|ta (25)  
ki||fejezés virkeh (9)  
ki||fejezhetetlen sanumatoi (18)  
ki||fejezi magát sanu|da (23)  



kifejleszt   79 kikukkant 
 

ki||fejleszt kehitoit|ta (25) 
ki||fejt (részletez) kehitoit|ta (25) 
ki||felé irdale, ird||polele, poiš  
ki||fest  mujuta|da (25)  
ki||fésül harja|ta (21), sabi|ta (39)  
ki||ficamít mučkai|ta (36) 
ki||ficamodás mučkaiduz (12)  
ki||fizet maks|ta (21)  
ki||fizetés maksmine (15)  
ki||fog (halat) pü|ta (4d), sa|da 

(24), sališta|da (25) 
ki||fogyhatatlan lopmatoi (18)  
ki||folyik läht|ta (40) 
ki||fröcsköl läikäi|ta (36)  
ki||fröcskölődik läikäi|tas (36)  
ki||fújja az orrát purs|ta (23z)  
ki||függeszt riputa|da (25)  
ki||fürkész nühai|ta (36) 
ki||gombol avai|ta (36)  
ki||gőzölgés purutuz (12)  
kígyó gad (1), kü (4), mado (2)   
ki||gyomlál kütk|ta (26)  
kígyózik vitlikoi|ta (39)  
ki||gyújt virita|da (25)  
ki||gyullad (lángol) süttu|da (23)   
ki||hajít ču|ta (32)  
ki||hajt (állatot) aj|ada (21)  
ki||hajt (növény) idä|da (28), 

puge|tas (26)   
ki||hal kol|da (25)  
ki||halás koletamine (15)  
ki||hallgat  küzel|ta (26)  
ki||hallgatás küzelend (1), küzeluz (12)   
ki||hegyez nügelzoit|ta (25), 

nügüta|da (25), teravzoit|ta (25)  

ki||hegyezett nügukaz (16)  
ki||herél sauvata|da (25)  
ki||hímez poim|da (27)  
ki||hív kuc|ta (23)  
ki||hull(ik) kirbo|ta (31), 

lipsahta|da (25), paku|da (23) 
ki||huny sambu|da (23)  
ki||húz heit|ta (28), nütk|ta (27), 

nütkäi|ta (36), tembai|ta (36)    
ki||hűl viluga|ta (35)  
ki||hűt vilugoit|ta (25)  
ki||ír (orvos) päst|ta (25)  
ki||ír valamit valahová kirjuta|da 

(25)  
ki||irt kasar|ta (34)  
ki||járat lähtend (1), päzund (1)   
ki||javít  kohe|ta (35)  
ki||javítás kohenduz (12) 
ki||jut päzu|da (23)  
ki||jutás lähtend (1), päzund (1)   
ki||kanalaz särp|ta (25b)  
ki||kapcsol sauba|ta (37p)  
ki||kel (fióka) hauduta|das (25)  
ki||kelt hauduta|da (25)  
ki||keményít krahmali|da (27)  
ki||kérdez küzel|ta (26)  
ki||kérdezés küzeluz (12)   
ki||kerget küks|ta (26) 
ki||készít  teh|ta (26g)  
ki||készítés tegend (1)  
ki||keveredik päzu|da (23) 
ki||költ hauduta|da (25)  
ki||köt (hajó) valdmoi|ta (39)  
ki||kötő valdmad (1) tsz  
ki||kukkant kukita|da (25)  



kikukucskál   80 kipirul 
 

ki||kukucskál kukita|da (25)  
ki||küld  čura|ta (34)  
ki||küld (hivatalból) oige|ta (34)  
ki||küldetés oigenduz (12)  
ki||látszik nägu|da (23)  
kilenc ühesa (5)  
kilencedik ühesanz’ (14)  
kilenc||éves ühesa||voz’ne (19)  
kilencven ühesa||kümne (5||6) 
kilenc||száz ühesa||sadad (5||1) 
kilenc||századik ühesanz’||sadanz’ 

(14||14)  
kilenc||százas ühesanz’||sadanz’ 

(14||14)  
ki||lép läht|ta (40)  
ki||les kukita|da (25)  
kilincs kägä (8), pang (1)  
kiló kilo (2)  
kilogramm kilo (2)  
ki||lök tunk|ta (26g)  
ki||marad jä|da (24)  
ki||mázol mujuta|da (25)  
ki||megy läht|ta (40)  
kíméletlen armahtamatoi (18)  
kíméletlenül armahtuseta 
ki||menetel lähtend (1)  
ki||mer amun|ta (34)  
ki||mereszt paukota|da (25)  
ki||meríthetetlen lopmatoi (18)  
ki||meszel  vaugištoit|ta (25)  
ki||meszelés vaugištoitand (1)  
ki||mondhatatlan sanumatoi (18)  
ki||mos pes|ta (26z)  
ki||mutat ozuta|da (25)  
kín mok (5)  

ki||nevet nagr|da (21)  
ki||nevez pan|da (26)  
ki||nevezés panend (1)  
ki||nézet nägo (2) 
kínlódás mokičuz (12)  
kínlódik moki|tas (39)  
kinn irdal 
kínoz moki|ta (39)  
kint  irdal 
kinti čurahine (15), irdaline (15)  
kintre irdale, ird||polele 
kintről irdalpäi 
kínzás mokičuz (12)  
ki||nyal nol|da (26)  
ki||nyilatkoztat deklarirui|da (27)  
ki||nyílik avai|tas (36)  
ki||nyit avai|ta (36)  
ki||nyitás avaiduz (12)  
ki||nyom sur|da (38)  
ki||nyomtat pain|da (21) 
ki||old ruš|ta (27)   
ki||olt sambuta|da (25)  
ki||oltás sambutand (1)  
ki||olvad sula|da (25)  
ki||oszt jaga|da (21)  
ki||ömlés laskm (1) 
ki||ömlik viškai|tas (36), vouk|tas 

(26g)   
ki||önt (kitölt) vala|da (21), 

viškai|ta (36), vouk|ta (26g)  
ki||párolgás purutuz (12)  
ki||paszíroz sur|da (38)  
ki||piheni magát lebai|tas (36)  
ki||pirul ruskištu|da (23), ruskne|da 

(26) 
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ki||pottyan kirbo|ta (31), 
lipsahta|da (25), paku|da (23) 

ki||présel pain|da (21), sur|da (38)  
ki||próbál kodv|da (27)  
ki||próbálás kodvuz (12)   
ki||pusztul kol|da (26)  
ki||pusztulás koletamine (15)  
ki||rabol röst|ta (25)  
ki||rakat ozutand||ikun (1)  
király kunigaz (16−)  
királyi kunigahan 
királyság kunigahuz’ (14)  
ki||rándul kävel|ta (26) 
ki||rándulás käveluz (12), 

lebu||matk (1) 
ki||ránt heit|ta (28) 
ki||ráz pudišta|da (25)  
ki||robban süttu|da (23)  
ki||robbanás süttund (1)  
ki||rúg (ló) potk|ta (27)  
kis pen’ (9) 
kis||agy aivoižed (15) tsz  
ki||sarjad idä|da (28), puge|tas (26)   
kis||csibe kanan||poigaine (15)  
kis||csirke kanan||poigaine (15)  
kisebb penemb (5)  
kisebbedik pene|ta (31), peništu|da 

(23)  
kisebbít pene|ta (35)  
ki||selejtez vigatel|da (26) 
ki||seper pühk|ta (27)  
kísér kaima|ta (34), sat|ta (21) 
kísér (zeneileg) sat|ta (21) 
kísérés satand (1)  
kíséret satand||jouk (3)  

kísérlet kodvuz (12), rohkaiduz 
(12)   

kísérő satai (5)  
kísért kodv|da (27)  
kísértés kodvuz (12)  
kísértet bukoi (7)  
kis||fiú prihaine (15)  
kis||ing paidaine (15) 
kis||kabát koft (5)  
kis||korú ala||igäine (15)  
kis||kutya kužu (3)  
kis||l(e)ány  neičukaine (15)  
kis||macska kažin||poigaine (15)  
kis||madár linduine (15) 
kis||medve kondjaine (15) 
kis||méretű pen’||märaine (15) 
kis||olló raudaižed (15) tsz  
ki||söpör pühk|ta (27)  
kis||tányér blödaine (15)  
kis||ujj čagar (7)  
ki||sül (sülés) pašt|tas (21), žar|das 

(27) 
ki||süt (sütés) pašt|ta (21), žar|da 

(27) 
ki||szab leika|ta (37), vil’|da (26)   
ki||szabadít päzuta|da (25)  
ki||szabadítás päzutand (1)  
ki||szabadul päzu|da (23)  
ki||szabadulás päzund (1)  
ki||számoló (játék) lugetiž (13)  
ki||szárad kahndu|da (23), kui|da 

(38), kuivehtu|da (23) 
ki||szárít kuiva|ta (34)  
ki||szed heit|ta (28) 
ki||szellőztet tulleita|da (25)  
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ki||szellőztetés tulleitamine (15)  
ki||szépíti magát čomenzu|da (23)  
ki||szikkad kahndu|da (23) 
ki||színez mujuta|da (25) 
ki||szív ime|da (26)  
ki||szolgálás holituz (12)  
ki||szór viškai|ta (36)  
ki||szóródik viškai|tas (36)  
ki||szögell išk|tas (26) 
ki||szögez nagloi|ta (39)  
ki||takarít puhtasta|da (25)  
ki||talál (megfejt) ozai|ta (36)  
ki||tanul oppi|da (27)  
ki||tár avai|ta (36), räikäi|ta (36)      
ki||tart valami mellett naperoi|ta 

(39)  
ki||tartás napernuz’ (14) 
ki||tartó napern (1) 
ki||tartóan napernas 
ki||tárul avai|tas (36)  
ki||taszít tunk|ta (26g)  
ki||tép nütk|ta (27), rib|dä (27) 
ki||tér punal|tas (34)  
ki||terel aja|da (21)  
ki||terít levita|da (25)  
ki||terjed  levene|da (26), leviga|ta 

(35), levita|das (25)    
ki||terjeszt levenzoit|ta (25), levi-

ta|da (25)   
ki||tisztít puhtasta|da (25)  
ki||tisztítás puhtastuz (12)  
ki||tisztul kajostu|da (23), sel’ge|ta 

(31) 
ki||tompít tül’ctuta|da (25)  
ki||tompul tül’ctu|da (23)  

ki||tölt (űrlapot) täut|ta (25)  
ki||töltés (űrlapé) täutand (1)  
ki||tör (kirobban) süttu|da (23)  
ki||törés (kirobbanás) süttund (1)  
ki||töröl kabi|ta (39)  
ki||tűnik išk|tas (26) 
ki||tűz (időpontot) planui|ta (39)  
ki||ürít jouduta|da (25), 

pal’l’astoit|ta (25), tühjenzoit|ta 
(25) 

ki||ürül jouduga|ta (35), tühje|ta 
(31) 

ki||üt lö|da (24)  
ki||ütés (orvostan) čupsuižed (15) 

tsz  
ki||űz küks|ta (26)   
ki||vág čap|ta (21), vil’|da (26) 
ki||választ erigoit|ta (25), vali|ta 

(39) 
ki||választás valičemine (15), 

valičuz (12)   
ki||választódás erigoičend (1)  
ki||választódik eriga|ta (35)  
ki||válogat vali|ta (39)  
kiváltság eri||oiktuz’ (14)  
kíván himoi|ta (39) 
kíván (másnak) toivo|da (22), 

toivota|da (25)   
kívánás (másnak) toivond (1)  
ki||vándorló sirdänik (1)  
kívánság himo (2) 
kívánság (másnak) toivotuz (12)  
ki||végez surmi|ta (39)  
ki||végzés surmičuz (12) 
ki||vés tauta|ta (25), vest|ta (25)    
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ki||vesz heit|ta (28), nütkäi|ta (36), 
ot|ta (25), tembai|ta (36) 

ki||vétel heituz (12)  
ki||véve paiči  
ki||vezényel oige|ta (35)  
ki||világosodik päidu|da (23), 

sel’ge|ta (31) 
ki||virágzik kärmehti|da (27) 
ki||vív sa|da (24)  
kivon vähe|ta (35)  
ki||vonás (matematika) vähenduz 

(12)  
ki||vonásjel vähenduz||znam (1)  
ki||vörösödik ruskištu|da (23), 

ruskn|eda (26)  
kívül irdal 
kívül valamin ird||polel (gen) név-

utó 
kívülre irdale, ird||polele  
kívülről irdalpäi 
ki||zavar küks|ta (26) 
klasszikus klassine (15)  
klíma il’mišt (2) 
klór hlor (1)  
kóborol kalai|ta (36), šläbäi|ta (36)  
kocka (szerencsejáték) arb (1)  
kockázik arboi|tas (39)  
kócos hahlakaz (16)  
kocsis ajai (5)  
kód||szám peit||nomer (1)  
koffer čemodan (1)  
kokettál vändeskel|da (26)  
koktél segoituz (12)  
kókusz||pálma kokos||pal’m (1)  
koldul paki|ta (39)  

koldus pakičaine (15)  
kolléga kolleg (1) 
kollektív kollektivine (15)  
kolostor monastir’ (7)  
koma kom (5)  
koma||asszony komaine (15)  
kombájn keraduz||mašin (1)  
kombinát kombinat (1)  
komédia komedii (1)  
kommunális kommunaline (15)  
kommunista kommunist (1)  
komoly tozine (15)  
komolyan tozišti 
komor höšak (2), tuhlak (2)  
komorság höšakuz’ (14)  
komp ehtatim (9), laut (1)  
komp||át||kelő||hely ehtatuz||sija 

(1) 
komp||hajó laut (1)  
komplexum kompleks (1)  
komponista muzikan||tegii (1)  
kompromisszum kožmuz (12)  
koncepció koncepcii (1)  
koncert koncert (1)  
konfliktus konflikt (1)  
kong (harang) heläi|ta (36) 
kongás (harang) heläiduz (12)  
kongresszus kongres (1)  
konok nenakaz (16)  
konokság nenakahuz’ (14)  
kontrollál kontrolirui|da (27)  
kontúr ird||röunad (5) tsz, pird (1)   
konty liža||tukad (5) tsz, toppaz 

(16−)  
konzervál konservoi|da (27)  
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konzerválás konservoind (1)  
konzulens konsult (1)  
konzultál konsultoi|da (27)  
konzultáns konsult (1)  
konyha keitim||po|l’ (9)  
konyha (főzésmód) keitänd||lad (3)  
kopácsol (harkály) tiketa|da (25)  
kopácsolás (harkályé) tiketand (1)  
kopár tühj (5)  
kopasz (személy) pleš||pä (4)  
kopaszság pleš (7)  
kopejka kopeik (1)  
kopíroz kopirui|da (27) 
kopog kolahtoit|ta (25), kolai|ta 

(36), kolkota|da (25)   
kopogás kolaiduz (12), kolkotez 

(12)   
kopogtat kolahtoit|ta (25), kolai|ta 

(36), kolkota|da (25)   
kopogtatás kolaiduz (12), 

kolkotez (12)   
kopoltyú šahlod (2) tsz  
koponya pä||mal’l’ (1)  
koporsó grob (3)  
kór  läžund (1)  
korábban aigemba 
korábbi (régebbi) amuine (15), 

edeline (15)   
korai aigali|ne (-žed, -št, -žid) 
korán aigaidešti 
korbács kunut (1)  
korbácsol kunutoi|ta (39)  
korcsolya štargud (3) tsz  
korcsolya||pálya jä||tandreh (9)  
koreográfia horeografii (1)  

koreográfus horeograf (5)  
korhad  lahodu|da (23), laho|ta 

(23d), pehkestu|da (23)    
korhadt laho (2), pehkokaz (16)         
kórház gospital’ (7), läžund||kodi (7) 
korhol hait|ta (21) 
korlát kaič||pud (3) tsz, käzi||pud 

(3) tsz   
korlátolt (elme) el’getoi (18), 

lühüd||meline (15) 
korlátoltság (elme) el’getomuz’ (14) 
kormány (járműé) ohjanduz||kezr 

(1)  
kormány (szervezet) valdišt (2) 
kormány||kerék ohjanduz||kezr (1)  
kormány||lapát pera||mela (1)  
kormányos pera||mez’ (17)  
kormányoz (vízijárművet) pera|ta 

(34)  
kormányzás (járműé) ohjanduz (12)  
kormányzat valdelim (9), valdišt (2) 
kór||okozó kibun||tegii (1)  
korom nogi (6)  
korom||sötét piikoi-pimed (1)  
korom||sötétség piikoi-pimeduz (12)  
korona venc (1)  
korpa (haj) kehn (1)  
korpa (mezőgazdaság) aganod (2) 

tsz  
korrekt korrektine (15)  
korrektúra kohenduz (12)  
korrektúrázik kohe|ta (35)  
korsó krušk (5) 
korszerű nügüd’||aigaine (15)  
kor||társ ühten||aiganik (1) 
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korty lainduz (12)  
kortyint lainahta|da (25)  
kortyintás lainduz (12)  
kortyol lainahta|da (25)  
kórus hor (5)  
kórus||vezető horan||ohjandai (5)  
kos bošak (2) 
kosár puzu (3) 
kosár||labda puzu||mäč||vänd (2)  
kosár||labdázó puzu||mäč||vändai (5)  
kóstol muja|da (25)  
kosz pačak (2) 
kószál kalai|ta (36), šläbäi|ta (36) 
koszorú||ér südäin||son’ (9)  
koszorú||ér-betegség 

südäin||son’||kibu (3)  
kosztüm kost’um (1)  
kosztüm||kabát sak (3)  
kotkodácsol kakata|da (25), 

klukku|da (23)  
kotkodácsolás kakatand (1)  
kotkodál kakata|da (25), klukku|da 

(23)  
kotkodálás kakatand (1)  
kotlós haudoi||kana (1)  
kotró||gép tazoitand||traktor (5)  
kotta (hangjegy) not (5)  
kotta||állvány not||pordhad (16) tsz  
kottás||füzet not||lehtik (2)  
kotta||tartó not||pordhad (16) tsz  
kottáz(ik) äneta|da (25)  
kovács sep (8) 
kovácsol tago|da (22)  
kovácsolás tagond (1)  
kova||kő ola||kivi (6)  

kovász muigotez (12)  
kovásztalan resk (1)  
kozmetika čomuden||holitand (1)  
kozmonauta kosmonavt (1)  
kozmosz avaruz’ (14)  
kő kivi (6)  
kő||alap kivi||aluz (12)  
kő||bánya kivi||žom (5)  
kő||burkolat kivi||päluine (15)  
köd sumeg (6)  
ködös sumosine (15)  
kő||halom kivi||rong (3)  
kő||ház kivi||pert’ (7)  
köhög rüg|da (27)  
köhögés rügiž (17)  
kő||kupac kivi||rong (3)  
kő||lavina kivi||laskm (5)  
kölcsön (főnév) velg (1) 
kölcsön (határozószó) velgha 
kölcsönbe velgha 
kölcsönös kesknäine (15)  
kölcsönszó velg||sana (1)  
köldök naba (1)  
kölni||víz haju||vezi (14)  
költemény runo (2)  
költészet runotuz (12)  
költő runoilii (1)  
költség pido (2) 
költség||számítás pido||lugetiž (13)  
költség||vetés büdžet (1)  
kölyök prihakark (3) 
könny kündal’ (9−)  
könnyed kebn (1)  
könnyedén kebnalaz, kebnas, 

kebnašti 
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könnyelmű kebn||meline (15)  
könnyen kebnalaz, kebnas, 

kebnašti 
könnyezik kündlesta|das (25) 
könnyít  kebnenzoit|ta (25), 

kebne|ta (34) 
könnyítés kebnenduz (12)  
könnyű kebn (1)  
könyök künambruz (12)  
könyörtelen armahtamatoi (18)  
könyörtelenül armahtuseta 
könyv kirj (1) 
könyv||borító kirjan||kor’ (9)  
könyvelő buhgalter (5) 
könyves||bolt kirj||lauk (1)  
könyves||polc kirj||palič (5)  
könyvészet bibliografii (5) 
könyvészeti bibliografine (15)  
könyv||jegyzék kirj||lugetiž (13)  
könyv||jelző lehtesen||ozutim (9)  
könyv||lap lehtez (12)  
könyv||szekrény kirj||škap (1) 
könyv||tár kirjišt (1)  
könyv||táros kirjišt||mez’ (17)  
kő||olaj ma||voi (7)  
kő||olaj||kút ma||voin||fontan (1)  
kő||olaj||lelő||hely ma||voi||sija (5)  
kő||omlás kivi||laskm (5)  
köp sül’k|ta (27g)  
köpül härki|ta (39)  
kör (csoport) sebr (1), ümbrišt (2)   
kör (vonal) kehkeruz (12), ümbruz 

(12)  
kő||rakás kivi||rong (3)  
kör||alakú kehker (5)  

körbe  ümbriže 
körbe||jár pöru|da (23)  
köret ližag (6)  
kör||forgás pörund (1)   
körítés ližag (6)  
környék čura (5), ümbrišt (2)  
környezet ümbrišt (2), ümbärduz 

(12) 
környező ümbärdai (5)  
köröm künz’ (14)  
köröz kehkeroi|ta (39), pöru|da 

(23)   
körözés kehkerduz (12)  
körte (növény) gruš (5)  
körül ümbri (ines) elöljárószó 
körül (határozószó) ümbriže 
körül||belül läz 
körül||jár ümbär|ta (34)  
körül||metélés ümbri||leikmine 

(15)  
körül||néz kacel|tas (34)  
körül||vesz vöst|ta (25), ümbär|ta 

(34) 
körül||vétel ümbärduz (12)  
körül||vevő ümbärdai (5)  
körül||zárás saubatuz (12)  
kör||vonal (kontúr) ird||röunad (5) 

tsz, pird (1)   
kör||vonal (mértan) kehkeruz (12)  
körzet rajon (1), ümbruz||kund (5) 
körző negl||pirdim (9)  
körző||fel||szerelés 

negl||pirdim||hodr (5)  
kő||só kivi||sol (5)  
kő||szén kivi||hil’ (9)  
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kő||szén||bányászat ki-
vi||hilen||kaivand (1)  

kő||szívű kova||südäimeline (15)  
köszön (hálás) kit|ta (28), 

spasiboi|ta (39)   
köszönés tervhutez (12), 

tervhen||sanad (1) tsz  
köszönet spasiboičend (1)  
köszönöm! kitän! 
köszönt ozatel|da (26), 

tervehtoit|ta (25) 
köszöntelek! tervhen! 
köszöntés ozateluz (12), tervhutez 

(12), tervhen||sanad (1) tsz 
köszöntöm! tervhen! 
köszörű||gép tahk||mašin (1)  
köszörű||kő tahk (2)  
köszörül tahka|ta (37)  
köt(öz) noroi|da (27) 
köt (sző) kudo|da (22), sido|da (22)    
kő||talapzat kivi||aluz (12)  
köteg tuk (3) 
kötekedés rida (1)  
kötekedik kär|däs (27) 
kötél nor (5)  
kötelez käsk|ta (26)  
kötél||hágcsó nor||pordhaižed (15) 

tsz  
kötél||létra nor||pordhaižed (15) tsz  
kötény ezi||paik (1)  
kötés sideg (6), sidomine (15), 

sidond (1)   
kötés (szövés) kudomine (15), 

kudond (1)   
kötő||fék kütte (11), leg (1)  

kötő||jel pirdaine (15)  
kötő||szó side||sana (1)  
kötő||tű kudond||negl (1), 

sidond||negl (1), sido||negl (1) 
kötöző||pólya kärim (9)  
köt||szer kärim (9), side||tarbhed 

(9) tsz   
kötvény obligacii (1)  
kövér lihav (5), lihavahk (2), 

razvakaz (16) 
kövérje lihavuz’ (14), razvuz’ (14)   
kövérség lihavuz’ (14), razvduz (12) 
köves kivine (15)  
követ (főnév) ezitai (5), 

man||edustai (5), posol (1−)   
következik läht|ta (40), tul|da (26)   
következő jäl’geline (15) 
következtében valaminek taguiči 

(gen) névutó, tagut (gen) névutó  
következtetés lop||pätuz (12) 
követség ezitai||kund (5) 
köz (köztes rész) keskust (1)  
köz (utcácska) kujo (2) 
közben||járó kesknik (1)  
közbülső keskmäine (15)  
közé keskhe (gen) névutó 
közel läheli, lähen, läz, läznašti, 

pädaras, pädarašti 
közel valamihez läheli (part) elöl-

járószó, lähen (part) elöljárószó, 
läz (part) elöljárószó 

közelbe lähele  
közelben läheli, lähen, läz, 

läznašti, pädaras, pädarašti 
közelebb lähemba  
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közelebbi lähembaine (15)  
közelébe valaminek lähele (part) 

elöljárószó 
közelében valaminek läheli (part) 

elöljárószó, lähen (part) elöljá-
rószó, läz (part) elöljárószó 

közeledik aja|da (21), lähene|da (26) 
közeli läheline (15), lähine (15)  
közelít aja|da (21), lähe|ta (31) 
közel||lét lähuz’ (14)  
közelre lähele  
közelség lähuz’ (14)  
közép kesk (6)  
közepe valaminek kesk (6)  
középen kesked, keskel 
közepén valaminek kesked (part) 

elöljárószó, keskel (part) elöljá-
rószó 

közép||iskola kesk||škol (1) 
közép||kor kesk||aig (1)  
közép||kori kesk||aigaine (15)  
közép||pont fokus (1), kesk||znam 

(1) 
középső keskmäine (15)  
középszerű kesk||käzine (15)  
köz||gazdasági ekonomine (15)  
köz||gazdaság||tan ekonomik (1)  
köz||gyűlés pä||assamblei (1) 
közlekedés ajand (1)  
közlekedés valamin štargund (1)  
közlekedik aja|da (21), sirdel|tas (26)   
közlekedik valamin štark|ta (23g)  
közlékeny pagižlii (1)  
közlés tedotand (1)  
köz||mondás muštatez (12) 

közöl tedota|da (25)  
közösség kund (5), sebr (1) 
közösségi kundaline (15) 
között keskes (gen, ades) névutó 
köz||pont  keskuz (12)  
köz||ponti||fűtés keskuz||lämbituz (12)  
köz||pontozás kesk||znamad (1) tsz 
közt keskes (gen, ades) névutó 
köz||tisztviselő vald||mez’ (17)  
közvetlen lähembaine (15)  
közzé||tesz tedota|da (25)  
közzé||tétel tedotand (1)  
krém past (1), segoituz (12), voiže (11)  
Kreml Kreml (7)  
kréta mel (1)  
kriminalisztikai kriminaline (15)  
kritika arvostelend (1) 
kritikus arvostelii (5)  
kritizál arvostel|da (26)  
krokodil krokodil (1)  
krónika (történelem) aig||kirj (1) 
krumpli kartohk (1)  
krumpli||föld kartohk||ma (4), 

kartohk||pöud (2)   
krumpli||héj kartohk||kored (6) tsz  
krumpli||püré kartohk||pudr (1)  
krumpli||törő petkloine (15)  
krumpli||verem kartohk||kop (5)  
kubikus man||kaivai (5)  
kudarc taga||išk (3)  
kukac čunz’ (3), heiže (11), 

madoine (15)  
kukacos madoikaz (16), madosine (15)  
kukorékol laun|da (23)  
kulcs avadim (9)  



kulcsfogalom   89 labdarúgó 
 

kulcs||fogalom avadim||tärtuz (12)  
kulcs||lyuk avadimen||reig (3)  
kulcs||szó avadim||sana (1)  
kullancs kägen||täi (7) 
kultúra kul’tur (5)  
kultúr||alap kul’tur||fond (1)  
kulturális kul’turaline (15)  
kultúr||ház kul’tur||pert’ (7)  
kunyhó seibaz||koda (5), šalaš (3)   
kúp (gyógyászat) voiže||puik (2)  
kupac kogo (2), sabr (1), val (2)  
kupé kupe (4)  
kupica mal’l’aine (15)  
kúra tervehtoitand (1)  
kurzus kurs (5)  
kúszik komp|ta (27b)  
kút kaiv (2), pomp (5)   
kutakodik tedustel|da (26)  
kutat  ec|ta (27)  
kutat (tudomány) oppi|da (27)  
kutatás ecind (1) 
kutatás (tudomány) oppind (1)  
kutató||intézet oppind||institut (1)  
kút||fő aug||lähte (11)  
kutya koir (5)  
kutya||ház koiran||koda (5)  
kutya||kölyök kužu (3)  
kutya||ól koiran||koda (5)  
kül||alak form (5), ird||nägo (2) 
küldött deputat (1), ezitai (5) 
küldöttség ezitai||kund (5) 
kül||földi (melléknév) veraz||maine 

(15)  
kül||földi (személy) 

verhan||man||eläi (5)  

kül||honi veraz||maine (15)  
küllő pal’c (1)  
kül||méret ird||mär (5)  
külön (határozószó) eriži 
külön (különálló) erine (15) 
különben ika 
különbözet ero (2)  
különbözik erine|da (26)  
különbség ero (2)  
külön-külön eriži 
különleges erazvuitte (19), eriline 

(15), erine (15)    
különlegesség erigoičuz (12)  
különös erazvuitte (19), eriline 

(15), erine (15)    
külső čurahine (15), irdaline (15), 

ird||poline (15), laptaline (15)  
kül||város ezi||lidn (1)  
kürt torv (6)  
kürtő truba (1)  
kürtöl tor|ta (34)  
küszöb künduz (12)  
kvász vas (1)  
 

L 
 
láb jaug (1)  
láb (állat) käbäl (5), käpš (3)   
lábatlan jaugatoi (18)  
láb||beli keng’ (8), kengäd (8) tsz   
labda mäč (3)  
labda||rózsa kalin (1)  
labda||rúgás jaug||mäč (3)  
labda||rúgó  jaug||mäč||vändai (5)  



labdarúgócsapat   90 látás 
 

labda||rúgó||csapat jaug||mäč||jouk (3)  
labda||rúgó||pálya 

jaug||mäč||tandreh (9)  
láb||fej laba (1)  
labirintus labirint (1)  
láb||jegyzet alle||homaičuz (12) 
laboráns laborant (1)  
laboratórium laboratorii (1)  
laboratóriumi laboratorine (15)  
láb||szár säri||tera (1)  
láb||talp jaugan||pohj (5)  
láb||ujj barbaz (16−)  
láb||ujj||hegyen barbaižil  
láda lipaz (16−), mülütim (9)   
ladik sukloine (15) 
ládikó liphaine (15)  
lágy hobed (1), pehmed (1) 
lágyít hobita|da (25), pehmen-

zoit|ta (25), pehmita|da (25) 
lágyság pehmeduz’ (14)  
lágyság||jel pehmenduz||znam (1)  
lágy||szárú heinäsine (15)  
lágyul pehmdu|da (23) 
lak pertine (15)  
lakás fater (1) 
lakás||bérlő faternik (1)  
lakatlan elämatoi (18)  
lak||cím adres (1) 
lak||hely eländ||sija (1), eländ||taho 

(2), olend||sija (1), olend||taho (2) 
lakik elä|da (28) 
lakk lak (3)  
lakkoz lakui|ta (39) 
lakó eläi (5)  
lakodalom sai (5)  

lakó||ház kodi (7)  
lakó||hely eländ||sija (1), 

eländ||taho (2)   
lakos eläi (5)  
lakosság eläjad (5) tsz  
lám naku  
lámpa lamp (1) 
lámpa||ernyő lampan||katuz (12) 
lánc čap (7) 
láng leskuz (12)  
láng||ész nero (2)  
láng||eszű  nerokaz (16)  
lángol pala|da (21)  
lány (bakfiskortól)  neižne (19)  
lánya valakinek  tütär (9−)  
lány||gyermek neidiž||laps’ (9), 

tütär (9−) 
lány||kor neidiž||aig (1) 
láp bibutez (12), nova (6), so (2)   
lap (könyvé) lehtez (12), leht||pol’ 

(9)   
lapály  alang (2)  
lapát labid (2)  
lapos lapak (2)  
lápos sokaz (16) 
lapoz lehtel|ta (26)  
lapp saamelaine (15)  
laptop matk||tedo||mašin (1)  
lárva kojeg (6)  
lassan  vitkos   
lassít pidenzoit|ta (25) 
lassú vitk (1)   
lassúság vitkuz’ (14)  
lát nägišta|da (25), näh|ta (26g)   
látás nägu (3)  



látásmód   91 leereszt 
 

látás||mód kacund (1)  
lát||cső binokl’ (7)  
láthatatlan nägumatoi (18)  
láthatóan nägub  
latin latin (1)  
látni||való melen||tartui||sija (1) 
látó nägii (1)  
látogatás kävund (1), vizit (1) 
látogató kävui (5)  
látó||határ taivhan||röun (5) 
látó||kör nägu||ümbruz (12) 
látomás nägudez (12)  
lator pahuz’||tuk (3)  
látszat nägubuz’ (14)  
lát||szerész optik (1)  
lát||szerész||üzlet optik||lauk (1)  
látszik nägu|da (23)  
látszik valamilyennek tundu|da 

(23) 
látvány nägemuz (12)  
latyak balat (2)  
latyakos balatokaz (16) 
láva lämoi||laskm (1)  
lavina laskm (1)  
láz holestoituz (12), žar (3)  
laza (föld) rohl (6)  
lazac lohi (6)  
láz||álom horind (1) 
lazaság (földé) rohluz’ (14)  
lazít (földet) rohlenzoit|ta (25)  
le orgho  
lé sok (3)  
le||áll azota|das (25), seižuta|das 

(25)   
le||állít azota|da (25), seižuta|da (25)  

le||állíthatatlan azotamatoi (18) 
leány (bakfiskortól) neižne (19)  
leánya valakinek tütär (9−)  
leány||évek neidiž||voded (14) tsz  
leány||gyermek neidiž||laps’ (9), 

tütär (9−) 
le||aszfaltoz asfal’tirui|da (27), 

pälusta|da (25)  
le||barnul päivitu|da (23)  
le||beszél valamiről pagištoit|ta 

(25)  
le||borotvál  aja|da (21)  
le||csendesít hillenzoit|ta (25) 
le||cserél vajehta|da (25)  
le||cserélés vajehtuz (12)  
le||csillapít hillenzoit|ta (25)  
le||csillapodik hille|ta (35) 
le||csiszol siledoit|ta (25)  
le||csökken ale|ta (31), peništu|da 

(23), pole|ta (31), vähe|ta (31)     
le||csökkent alenzoit|ta (25), 

pole|ta (35), vähenzoit|ta (25), 
vähe|ta (35)      

le||csuk (fedelet) umbišta|da (25)   
le||csupaszít pal’l’asta|da (25)  
le||dőlés (leomlás) laskm (1)  
le||döngöl kovita|da (25)  
le||dönt sor|ta (32)  
le||ég pala|da (21)  
le||ejt kirbota|da (25)  
le||enged lask|ta (26), päst|ta (25)  
le||engedés laskemine (15), 

laskend (1)  
le||ereszkedik lask|tas (26)  
le||ereszt  lask|ta (26), päst|ta (25)  



leesés   92 lehetséges 
 

le||esés lanktend (1), laskend (1)  
le||esik lange|ta (37k)  
le||fagyaszt kül’menzoit|ta (25), 

pakaštoit|ta (25)   
le||fagyasztás kül’menzoitand (1)  
le||fegyverzett azegetoi (18)  
le||fekszik ver|da (26) 
le||fektet paneta|da (25), vereta|da 

(25) 
lefelé alahaks, alahali, orgho     
lefelé valamin alaz (part) elöljáró-

szó, alaz (prolat) névutó 
le||fest  kuva|ta (34)  
lefetyel lipsuta|da (25)  
le||fogy laihtu|da (23)  
le||fordít kä|ta (33)  
le||fröcsköl läikäi|ta (36) 
le||fröcskölődik läikäi|tas (36)  
lég il’m (1)  
legel paime|ta (31)  
legelő (hely) omaluine (15)  
leg||elöl ezinenas  
legeltet paime|ta (35)  
legenda legend (1)  
legendás legendarine (15)  
leg||felső ülähäine (15), ülembaine 

(15) 
leg||főbb ülembaine (15)  
lég||hajó taivaz||laiv (1)  
lég||huzat tullei||vedo (2)  
légi||posta avia||počt (1)  
leg||jobb parahim (5)  
lég||kondicionáló il’man||vajehtim 

(9)  
lég||kör  il’mišt (2) 

lég||nyomás||mérő il’man||märičim 
(9)  

le||gombolyít riškota|da (25)  
le||göngyöl riškota|da (25)  
lég||örvény ciklon (1)  
lég||párásító kastutim (9) 
lég||tér il’m||avaruz’ (14)  
lég||utak hengituz||tehuded (14) tsz  
lég||úti hengituz||tehuziden  
leg||utolsó jäl’gmäine (15)  
lég||ügy aviacii (1)  
légző||szervek hengituz||tehuded 

(14) tsz  
légző||szervi hengituz||tehuziden  
légy kärbhaine (15)  
le||gyengülés  vällenduz (12)  
le||gyilkol pututa|da (25), rik|ta 

(22)   
légy||ölő galóca kärbäs||sen’ (9)  
le||hajlik kover|tas (25), 

koverzu|da (23)   
le||hajlít koverzoit|ta (25), kover|ta 

(34) 
le||hajt (fejet) kumar|ta (34) 
le||hámlik kerteht|ta (27)  
le||hámoz kor|da (27)  
le||hánt kor|da (27)  
le||hántás korituz (12)  
le||hanyatlik pahe|ta (31) 
le||határol röunata|da (25)  
le||határolás röunatuz (12)  
lehelet hengituz (12)  
lehető voimusine (15)  
lehetőség voimuz (12)  
lehetséges voimusine (15)  



lehull   93 lenyúz 
 

le||hull lange|ta (37k)  
le||hullás  lanktend (1)  
le||huny umbišta|da (25)  
le||hűl viluga|ta (35) 
le||hűlés viluganduz (12)  
le||hűt vilugoit|ta (25)  
le||igáz orjatoit|ta (25) 
le||igázás orjatoituz (12)  
lejjebb alemba  
lejtő paute (11)  
lék lähte (11), suloim (6)   
le||kapcsol sauba|ta (37p)  
le||kaszál nit|ta (28) 
le||késik jä|da (24), möhästu|da 

(23) 
lekvár marj||keitoz (12)  
le||láncol tagotoit|ta (25)  
le||lassít pidenzoit|ta (25)    
le||látó (nézőtér) rivišt (2)  
lélegzet hengituz (12)  
lélegzés hengahtuz (12) 
lélegzik hengita|da (25), 

hengähta|da (25), henk|ta (27g)    
lélek heng (6)  
le||leplezés pal’l’astoituz (12)  
lelet löuduz (12)  
lelkesedés  üldütuz (12) 
lelkesedik ül’dü|da (24)  
lelkesedéssel üldütusenke  
lelkesen üldütusenke  
lelkesít ül’düta|da (25)  
lelkész pap’ (7)  
lelki hengeline (15) 
lelkiismeret mel’||tund (2)  
le||locsol čorsk|ta (25)  

le||lő amp|ta (23b) 
le||lövi magát amp|tas (23b)  
leltár lugetiž (13)   
le||marad jä|da (24)  
le||mér vesoi|da (27)  
le||merítés laskend (1)  
le||merül čukal|tas (34), 

čuklahta|da (25)   
le||metsz čap|ta (21)  
lemez (anyagforma) pala (1)  
lemez (számítástechnika) disk (1) 
le||meztelenedik pal’l’astu|da (23)  
le||mond valamiről puč|tas (27) 
len pölvaz (16−)  
lencse (növény) linz (1)  
lendítés maihutuz (12)  
lendület maihutuz (12)  
len||föld pölvaz||ma (4)  
lenget maihuta|da (25)  
lenn alahan, alahašti 
len||rost pölvaz||kuid (3)  
len||szál pölvaz||kuid (3)  
len||szövet pölvaz||kangaz (16−) 
lent alahan, alahašti 
lentre orgho  
lentről alahanpäi  
len||vászon pölvaz (16−), 

pölvaz||kangaz (16−) 
le||nyal nolau|ta (34)  
lényeg tolk (3)  
le||nyel laina|ta (34)  
le||nyír leika|ta (37)  
le||nyugszik (lecsillapodik) hille|ta 

(35)   
le||nyúz nül’k|ta (27g)  



leold   94 levág 
 

le||old riškota|da (25)   
le||olt sambuta|da (25) 
le||oltás sambutand (1)  
leopárd bars (1)  
le||öl pututa|da (25), rik|ta (21)   
lép (belső szerv) pärm (5)  
lép (ige) hašk|ta (21) 
lépcső (feljáró) pordhad (16) tsz  
lépcső (fok) pordaz (16−)  
lépcső||fok pordaz (16−)  
lepedő hurst’ (7), sija||hurst’ (7)   
lépés hašk (3), haškuz (12)   
le||pihen lebai|tas (36) 
lepke lipikaine (15) 
lépked  hašk|ta (21) 
leplez katel|da (26) 
le||rajzol jonošta|da (25), pir|ta 

(32) 
le||rak lasketa|da (25), pan|da (26) 
le||rakodik lasketa|da (25) 
le||ráz (földre ráz) poht|ta (25) 
le||rendez ladi|da (27) 
le||rendezés ladind (1)  
le||részegedik humalzu|da (23)  
le||romlik hondostu|da (23), 

pahe|ta (31)  
le||ront hondosta|da (25)  
le||rövidít lühe|ta (35) 
le||rövidül lühe|ta (31)  
le||simít silita|da (25) 
le||soványodik laihtu|da (23)  
le||sül (napon) päivitu|da (23)  
lesz valamivé lin|dä (26nn), teh|tas 

(26g)   
le||szed (levesz) heit|ta (28)  

le||szed (termést) poim|da (27)  
le||szerszámoz lasketa|da (25) 
le||szüretel poim|da (27)  
lét olend (1)  
le||tapod polgeta|da (25) 
le||tapos polgeta|da (25), tops|ta 

(27) 
le||tartóztat pidäta|da (25)  
le||tartóztatás pidätand (1)  
le||teker riškota|da (25)   
létesül teh|tas (26g) 
le||tesz pan|da (26), sija|ta (34)  
letét sijaduz (12)  
létezés olend (1)  
létezik ol|da (rendhagyó)  
le||tilt  kel’|ta (28d) 
le||tiltás kel’dänd (1)  
le||tipor tops|ta (27) 
le||töröl pühk|ta (27) 
létra pordhad (16) tsz  
létra||fok pordaz (16−)  
létre||hoz lo|da (22), sünduta|da 

(25), sä|ta (32), teh|ta (26g) 
létre||jön libu|da (23), sündu|da 

(23), teh|tas (26g) 
létre||jötte valaminek sündund (1)  
lett (nép) latvialaine (-ižen, -št, -

ižid)  
Lett||ország Latvia (1)  
le||ül ištahta|da (25), išt|tas (23) 
le||ültet ištuta|da (25)  
le||üt sor|ta (32)  
le||vág leika|ta (37) 
le||vág (állatot) pututa|da (25), 

rik|ta (22)   



leválaszt   95 lópatkó 
 

le||választ erigoit|ta (25) 
le||vedlik läht|ta (40)  
levegő il’m (1)  
levél (írott) kirjeine (15)  
levél (növény) leht (6), lehtez (12)   
levél||boríték kirjeižen||kor’ (9)  
levelező||lap kartaine (15)  
levél||hullás lehtesen||lähtend (1)  
levél||szekrény počt||mülütim (9)  
levél||tár arhiv (1) 
levél||tári arhivine (15) 
levél||táros arhivan||pidäi (5) 
le||ver sor|ta (32)  
leves keitoz (12), särbin (9m)   
le||vesz heit|ta (28), riič|ta (27), 

ruš|ta (27)   
le||vet riič|ta (27), ruš|ta (27)   
le||vetkőzik pal’l’astu|da (23), 

riič|tas (27), ruš|tas (27) 
le||vetkőztet pal’l’asta|da (25), 

ruš|ta (27)   
le||von vähe|ta (35)  
le||zár umbišta|da (25) 
lézer lazer (1)  
lézer||sugár lazer||sädeg (6)  
liba hanh (6) 
liba||top mouc||hein (8)  
líceum licei (1)  
lidérc||nyomás ličkäine (15)  
lift lift (1)  
liheg hengestu|da (23) 
lila lilan||mujuine (15)  
lim||lom ruzud (3) tsz  
limonádé limonad (1)  
linóleum linol’ (7)  

lírai lirine (15)  
liszt  jauh (2)  
lisztes  jauhokaz (16)  
liter litr (1)  
literes litrasine (15)  
litván  litvalaine (15)  
Litvánia Litva (1)  
ló hebo (2)  
lóbál maihuta|da (25)  
lobog leih|ta (23)  
lobogó flag (1)  
lobogtat maihuta|da (25)  
lóca lauč (1)  
locsog (fecseg) räpäta|da (25)   
locsogó (fecsegő) kelekaz (16), 

räpäk (2)   
locsol čorsk|ta (25), kastel|ta (26), 

kast|ta (21) 
locsolás čorskand (1), kasteluz (12)  
locsoló (berendezés) čorskim (9)  
lóg rip|ta (23)  
lógat riputa|da (25)  
loggia südäin||gardalei (1)  
logika logik (1) 
logikus logiline (15)  
logikusan logišesti  
lógó ripui (5)  
ló||háton raccil  
ló||here imičaine (15), klever (1)  
lomb lehtišt (2)  
lomb||hullás lehtišton||lähtend (1)  
lop vargasta|da (25)  
lopás vargastuz (12), varghuz’ 

(14)   
ló||patkó hebon||keng (8)  



lottó   96 magasságában 
 

lottó arb (1) 
lovaglás raccastamine (15)  
lovagol raccasta|da (25)  
lovas raccastai (5)  
lő ambuskel|ta (26), amp|ta (23b), 

tuhahtoit|ta (25)   
lő||állás ambund||tahoduz (12)  
lök rehk|ta (25)  
lökdösődik rehk|tas (27)  
lökés rehkaiduz (12)  
lő||por poroh (1), rut (7)   
lő||szer ambund||varad (1) tsz  
lövedék ambuz (12), pul’k (5)   
löveg pušk (5)  
lövés ambund (1), pul’k (5)   
lövész ambui (5)  
lúd hanh (6) 
lúg mugl (5)  
luk reig (3) 
luk (odú) karaine (15), uru (3)   
luk (rés) kar (1) 
lukas reigukaz (16)  
lurkó prihakark (3)  
lusta  lašk (1)  
lustálkodik laškota|da (25), 

laškotel|das (26)   
lustaság laškmuz’ (14)  

 

LY 
 
lyuk reig (3) 
lyuk (odú) karaine (15), uru (3)   
lyuk (rés) kar (1) 
lyukas reigukaz (16)  

M 
 
ma tämbei  
maci kondjaine (15) 
mackó kondjaine (15) 
macska kaži (7)  
macska||kölyök kažin||poigaine 

(15)  
madár lind (3)  
madár||fióka lindun||poigaine (15)  
madár||ijesztő pöl’göitez (12), 

pölgöitim (9)    
madárka linduine (15)  
madzag pagl (1)  
mag semen (9−)  
maga (önmaga) iče (ičein, ičeiž, 

ičeze, ičemoi, ičetoi, ičeze) 
magához tér eläbzu|da (23), 

il’mestu|da (23)  
magán||hangzó vokal’ (7)  
magán||hangzós vokaline (15)  
magas (főnév) korktuz’ (14) 
magas (melléknév) korged (1−kt)  
magasabb korktemb 
magasabban korktemba 
magasan korktas 
magasban korktas 
magas||feszültségű 

korged||vol’taine (15)  
magas||korú pit’k||igäine (15)  
magaslat korktuz’ (14) 
magasság korktuz’ (14) 
magasságában valaminek kortte 

(gen) névutó 



máglya   97 mártás 
 

máglya nodj (2), pažag (1)  
mágnes magnit (1)  
mágnes||lemez disk (1)  
magnetofon magnitofon (1)  
magtár purn (3)  
mag||vető semendai (5)  
magzat augeh (9), kandeine (15)   
magyar vengrialaine (15)  
magyaráz sel’genzoit|ta (25)  
magyarázat sel’genzoituz (12)  
magyarázkodó sel’genzoitai (5)  
magyarázó sel’genzoitai (5)  
Magyar||ország Vengria (1)  
mai tämbeine (15)  
máj maks (1)  
majom oblezjan (1)  
majonéz majonez (1)  
majonéz||mártás 

majonez||painatoz (12)  
május semend||ku (3)  
mák unik (2)  
makacs nenakaz (16) 
makacskodik nenaga|ta (35) 
makacsság nenakahuz’ (14)  
makaróni makaronad (1) tsz  
malac čugu (3), porzaz (16−) 
málna babarm (2) 
málna||dzsem babarm||džem (1)  
málnás (főnév) babarmišt (2)  
malom mel’nic (1)  
malom||kő jauhond||kivi (6)  
mama mam (1), mamoi (7), mamš 

(7)  
mamácska mamoi (7) 
mamuska mamš (7)  

mancs käbäl (5), käpš (3)   
mandzsetta hijam||su (3) 
mandzsetta||gomb hijam||saube (11)  
manikűr||készlet 

manik’ur||kogomuz (12) 
manikűr||olló manik’ur||raudaižed 

(15) tsz  
manír maner (1)  
mankó astund||kalu (3)  
manöken moda||mučak (1)  
már jo, -||ške 
mar (csíp) kokai|ta (36), kok|ta (27)   
mar (harap) hambasta|da (25), 

hambhi|da (27), pur|da (26)   
mar (lótest) sägu (3)  
marad (helyben) püžu|da (23)  
marad (megmarad) jä|da (24), 

pidä|das (28)  
maradás (helyben) püžund (1)  
maradék (főnév) jänduz (12) 
maradék (melléknév) jänu (14)  
marás (csípés) kokaiduz (12)  
marás (harapás) hambastuz (12), 

purend (1)   
maraton marafon (1)  
maratoni||futás marafon||joksend 

(1)  
maratoni||futó marafon||joksii (1)  
marcangol rast|ta (21)  
március keväz’||ku (3)  
marék kobr (5)  
marha||hús lehmän||liha (1)  
markoló||gép kaivand||mašin (1)  
marok kobr (5) 
mártás painatoz (12)  



más   98 megálló 
 

más toine (15)  
más||fajta toinejitte (19), 

toiženlaine (15)  
más||fél pol’||tošt (9||−)  
más||féle toinejitte (19), 

toiženlaine (15)  
más||helyütt mujal 
más||hol mujal 
másik toine (15)  
másként toižin 
másképpen toižin 
más||különben ika 
más||milyen toinejitte (19), 

toiženlaine (15)  
masni bantaine (15)  
második toine (15)  
másod||példány dublikat (1)  
másod||perc sekund (1)  
másodszor toižeks 
másolat dublikat (1)  
mással||hangzó konsonant (1), 

sät||kulund (1) 
más||úton toiželi  
mászik komp|ta (27b)  
masszázs hosind (1)  
masszíroz  hos|ta (27)  
masszírozás hosind (1)  
masszőr hosii (1)  
matat šabrota|da (25)  
matematika matematik (1)  
matematikai matematine (15)  
matrac sija||havad (2)  
matriarchátus matriarhat (1) 
matróz (tengerész) meri||mez’ (17)  
matt (fénytelen) šagukaz (16)  

mázol mujuta|da (25)  
mázoló mujutai (5)  
mazsola izüm (1)  
mechanikus mehanine (15)  
meccs matč (1)  
medália medal’ (7)  
meddig kunasai 
meddő maho (2)  
medve kondi (5j)  
medve||bocs kondjaine (15), 

kondjan||poigaine (15)   
medve||kölyök kondjan||poigaine 

(15)   
még völ 
meg||ajándékoz lahjoi|ta (39)  
meg||akadályoz telusta|da (25)  
meg||alakít sä|ta (32)  
meg||alapozatlan alusetoi (18) 
meg||alapozott alusekaz (16) 
meg||aláz alenzoit|ta (25)  
meg||alázás alenzoituz (12)  
meg||alázkodik alenzu|da (23)  
meg||áld blahoslovi|da (27)  
meg||áll azota|das (25), seiš|tas 

(23ž), seižuta|das (25)   
meg||állapodás kožmuz (12), 

ladind (1)  
meg||állapodik kožu|das (23), 

ladi|das (27)  
meg||állás seižutuz (12) 
meg||állít azota|da (25), seižuta|da 

(25) 
meg||állíthatatlan azotamatoi (18)  
meg||álló(hely) azotez (12), 

seižutez (12)  



megalvad   99 megerőltető 
 

meg||alvad palahtu|da (23)  
meg||aszal kuiva|ta (34)  
meg||aszalóik kuivehtu|da (23) 
meg||ázik kast|tas (21), kastu|da 

(23), ligo|ta (34) 
meg||bánt  abidoi|ta (39), abit|ta 

(27d), koirusta|da (25)   
meg||bántás abid (2)   
meg||bántódik abidoi|tas (39), 

abittu|da (23)   
meg||becsül  arvosta|da (25)   
meg||becsülés arvostand (1), 

arvostuz (12)  
meg||betegedik läžega|ta (35), 

läžu|da (23) 
meg||betegszik läžega|ta (35), 

läžu|da (23) 
meg||bírságol štrafui|da (27)  
meg||bocsát armahta|da (21), 

prosti|da (27), päst|ta (25)  
meg||bocsátás armahtuz (12), 

prostind (1)   
meg||bosszul aznoi|ta (39)  
meg||botlik kukištu|da (23)  
meg||bukik uhku|da (23)  
meg||büntet  ustavzoit|ta (25)  
meg||büntetés ustavzoitand (1)  
meg||címez adresui|da (27)  
meg||cukroz sahardu|da (23) 
meg||csinál sä|ta (32), teh|ta (26g) 
meg||csíp kokai|ta (36), kok|ta 

(27), šil’p|ta (27b) 
meg||csiszol siledoit|ta (25)  
meg||csókol tervehta|da (25)  
meg||csomózott sol’mekaz (16)  

meg||csúszik libestu|da (23)  
meg||dagad paižota|da (25), 

puhlo|ta (31), turbo|ta (37p), 
turžota|da (25)  

meg||dicsér kit|ta (28)  
meg||dorgál vigatoit|ta (25)  
meg||drágul kallištu|da (23)  
meg||dupláz kaksita|da (25)  
meg||duzzad puhlo|ta (31), turbo|ta 

(37p), turžota|da (25)  
meg||ebédel longita|da (26)  
meg||éget polt|ta (25)  
meg||egyezés kožmuz (12) 
meg||egyezik (egyetértés) kožu|das 

(26), ladi|das (27)  
meg||él palahtel|das (26)  
meg||elégedett täuduline (15)  
meg||elégedettség kül’düz (12)  
meg||elégszik kül’dü|da (24)  
meg||elevenít elota|da (25)  
meg||előz (úton) ezišta|da (25)  
meg||előzés (elővigyázatosság) 

ezi||holituz (12)  
meg||emlékezik muštišta|da (25)  
meg||enged  lask|ta (26)  
meg||engedett laskeline (15)  
meg||érés salištuz (12)  
meg||érik eht|ta (27), küpse|ta (31), 

salištu|da (23)  
meg||érint kosketa|da (25), kosk|ta 

(26)   
meg||érkezés tulend (1)  
meg||érkezik tul|da (26)  
meg||érkező tulii (1)  
meg||erőltető jüged||päzuine (15)  



megerősít   100 meggyilkol 
 

meg||erősít lujita|da (25), vahviš-
ta|da (25),  vahvištoit|ta (25) 

meg||erősítés vahvištamine (15), 
vahvištuz (12)   

meg||erősödik lujita|das (25), 
vahvdu|da (23), vahve|ta (31), 
vahvištu|da (23), vägidu|da (23)    

meg||ért el’ge|ta (35), taba|ta (34), 
toimeta|da (25) 

meg||értés (egyetértés) kožmuz 
(12) 

meg||értés (felfogás) el'genduz 
(12)  

meg||eszik sö|da (24)  
meg||etet söt|ta (25) 
meg||fagy jädu|da (23), kül’m|da 

(28), kül’m|dä (28) 
meg||fagyás kül’mänd (1)  
meg||fázás kül’mehtumine (15), 

vilustumine (15)   
meg||fázik kül’mehtu||da (23), 

vilustu|da (23)  
meg||fedd vigatoit|ta (25)  
meg||fejt  ozai|ta (36) 
meg||fejtés ozaidamine (15), 

ozaidand (1), ozaiduz (12)   
meg||feketedik muste|ta (31)  
meg||fékezhetetlen azotamatoi 

(18)  
meg||feledkezik magáról 

uimištu|da (23)  
meg||felel (alkalmas) sättu|da (23) 
meg||felelés kožund (1), sättund (1) 
meg||felelő sättui (5), tarbhaine 

(15)        

meg||fenyeget graz|da (27), 
pöl’göitel|da (25)  

meg||férgesedik madodu|da (23)  
meg||fertőzés tartutand (1)  
meg||fest kuva|ta (34) 
meg||fésül harja|ta (21), sugi|da 

(27)   
meg||figyel tarkištel|da (26)   
meg||figyelés tarkištelend (1)  
meg||figyelő tarkištelii (1)  
meg||fizet (tartozást) maks|ta (21)  
meg||fog ot|ta (25), pü|ta (21d), 

sališta|da (25), taba|ta (34) 
meg||foltoz paika|ta (37)  
meg||fordít kändel|ta (26), kärau|ta 

(34) 
meg||fordul kärau|tas (34), kä|tas 

(33)  
meg||fő küpse|ta (31)  
meg||főz  keit|ta (28)  
meg||fúj puhu|da (23)  
meg||fullad jut|ta (23), kakastu|da 

(23)   
meg||futamodás pago (2)  
meg||fürdet kül’beta|da (25) 
meg||fürdik kül’p|tas (26b) 
meg||gazdagodik bohattu|da (23)  
meg||gondolatlan meletamatoi 

(18)  
meg||görbül koverzu|da (23) 
meg||gőzöl puruta|da (25)  
meg||gyaláz paganzoit|ta (25) 
meg||gyengülés vällenduz (12)  
meg||gyilkol koleta|da (25), 

pututa|da (25), rik|ta (22)   



meggyógyít   101 megír 
 

meg||gyógyít spravita|da (25)  
meg||gyógyul kazvahtu|da (23), 

spravi|tas (27), spravitoit|tas 
(25), tervehtoit|tas (25), 
tervehtu|da (23), tervehzoit|ta 
(25), tervne|da (26) 

meg||gyökeresedés jurdumine (15) 
meg||gyökeresedik jurdu|da (23)  
meg||győz  uskotoit|ta (25) 
meg||győzés uskotoituz (12) 
meg||győző uskotoitai (5)  
meg||győződéses vahv||meline (15)  
meg||gyújt sütuta|da (25), virita|da (25) 
meg||gyújtás virituz (12)  
meg||gyullad palaška|ta (35) 
meg||gyűr  mur|ta (34)  
meg||gyűrűz rengasta|da (25)  
meg||hajlik koverzu|da (23), 

kover|tas (34), värištel|das (26), 
värištu|da (23) 

meg||hajlít koverzoit|ta (25), 
kover|ta (34), värišta|da (25)     

meg||hajol  kumar|tas (34)  
meg||hajtja magát (meghajol) 

kumar|tas (34)  
meg||hal kol|da (26)  
meg||hallgat kundel|ta (26)  
meg||hamisít värenzoit|ta (25)  
meg||hámoz kor|da (27), korita|da 

(25)   
meg||hámozás korituz (12) 
meg||haragít rändüta|da (25), 

verduta|da (25)   
meg||haragszik kurktu|da (23), 

rändü|da (24)   

meg||harap hambhi|da (27), pur|da 
(26)  

meg||határoz  pät|ta (25)  
meg||határozás pätuz (12)  
meg||határozatlan märičematoi 

(18)  
meg||hátrál ragni|das (27), tage|tas 

(35) 
meg||hívás kucund (1)  
meg||hívó (főnév) kucund||bumag 

(1)   
meg||hízik hibju|da (23), 

külläštu|da (23), razvadu|da (23) 
meg||hízlal hibjuta|da (25) 
meg||hódít tedišta|da (25), 

vägesta|da (25) 
meg||hódítás tedištand (1), 

vägestamine (15)  
meg||hosszabbít pide|ta (35)  
meg||hosszabbodik pide|ta (31)  
meg||hoz (döntést) teh|ta (26g)  
meg||húzódik mureptu|da (23)  
meg||hűl kül’mehtu|da (23), 

vilustu|da (23)   
meg||hűlés kül’mehtumine (15), 

vilustumine (15)   
meg||hűti valamijét kül’menzoit|ta 

(25)  
meg||ígér toivota|da (25)  
meg||ijed hämähtu|da (23), 

pöl’gästu|da (23)   
meg||ijeszt pöl’gästoit|ta (25)  
meg||ingat heiluta|da (25)  
megint (újra) möst, udes 
meg||ír kirjuta|da (25)  



mégis   102 meglel 
 

mégis kaik-se  
meg||ismer tedišta|da (25) 
meg||ismerés tedištamine (15)  
meg||ismerkedik valakivel 

tundišta|das (25)  
meg||ismerkedik valamivel 

oppi|da (27)  
meg||ismertet valamivel 

tundištoit|ta (25)  
meg||ismétel  tošt|ta (25)  
meg||ismételhetetlen toštmatoi 

(18)  
meg||itat jot|ta (25)  
meg||ízlel muja|da (25)  
meg||izzad higo|ta (34)  
meg||javít paremboi|ta (39)  
meg||javul parembzu|da (23), 

parembzoit|ta (25) 
meg||jelenik (előjön) tul|da (26)  
meg||jelöl znamoi|ta (39) 
meg||jósol endusta|da (25)  
meg||jön tul|da (26)  
meg||karcol küns|ta (27z), küns|tä 

(27z)  
meg||karmol küns|ta (27z), küns|tä 

(27z) 
meg||kegyelmez armahta|da (21) 
meg||kegyelmezés armahtand (1)  
meg||kel aja|da (21)  
meg||kér paki|ta (39)  
meg||keresztel valata|da (25)  
meg||keresztelés valatuz (12)  
meg||keresztelkedik valata|das 

(25)  
meg||kerül (előkerül) löu|tas (34)  

meg||kerül (úton) ümbär|ta (34)  
meg||kétszerez kaksita|da (25)  
meg||kétszerezett kaks’||kerdaine 

(15)  
meg||kettőz kaksita|da (25)  
meg||kever häme|ta (35)  
meg||keveredik segoi|da (27)  
meg||kezd zavodi|da (27) 
meg||kezdetlen augotamatoi (18)  
meg||kezdődik zavodi|das (27)  
meg||kísérel rohkai|ta (34)   
meg||kísért kodv|da (27)  
meg||kísértés kodvuz (12)  
meg||korbácsol kunutoi|ta (39)  
meg||kóstol muja|da (25) 
meg||könnyebbedik kebne|ta (31)  
meg||könnyebbít  kebnenzoit|ta 

(25), kebne|ta (35)   
meg||könnyebbül kebne|ta (31)  
meg||könnyebbülés kebnenduz 

(12)  
meg||könnyít  kebnenzoit|ta (25), 

kebne|ta (35)   
meg||köszön kit|ta (28), spasiboi|ta 

(39)   
meg||köt(öz) noroi|da (27)  
meg||kukacosodik madodu|da (23)  
meg||különböztet erištel|da (26), 

eritel|da (26), erota|da (25)  
meg||lágyít hobita|da (25), peh-

menzoit|ta (25), pehmita|da (25) 
meg||lágyul hobidu|da (23), 

pehmdu|da (23) 
meg||lát  nägišta|da (25) 
meg||lel  löu|ta (34)  



meglepetés   103 megnyugtatás 
 

meg||lepetés äkkičuz’ (14) 
meg||locsol kastel|ta (25), kast|ta 

(21)   
meg||lő amp|ta (23b)  
meg||lök rehk|ta (25)  
meg||magyaráz  sel’genzoit|ta (25)  
meg||magyarázás sel’genzoituz 

(12)  
meg||magyarázhatatlan 

sel’genzoitmatoi (18)  
meg||mar hambhi|da (27), pur|da 

(26)  
meg||mar (csíp) kokai|ta (36), 

kok|ta (27)   
meg||marad pidä|das (28) 
meg||marad (helyben) püžu|da 

(23)  
meg||mártózik čukal|tas (34)  
meg-meg||áll seižuhta|da (25) 
meg||melegít lämbita|da (25)  
meg||ment kai|ta (39) 
meg||mentés kaičuz (12) 
meg||mentő kaičii (1) 
meg||mér märi|ta (39), vesoi|da 

(27)   
meg||mered muroštu|da (23) 
meg||merevedik muroštu|da (23) 
meg||mintáz täputa|da (25)  
meg||mintázás täputand (1)  
meg||mond sanu|da (23)  
meg||mos pes|ta (26z)  
meg||mosakszik pes|tas (26z)  
meg||mosdat pes|ta (26z), 

pezeta|da (25)   
meg||mosdik pes|tas (26z)  

meg||mozdul likahta|da (25) 
meg||munkál ra|ta (21d), teh|ta 

(26g)   
meg||munkálás tegend (1)  
meg||mutat ozuta|da (25)  
meg||mutatkozik ozuta|das (25)  
meg||műt leika|ta (37)  
meg||nagyobbít sure|ta (35), 

tobjenzoit|ta (25) 
meg||nagyobbodik sure|ta (31)   
meg||nedvesedik nepstu|da (23) 
meg||nehezedik jüge|ta (31), 

jügittu|da (23)  
meg||nehezül jüge|ta (31), 

jügittu|da (23)  
meg||némul lamantu|da (23)  
meg||nevettet nagranzoit|ta (25)  
meg||nevez  nimita|da (25)  
meg||nevezés nimi (6), nimituz 

(12)  
meg||néz kac|ta (23)  
meg||nő kaz|da (38), ližadu|da 

(23), ül’dü|da (24)    
meg||nősít nait|ta (21)  
meg||nősül nai|da (27)  
meg||nősülés naind (1)  
meg||növekszik ližadu|da (23) 
meg||nyal nol|da (26)  
meg||nyer vägesta|da (25)  
meg||nyiratkozik keri|tas (39)  
meg||nyit  avai|ta (36) 
meg||nyitás avaiduz (12)  
meg||nyitó avaiduz (12)  
meg||nyugtat tüništoit|ta (25)   
meg||nyugtatás tüništumine (15)  



megnyúz   104 megsért 
 

meg||nyúz nül’k|ta (27g)  
meg||olvas luge|da (26)  
meg||olvaszt sula|ta (34), sulata|da 

(25)   
meg||olvasztás suladuz (12), 

sulatuz (12)   
meg||operál leika|ta (37)  
meg||ostoroz kunutoi|ta (39)  
meg||óv  kai|ta (39)  
meg||óvás kaičend (1)  
meg||öl koleta|da (25), pututa|da 

(25), rik|ta (22)     
meg||ölel kabur|ta (34), seba|ta (34) 
meg||öntöz kastel|ta (26) 
meg||öregít vanhtuta|da (25)  
meg||öregszik vanhtu|da (23)  
meg||őriz kai|ta (39)  
meg||örökít igästoit|ta (25)  
meg||örököl jäl’gesta|da (25)  
meg||őröl jauh|ta (22)  
meg||örvendeztet ihastoit|ta (25)  
meg||őrzés kaičend (1)  
meg||őszül hahkištu|da (23)  
meg||őszülés hahkuz' (14)  
meg||párol puruta|da (25)  
meg||penészedik viliktu|da (23)  
meg||pihen lebahta|da (25), 

lebai|tas (36) 
meg||pirosodik ruske|ta (31)  
meg||próbál rohkai|ta (36)   
meg||puhít hobita|da (25), peh-

menzoit|ta (25), pehmita|da (25) 
meg||puhul hobidu|da (23), 

pehmdu|da (23) 
meg||ragad (elkap) anasta|da (25) 

meg||ragadó melen||tartuine (15)  
meg||ragaszt kleja|ta (34), 

tartuta|da (25), tartutoit|ta (25) 
meg||rak(odik) jüge|ta (35), kor-

ma|ta (34)   
meg||ráncosodik rupištu|da (23)  
meg||ráz (rázogat) poht|ta (25), 

pudišta|da (25) 
meg||rémít pöl’gästoit|ta (25) 
meg||rémül hämähtu|da (23), 

pöl’gästu|da (23) 
meg||rezdül likku|da (23)  
meg||rohad hapa|ta (31)  
meg||rokkan  satata|das (25)  
meg||rokkanás satatez (12)  
meg||rokkant (ige) satata|da (25)  
meg||romlik honttu|da (23)  
meg||rostál segloi|da (27)  
meg||rovás školind (1)  
meg||rozsdásodik rosttu|da (23)  
meg||rövidít  lühe|ta (35)  
meg||rövidítés lühenduz (12)  
meg||rövidül lühe|ta (31)  
meg||rúg potk|ta (27), räpsai|ta 

(36)   
meg||sárgul pakuštu|da (23)  
meg||savanyít muigenzoit|ta (25), 

muigotoit|ta (25)   
meg||savanyodik muige|ta (31), 

muigištu|da (23), muigo|ta (31)  
meg||sebez satata|da (25)  
meg||segít (támogat) 

tugi||rahoit|ada (-ab, -i) 
meg||sért abidoi|ta (39), abit|ta 

(27d), koirusta|da (25)    



megsért   105 megtart 
 

meg||sért (felsért) satata|da (25)  
meg||sértődik abidoi|tas (39), 

abittu|da (23)   
meg||sérül satata|das (25)  
meg||siketít kurdištoit|ta (25)  
meg||siketül kurdištu|da (23)  
meg||simogat silita|da (25)  
meg||sokszoroz äi||kerdoi|ta (39)  
meg||sokszorozás äikerdoičend (1)  
meg||sokszorozódik äikerdoi|tas 

(39)  
meg||sóz  sola|ta (34)  
meg||sózás magu||soladuz (12), 

soladuz (12) 
meg||süketít kurdištoit|ta (25)  
meg||süketül kurdištu|da (23)  
meg||sül küpse|ta (31), pašt|tas 

(21), žar|das (27) 
meg||süt pašt|ta (21), žar|da (27)   
meg||szabadít päzuta|da (25) 
meg||szabadítás päzutand (1) 
meg||szabadul päzu|da (23)  
meg||szagol muja|da (25)  
meg||szakadása valaminek 

ratkelmuz (12)    
meg||szakít (félbeszakít) katkai|ta 

(36) 
meg||számol luge|da (26), 

numeroi|ta (39)  
meg||szárít (megaszal) kuiva|ta (34)  
meg||szégyenít huigenzoit|ta (25)  
meg||szenesedik hil’dü|da (24)  
meg||szerez sa|da (24)  
meg||szervez ladi|da (27), sä|ta (32)   
meg||szervezés sädand (1)  

meg||szid pačata|da (25), pilai|ta 
(36)   

meg||szigonyoz tul’l’asta|da (25)  
meg||szilárdít vahvišta|da (25),  

vahvištoit|ta (25)    
meg||szilárdul vahvdu|da (23), 

vahve|ta (31), vahvištu|da (23)  
meg||szitál segloi|da (27) 
meg||szokik harje|ta (31)  
meg||szoktat harjeta|da (25), 

harjenzoit|ta (25)  
meg||szólal sanu|da (23) 
meg||szólít heikai|ta (36)  
meg||szoroz äi||kerdoi|ta (39) 
meg||szorzás äikerdoičend (1)  
meg||szögez nagloi|ta (39)  
meg||szúr čokai|ta (36), kokai|ta 

(36), kok|ta (27) 
meg||szúrja magát čokai|tas (36) 
meg||szül sünduta|da (25)  
meg||szüntet lop|ta (27)  
meg||szűr sihloi|ta (39)  
meg||takarít  kai|ta (39), 

mairišta|da (25)  
meg||takarítás kaičend (1), 

mairištand (1)   
meg||talál löu|ta (34), sabuta|da (25) 
meg||találás löudand (1)  
meg||támaszt toka|ta (34)  
meg||tanácskozik nevo|das (22)   
meg||tanít ope|ta (35)  
meg||tanul ope|tas (35)  
meg||tart (elbír) kant|ta (21d)   
meg||tart (magánál) kai|ta (39), 

pidä|da (28) 



megtartóztatja magát   106 melegen 
 

meg||tartóztatja magát pidäta|das 
(25) 

meg||telik täut|tas (25) 
meg||telít külläštoit|ta (25)  
meg||teremt sünduta|da (25)  
meg||terhelés jügenduz (12)  
meg||terhelő jüged||päzuine (15)  
meg||terít kat|ta (21) 
meg||tesz sä|ta (32)  
meg||tetvesedik täidu|da (23)  
meg||tilt  kel’|ta (32)  
meg||tiltás kel’dänd (1)  
meg||tisztel muštel|ta (26)  
meg||tisztít puhtasta|da (25)  
meg||told pide|ta (35)  
meg||torpan ragni|das (27)  
meg||tölt täut|ta (25)   
meg||töltés täutand (1)  
meg||töm täut|ta (25)   
meg||tör katkai|ta (36)  
meg||töröl pühk|ta (27)  
meg||törölközik pühk|tas (27) 
meg||törül pühk|ta (27)  
meg||törülközik pühk|tas (27) 
meg||újítás udištuz (12) 
meg||ünnepel praznui|ta (39)  
meg||üt lö|da (24)  
meg||vadul mectu|da (23)  
meg||vakul soge|ta (31)  
meg||válaszol vasta|ta (37)  
meg||választ  vali|ta (39)  
meg||választás valičuz (12)  
meg||valósít todenzoit|ta (25) 
meg||valósítás todenzoituz (12)  
meg||változik vajehta|das (25)  

meg||változtat  vajehta|da (25)  
meg||van ol|da (rendhagyó)  
meg||varr ombel|ta (26)  
meg||vastagodik sangištu|da (23)  
meg||véd kai|ta (39), polesta|da 

(25)  
meg||vendégel adivoičeta|da (25), 

adivoi|ta (39)   
meg||ver lö|da (24)  
meg||vesz ost|ta (25)  
meg||vesztegetés ot (2)  
meg||vigasztal tüništoit|ta (25)  
meg||vigasztalás tüništoituz (12)  
meg||vigasztalódik tüništoit|tas 

(25) 
meg||világít lämoita|da (25)  
meg||világítás vaugištuz (12)  
meg||virrad päidu|da (23)  
meg||vörösödik ruske|ta (31)  
meg||zavar keskusta|da (25) 
megy aja|da (21), ast|ta (23), 

kävu|da (23), läht|ta (40), 
män|da (26) 

meggy višn’ (1)  
méh (rovar) mezjaine (15)  
méhészet mezjaiž||tarh (1)  
méh||kaptár mezjaiž||koda (5)  
méh||raj mezjaiž||kogo (2)  
mekeg bäläi|ta (36)  
mekegés bäläiduz (12) 
meleg (főnév) läm’ (8), lämuz’ 

(14)  
meleg (melléknév) läm’ (8)  
melegedik lämbitel|das (26)  
melegen lämäs 



melegít   107 mennybolt 
 

melegít lämbita|da (25)  
meleg||kedvelő lämän||navedii (1)  
melegség lämuz’ (14)  
melegszik lämbitel|das (26)  
melenget lämbita|da (25)  
mell niža (1), povi (6), rindaz 

(16−), šižal (8) 
mell||csont rindaz||lu (3)  
mellé korvha (gen) névutó, sirhe 

(gen, allat) névutó, verhe (gen) 
névutó 

mellé||beszél hor|da (27)  
melléje sirhe, verhe 
mellék||állású liža||märaline (15)  
mellék||anyag liža||material (1)  
mellék||folyó liža||jogi (6)  
mellék||helyiség liža||honuz (12)  
mellék||íz liža||magu (3)  
mellény žilet (1)  
mellett korvas (gen) névutó, sires 

(gen) névutó, siriči (ines) elöljá-
rószó, siriči (ines) névutó, veres 
(gen) névutó 

mellette sires, veres 
mell||kép rind||kuva (5)  
mellől  sirespäi (gen, allat) névutó 
mellőle sirespäi 
mellőz hül’gäi|ta (36)   
mell||vért rindhan||katuz (12)  
mell||zseb rind||korman (1)  
melódia melodii (1)  
melodikus melodikaz (16), 

melodine (15)   
mely kudamb (5), mitte (19)   
mély alahaine (15), süvä (8)  

mélyedés rova (5), süvenduz (12) 
mélyen süväs, süväšti  
mély||értelmű süvä||meline (15)  
melyik mitte (19)  
mélyre süväle 
mélység süvüz’ (14)  
membrán sido||nahk (1)  
mén iža||hebo (2) 
mende||monda paginad (1) tsz  
menedék kaičuz||sija (1), katuz 

(12)  
menekül page|ta (31)  
menekült pagenik (1)  
ménes hebo||kogo (2)  
menet astund (1), marš (1), satand 

(1) 
menetel  marširui|da (27)  
menetelés marš (1)  
menet||jegy matk||bilet (1)  
menet||rend aig||plan (1) 
men||hely kaičuz||sija (1) 
ment kai|ta (39)  
mentén valaminek pidust’ (part) 

elöljárószó 
mentés kaičuz (12) 
mentő||csónak kaičuz||veneh (9)  
mentő||mellény kaičuz||paid (1)  
mentős kaičii (1)  
mentő||szolgálat kaičuz||sebr (1)  
meny mil’l’ (8)  
meny||asszony nevest (1)  
menyecske murz’ain (9m)  
menyét lasicaine (15)  
menny rai (3), taivaz (16−) 
menny||bolt taivaz (16−)  



mennydörgés   108 mesterséges 
 

menny||dörgés jumalan||juru (3), 
juru (3)   

mennyei taivhaline (15)  
mennyezet lagi (6)  
mennyi kuver|z’ (14), äjak 
mennyiség lugu||mär (5) 
mennyiségi lugu||märaine (15), 

märaline (15)  
menny||ország ra|i (3)  
mer (merészkedik) roht|ta (27)  
mer (merít) amun|ta (34)  
mér märi|ta (39), vesoi|da (27)   
mérce märičim (9) 
meredek mürk (5)  
méredzkedik vesoi|das (27)  
méreg (harag) pahidund (1), 

pahuz’ (14) 
méreg (szer) travind||zel’l’ (8)  
merénylet rikond||taht (2)  
mérés märičend (1)  
merész rohked (1−kt)  
merészel roht|ta (27)  
merészen rohktas 
merészség rohktuz’ (14)  
mereszt paukota|da (25)  
méret suruz’ (14), suruz’||mär (5)   
merev kanged (1−kt)  
mérföld||kő virg (1)  
mérgelődik kärei|ta (36), 

pahidu|da (23), puzudu|da (23)  
mérges (haragos) puzudunu (14), 

rän’ (8) 
mérgesen (haragosan) ränäs 
mérgesít käregoit|ta (25) 
mérgez travi|da (27)  

mérgezés travituz (12)  
merít amun|ta (34)  
merítő||edény kauh (1), lüuhaine 

(15)  
merítő||háló brodc (5)  
mérkőzés matč (1)  
mérleg veskad (1) tsz  
mérlegel (súlyt) vesoi|da (27)  
mérő||eszköz märičim (9) 
merő||kanál čuhluine (15), kauh 

(1), lüuhaine (15)   
mérő||készülék märičim (9) 
merőleges poikpoline (15)  
merről mišpäi 
mérsékelt ven (2)  
mérték mär (5)  
mérték||egység mär (5)  
mérték||tartás mär (5)  
mértéktelen märatoi (18) 
mértéktelenül märata 
mese sarn (1), starin (1)   
mesebeli sarnaline (15)  
mese||író sarnnik (1)  
mesél sarnoi|ta (39), starinoi|ta 

(39) 
mesélő sarnoičii (1), starinoičii (5)   
mese||mondó sarnnik (1)  
mesés sarnaline (15)  
mester mastar’ (7)  
mester||ember mastar’ (7)  
mesterkéletlen londuseline (15) 
mester||lövész peit||ambui (5)  
mesterség mastaruz’ (14), ra-

don||maht (2) 
mesterséges londusetoi (18)  



mészárszék   109 minimum 
 

mészár||szék rikond||taho (2)  
meszel  vaugištoit|ta (25)  
meszelés vaugištoitand (1)  
mész||kő mouc||kivi (6)  
mész||por vaugištuz||jauh (2)  
messze (távol) edahan 
messze (távolra) edahaks 
messzebb  edemba 
messzeség edahuz’ (14)  
messzi (melléknév) edahaine (15)  
messzire edahaks, pit’käli 
messziről edahanpäi 
meteorit taivaz||kivi (5)  
meteorológia sän||tedo (2)  
meteorológus sän||tedai (5)   
méter metr (1)  
metódus metod (1)  
metró metro (2)  
metsz čap|ta (21) 
metszet vilend (1)  
mez maik (1)  
méz  mezi (14)  
mézes||kalács pränik (1)  
mézga ruga (1) 
mezít||láb kengäta 
mezít||lábas kengätoi (18)  
mező nit (3), pöud (2)   
mező||gazdasági agrarine (15)  
mező||gazdász agronom (5) 
meztelen alastoi (18), pal’l’az (16−)  
mezsgye mež (1)  
mi (micsoda) kudamb (5), mi 

(rendhagyó) 
mi (személyes névmás) mö (rend-

hagyó)  

mialatt kudaig, kuni 
micsoda mi (rendhagyó) 
miénk meiden 
miért mihe, mikš   
míg kudaig, kuni 
mikor konz, ku 
mi||közben kudaig, kuni 
mikróba mikrob (1)  
millió million (1)  
milyen kut, mitte (19)  
mi||nap tombai 
mi||napi tombaine (15)   
mindegy  kaiken-se  
mindegyik joga, jogahine (15), 

migo  
minden joga, kaik (5), kaikenlaine 

(15), kaikutte (19), migo 
minden||ható kaiken||mahtai (5)  
Minden||ható Ülähäine (15)  
minden||hol kaikjal, kaiktäna 
minden||honnan kaikjalpäi  
minden||hová kaikjale 
minden||képpen kaikuten 
minden||napi joga||päiväine (15)  
mindenünnen kaikjalpäi  
mindenütt kaikjal, kaiktäna 
mindenüvé kaikjale 
mindig igäks, igän, igäs, kaiken 
mind||két molembad (5) tsz, 

mougotid (7) tsz   
mind||kettő molembad (5) tsz, 

mougotid (7) tsz   
mind||összesen kaiked 
minimális minimaline (15)  
minimum minimum (1) 



miniszter   110 mosolyog 
 

miniszter ministr (1)  
miniszter||elnök pä||ministr (1)  
minisztérium ministerstv (1)  
mint aniku, kut, kuti, mi 
minta (mintázat) mujatez (12) 
minta (modell) ozutez (12) 
minta||kép ezi||kuva (5)  
mintáz täputa|da (25)  
mint||ha aniku, kut, kuti 
mínusz minus (1)  
mirigy rauh (1)  
mitesszer čustak (2)  
mivel (ugyanis) ved’ 
mobil||telefon matk||pagižim (9), 

matk||telefon (1)   
mocsár bibutez (12), nova (5), so (2)    
mocsaras sokaz (16)   
mocskos redukaz (16)  
mocsok pačak (2), redu (3)   
mocsok||tenger redu||žom (5)  
mód (emberi) ičtaze||pidänd (1), 

ičtaze||vedänd (1), lad (3)   
modell ozutez (12) 
módjára valaminek karččikš (gen) 

névutó, kartte (gen) névutó 
modor ičtaze||pidänd (1), 

ičtaze||vedänd (1) 
módosítás toižetand (1), toižetuz 

(12)   
moha samal (2−)  
mohás samlokaz (16)  
moh||lepte samlokaz (16)  
mohos samlokaz (16)  
mókus orav (5)  
molnár mel’nicnik (1)  

moly kojeg (5) 
moly||lepke kojeg (5) 
monarchia monarhii (1)  
mond pagiš|ta (26ž), sanu|da (23), 

virk|ta (21)  
mondat sanund (1)  
monológ monolog (5)  
monostor monastir’ (7)  
montázs montaž (7)  
morajlik brunc|ta (27), judai|ta 

(36) 
morál moral’ (7)  
morfológia morfologii (1)  
morgás uraiduz (12)   
mormog murmuta|da (25)   
mormogás murmutand (1)   
mormol murmuta|da (25)   
mormolás murmutand (1)   
morog urai|ta (36)   
morzsa muru (3)  
morzsál mure|ta (35)  
morzsálódik mure|ta (31)  
mos pes|ta (26z)  
mosakszik pes|tas (26z)  
mosdat pes|ta (26z), pezeta|da (25)   
mosdatás pezend (1)  
mosdik pes|tas (26z)  
mosdó (kagyló) pezu||aluine (15) 
mosdó||kagyló pezu||aluine (15) 
mosoda pezu||sija (1)  
mosó||gép pezu||mašin (1) 
mosoly muhu (3)  
mosolygás muhoiteluz (12)  
mosolyog muha|ta (34), 

muhoitel|das (26)   



mosónő   111 munkaeszköz 
 

mosó||nő pezii (1)  
mosó||por pezu||jauh (2)  
mosó||szer pezu||aineh (9)  
mosó||víz pezu||vezi (14)  
most  nügüd’, sid’ 
mostani nügüd’läine (15) 
mostoha||anya emindam (5)  
mostoha||apa ižindam (5)  
mostoha||fiú poigindam (5)  
mostoha||lány tütrindam (5)  
mostoha||leány tütrindam (5)  
moszat šol’l’ (2)  
motor likutim (9)  
motor (motorkerékpár) moto||kezr 

(1)  
motor (szerkezet) motor (5)  
motor||csónak likutim||veneh (9), 

motor||veneh (9)   
motor||kerék||pár moto||kezr (1)  
motor||sport moto||sport (1)  
motor||verseny moto||voibištelend 

(1)  
motor||versenyző moto||voibištelii 

(1)  
motring vihtäk (2)  
mozaik mozaik (1)  
mozdít kubai|ta (36), sirdel|ta (26), 

sirdähta|da (25), sir|ta (28d) 
mozdul kobai|ta (36), likahta|da 

(25), sir|tas (28d)    
mozdulás sirdänd (1)  
mozdulat  likund (1)  
mozdulatlanul likumata 
mozgás likund (1), sirdänd (1)  

mozgat kubai|ta (34), kändel|ta (26), 
sirdel|ta (26), sirdähta|da (25) 

mozgatás kubaiduz (12)  
mozgó  likui (5)  
mozgó||lépcső štarg||pordhad (16) 

tsz  
mozgolódás likund (1)  
mozgolódik kändel|tas (26) 
mozi kino (2)  
mozi||film kino (2)  
mozi||jegy kino||bilet (1)  
mozog kobai|ta (36), kubahta|da 

(25), liku|da (23), mudai|ta (36), 
sir|tas (28d) 

mögé taga (gen) névutó 
mögött taga (gen) névutó 
mögül tagapäi (gen) névutó 
mulatság  ilotuz (12)  
mulatságos ilokaz (16)  
múlt männu (14)  
mumus bukoi (7)   
munka rad (2), tö (4) 
munka||adó radon||andai (5)  
munka||asztal rad||laud (1), 

rad||stol (5) 
munka||bér rad||pauk (1) 
munka||be||szüntetés ra-

don||heitänd (1)  
munka||bíró||képesség radon||vägi 

(6)  
munka||darab tö (4)  
munka||díj rad||pauk (1) 
munka||erő tö||väged (6) tsz  
munka||eszköz rad||kalu (3), 

tö||kalu (3)  



munkaidő   112 művirág 
 

munka||idő rad||aig (1)  
munka||képes  rad||mahtoine (15) 
munka||képesség rad||maht (2) 
munka||közösség sebr (1)  
munka||közvetítés radon||löudand 

(1)  
munka||nap rad||päiv (8) 
munka||nélküli radotoi (18)  
munka||nélküliség radotomuz’ 

(14)  
munka||ruha rad||sobad (5) tsz  
munkás  radnik (1)  
munka||szeretet radon||navedind 

(1)  
munka||szerető radon||navedii (1) 
munka||társ ühtes||radnik (1), 

üht||radnik (1) 
munka||terület tö||aloveh (9)  
munka||törvény rad||käsk (4)  
muskátli kurgen||pol’v||änik (2) 
mutat ozuta|da (25)  
mutatkozik näh|tas (26g), 

ozuta|das (25)  
mutató nolut (14)  
mutatvány attrakcion (1)  
múzeum muze|i (5)  
muzsik mužik (1)  
muzsika muzik (1)  
muzsikus muzikant (1), 

muzikan||tegii (1), vändai (5) 
mű satuz (12), tego||satuz (12) 
mű|faj žanr (1)  
mű||haj tego||tukad (5) tsz 
műhely atelje (4), ceh (1), paja (1), 

rad||honuz (12), tö||paja (1) 

mű||hold sputnik (1) 
mű||korcsolya čoma||štargund (1)  
mű||korcsolyázás čoma||štargund 

(1)  
mű||korcsolyázó jä||štargnik (1)  
működik ra|ta (21d), teh|ta (26g)   
mű||láb tego||jaug (1)  
műszak (időbeli) varjoičend||aig 

(1)  
műszer ladeh (9)  
műt leika|ta (37)  
mű||terem paja (1), studii (1)   
műtét leikatuz (12)  
műtő||részleg leikatuz||erišt (2)  
mű||út šosse||te (4)  
művel (kultúra) ope|ta (35)  
művel (tesz) teh|ta (26g)  
művelés (kultúra) openduz (12)  
művelet tegend (1), tego (2)  
műveletlen (kultúra) 

kirjan||mahtmatoi (18), 
opendamatoi (18) 

műveletlenség 
kirjan||mahtmatomuz’ (14), 
opendamatomuz’ (14) 

művelődés kul’tur (5)  
művelődési kul’turaline (15)  
művelődik ope|tas (35)  
művelt (kultúra) kirjnik (1) 
műveltség erudicii (1), kirj||maht 

(2)   
művész artist (2)  
művészet taideh (9)  
művészi artistine (15)  
mű||virág tego||änik (2)  



na   113 nedvesedik 
 

N 
 
na nu, -ške  
nád rogo (2)  
nád||cukor rogo||sahar (1)  
nadrág štanad (1) tsz  
nadrág||szár säruz (12)  
nadrág||tartó štanoiden||pidimed 

(9) tsz  
nagy sur' (9) 
nagy||anya baboi (7)  
nagy||anyó baboi (7)  
nagy||apa dedoi (7)  
nagy||apó dedoi (7)  
nagy||bácsi däd’ (8)  
nagyít liigatel|da (26), surenzoit|ta 

(25), sure|ta (35) 
nagy||korú täuz’||igäine (15) 
nagy||követ man||edustai (5), posol (1)  
nagy||lelkű surhengeline (15) 
nagy||lelkűség surhengeližuz' (14) 
nagy||mama baboi (7)  
nagy||méretű surmäraine (15) 
nagy||néni tädi (7) 
nagyobb suremb 
nagyobbít surenzoit|ta (25), sure|ta 

(35) 
nagyobbodik sure|ta (31) 
nagy||papa dedoi (7)  
nagyság suruz’ (14)  
nagy||szemű (anyagméret) järed (1)  
nagyszerű nerokaz (16) 
nagyszerűség suruz’ (14)  
nagy||tányér blöd (1) 

nála hänel  
nálam minai 
nap (időegység) päiv (8)  
nap, Nap (égitest) päiväine, 

Päiväine (15) 
napi joga||päiväine (15)  
nap||közben päiväl  
nap||közi päiv||kodi (7)  
nap||le||mente laskend (1), laskm (1)   
napló päiv||kirj (1)  
nap||lopás laškmuz’ (14)  
nap||lopó joudobuz (12), lašk (1)   
naponkénti joga||päiväine (15)  
napozik päivita|das (25)  
nappal (határozószó) päiväl  
nap||rendszer päiväižen||sistem (5)  
nap||sütéses päi||paštokaz (16)  
napszám||bér päiv||pauk (1)  
naptár kalendar’ (7)  
narancs (gyümölcs) apel’sin (1)  
narancs||fa apel’sin||pu (3)  
narancs||lé apel’sin||sok (3)  
narancs||sárga oranž||mujuine (15)  
narancs||szín(ű) oranž||mujuine (15)  
nárcisz narciss (1)  
narkotikum narkotik (1)  
narkózis narkoz (1)  
nász||nagy naitai (5)  
nátha pä||taud’ (7)  
ne  ala (egyes szám 2. személy, to-

vábbi ragozott alakjai: algha, 
algam, algat, algha) 

nedves märg (8), neps (1), toreh 
(9−) 

nedvesedik nepstu|da (23)  



nedvesség   114 néni 
 

nedvesség nepsuz’ (14)  
nefelejcs taivaz||änik (2)  
négy nel’l’ (8)  
negyed (tört) nelländez (12)  
negyed||év voz’||nelländez (12) 
negyed||éves voz’||nelländeseline 

(15)  
negyed||évi voz’||nelländeseline 

(15)  
negyedik nellänz’ (14)  
négyes nel’l’nik (2)  
négy||kéz||láb kombuižil  
négy||lábú nel’l’||jaugaine (15)  
négy||száz nel’l’||sadad (8||1) 
négy||szem||közt kaks’-kahten  
négyszeres nel’l’||kerdaine (15)  
négy||szintes nel’l’||žiruine (15) 
négy||szög nel’l’||čoganik (1)  
négy||szögletes nel’l’||čogaine (15)  
negyven nel’l’||kümne (8||6)  
négyzet (alakzat) nellik (2)  
négyzet (hatvány) nellik (2)  
négyzet||gyök nellik||jur’ (9)  
négyzet||kilométer 

nellik||kilo||metr (1)  
négyzet||méter nellik||metr (1) 
néha erašti, harvas, harvašti, 

harvoin 
néha-néha muite 
néhány kuverz’-ni 
nehéz jüged (1), löumai (7)  
nehezék kivez (12)  
nehezen jügedas, löumas 
nehézkes löumai (7) 
nehézkesen löumas 

nehézség jügeduz’ (14), jüguz’ (14)  
neked sinei 
nekem minei 
neki hänele 
neki||fog augota|da (25), käzidu|da 

(23), ot|tas (25), zatri|da (27), 
tart|ta (23)   

neki||futás piguden||otand (1)  
neki||lát augota|da (25), käzidu|da 

(23), ot|tas (25), zatri|da (27), 
tart|ta (23)   

neki||támaszkodik toka|tas (34)  
neki||támaszt toka|ta (34)  
neki||ütközik ainasta|das (21) 
neki||ütődik lö|das (24)  
neki||verődik lö|das (24)  
nekrológ nekrolog (5)   
nektár nektar (5)  
nélkül  ilma (abes) elöljárószó 
nélküle häneta 
nem ei (en, ed, ei, em, et, ei) 
néma (személy) keletoi (18)  
nemez hob (6) 
nemezel aja|da (21), vanuta|da (25) 
nemzedék pol’veh (9), sugu||pol’v 

(6)   
nemzet rahvaz (16)  
nemzeti rahvahaline (15)  
nemzetiség (odatartozás) 

rahvahuz’ (14)  
nemzetiségi rahvahaline (15)  
nemzet||közi kesk||rahvahaline 

(15), rahvaz||keskeine (15)   
nemzetség sugu (3)  
néni tädi (7) 



nénj   115 nőiruha 
 

nénj čižoi (7)  
nép rahvaz (16)  
nép||dal  rahvahan||pajo (2)  
nép||dal||kör rahvahan||hor (5)  
nép||ellenes rahvahan||vastaine 

(15) 
népes rahvahakaz (16)  
népesség rahvaz (16)  
nép||fel||kelés rahvahan||libund (1)  
népi rahvahaline (15)  
népiesség rahvahaližuz’ (14)  
nép||mese rahvahan||sarn (1)  
nép||rajz etnografii (1) 
nép||rajzi etnografine (15)  
nép||rajz||kutató etnograf (5)  
nép||sűrűség rahvahan||tiheduz’ 

(14)  
népszerű popularine (15)  
néptelen rahvahatoi (18)  
nép||zene rahvahan||muzik (1)  
nesz||káfé sula||kofe (4)  
név nimi (6) 
név||alá||írás nimi||kirjutuz (12)  
nevel kazvata|da (25)  
nevelés kazvatuz (12)  
nevelés||tudomány kazvatuz||tedo 

(2)  
nevelő kazvatai (5)  
nevet nagr|da (21)  
nevetés nagr (1), nagrand (1)  
nevető nagrai (5)  
nevetős nagrai (5)  
nevetséges ilokaz (16) 
nevez (hív valahogy) kuc|ta (23), 

nimita|da (25)  

nevezik (hívják valahogy) 
nimita|das (25)  

név||jegy nimi||kartaine (15)  
név||jegy||kártya nimi||kartaine 

(15)  
név||jegyzék nimi||lugetiž (13)  
név||nap nimi||päiv (8)  
név||napos (személy) nimi||päivnik 

(1)  
név||rokon ühten||nimine (15)  
név||szó nimi||vajeh (9)  
névtelen nimetoi (18)  
néz kac|ta (23)  
nézegeti magát kacel|tas (34)  
nézet kaceg (6), kacmuz (12), 

kacund (1), mel’||kacund (1), 
mel’||pido (2) 

néző  kacui (5)  
néző||közönség kacui||jouk (3) 
néző||pont nägemuz||pol’ (14)  
néző||tér kacund||zal (1)  
no nu, -ške  
noha hot’  
non stop lebuta 
norma norm (5)  
nos nu, nu-ške 
nos  ka, -ške 
novella sanutez (12), starin (1)  
november kül’m||ku (3)  
nő (főnév) ak (1), naine (15)  
nő (ige) kaz|da (38), ül’dü|da (24)   
női naiželine (15)  
nőies naiželine (15)  
nőiesség naiželuz’ (14)  
női||ruha platj (2)  



nőkérdés   116 nyer 
 

nő||kérdés naiž||küzund (1)  
nős naižekaz (16)  
nőstény||farkas emä||händikaz 

(16)  
nőstény||medve emä||kondi (5j)  
nősül nai|da (27)  
nősülés naind (1)  
nőtlen naimatoi (18)  
növekedés kazvand (1), 

ližadumine (15), ližaduz (12)   
növekedik ül’dü|da (24) 
növekszik ül’dü|da (24) 
növel liža|ta (34) 
növendék kazvanik (1)  
növény kazvmuz (12) 
növény||evő kazvmuz||söi (5)  
növény||tan kazvišt||tedo (2)  
növény||világ flora (1), 

kazvmuz||mail’m (1) 
növényzet kazvišt (2)   
nővér (kórházi) čikoi (7), 

med||sizar (9)   
nővér (nőtestvér) sizar (9)  
növeszt kazvata|da (25)  
 

NY 
 
nyáj kogo (2)  
nyak kagl (1)  
nyak||ék kagl||čomitez (12), 

rind||ripkeh (9)    
nyak||kendő rind||paik (1)  
nyak||lánc kaglused (12) tsz 
nyak||szirt nišk (1) 

nyal nol|da (26) 
nyál nälöm (5), sül’g (6)    
nyaláb snap (3), tuk (3) 
nyálas nälömakaz (16) 
nyálka nälöm (5)  
nyálkás notked (1), nälömakaz 

(16)  
nyalogatja magát noletel|das (26)  
nyár keza (1)  
nyaraló (épület) keza||pert’ (7)  
nyaraló (személy) keza||pertin||eläi 

(5)  
nyaraló||falu keza||pert||külä (8)  
nyár||éjszaka keza||ö (4)  
nyár||fa hab (1), topol’ (7)   
nyár||fa||erdő habišt (2) 
nyárfás habišt (2) 
nyáron kezal 
nyávog näuk|ta (23g)  
nyávogás näugund (1) 
nyel laina|ta (34)  
nyél pang (1), pidim (9), varz’ 

(14)    
nyelő||cső sönd||kurk (3)  
nyelv (beszélt) kel’ (9)  
nyelv (testrész) kel’ (9)  
nyelvész kel’||tedo||mez’ (9)  
nyelvészet kel’||tedo (2)  
nyelvészeti lingvistine (15)  
nyelv||járás ala||pagin (1) 
nyelv||tan grammatik (1)  
nyelv||terület kel’||aloveh (9)  
nyelv||tudomány kel’||tedo (2)  
nyelv||tudós kel’||tedo||mez’ (9)  
nyer vägesta|da (25)  



nyeremény   117 nyuszt 
 

nyeremény samine (15)  
nyereség samine (15)  
nyereséges ližakaz (16)  
nyerít hirnoi|ta (39)  
nyerítés hirnoičend (1)  
nyers (élelem) toreh (9−)  
nyers (éretlen) ehtmatoi (18)  
nyest näd (5)  
nyikorgás kidžu (3), kodžu (3)   
nyikorog kidžai|ta (36), kodžai|ta 

(36) 
nyíl nol (5), taug (1)   
nyilatkozat deklaracii (1)  
nyílik (kitárul) avai|tas (36)  
nyír (ige) čap|ta (21), keri|ta (39), 

leika|ta (37)  
nyír(fa) koiv (3)  
nyírás leikatuz (12) 
nyiratkozik keri|tas (39)  
nyírfa||erdő koivišt (2) 
nyírfa||háncs toh’ (9)  
nyírfa||kéreg toh’ (9)  
nyírfás koivišt (2) 
nyirkos märg (8), toreh (9−)   
nyit avai|ta (36)  
nyolc kahesa (5)  
nyolcadik kahesanz’ (14)  
nyolcadszor kahesaks 
nyolcvan kahesa||kümne (5||6) 
nyom (főnév) jäl’g (6)  
nyom (ige) pain|da (21) 
nyomában valaminek jäl’ghe 

(part) elöljárószó, jäl’ghe (gen, 
allat) névutó, jäl’ges (gen) név-
utó   

nyomás ličend (1), ličkeh (9) 
nyomás! astkam! 
nyomás (nyomda) painuz (12)  
nyomása valaminek painand (1)  
nyomaszt  painosta|da (25)  
nyomasztó ličii (1), painostai 

(5)   
nyomban nügüd’, pigašti  
nyomdászat paindišt (2)  
nyomó||gép painuz||mašin (1)  
nyomozó ecii (1)  
nyomtatás painand (1), painuz 

(12)   
nyomtató printer (1) 
nyög čihk|ta (21)  
nyögés čihkand (1)  
nyökög ököta|da (25)  
nyökögés ökötand (1)  
nyugalom tünüz' (14) 
nyugat päiv||laskm (1) 
nyugati päiv||laskm||poline (15) 
nyugaton päivlaskmas 
nyugodt hil’l’ (8), tün’ (8) 
nyugodtan hilläs, hilläšti, tünäs 
nyugta kvit (1)  
nyugtalan holdunu (14)  
nyugtalanít holdutoit|ta (25)  
nyugtalankodik holdu|da (23)  
nyugtalanság hol’ (9)  
nyugtató (gyógyszer) 

tüništoitand||zel’l’ (8)  
nyújt (szolgáltat) to|da (22)  
nyúl jäniš (5)  
nyuszi jänoi (7)  
nyuszt näd (5)  



ó   118 oltár 
 

O,Ó 
 
ó! oh! voi! 
ó (öreg, régi) vanh (1)  
objektív (lencse) objektiv (1)  
óceán vald||meri (9)  
óceán||járó||hajó vald||meri||laiv 

(1)  
ócska hudr (5)  
oda nakkale, sinna 
oda||ad andel|ta (26−) 
oda||áll seiš|tas (23ž)  
oda||csapódik paigahta|da (25)  
oda||figyelés tarkuz’ (14)  
oda||kerül put|ta (3)  
oda||köt küttesta|da (25)  
oda||láncol tagotoit|ta (25)  
oda||ütődik paigahta|da (25)  
oda||visz sirdel|ta (26), sirdähta|da 

(25) 
oda-vissza edes||tagas  
odú hähk (5), karaine (15), onduz 

(12) 
odú (állaté) peza (1), uru (3)   
odvas (fa) ondekaz (16)  
óhaj himo (2), toivotuz (12) 
óhajt himoi|ta (39), toivo|da (22), 

toivota|da (25) 
ok sü (4)   
oké laske, olgha 
ok||irat kirj (1) 
ok||levél diplom (5) 
okmány kirj (1)  
ó||kor antik||aig (1)  

ó||kori antik||aigaine (15)  
okos melekaz (16), melev (5)  
okosan melevašti 
okosság melevuz’ (14) 
oktat ope|ta (35)  
oktatás openduz (12)  
oktató opendai (5)  
október redu||ku (3)  
olaj voi (7)  
olaj||fa voi||pu (3)  
olaj||festék voi||muju (3)  
olasz  italialaine (15)  
Olasz||ország Italia (1)  
olcsó odav (5−)  
olcsón odvas 
old (anyagot) sula|ta (34), 

sulata|da (25) 
old (csomót) ruš|ta (27)  
oldal (fél) pol’ (9) 
oldal (lap) leht||pol’ (9)  
oldal (testrész) kül’g (6) 
oldala valaminek lapt (1) 
oldal||borda kül’g||lu (3)  
oldal||kocsi kezr||vedim (9)  
oldalról laptaspäi 
oldalsó laptaline (15)  
oldalt laptas 
oldalvást laptas 
oldás (csomóé) riškotand (1)  
olimpia olimpiad (1)  
olló raudad (1) tsz  
ólom tin (1) 
olt (tüzet) sambuta|da (25)  
olt (vakcinát) rokota|da (25)  
oltár altar’ (7)  



oltás   119 orvvadászat 
 

oltás (tűzoltás) sambutand (1)  
oltás (vakcinával) pištoz (12)  
oltás (védőoltás) rokotez (12)  
oltó||készülék sambutim (9)  
olvad sula|da (25)  
olvadás (időjárás) sula||sä (4) 
olvas luge|da (26)  
olvasás lugemine (15), lugend (1) 
olvasás||óra lugend||urok (1)  
olvasmány lugemišt (2)  
olvasni||való lugemišt (2)  
olvasó (személy) lugii (1)  
olvasó||könyv lugend||kirj (1)  
olvaszt  sula|ta (34), sulata|da (25)   
olvasztás suladuz (12), sulatuz 

(12)   
olyan mugoi (rendhagyó), 

ningoine (15)   
olykor erašti, harvoin, harvas, 

harvašti 
omlás laskm (1)   
omlett munarič (5)  
omlós mured (1)  
ón tin (1) fn  
onnan sigäpäi 
onnét sigäpäi 
ont vala|da (21)  
opera oper (1)  
operáció leikatuz (12) 
opera||ház oper (1)  
operál leika|ta (37)  
opera||társulat oper (1)  
operátor operator (1)  
operett operett (1)  
oppozíció oppozicii (1)  

optikus optik (1)  
optimista optimistine (15)  
optimizmus optimizm (1)  
óra (időegység) čas (3)  
óra (szerkezet) časud (3) tsz  
óra (tanóra) urok (1)  
óra||mutató nolut (14)  
orbánc||fű uraz||hein (8) 
ordít märai|ta (36) 
orgona (hangszer) organ (1)  
óriás(i) ogibal (1) 
orientálódik orientirui|das (27)  
ornamens ornament (1)  
orosz venälaine (15)  
orosz (ember) venänik (1)  
oroszlán lev (1)  
orosz||nyelvű venä|keline (15)  
Orosz||ország Venä (4), Venä||ma (4)   
oroszul venäks  
orr nena (1)  
orr||luk nena||säl’gmed (6) tsz  
orr||lyuk nena||säl’gmed (6) tsz 
orr||nyereg nenan||jur’ (9)  
orrot fúj purs|ta (23z) 
orsó värtin (1) 
ország ma (4) 
ország||út man||te (4) 
ortodox ortodoksine (15)  
orv||halász peit||kalanik (1)  
orv||halászat peit||kalatuz (12)  
orvos lekar’ (7) 
orvosság zel’l’ (8)  
orvos||tudomány tervhuz’||tedo (2)  
orv||vadász peit||mecnik (1) 
orv||vadászat peit||mectuz (12)  



ósdi   120 ölel 
 

ósdi hudr (5)  
ostoba el’getoi (18), meletoi (18), 

tažlak (2), tühj||meline (15) 
ostobaság el’getomuz’ (14), 

meletomuz’ (14) 
ostor kunut (1)  
ostoroz kunutoi|ta (39)   
ostrom||zár blokad (1), saubatuz 

(12) 
oszlop pacaz (14)  
oszlop (táblázat) pachaine (15)  
oszt  jaga|da (21)  
osztály (iskolai) klass (1)  
osztály (részleg) erišt (2)  
osztályoz attestirui|da (27)  
osztályozás attestiruind (1)  
osztály||társ ühten||klassnik (1)  
osztály||terem klass (1)  
osztályzat arv||sana (1) 
osztandó (matematika) 

jago||summ (5)  
osztás (matematika) jagaduz (12)  
osztás (szétosztás) jagamine (15), 

jagand (1), jago (2)   
osztatlan jagamatoi (18) 
oszthatatlan jagamatoi (18)  
osztó (matematika) jagai (5)  
osztódik jaga|das (21)  
osztrák avstrialaine (15)  
ott(an) nakka, sigäna 
ottani sigälaine (15)  
ott||hagy hül’gäi|ta (36), jät|ta (25), 

tac|ta (27)   
otthon (főnév) kodi (7)  
otthon (határozószó) kodiš 

otthoni kodihine (15)  
otthonos  kodikaz (16)  
otthonosság kodikahuz’ (14)  
óv (megvéd) kai|ta (39)  
óvakodik kai|tas (39)  
ovális (vonal) oval (1)  
óvatlanul kaičuseta 
óvatosság kaičuz (12)  
óvoda  päiv||kodi (7)  
óvodai školan||edeline (15)  
óvodás školan||edeline (15)  
óvó||hely kaičuz||sija (1)  
oxidál muigota|da (25)  
 

Ö,Ő 
 
ő hän (rendhagyó)  
öblít huhtoi|da (27)  
öblös mülüi (5)  
öblös||üveg pök||butulk (1)  
öböl kara (1), laht (6) 
ők hö (rendhagyó)  
öklel butkuta|da (25), pusk|ta (26)    
öklelés puskend (1)  
öklelős (állat) puskič (3) 
ökológia ekologii (1)  
ökológiai ekologine (15)  
ökológus ekolog (1)  
ökonómia ekonomik (1)  
ökonómiai ekonomine (15)  
ököl nürk (3)  
öl (mértékegység) sül’ (9)  
öl (testrész) sül’ (9)  
ölel  kabur|ta (34), seba|ta (34)   



ölelés   121 öregember 
 

ölelés kabarduz (12), sebaduz (12)   
ölelkezve sebati 
ölt (ruhát) pan|da (26)  
öltözet pidänd (1), sobad (5) tsz, 

sädatez (12) 
öltözik sob|das (27) 
öltözködik sob|das (27) 
öltöztet sobita|da (25), sädata|da 

(25) 
öltöztetés sobind (1)  
ölyv habuk (1)  
ömlik vala|das (21), voda|da (25)   
ön (udvarias forma) tö (rendha-

gyó)  
ő||nála hänel  
ön||álló ičenaine (15)  
ön||állóság ičenaižuz’ (14)  
ön||arc||kép iče||kuva (5)  
ön||bírálat iče||arvostelend (1)  
ön||dicséret iče||kitänd (1)  
öné teiden 
ő||neki hänele 
ön||élet||írás elo||starin (1)  
ön||élet||rajz elo||starin (1)  
ő||nélküle häneta 
ön||feledtség unohtuz (12)  
ön||fenn||tartás iče||kaičend (1)  
ön||gyújtó viritim (9)  
ön||ismeret iče||el’gendamine (15)  
önként iče||tahtol  
önkéntes (főnév) iče||tahtnik (1)  
önkéntes (melléknév) iče||tahtoine 

(15)  
önkéntesen iče||tahtol  
önkény  iče||vald (1)  

ön||képzés iče||openduz (12)  
ön||kontroll iče||pidänd (1)  
ön||kormányzati municipaline 

(15)  
ön||kritika iče||arvostelend (1)  
ön||művelés iče||openduz (12)  
önnön iče (ičein, ičeiž, ičeze, 

ičemoi, ičetoi, ičeze) 
önök  tö (rendhagyó)  
önöké teiden 
ön||rendelkezés avtonomii (1)  
önt vala|da (21)  
ön||tapadós iče||tartui (5)  
ön||telt  iče||arvoine (15)  
ön||teltség iče||arv (2)  
öntöz kastel|ta (26), kastuta|da 

(25), vala|da (21)   
öntözés kasteluz (12), kastutand 

(1), valamine (15)  
öntöző||csatorna kasteluz||kanal 

(1)  
öntöző||kanna nök||valatim (9)  
ön||tudatosság iče||tundmuz (12)  
ön||védelem iče||kaičuz (12)  
önzés egoizm (1), iče||navedind 

(1), ičtaze||navedind (1) 
önző iče||navedii (1), 

ičtaze||navedii (1)  
őr varjoičii (1)  
ördög lemboi (7)  
öreg vanh (1)  
öreg||asszony ak (1) 
öregbít vanhtuta|da (25)  
öregebb vanhemb (-an, -id)  
öreg||ember uk (2) 



öregít   122 összehívás 
 

öregít vanhtuta|da (25)  
öreg||kor vanhuz’ (14)  
öregség vanhuz’ (14)  
öregszik vanhtu|da (23) 
őr||ház varjoičuz||koda (5)  
őriz kai|ta (39), varjoi|ta (39)   
őrizet varjoičuz (12) 
őrlés jauhotez (12)  
örmény  armenialaine (15)  
Örmény||ország Armenia (1) 
őrzés varjoičuz (12) 
örök igähine (15)   
örök||hagyó zavetoičii (1)  
örökké igäks, igän, igäs 
örökké||valóság iguz’ (14)  
örököl jäl’gesta|da (25)  
örökös (öröklő) jäl’gestai (5)  
örökös (permanens) igähine (15) 
örökség jäl’gestuz (12)  
örökül hagy zavetoit|ta (39)  
őröl jauh|ta (22)  
örvendezés ihastuz (12)  
örvény bong (5), murd (2) 
őrzés varjoičuz (12)  
ős ezi||tat (1)  
ős||erdő org (2)   
ős||honos igähine (15) 
ősi amuine (15), arhaine (15), 

ende||vanh (1)     
ős||lakó end||eläi (5)  
ős||lakos end||eläi (5)  
ős||régi ende||vanh (1)     
ösvény tehut (14) 
ősz (évszak) sügüz’ (9)  
ősz (hajszín) hahk (1)  

őszi sügüzline (15)  
őszies sügüzline (15)  
őszi||rózsa astr (1) 
össze||ad  liža|ta (34)  
össze||adandó (számtan) 

ližaduz||lugu (3)  
össze||adás ližaduz (12)  
össze||barátkozik sebrastu|da (23)  
össze||békül ladi|das (27)  
össze||beszélés peit||pagin (1)  
össze||csomagol pakui|da (27)   
össze||egyeztet sättuta|da (25)  
össze||egyeztethető ühthe||kožui 

(5)  
össze||egyeztethetőség 

ühthe||kožund (1)  
össze||eskövő peit||kožui (5)  
össze||esküvés peit||kožmuz (12)  
össze||fog valamit lapošta|da (25)  
össze||folyik kaide|ta (31)  
össze||fon pal’mikoi|ta (39)  
össze||fut kaide|ta (31)  
össze||függéstelen sidomatoi (18)  
össze||gabalyodik kert|tas (28)  
össze||gereblyéz haravoi|ta (39)  
össze||gyűjt kera|ta (34), kogo|ta 

(34)  
össze||gyűlik kera|tas (34), 

kogo|tas (34)   
össze||gyűr  mur|ta (34)  
össze||hajt kä|ta (33)  
össze||hangol  sättuta|da (25)  
össze||hasonlít rindata|da (25)  
össze||hasonlítás rindatuz (12) 
össze||hívás kucund (1)  



összekapcsol   123 özvegyember 
 

össze||kapcsol lapošta|da (25) 
össze||karmolja magát küns|tas 

(27z), küns|täs (27z)  
össze||kever segoita|da (25) 
össze||keveredik segoi|da (27) 
össze||köt(öz) sid|oda (25) 
össze||kuszál  segoitoit|ta (25)  
össze||kuszálódik segoitu|da (23)  
ősszel sügüzel  
össze||morzsol mure|ta (35)  
össze||morzsolódik mure|ta (31)  
össze||nyom kingita|da (25), 

pain|da (21) 
össze||nyomás kingitez (12)  
össze||préselés kingitez (12)  
össze||ragaszt kleja|ta (34)  
össze||ráncol rupišta|da (25)  
össze||rándul särahta|da (25)  
össze||rezzen särahta|da (25)  
összes jogahine (15), kaik (6)   
összesen kaiked  
össze||sűrít sagenzoit|ta (25)  
össze||sűrítés sagenzoituz (12) 
össze||sűrűsödik sagenzu|da (23), 

sagidu|da (23)   
össze||szed kera|ta (34) 
össze||szid pačata|da (25), pilai|ta 

(36)   
össze||szorít kingita|da (25), 

pain|da (21) 
össze||találkozik ocasta|das (25)  
össze||tétel südäimuz' (14)  
össze||tömörít kingita|da (25) 
össze||tör katkoi|da (27), mure|ta 

(35), pilošta|da (25) 

össze||törik katke|ta (34), mure|ta 
(31), mure|tas (35)   

össze||tűz (összekapcsol) 
lapošta|da (25)  

össze||ütközés ainastuz (12), 
ocastuz (12)   

össze||ütközik ainasta|das (21), 
ocast|tas (25) 

össze||vet rindata|da (25)  
össze||vetés rindatuz (12) 
össze||zavar segoitoit|ta (25)   
össze||zavarodik segoi|da (27), 

segoitu|da (23), sömäi|ta (36) 
össz||hang kožmuz (12) 
össz||pontosít keskita|da (25)  
össz||pontosítás keskituz (12)  
össz||pontosítódik keskita|das 

(25) 
össz||pontosul keskita|das (25) 
ösztön riža (1)  
őszül (hajszín) hahkištu|da (23)  
őszülés (hajszín) hahkuz' (14)  
öt viž (14)  
ötödik videnz’ (14)  
ötös videnik (1)  
öt||száz viž||sadad (14||1)  
ötven viž||kümne (14||6)  
ötvözet ühthe||sulatez (12)  
öv vö (4)  
ő||vele hänenke  
övez  vöst|ta (25)  
övezet aloveh (9−), vö (4) 
özvegy lesk (6)  
özvegy||asszony leski||ak (1)  
özvegy||ember lesk (6)  



paca   124 páros 
 

P 
 
paca läip (5)  
pacal pökoi (7)  
páciens (beteg) läžui (5) 
pad lauč (1), part (1)   
padlás čuhu (3)  
padlizsán baklažan (1)  
padló  lava (1)  
padló||deszka lahk (2) 
páfrány säni||jaug (1) 
palack butulk (1)  
palacsinta kürz (5), sul’čin (5−)  
palánta taimned (6) tsz  
palástol katel|da (26−)  
pálca palik (2), vic (1)   
paletta muju||laudaine (15)  
pálma pal’m (1)  
palota kodimišt (2)  
pálya (szakmai út) elo||rad (2)  
pálya||udvar vokzal (5) 
pamlag divan (1) 
páncél||autó somuz||avto (2)  
pánik kida||jokseluz (12)  
panoráma panoram (1)  
pánt bant (1) 
pányva kütte (11), rida (1)  
pap pap’ (7) 
papa tat (1) 
papagáj popugai (5)  
papír bumag (1)  
paplan magaduz||katuz (12), 

sija||katuz (12)   
papság papišt (2) 

papucs kodi||kengäd (8) tsz  
pár (kettős) par (1) 
pára puru (3)  
parádé parad (1)  
paradicsom tomat (1)  
paradicsom||lé tomat||sok (3)  
paragrafus paragraf (1)  
parancs  käsk (4)  
parancsnok  käskii (1)  
parancsnokság käskii||kund (5)  
parancsol käsk|ta (26)  
parancsolat käsk (4)  
parancsoló käskii (1)  
páratlan paratoi (18)  
páratlan (összehasonlíthatatlan) 

pojavatoi (18)  
pár||baj kahten||tora (5)  
pár||beszéd kahten||pagin (1)  
parfüm haju||vezi (14)  
pár||huzamos paralleline (15) 
pár||huzamosság rindatuz (12)  
park (ligetes) puišt (2)  
parketta parket (1)  
parketta||padló parket||lava (1) 
parkoló||hely sijaduz||taho (2)  
parlament parlament (1)  
párna  pöluz (12)  
párna||huzat pölusen||päline (15)  
paródia parodii (1)  
paróka tego||tukad (5) tsz  
párol hauduta|da (25), puruta|da 

(25) 
párolgás purutuz (12)  
párolog puruta|das (25)  
páros paraine (15)  



part   125 pénzelés 
 

part rand (1)  
párt  partii (1)  
párta vencaine (15)  
pártában marad neidišta|da (25)  
pártatlan partijatoi (18)  
párt||fogás polestand (1)   
párt||fogó polestai (5) 
párt||fogol polesta|da (25)  
párt||frakció partii||jouk (3)  
parti (melléknév) randaline (15)  
partizán partizan (1)  
partizán||csapat partizan||jouk (3)  
partner partn’or (1)  
párton||kívüli partijatoi (18)  
parttalan randatoi (18)  
part||vonal rand||pird (1) 
pár||viadal kahten||tora (5)  
paskolás pläsk (3)  
pástétom paštet (1)  
passzol pasui|da (27)  
paszta past (1)  
pásztor paimen (9−) 
pásztorkodik paime|ta (33)  
pata kabj (1)  
patak oja (5)  
patak||part oja||rand (1)  
patent plikkutim (9)  
patika aptek (5), zel’l’||lauk (1) 
patkó pättin (1) 
pátosz pafos (1)  
pátriárka patriarh (1)  
patrióta patriot (1)  
patronál polesta|da (25), tuge|ta 

(34)  
patronálás polestand (1)  

patrónus polestai (5), tugenik (1)  
pattanás čustak (2), vatišk||paiže 

(11)   
pavilon paviljon (1)  
pázsit normik (2)  
pecek tilg (3) 
pecsenye liha||pada (1) 
pecsét (folt) leim (3), läip (5)   
pecsét (hivatalos) pečat’ (7)  
pecsét||gyűrű sormuz (12)  
pedagógiai pedagogine (15)  
pedagógus pedagog (1)  
pedál polgim (9)  
pedig a 
pék leibän||paštai (5)  
pék||bolt leib||lauk (1)  
pékség leib||paštam (2), 

leibän||paštam (2)  
pék||sütemény paštatez (12)  
pék||üzlet leib||lauk (1)  
példa ozutez (12)  
példa||kép ezi||kuva (5)  
például ozutesikš 
pelenka kabal (2), rukaine (15) 
pelenkáz kabaloi|ta (39)  
pelyva hel’be (11), runged (7) tsz, 

segloitesed (12) tsz  
penész vilik (2)  
penészedik viliktu|da (23) 
pénz dengad (1) tsz, raha (1) 
pénz||alap fond (5)  
pénz||át||utalás raha||oigenduz (12) 
pénz||bírság štraf (3) 
pénzel  rahoita|da (25)  
pénzelés rahoituz (12)  



pénzérme   126 pocsolya 
 

pénz||érme monet (1)  
pénz||készlet raha||vara (1)  
pénz||tár kass (1)  
pénz||tárca kukor (2−)  
pénz||táros rahanik (1)  
pénz||sikkasztás raha||rajaduz (12)  
pepecsel pit’kästu|da (23)  
perc minut (1)  
perec kringušk (1)  
perem hul’be (11), lapt (1), röun 

(5) 
peron perron (1)  
perspektíva nägemuz (12), 

perspektiv (1)   
perspektívátlan perspektivitoi 

(18)  
perspektívikus perspektivine (15)  
pesszimizmus pessimizm (1) 
pici mučuine (15), penikaine (15), 

piču (3), pičuine (15) 
picike mučuine (15), penikaine 

(15), piču (3), pičuine (15) 
piciri vagahaine (15)  
picurka vagahaine (15) 
pihen lebai|tas (36)  
pihenés lebu (3)  
pikkely somuz (12)  
pillanat kuro (2)  
pillangó lipikaine (15)  
pillant kacau|ta (34), kacuhta|da 

(25)   
pillantás kaceg (6), kuro (2)  
pilóta lendai (5)  
pimasz huiktatoi (18)  
pincér taričii (1)  

pingpong stol||tennis (1) 
pióca poro||mado (2)  
pipa pipk (1)  
pirkad  päidu|da (23)  
pirkadat päiduz (12), zor’a (5)   
pirog pirg (1)   
piros käbed (1), rusked (1−tt) 
pirosas rusttahk (2), ruzahk (2) 
piroslik ruskota|da (21)  
pirosodik ruske|ta (31)  
piros||pozsgás käbed (1)  
pirosság rusttuz’ (14)  
pisi kuzi (6)  
piskóta biskvit (1)  
pislákol pil’kišta|da (25)  
pislant pičkuta|da (25), ripita|da 

(25)   
pislantás pičkutez (12)  
pislog pičkuta|da (25), pil’kišta|da 

(25) 
pislogás pičkutez (12)  
piszok pačak (2) 
pisztoly pistolet (1)  
pisztráng torp (5)  
pitypang bakbatai (5), purde||hein 

(8)   
plafon lagi (6)  
plakát plakat (1) 
platform platform (1)  
plató laid (1)  
plusz pl’us (5)  
plusz||jel ližaduz||znam (1) 
pocak  pök (2)  
pocakos puzu||vac (1), sangerič (3)  
pocsolya luht (1), lätäk (2)   



pódium   127 pótolhatatlan 
 

pódium lava (1), ozutuz||lava (1)   
pofa (állati) kärz (5)  
pofon jutk (3), plok (3)  
poggyász bagaž (1), matk||tavarad 

(1) tsz   
poggyász||kocsi matk||tavar||vagon 

(1)  
poggyász||tartó matk||tavar||palič 

(5)  
pohár stokan (1)  
pohár||köszöntő mal’l’||sanad (1) 

tsz  
pók hämä||houk (3)  
pók||háló hämä||houkun||verk (2)  
pokol ad (3)  
polc palič (5) 
polcsor rivi||palič (5)  
politika politik (1)  
politikai politine (15)  
póló (labdajáték) polo (2)  
poloska ludeg (6)  
pólus pol’us (1)  
polyva segloitesed (12) tsz  
pompás kištai (5) 
pont (érték) čokim (9)  
pont (hely egy pontja) čokim (9)  
pont (jel) čokim (9)  
pontatlan tarkatoi (18)  
ponton||híd pullo||sild (1)  
pontos metk (1)  
pontos (gondos) tark (1)  
pontosabban tarkemba 
pontosan metkas, oiktas, oikti 
pontosan (gondosan) tarkas, 

tarkašti 

pontosság metkuz’ (14), oiktuz’ 
(14)   

pontosság (gondosság) tarkuz’ 
(14)  

populáris popularine (15)  
por pölü (4), tomu (3)   
póráz kütte (11)  
porc rosk (3)  
porhanyós mured (1)  
porol (port kavar) pölüstada (25)  
porond cirk||lava (1)  
poronty pisk (3) 
poros pölükaz (16), tomukaz (16)   
poroz (virág) pölütoit|ta (25)  
por||réteg pölü||kerteh (9−)  
por||szívó pölün||imurič (3)  
portás verainik (1) 
porzás (virág) pölütuz (12)  
porzik pölüsta|da (25), tomusta|da 

(25)   
posta počt (5)  
posta||galamb počt||kühkjaine (15)  
posta||kocsi (vasút) počt||vagon (1)  
posta||költség počt||maksud (3) tsz  
posta||láda počt||mülütim (9)  
posta||vagon počt||vagon (1)  
posz||méh učubraz (5s)  
posztó vate (11)   
pót||adag liža||anduz (12)  
pót||kocsi taga||vedim (9) 
pót||lap liža||leht (6)  
pótlás vajehtuz (12)  
pótlék ližaduz (12) 
pótol liža|ta (36), vajehta|da (25)  
pótolhatatlan vajehtamatoi (18)  



potrohos   128 rabol 
 

potrohos sangerič (3)  
pozitív pozitivine (15)  
pózna pacaz (16−)  
pöffeszkedés surendeluz (12) 
pöffeszkedik surendel|das (26)  
pöffeszkedő surendelii (1), 

surendeline (15)  
pörc ahkud (3) tsz  
pörkölt gul’aš (3)  
pöröly pal’l’ (1)  
pravoszláv ortodoksine (15)  
praxis praktik (1)  
precíz metk (1)  
precízen metkas 
precízség metkuz’ (14)  
prédikáció pühä||pagin (1)  
prémium raha||lahj (1)  
printer printer (1)  
privilégium eri||oiktuz’ (14)  
prizma prizm (1)  
próba (előadóművészet) repeticii 

(1)  
próba (kísérlet) kodvuz (12), 

rohkaiduz (12)  
próbál (előadóművészet) 

repetirui|da (27)  
probléma problem (1)  
professzor professor (1)  
próféta sanan||kandai (5)  
prognosztizál endusta|da (25)  
prognózis endustuz (12)  
program programm (5)  
progresszív progressivine (15)  
projekt projekt (1)  
prológus prolog (1)  

prospektus lühenduz (12)  
protézis protez (1)  
próza proza (1), tarinoičuz (12)  
púder pudr (1)  
púderez pudroi|ta (39)  
puding puding (1) 
puha hobed (1), pehmed (1)   
puhaság pehmeduz’ (14)  
puhít hobita|da (25), pehmen-

zoit|ta (25), pehmita|da (25) 
puhul pehmdu|da (23)  
pult mönd||laud (1)  
pulzus pul’s (1)  
pumpál (szivattyúz) pompa|ta (34)  
púp bul’bak (2), gurb (5), kuhm 

(3)  
púpos gurbač (3)  
puska  oružj (5)  
puska||cső oružj||su (3)  
puszta (csupasz) pal’l’az (16−)  
pusztulás surm (5)  
putri pert’||karkuine (15)  
pünkösdi rózsa pion (1)  
püspök episkop (5) 
 

R 
 
rá||adásképpen ližaks  
rá||adásul ližaks  
rab  arestant (1), orj (5)   
rá||beszél  pagištoit|ta (25) 
rá||beszélés pagišteluz (12) 
rabló röstai (5)  
rabol röst|ta (25)  
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rabság arest (1)  
rab||szolga orj (5)  
radiátor lämbituz||ladeh (9), 

radiator (1) 
rádió radio (2)  
rádió||állomás radio||keskuz (12)  
rádió||hallgató radion||kundlii (1)  
rádió||hálózat radio||verk (2)  
rádió||interjú radio||pagištoituz (12)  
rádió||kapcsolat radio||ühtenzoituz 

(12) 
rádió||közvetítés radio||starinoi-

čend (1)  
rádió||össze||köttetés radio||ühten-

zoituz (12) 
rá||fordítás (kiadás) mänetand (1) 
rág hruputa|da (25), pureskel|da 

(25), rouhi|da (27) 
ragacsos tartukaz (16)  
ragad tart|ta (23), tartu|da (23)  
ragadás tartund (1)  
ragadós tartui (5), tartukaz (16) 
ragasz klejind (1)  
ragaszt klei|da (27j), kleja|ta (34), 

tartuta|da (25), tartutoit|ta (25) 
ragasztó klei (1)  
ragasztó||anyag klei (1) 
ragasztó||szalag tart||lent (1)   
rágcsál hruputa|da (25), kručku-

ta|da (25), pureskel|da (25), 
rouhi|da (27) 

rágcsáló (állat) rouhii (1)  
ragozás kändluz (12)  
ragozhatatlan kändlematoi (18)  
ragya rubi (6)  

ragyás rubekaz (16)  
ragyog hošt|ta (25), kištata|da (25), 

kušt|ta (21), lošt|ta (25) 
ragyogás hoštand (1), kiltatuz 

(12), kišt (2), loštabuz’ (14), 
loštand (1)   

ragyogó hoštai (5), kištai (5), 
kuštai (5), loštai (5) 

raj jouk (3), kogo (2), parveh (9)  
rajt  start (1)  
rajt||hely lähtend||sija (1) 
rajt||jel lähtend||znam (1) 
rajz (ábra) pirdatuz (12), 

pird||kuva (5)   
rajz (tevékenység) jonoštand (1) 
rajzol jonošta|da (25), pir|ta (32) 
rajzolás jonoštand (1), pirdand (1) 
rajz||óra pirdand||urok (1)  
rak pan|da (26)  
rakás (kupac) kego (2), kogo (2), 

rong (3), sabr (1), val (2)  
rakéta raket (1)  
rakéta||hordozó raketan||kandai (5)  
rakodás jügenduz (12), 

kormadand (1)   
rakodik jüge|ta (35)  
rakodó||munkás kormadai (5)  
rá||lép polk|ta (26g)  
rallye ralli (7)  
ráma rama (1)  
ránc kärpišk (2)  
ráncol rupišta|da (25)  
ráncos kärpiškoikaz (16), 

rupištunu (14)    
ráncosodik kärpištu|da (23) 
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rá||néz kacau|ta (34), kacuhta|da 
(25)   

rang arv||nimi (6)  
rá||örökít zavetoi|ta (39)  
rá||pillant kacau|ta (34), 

kacuhta|da (25)   
rá||ragad tartu|da (23)  
rá||ragaszt tartuta|da (25), 

tartutoit|ta (25)  
rá||rak pan|da (26)  
raritás raritet (1) 
rassz ristit||rod (3)  
rasszista ristit||roduine (15)  
rá||támaszkodik toka|tas (34) 
rá||tapos polk|ta (26g)  
rá||tesz   pan|da (26)  
rá||tesz (hozzáad) liža|ta (36)  
rá||tipor polk|ta (26g)  
rá||üt (ver) lö|da (24)  
ravaszkodás nügeiduz (12)  
ravaszkodik nügei|ta (36)  
ráz poht|ta (25) 
rázza a hideg säraidoit|ta (25)  
reagál reagirui|da (27) 
reakció reakcii (1) 
reaktor reaktor (1)  
réce sorz (5)  
recept recept (1)  
recseg ročkuta|da (25), räzäi|ta 

(36)   
recsegés ročkutuz (12)  
redő  kärpišk (2)  
reform reform (5) 
refrén tošt||sanad (1) tsz 
rege starin (1)  

régebben edel 
régebbi edeline (15)  
regél  starinoi|ta (39)  
régen amu 
regény roman (1)  
regényes romantine (15)  
régész arheolog (5)  
régészet arheologii (1)  
régészeti arheologine (15)  
reggel (főnév) homendez (12)  
reggel (határozószó) homendesel 
reggelenként homendesidme  
reggelente homendesidme  
reggeli (étkezés) murgin (1)  
reggelizik murginoi|ta (39)  
régi (ó) vanh (1)  
régi (ősi) amuine (15) 
régió region (1) 
regionális regionaline (15)  
régiség antikvariat (1)  
regisztráció registracii (1)  
rég||óta amussai 
regresszió regress (1)  
rejt peit|ta (28)  
rejtek||hely peit (2), peit||sija (1)  
rejtett peitoline (15)  
rejtőzik peit|tas (28)  
rekedt kahaidai (5)  
rekesz||izom keskuz||liha (1)  
reklám reklam (1)  
rekord rekord (1)  
rektor rektor (1)  
relief reljef (1)  
remeg särai|ta (36), särega|ta (35), 

särenzoit|ta (25) 
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remegés säraiduz (12)  
remek (zseniális) nerokaz (16)  
remél nadei|das (27), toivo|da (22) 
remény  nadei (1), toiv (2)   
reménykedik nadei|das (27), 

toivo|da (22) 
reménytelen  toivotoi (18)   
reménytelenség nadeimatomuz’ 

(14), toivotomuz’ (14)  
remény||vesztés nadeimatomuz’ 

(14)  
rémület hämähtuz (12), pöl’gästuz 

(12)   
rémületében pöl’gästusiš 
rend järgenduz (12)  
rendben järg 
rendben (oké) laske! olgha! 
rendelés (orvosi) vastha||otand (1)  
rendelet dekret (1)  
rendelkezés käsk (4) 
rendelkező käskii (1)  
rendelő poliklinik (1) 
rendelő||intézet poliklinik (1) 
rendes tark (1)  
rendesen järg, tarkas, tarkašti 
rendetlen järgendusetoi (18) 
rendetlenül sivi-savi, širi-šari  
rendez ladi|da (27) 
rendező ladii (1)  
rend||jel orden (1)  
rend||kívül  lujas 
rend||kívüli (meglepő) äkkiline 

(15)  
rendőr milicii||mez’ (17)  
rendőr||egyen||ruha policii||soba (5)  

rendőrség policii (1)  
rendszer  sistem (5)  
rendszertelen regularitoi (18), 

sistematoi (18) 
rén||szarvas pedr (1), pohjoiž||pedr 

(1)  
rén||szarvas||pásztor 

pedroiden||holitai (5) 
rén||szarvas||tartás 

pedroiden||holituz (12)  
repül lendel|tas (26−), le|ta (33)  
repülés (közlekedés) lendand (1)   
repülő (jármű) lendim (9)  
repülő||gép lendim (9)  
repülő||mókus čindoi (7)  
repülő||tér aero||port (5), 

lendand||tandreh (9) 
rés kar (1), pilu (3)    
restauráció endištamine (15) 
restaurál endišta|da (25)  
restaurátor endištai (5)  
rész pala (1)  
reszelő (eszköz) potpilk (5) 
részére näht (gen, illat) névutó, 

täht (gen) névutó, varoin (illat) 
névutó   

reszket dudai|ta (36), särai|ta (36), 
särega|ta (35), särenzoit|ta (25) 

reszketés säraiduz (12)  
részleg erišt (2), filial (1)  
részlet oteg (6)  
részlet (összetevő) tark||koht (5) 
részletes (aprólékos) tark||kohtaine 

(15)  
részletes (gondos) tark (1)  
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részletesen (gondosan) tarkas, 
tarkašti  

részt vesz ühtne|da (26)   
részt||vevő ühtnik (1)  
részvény akcii (1) 
rész||vétel ühtnend (1)  
rét nit (3)  
retek ret’k (1)  
retesz lukkol (2−), saub (1) 
rettenetes  opakoline (15)  
rettenetesen opak 
rév ehtatuz||sija (1)  
révén valaminek päliči (ines) elöl-

járószó 
réz vask (6)  
rezdül likku|da (23)  
rezidencia rezidencii (1)  
rezümé lühenduz (12)  
rézsút kon’ha 
rézsútosan kon’ha 
ribiszke sestrikaine (15)  
ribizli sestrikaine (15)  
rideg kauged (1−kt), kova (5)  
rigli saub (1) 
rigó pihl’||lind (3)  
ringat likuta|da (25)  
ritka harv (1), harvahk (2), 

harvinaine (15)    
ritkábban harvemba  
ritkaság harvuz’ (14), raritet (1)   
ritkít harve|ta (35)  
ritkul  harve|ta (31)  
ritkuló harv (1)  
robban poukahtu|da (23) 
robbanás poukahtuz (12)  

robbant poukahtoit|ta (25)  
rohad hapa|ta (31)  
roham atak (1)  
rohamoz atakui|da (27) 
rohan lo|das (22) 
rojt ribu (3)  
róka  reboi (7)  
rókázik okse|ta (35)  
rokon  heimolaine (15)  
rokonság heim||kund (5) 
roller potk||laud (1)  
roma čigan (1) 
romantikus romantine (15)  
romlás pahenduz (12)  
romlik pahe|ta (31)  
rongy ruzu (3)  
ropog ročkuta|da (25), räzäi|ta 

(36)   
ropogás ročkutuz (12)  
rost kuid (3)  
rosta segl (1)  
rostál segloi|da (27)  
rostos kuidukaz (16)  
rossz huba (5), paha (1)   
rossz (silány) hond (2)  
rosszaság pahuz’ (14)  
rossz||indulatú pahan||tahtoine 

(15) 
rossz||indulatú (orvostan) 

paha||kibuine (15) 
rossz||ízű huba||maguine (15)  
rossz||kedvű paha||meline (15)  
rosszul hubin, hondoin  
rovar bubarik (1), bumbak (2), 

gaved’ (7)   
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rovás virg (1) 
rovat rubrik (1) 
rovátka virg (1) 
rozs rugiž (17)  
rózsa roza (5)  
rózsa||csokor roza||kirb (7)  
rózsás ruza (5)  
rózsa||szín(ű) ruza (5)  
rozsda roste (11)  
rozsdás rostekaz (16)  
rozsdásodik rosttu|da (23)  
rozs||föld rugiž||pöud (2)  
rozs||kalász rugiž||tähk (5)  
rozs||kenyér rugiž||leib (8)  
rozs||kéve rugiž||snap (3)  
rozsomák hahmoi (7)  
rozsos (rozzsal készített)  rugihine 

(15)  
rozs||szalma rugiž||ol’g (6)  
röfög röhk|ta (27)  
rögtön nügüd’, pigašti, sid’-žo   
röntgen||fel||vétel 

rentgen||kuvaduz (12)  
röntgen||kép rentgen||kuvaduz 

(12)  
röntgen||készülék rentgen||ladeh 

(9)  
röp||labda lend||mäč (3)  
röp||labda||játék lend||mäč||vänd 

(2)  
röp||labda||pálya 

lend||mäč||tandreh (9)  
röpül lendel|tas (26−), le|ta (33)  
rövid lühüd (1)  
röviden lühüdas, lühüdašti 

rövid||eszű lühüd||meline (15)  
rövid||haragú lühüd||tabaine (15)  
rövid||idejű lühüd||aigaine (15)  
rövidítés lühenduz (12) 
rövid||nadrág šortad (5) tsz  
rövid||szőrű lühüd||karvaine 

(15)  
rövid||távú lühüd||aigaine (15)  
rőzse hagod (2) tsz  
rubel rubl’ (5)  
rúd seraine (15)  
rúg potk|ta (27)   
rugalmas kinged (1−kt)  
rugalmasság kinktuz’ (14)  
ruganyos kinged (1−kt)  
ruganyosság kinktuz’ (14)  
rúgás potk (3)  
rugdal potk|tas (27)  
rugdalózik potk|tas (27)  
rugó (alkatrész) punotiž (13)  
ruha soba (5)  
ruha||címke soba||znam (1)  
ruha||csiptető soba||pidim (9)  
ruha||méret soba||nomeraine (15) 
ruha||mosás sobiden||pezu (3)  
ruha||nyak rind (1) 
ruhás||szekrény soba||škap (1)  
ruha||számozás soba||nomeraine 

(15) 
ruha||tár (helyiség) varništ (2)  
ruha||ujj hijam (5)  
ruházat sobad (5) tsz, sädod (2) 

tsz   
rügy sil’mäine (15), urb (5) 
rügy||szem sil’mäine (15) 
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S 
 
sablon (szabászat) vilitez (12)  
saját iče (ičein, ičeiž, ičeze, 

ičemoi, ičetoi, ičeze) 
sajátos erazvuitte (19), eriline 

(15), iče||laduine (15), iče||vuitte 
(19)    

saját(os)ság eričuz (12), erigoičuz 
(12)  

sajátságos erazvuitte (19), 
iče||laduine (15), iče||vuitte (19)    

sajnál valakit žallei|ta (39)  
sajnálkozás  žalleičuz (12)  
sajnos žal’ 
sajt sagud (14)  
sajtó (nyomdagép) painuz||mašin 

(1)  
sajtó||hiba painand||viga (1)  
sajtol pain|da (21)  
sakk šahmatad (1) tsz 
sál kagl||paik (1)  
saláta salat (1)  
salátás||tál salat||stauc (1)  
sampon šampun’ (7)  
sansz šans (1)  
sánta ramb (1)  
sántít rambi|ta (39)  
sántítás rambičuz (12)  
sápadt vauh (1)  
sapka šapuk (1−)  
sár balat (2), redu (3)   
sárga pakuine (15)  
sárga||barack abrikos (5)  

sárgája pakuš (5)  
sárgállik pakuštu|da (23)  
sárga||répa morkofk (5)  
sárga||répa||saláta morkofk||salat 

(1)  
sárgaság (betegség) pakuš||kibu 

(3)  
sárgul pakuštu|da (23)  
sarj idu (3), taimen (9−), veza (1)   
sarjad idä|da (28)  
sarló sirp (7)  
sarok čoga (5), saum (1)   
sáros balatokaz (16), redukaz (16)   
sár||tenger redu||žom (5)  
sas orl (5)  
sás so||hein (8)  
Sátán Soton (1)  
sátor kangaz||katuz (12), 

kangaz||koda (5)  
satu sämuine (15)  
sav muiktuz (12)  
sáv šoid (3) 
savanyít muigenzoit|ta (25), 

muigotoit|ta (25)   
savanykás muiktakaz (16)  
savanyodik muige|ta (31), 

muigištu|da (23), muigo|ta (31)   
savanyú muiged (1−kt)  
sávos šoidukaz (16)  
seb čapatez (12), satatuz (12) 
sebbel-lobbal rigol 
sebes (gyors) hotk (5)  
sebesen (gyorsan) hotkas, hotkašti 
sebész hirurg (1)  
seb||hely rubi (6)  
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seb||tapasz leiko||tartutim (9)  
segéd abunik (1), assistent (1)  
segédkezik abuta|da (25), 

assistirui|da (27)   
segély abu||rahad (1) tsz, tugi||raha (1)   
segélyez tugi||rahoita|da (25)  
segít abuta|da (25)  
segítség abu (3), tugi (6) 
se||hogy(an) nikut  
se||hol nikus 
se||hova nikuna 
se||hová nikuna 
sejt (élettan) nellik (2)  
sekély madal (5)  
sekélyedik madalzu|da (23)  
selejt  jändused (12) tsz   
selejtes vigakaz (16)  
selejtez vigatel|da (26)  
selyem šuuk (3)  
selymes šuukuine (15)  
sem  ni  
se||mennyire nikuverz’ (14) 
semleges neitraline (15)  
sem||mi nimidä 
sem||miféle nimitte (19) 
sem||miképpen nikut  
sem||mikor nikonz 
sem||milyen nikudamb (5), nimitte 

(19)  
senki niken 
senkié nikenen 
seper pühk|ta (27)  
seprű lud (5)  
sercli leib||korišk (2)  
serdülő vajehtuz||igäine (15)  

serdülő||kor priha||aig (1)  
seregély koda||lind (3)  
serény čopak (2), napern (1)  
serénység naprind (1)  
serke saivar’ (9−)  
serkent piganzoit|ta (25), 

virigzoit|ta (25)  
serkentés virigzoituz (12)  
serkentő||szer piganzoitai||aineh 

(9) 
serleg mal’l’ (1)  
serpenyő rehtil’ (8)  
serte sugased (12) tsz  
sertés siga (1)  
sértés abid (2)   
sertés||hús sigan||liha (1)  
sertés||tenyésztés 

sigoiden||kazvatuz (12)  
sertés||tenyésztő sigoiden||kazvatai 

(5)  
sertés||zsír siga||razv (1) 
sértő  abidokaz (16)  
sérülés čapatez (12), satatuz (12) 
séta käveluz (12)   
séta||bot käveluz||palik (2)   
sétál  käveleht|ta (25), kävel|ta (26)  
sétálás kävelend (1), käveluz (12)   
séta||lépés käveluz||hašk (3)  
sétáltat (állatot) kävelzoit|ta (25) 
sí (eszköz) suks’ (6), suksed (6) tsz 
sí||bot suks’||kalu (3)  
síel hiht|ta (28)  
síelés hihtänd (1)  
síelő hihtäi (5)  
siet rigehti|da (27) 
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sietés rigo (2) 
sietősen rigehtusi 
sietség rigo (2) 
siettet kükse|ta (35), rigehtoit|ta (25)  
sietve rigehtusi 
sí||futás hihtänd (1)  
sí||futó hihtäi (5)  
sík (melléknév) tazo (2)   
sík (térforma) taza (1)  
sikamlós libed (1)  
siker sabutuz (12) 
siket  kurd|eh (9−)  
siket||fajd  mecoi (7) 
sikkaszt  raja|ta (34)  
sikkasztás rajaduz (12)  
siklik šurk|ta (25g) 
sikló (állat) jaugaz (12), sad||mado (2)   
síkos libed (1)  
sí||kötés suks’||mäduz (12)  
silány vähäine (15) 
sí||léc suks’ (6), suksed (6) tsz 
sima siled (1), tazo (2) 
simán (egyenletesen) tazokašti  
simít silita|da (25)  
simogat silita|da (25)   
simogatás silituz (12)  
síp lutuine (15), soitoine (15), 

tutuine (15) 
sí||pálya suks’||lad (3)  
sír (főnév) kaum (1)  
sír (ige) itk|ta (26), voik|ta (25), 

väriš|ta (26ž)   
sirály kajag (5)  
sírás itk (3), voik (3)  
sí||sport suks’||sport (1) 

sí||vaksz suks’||voiže (11)  
sí||viasz suks’||voiže (11)  
skála pordhišt (2)  
skatulya korobaine (15), liphaine 

(15)  
skicc eskiz (1)  
smink muju||mask (1)  
sminkel maskirui|da (27)  
smink||mester maskiruind||mastar’ 

(7−)  
snowboard lumi||laud (1)  
só sol (5)  
sóder čuru (3)  
sodor (teker) kert|ta (28), puno|da 

(22)  
sodrás (tekerés) kertänd (1)  
sodró||fa pirag||värtin (1)  
sógor küdu (3)  
sógor||nő nado (2)  
soha nikonz 
sóhajt hengähtel|da (26)  
sóhajtozik hengähtel|da (26) 
sok äi 
sokáig hätken, rištan  
sokaság äjüz’ (14)   
sok||emeletes äi||žiruine (15)  
sok||éves äi||vozne (19)  
sok||évi äi||vozne (19)  
sokféle eri||tabaine (15)  
sok||féleség äjüz’ (14)  
sokkal(ta) äjal  
sok||nemzetiségű äi||rahvahaline 

(15)  
sok||oldalú eri|poline (15), 

äi||poline (15)   



sokszintes   137 steril 
 

sok||szintes äi||žiruine (15)  
sok||színű äi||mujuine (15)  
sokszor hal’g 
sokszoros äi||kerdaine (15)  
sokszorosít kopioi|da (27)  
sokszorosítás kopiond (1)  
sokszoroz äi||kerdoi|ta (39)  
sok||szög  äi||čoganik (1)  
sok||szögletű äi||saumaine (15)  
sok||szögű äi||čogaine (15)  
sor jono (2), rivi (7)  
sorba  rindale 
sorban rindal 
sor||köz rivi||keskust (1)  
sorompó saub||poikuz (12) 
sorozat jäl’genduz (12)  
sor||rend jäl’genduz (12) 
sors arb (1), elo||oza (5), oza (5)    
sort šortad (5) tsz 
sós solakaz (16)  
sóska muiktad (1) tsz  
sótlan solatoi (18)  
sovány laih (1), laihahk (2)   
soványság laihuz’ (14)  
sóz sola|ta (34)  
sózás (ízesítés) magu||soladuz (12), 

soladuz (12) 
sózott solakaz (16)  
söpör pühk|ta (27)  
sör olut (14)  
sörény harj (1) 
sörényes harjakaz (16)  
sörte sugased (12) tsz  
sőt eskai  
sötét (árnyalat) muza (5)  

sötét (borús) pimed (1), tuhlak (2)  
sötét (főnév) pimeduz’ (14)  
sötétedik ehttu|da (23), 

pimenzu|da (23)  
sötét||kék muza||sinine (15)  
sötétlő muzahk (2)  
sötétség pičk||pimed (1), pimeduz’ 

(14)   
sötét||szürke muza||hahk (1)  
sötét||vörös muza||rusked (1−tt)  
sötét||zöld muza||vihand (1)  
spanyol  ispanialaine (15)  
Spanyol||ország Ispania (1)  
spárga (madzag) pagl (1)  
spekuláció spekul’acii (1)  
spirál puno (2)  
spontán käskmatoi (18)  
spontaneitás käskmatomuz (14)  
sport sport (1)  
sport||cipő sport||kengäd (8) tsz  
sport||csarnok sport||zal (1)  
sport||egyesület sport||sebr (1)  
sport||ember sport||mez’ (17)  
sport||kör sport||sebr (1)  
sport||nadrág sport||štanad (1) tsz  
sportol sporta|ta (34)  
sport||pálya sport||tandreh (9) 
sport||szer sport||kalu (3)  
sport||terem sport||zal (1)  
spriccelés čorskud (3) tsz  
stabil seižui (5)  
stadion stadion (1)  
staféta estafet (1)  
start start (1)  
steril steriline (15)  



stílus   138 szaglás 
 

stílus ičtaze||pidänd (1), 
ičtaze||vedänd (1), lad (3)    

struma kubu (3)  
stúdió studii (1)  
suba kezi (14)  
súg šuhai|ta (36)  
sugár sädeg (6)  
sugár||út prospekt (1)  
sugárzás radiacii (1)  
sugárzik hoštel|da (26)  
súgás šuhaiduz (12)  
sugdolózik šuhaitas (36)  
súgó (színház) šuhaidai (5)  
suhog šabai|ta (36)   
suhogás šabaiduz (12)   
súly  jügu (3)  
súly||emelés jügu||sport (1)  
súlyos jüged (1) 
súlyosbodás löumenduz (12)  
susog šabai|ta (36), šobai|ta (36)    
susogás šabaiduz (12), šobaiduz (12)  
suttog šuhai|ta (36) 
suttogás šuhaiduz (12)  
sügér ahven (9)  
süket kurdeh (9−)  
süket||néma laman (1)  
sül pašt|tas (21), žar|das (27)  
süllő kuha (5)  
sült (étel) küps (5)  
sült||hús liha||pada (1)  
sün neglik (2)  
sün||disznó neglik (2)  
sűrít sagenzoit|ta (25), tihenzoit|ta 

(25) 
sűrítés  sagenzoituz (12)  

sűrítmény sagenzoituz||aineh (9) 
sűrű paks (3), saged (1), tihed (1) 
sűrű (vadon) korb (6)  
sűrűbben paksumba 
sűrűn paksus, sagedan  
sűrűség tiheduz’ (14)   
sűrűsödik sagenzu|da (23), 

sagidu|da (23)   
süt (ételt) pašt|ta (21), žar|da (27)  
sütemény kurnik (1) 
sütkérezik päivita|das (25)  
sütő (tűzhely része) paštim (9)  
sváb||bogár prusak (2), torokan (1)  
Svájc Šveicaria (1)  
svájci šveicarialaine (15)  
svéd ročilaine (15)  
Svéd||ország Švecia (1) 
 

SZ 
 
szab  leika|ta (37), vil’|da (26)  
szabad valamit tenni sa|da (24)  
szabadság (munkaügy) pästuz 

(12)  
szabadságol päst|ta (25)  
szabály märičuz (12), norm (5), 

sänd (2) 
szabálytalan regularitoi (18)  
szabályzat käsk||kirj (1)  
szabás vilend (1)  
szabás||minta viletiž (13) 
szabó omblii (1)  
szag  haiže (11), haju (3)   
szaglás haju||riža (5)  



szaglászik   139 szántás 
 

szaglászik hunhuta|da (25)  
szaglik haiš|ta (23ž)  
szagol muja|da (25)  
száj hul’ (9), su (3)   
száj (állat) kärz (5)  
száj||gyulladás sun||kibu (3) 
száj||harmonika hul’||vändim (9)  
száj||kosár kärz||hodr (5)  
száj||padlás su||lagi (6)  
szakács  keitäi (5)  
szakács||könyv keit||kirj (1)  
szakad  ratke|ta (37)  
szakadás ratkelmuz (12)   
szakadatlan azotamatoi (18), 

heitmatoi (18), lopmatoi (18), 
seižutamatoi (18) 

szakadatlanul heitmata, lopmata 
szakáll bard (1)  
szakállas bardakaz (16)  
szakálltalan bardatoi (18)  
szakasza valaminek faza (1) 
szak||értelem maht (2)  
szak||értő tundii (1)   
szakít ratkai|ta (36)  
szakma rad||erištuz (12), ra-

don||maht (2) 
szakszerű  tedo||mahtoine (15)  
szakszerűség mastaruz’ (14), 

tedo||maht (2)   
szak||szervezet profsojuz (1) 
szaladgál aja|das (21)  
szalag bant (1), lentaine (15) 
szállít ajatel|da (26), štarguta|da 

(25), to|da (22), vedä|da (28)     
szálló||ige muštatez (12) 

szalonna izr (1)  
száll lendel|tas (26−), le|ta (33)   
szál (fonal) nit’ (7)  
szalma ol’g (6)  
szálka (fából) puik (2)  
szalvéta pühkmut (14)  
szálkás (hal) rodakaz (16)  
szám lugu (3) 
szám||jegy lugu (3) 
számolatlan lugematoi (18)  
számoló||gép lugim (9)  
számomra minei 
szamovár samvar (5)  
számtalan lugematoi (18)  
számtan||feladat lugu||tego (2)  
számtan||példa lugu||tego (2)  
száműz hä|ta (32), küks|ta (26) 
száműzetés hädand (1)  
szán (szánkó) regi (6)  
szana||széjjel sivi-savi, širi-šari  
szanatórium sanatorii (1)  
szandál keza||kengäd (8) tsz  
szándék kägeduz (12), taht (2)   
szándékozik käge|ta (34), tahtoi|da 

(27)   
szándéktalan tahtoimatoi (18)  
szándéktalanul tahtoimata 
szánkó  regut (14)   
szánkó||sport regi||sport (1)  
szánkó||verseny regi||voibud (3) 

tsz  
szán||oszlop regi||jono (2)  
szánt aj|ada (21), kün|ta (32), 

künt|ta (25d) 
szántás kündand (1)  



szántóföld   140 szégyentelen 
 

szántó||föld pöud (2)  
szántó||vető kündai (5)  
szapora tihed (1)  
szaporáz paksu|ta (35)  
szaporodás (rovar) ližadamine 

(15)  
szaporodik (állattan) poik|tas 

(27g)  
szaporodik (rovar) liža|tas (36)  
szaporulat (állattan) poigimine 

(15)  
szappan muil (5)  
szappan||hab muil||vaht (2)  
szappanos muilakaz (16)  
szappanoz muilasta|da (25)  
szappan||tartó muil||hodr (5)  
szar sit (1)  
szár korz (3) 
szárad kui|da (38), kuivehtu|da 

(23) 
száraz kahnak (5), kuiv (5) 
száraz||föld kuiv||ma (4), mandreh 

(9)   
szárazság kuivuz’ (14)  
szárít kuiva|ta (34)   
szárítás kuivand (1)  
szarka harag (5)  
szárny suug (5)  
szárnyas (melléknév) suugikaz 

(16)  
szárnyatlan suugitoi (18)  
szarv sarv (6)  
szarvas (szarvakkal rendelkező) 

sarvikaz (16)  
szatíra satir (1)  

szatirikus satirine (15)  
szatyor kašal’ (7) 
szaval čoma||luge|da (26)  
szavalás čoma||lugemine (15)  
szavalat čoma||lugemine (15)  
szavaz  änesta|da (25) 
szavazás änestamine (15) 
szavazat än’ (9) 
szavazó änestai (5)  
szavazó||lap valičend||bumag (1)  
száz  sada (1)  
század (időszámítás) voz’||sada (1)  
század (tört) sadandez (12)  
századik sadanz’ (14)  
százalék procent (1)  
szecska segloitesed (12) tsz  
szed kera|ta (34), poim|da (27), 

ot|ta (25) 
szeder hebočaine (15)  
szédülés pän||punotuz (12)  
szeg (főnév) nagl (1)  
szegecs naglaine (15)  
szegély (textil) bijaine (15)  
szegény gol’l’ (5)  
szegény||ember gollič (3)  
szegényes vähäine (15)   
szegez nagloi|ta (39)  
szegfű neilikoine (15)  
szegődtet pauka|ta (37)  
szegő||szalag bijaine (15)  
szegy||csont rindaz||lu (3)  
szégyen huiged (1−kt), huiktuz’ 

(14)   
szégyenlős arg (1)  
szégyentelen huiktatoi (18)    



szégyentelenség   141 személyes 
 

szégyentelenség huiktatomuz’ (14)  
szék ištim (9)  
szekció sekcii (1)  
szekér regi (6), teleg (5)  
szekér||oszlop regi||jono (2)  
szék||hely olend||sija (5), 

olend||taho (2)   
szék||rekedés umbaiduz (12)  
szekrény škap (1)  
szekrény||ajtó škapan||uks’ (9)  
szel leika|ta (37)  
szél döl (2), tullei (7)   
szél (perem) hul’be (11), röun (5)   
szél||csendben tulleižeta 
szél||csendes tulleižetoi (18)  
széle valaminek hul’be (11)  
szeleburdi tullei||pä (4) 
széles leved (1)  
szeles (széljárta) dölokaz (16), 

tulleikaz (16)  
szélesen levedali, levedas 
szeleskedő čopak (2)  
szélesség leveduz’ (14)  
szélesség (földrajz) leveduz’ (14)  
szélességi kör ma||leveduz’||pird 

(1)  
széles||vállú leved||hardjoine (15)  
szelet bibaleh (9), supal (1), šlik 

(3)     
szeletel leika|ta (37)  
szél||forgó (játékszer) pördjaine 

(15)  
szél||fújás döl (2) 
szelíd hobed||tabaine (15)  
szél||járta dölokaz (16) 

szél||kakas pördjaine (15)  
szellem heng (2)  
szellemes (csípős) terav (5)  
szellemi  hengine (15)  
szellő tulleine (15)  
szellőz(tet)ő (berendezés) tulleitim 

(9)  
szellőztet tulleita|da (25)  
szellőztetés tulleitamine (15)  
szél||mentes tulleižetoi (18)  
szél||védő tullei||stökul (1) 
szem (látószerv) sil’m (8)  
szem (szemcse) jüvä (8)  
szem||árpa (betegség) sara||koda (5) 
szembe kohtha, vastha  
szembe||állít  vastkaroi|ta (39)  
szembe||állítás vastaiti||panend (1)  
szem||be||kötősdi sogedaižed (15) 

tsz  
szemben kohtha, vastha  
szemben valamivel kohtha (gen) 

névutó, kohtas (gen) névutó, 
vaste (allat) elöljárószó, vaste 
(part) névutó 

szemben||állás oppozicii (1) 
szembe||találkozik ocasta|das (25)  
szem||bogár näguine (15)  
szemből vasthapäi 
személy heng (1), person (1) 
személy (nyelvtan) person (1)  
személyes iče (ičein, ičeiž, ičeze, 

ičemoi, ičetoi, ičeze) 
személyes personaline (15) 
személyes (nyelvtan) personaline 

(15) 



személyi   142 szerelem 
 

személyi  personaline (15) 
személyiség  heng (1), person (1) 
személyiségi personaline (15) 
szemerkélő henoine (15)  
szemész sil’m||lekar’ (7), 

sil’män||lekar’ (7)  
szemét lom (3), murdod (2) tsz, 

rujod (2) tsz    
szemét||domb jänduz||kop (5)  
szemetel lomusta|da (25), 

murdosta|da (25)   
szemetes murdokaz (16)  
szemét||láda rujo||bak (1)  
szem||fenék sil’män||pohj (5)  
szem||gödör sil’m||kop (5), 

sil’män||kar (1)   
szem||héj sil’män||päluižed (15) 

tsz  
szem||ideg sil’m||nerv (1)  
szemközt valamivel kohtas (gen) 

névutó 
szemle kacmine (15), kacund (1)  
szemlélet kacmuz (12) 
szem||orvos sil’m||lekar’ (7), 

sil’män||lekar’ (7)  
szemölcs bordovic (5), rubi (6) 
szemölcsös rubekaz (16)  
szem||öldök kulm (5), oc (5)   
szem||pilla rips (3)  
szem||pilla||festék rips||muju (3)  
szem||pillantás kuro (2)  
szem||pont nägemuz||pol’ (9)  
szemre||hányás viga||johtutez (12)  
szem||tanú sil’min||nägii (1)  
szemtől szembe ocati, ocatusi  

szem||üreg sil’m||kop (5), 
sil’män||kar (1)   

szén hil’ (9)  
széna hein (8)  
széna||boglya hein||kogo (2)  
széna||kazal hein||kogo (2)  
szénás||szekér hein||regi (6)  
szendereg nukahta|da (25), 

nukku|da (23)   
szendergés nukkund (1) 
szent pühä (8)  
szent||beszéd pühä||pagin (1)  
szentel valamit valaminek 

omišta|da (25)  
szentimentális sentimentaline (15) 
szent||jános||bogár lämoi||mado 

(2)  
szent||kép jumalaine (15)  
szenny pačak (2), redu (3) 
szennyezés redustoitand (1)  
szenny||víz jänduz||vezi (14) 
szép čoma (5), käbed (1)   
szépen čomas, čomašti, čomin 
szépít čomita|da (25)  
szépítget  čomita|da (25)  
szépíti magát čomenzu|da (23)  
szeplő pestrak (2) 
szépség čomuz’ (14)  
szépség (személy) käbed||mod (2)  
szeptember sügüz’||ku (3)  
szer tarbeh (9−)  
szerda koumanz’||päiv (8)  
szerdán koumanz’päivän  
szerelem armastuz (12), mel’düz 

(12)   



szerencse   143 széttörik 
 

szerencse arb (1), oza (1)   
szerencséje van ozastu|da (23)  
szerencsés ozakaz (16), ozav 

(5)  
szerencsésen ozavas 
szerencsétlen ozatoi (18) 
szerencsétlenség bed (1), 

ozatomuz’ (14) 
szerep rol’ (7)  
szeret armasta|da (21)  
szeret (kedvel) navedi|da (27)  
szeretet armastuz (12)  
szeretett armaz (16), mel’hine 

(15)   
szeretettel armhas, armhašti 
szerez kera|ta (34), sa|da (24) 
szerez (előidéz) to|da (22)   
szerint mödhe (gen) névutó 
szerkeszt toimita|da (25) 
szerkesztő toimitai (5) 
szerkesztőség toimišt (2)  
szerszám azeg (6) 
szerv (intézményes) azj||mehišt 

(2), organizacii (1)   
szerv||át||ültetés sirdänd||leikatuz 

(12) 
szerves organine (15)  
szervez ladi|da (27), sä|ta (32)   
szervezés sädand (1)  
szervezet (élő) elimišt (2)  
szervezet (intézményes) apparat 

(1), organizacii (1) 
szervező ladii (1), sädai (5)   
szervíroz servirui|da (27)  
szerzetes monah (1) 

szerző avtor (1), tegii (1)   
szerződés kožmuz (12)  
szerződik kožu|das (23)  
szesz humal (1) 
szét||hasad hauge|ta (37k), lohke|ta 

(31)   
szét||hasít čap|ta (21), haugai|ta 

(36), lohkai|ta (36)   
szét||lapít labota|da (25)  
szét||lapul labota|das (25)  
szét||marcangol rast|ta (21)  
szét||morzsol mure|ta (35), rouh|ta 

(27)   
szét||morzsolódik mure|ta (31)  
szét||néz kacel|tas (34)  
szét||nyit čihota|da (25)  
szét||nyom labota|da (25)  
szét||nyomódik labota|das (25)  
szét||oszt jaga|da (21)  
szét||osztás jagamine (15), jagand 

(1), jago (2)  
szét||szakad rebi|ta (31)  
szét||szakít rebita|da (25) 
szét||szór putkota|da (25)  
szét||szóródik putkota|das (25)  
szét||tár čihota|da (25), levita|da 

(25)  
szét||tép rebita|da (25) 
szét||terjed kajahta|da (25)  
szét||terjeszt levita|da (25) 
szét||terpeszt čihota|da (25) 
szét||tör katkoi|da (27), mure|ta 

(35) 
szét||törik   katke|ta (37), mure|ta 

(31), mure|tas (35)    



szétvág   144 szitkozódás 
 

szét||vág čap|ta (21), haugai|ta 
(36), lohkai|ta (36)   

szét||választ erigoit|ta (25) 
szét||választás erigoitand (1)  
szét||választhatatlan erigoitmatoi 

(18)  
szezon voz’||aig (1)  
szezonális voz’||aigaline (15)  
szid hait|ta (21), lai|da (27j), 

pačata|da (25), pilai|ta (36)  
szidalmaz lai|da (27j) 
sziget sar’ (9)  
sziget||csoport sarišt (2)  
szigetel tüki|ta (39)  
sziget||világ sarišt (2)  
szigony azrag (5)  
szigonyoz tul’l’asta|da (25)  
szigorú kova (5)  
szikár laih (1), laihahk (2)   
szikkadt kahnak (5)  
szikla kal’l’ (2)  
sziklás kal’l’oikaz (16)  
szikra kibin (1)  
szikrázik kibinoi|ta (39)  
szil(fa) jalam (5) 
szilánk pilazm (2), puik (2)   
szilárd kov|a (-an, -id), kovakaz 

(16), ninev (5) 
szilárd (kitartó) vahv (1) 
szilárdan vahvas 
szilárdság ninevuz’ (14)  
szilárdság (kitartás) vahvuz’ (14) 
szimat riža (1)  
szimatol muja|da (25), riža|da (21)                   
szimatolgat hunhuta|da (25)  

szimbólum simvol (1)  
szín (kolor) muju (3)  
szín||árnyalat muju||mär (5)  
színes mujukaz (16) 
színes||ceruza muju||pirdim (9)  
színész akt’or (1)  
színez mujuta|da (25)  
színezet mujutuz (12)  
szín||folt muju||painand (1)  
szín||ház teatr (1)  
szín||házi teatraline (15)  
színi teatraline (15)  
szinoníma sinonim (5)  
szín||pad ozutuz||lava (1), 

teatr||lava (1) 
szín||pompás mujukaz (16) 
szín||skála muju||pordhišt (2)  
szint (emelet) žir (3)  
színtelen mujutoi (18)  
szintén mugažo 
szintetikus sintetine (15)  
szipákol nühk|ta (25), nühkuta|da 

(25)   
szipka pipk (1)  
szipog nühk|ta (25), nühkuta|da 

(25)   
szirt kal’l’ (2)  
szirtes kal’l’oikaz (16)  
szisztéma sistem (5)  
szita segl (1)  
szita||kötő keričaine (15), vezi||ko-

rend (2)   
szitál a köd sumota|da (25)  
szitál (rostál) segloi|da (27) 
szitkozódás lajind (1)  
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szitok lajind (1)  
szituáció situacii (1) 
szív (főnév) südäin’ (9)  
szív (ige) ime|da (26)  
szivárvány jumalan||bembel’ (9−)  
szivattyú pomp (5)  
szivattyúzik pompa|ta (34)  
szív||dobbanás südeimen||lönd (1)  
szívecske südäimut (12)  
szívélyes südäimeline (15) 
szívélyesen armhas, armhašti 
szívós kambak (2)  
szívósság kambaku|z’ (14)  
szív||roham südäin||tabaduz (12)  
szív||sebészet südäin||hirurgii (1) 
szívtelen  südäimetoi (16)  
szívtelenség südäimetomuz’ (14)  
szívtelenül südäimeta 
szív||verés südeimen||lönd (1)  
szó sana (1), vajeh (9i)   
szoba honuz (12)  
szoba||festő mujutai (5)  
szoba||hő||mérő kodi||lämän||mä-

ričim (9)  
szoba||növény honuz||kazvmuz 

(12), kodi||kazvmuz (12)   
szóbeli sanaline (15)  
szobrászat vestatuz (12)  
szociális socialine (15)  
szófa sofa (5)  
szó||fejtés sanan||sündund (1)  
szó||fejtő etimologine (15)  
szó||fogadás kundlijaižuz’ (14)  
szó||fogadó kundlijaine (15)  
szó||fogadólag kundlijašti  

szója soja (1)  
szója||adalék soja||ližadused (12) 

tsz  
szokás harjenemuz’ (14), vero (2) 
szokatlan londusetoi (18) 
szó||készlet sana||vara (1), vaihišt 

(2)   
szó||kincs sana||vara (1), vaihišt (2)   
szoknya jupk (5), lebe (11) 
szól (beszél) pagiš|ta (26ž), sanu|da 

(23), virk|ta (21)    
szól (hangzik) raik|ta (21g)  
szólal sanu|da (23)  
szólás (frazéma) muštatez (12) 
szolgáltatás holitez (12)  
szólít heikai|ta (36), kuc|ta (23)  
szólítás kucund (1)  
szombat sobat (1)  
szombaton sobatan 
szomj(úság) joman||näl’g (8), 

vezi||näl’g (8)   
szomorkodás opal (1) 
szomorú opalahine (15)    
szomorúan opalašti  
szomorúság opal (1) 
szomszéd  sused (1)  
szomszédos rindaline (15)  
szónok  pagin||mastar’ (7)  
szop(ik) ime|da (26)  
szopó(s) imii (1)  
szoptatás sötand (1)  
szór putkota|da (25)  
szórakozás ilotuz (12) 
szó||rejtvény sana||ozaiduz (12)  
szorgalmas napern (1)  
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szorgalmasan napernas 
szorgalom naprind (1)  
szorít kingita|da (25), pain|da (21)  
szóródik putkota|das (25)  
szoros (földrajz) kaiduz’ (14), 

sal’m (6)  
szoros (szűk) kaid (1)  
szoroz äi||kerdoi|ta (39) 
szorulás (székrekedés) umbaiduz 

(12)  
szorzás äi||kerdoičend (1)  
szósz painatoz (12)  
szó||szaporítás liig||sana (1)  
szó||szerinti sana||sanaine (15)  
szó||tag tavu (3)  
szó||tár vajehnik (1)  
szót||fogad kundel|tas (34)  
szótlan nepr (7), sanatoi (18) 
szó||tő tüvi (6)  
sző kudo|da (22), kuva|ta (34), 

sido|da (22)     
szöcske koskhaine (15)  
szög (mértan) čoga (5), saum (1)   
szög (vasáru) nagl (1)  
szögecs naglaine (15)  
szögez nagloi|ta (39)  
szög||felező sauman||jagai (5)  
szögletes čogakaz (16)  
szőke paltnan||mujuine (15) 
szökő||kút fontan (1)  
szőlő (növény) vin||pu (3)  
szőlő (termés) vin||marj (1)  
szőr (ember) hibuz (12) 
szőrme kezi (14) 
szörnyen opak 

szörnyű opakoline (15)  
szőrös (állat) karvakaz (16)  
szőrös (ember) hibusikaz (16)  
szörp sok (3)  
szőrzet (ember) hibuz (12) 
szőttes sidomi|ne (15)   
szöveg tekst (1)  
szöveg||szerkesztés kirjutand (1)  
szövés (szőttes) kudomine (15), 

sidomine (15)   
szövés (tevékenység) kudond (1), 

sidond (1) 
szövet kangaz (16−), materii (1), 

paltin (1−)   
szövetség ühtištuz (12)  
szövődmény liža||kibu (3)  
szövő||gyár kudond||fabrik (1)  
szponzor rahoitai (5)  
szponzorál rahoita|da (25)  
szponzorálás rahoituz (12)  
szputnyik sputnik (1) 
sztrájk radon||heitänd (1)  
szubjektív subjektivine (15)  
szundikál nukahta|da (25), 

nukku|da (23)   
szundikálás nukkund (1) 
szúnyog säsk (6)  
szunyókál nukahta|da (25), 

nukku|da (23)   
szunyókálás nukkund (1) 
szupermarket universam (1)  
szúr čokai|ta (36), kokai|ta (36), 

kok|ta (23) 
szúr (döf) pusk|ta (26) 
szurdok laks (2)  
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szurkoló lauč||voibištelii (1)  
szurony pištim (9)  
szuszog soipota|da (25)  
szűk ahtaz (16−), kaid (1)  
szűke valaminek mairiž (17−)  
szűk||látó||körű ahtaz||meline (15)  
szűkös ahtaz (16−)  
szűkösség ahthuz’ (14), mairiž 

(17−) 
szükséges tarbhaine (15), tarbiž  
szükséglet tarbhuz’ (14)  
szül sünduta|da (25)  
születés sündund (1) 
születés||nap sündund||päiv (8)  
születés||szám sündutuz||mär (5)  
születik sündu|da (23)  
szülő||falu kodi||külä (8)  
szülő||föld kodi||ma (4)  
szülő||ház sündutand||kodi (7)  
szülők kazvatajad (5) tsz, 

vanhembad (5) tsz   
szülő||város kodi||lidn (1)  
szünet keskust (1), rat’k||aig (1)   
szün||idő škol||rat’k||aig (1)      
szüntelen seižutamatoi (18)  
szűr (főnév) kezi (14)  
szűr (ige) sihloi|ta (39)  
szürcsöl särp|ta (25b)  
szüretel poim|da (27) 
szürke hahk (1)  
szürkül hahkištu|da (23)  
szürkület hämär (5)  
szűrő läbik (2), sihloine (15) 
szűrő (filter) puhtastim (9)  
szűrő||kanál läbik (2)  

T 
 
tábla laud (1) 
táblázat tablic (1) 
tábor  lager’ (7)  
tábornok general (1)  
tág leved (1)  
tag  ühtnik (1)  
tagadó (nyelvtan) negativine (15)  
tágan levedali, levedas 
tágas avar (2), leved (1), mülüi (5)  
tágasan levedali, levedas 
tag||lejtés likund (1)  
tagozat erišt (2), filial (1)  
táj čura (5), taho (2) 
tájban ümbri (ines) elöljárószó 
tájék čura (5), taho (2) 
tájékozódik orientirui|das (27)  
tájékozottság erudicii (1)  
tájékoztat  tedota|da (25), 

tedotel|da (26)   
tájékoztatás tedotelend (1)  
táj||szólás pagin||maner (1)  
tájt ümbri (ines) elöljárószó 
tajték vaht (2)  
tajtékos vahtokaz (16)  
tajtékzik vahtostu|da (23)  
takács kudoi (5)  
takarék||betét||könyv bank||kirj 

(1)  
takarékos kaičii (1), mairhekaz 

(16) 
takarékosan mairhekahas 
takarékoskodás mairištand (1) 
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takarékoskodik jät|ta (25), 
mairišta|da (25) 

takarékosság kaičuz (12), 
mairištand (1) 

takarék||pénz||tár kaičend||kass 
(1)  

takarít  puhtasta|da (25)  
takarítás puhtastand (1)  
takarító(nő) puhtastai (5) 
takarmányoz söt|ta (25)  
takaró  katuz (12)  
takarózik kat|tas (21)  
takony rega (1)  
taktus takt (1)  
tál astii (1), stauc (1)  
talaj ma (4)  
talaj||javítás man||paremboituz 

(12) 
talaj||víz pohj||vezi (14) 
talál löu|ta (34), sabuta|da (25)   
találgat ozoitel|da (25)  
találja magát valahol ozai|tas (36)  
találka||hely vastuz||sija (1)  
találkozás vastmine (15), vastuz 

(12)  
találkozik nägišta|das (25), 

vasta|tas (25) 
találkozó vastuz (12)  
találkozó||hely vastuz||sija (1)  
találós||kérdés ozoitez (12)  
talán aigoin 
talapzat aluine (15) 
tálca taričim (9)  
talizmán talisman (1)  
talp||betét südäin||pohj (5)  

tályog vatišk||bul’k (3)  
tám tugi (6) 
támad (keletkezik) sündu|da (23)  
támadás tacmuz (12) 
támasz tugi (6) 
támaszkodik tuge|das (34)  
támaszték tugi (6) 
támogat (anyagilag) 

tugi||rahoita|da (25)  
támogatás (anyagi) tugi (6), 

tugi||raha (1) 
tán aigoin 
tanács (javaslat) nevond (1)  
tanács (szervezet) nevondišt (2)  
tanács||adó nevondan||andai (5) 
tanácskozás pagin||ištund (1)  
tanácsnok nevoi (5)  
tanácsol nevo|da (22)  
tanácsos (rang) nevoi (5)  
tanács||testület nevond||kund (1)  
tan||anyag openduz||material (1)  
tanár opendai (5)  
tanár||segéd assistent (1)  
tánc karg (3)  
táncol  kargai|ta (36)  
táncos kargnik (1)  
tánc||partner karg||partn’or (1)  
tan||év openduz||voz’ (14)  
tanít ope|ta (35)  
tanítás openduz (12)  
tanító opendai (5)  
tank (harckocsi) tank (1)  
tank (tartály) bak (1) 
tan||könyv openduz||kirj (1)  
tan||óra urok (1)  
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tan||szék kafedr (1)  
tan||tárgy openduz||predmet (1), 

škol||predmet (1)   
tan||terem klass (1)  
tan||testület opendai||kund (1)  
tanú  todištai (5)  
tanul ope|tas (35)  
tanulatlan opendamatoi (18)  
tanulatlanság opendamatomuz’ 

(14)  
tanulmányoz oppi|da (27)  
tanulmányozás oppind (1)  
tanuló openik (1) 
tanúsítvány todištuz||bumag (1)  
tányér torelk (1)  
tapasztalat mahtišt (2)  
tapéta špalerad (1) tsz  
tapintat  takt (1)  
tapintatlan taktatoi (18) 
tapintatos taktokaz (16) 
táplál söt|ta (25)  
táplálék söm (8)  
táplálkozik sö|da (24), söt|tas (25)   
tapló pakl (1), tiks (3)  
tapod peks|ta (25) 
tapos tops|ta (27) 
taps aplodid (7) tsz, lopotuz (12)   
tapsol aplodirui|da (27)  
tapsolás lopotuz (12)   
taréj harj (1)  
tárgy (dolog) kalu (3), predmet 

(5), tarbeh (9−)   
tárgy (nyelvtan) objekt (1)  
tárgy (téma) azj (1), tem (1)  
tárgyaló||asztal pagin||laud (1)  

tarifa arv||märičez (12), tarif (1)   
tarka kirjav (5)  
tarkó nišk (1), tagarai (5)  
tarló atavod (2) tsz, säng (6)   
tároló mülütim (9) 
társ sebranik (1)  
társadalmi kundaline (15)  
társadalom kund (5), rahvaz||kund 

(5)  
társadalom||ellenes anti||kundaline 

(15), rahvaz||kundan||vastaine 
(15) 

társadalom||politikai 
kundaliž||politine (15)  

társalgás lodu (3)  
társalkodó (melléknév) pagižlii 

(1)  
társalog lodai|ta (36), pagištoit|ta 

(25)   
társaság (intézményes) assamblei 

(1), kund (5), sebr (1) 
társasági kundaline (15)  
társulat assamblei (1)  
tart kant|ta (21d), pidä|da (28) 
tart (őriz) kai|ta (39)  
tart valahová astuhta|da (25)  
tartalék vara (1)  
tartalmatlan joudai (5), tühj (5)   
tartalom südäimuz (14)  
tartalom||jegyzék südäimišt (2)  
tartály bak (1), kaičim (9), 

mülütim (9) 
tartja magát pidä|das (28)  
tartó||gerenda tugi (6)  
tartozás velg (1)  
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tartózkodás olend (1), oleskelend 
(1)  

tartózkodik (található) oleskel|da 
(26) 

tárva-nyitva räikälaze  
táska sumk (5)   
táska (tészta) skanc’ (1) 
tataroz  kohe|ta (35) 
tatarozás kohenduz (12)  
táv piduz’ (14)  
tavaly muloi  
tavaly||előtti ende||muloine (15)  
tavalyi muloine (15)  
tavasz keväz’ (14)  
tavasz||elő keväz’||pol’ (9)  
tavaszi keväz’line (15)  
tavasszal kevädel  
táv||beszélő pagižim (9) 
táv||beszélő||központ 

pagižim||keskuz (12) 
táv||irat telegramm (5)  
táv||író(készülék) telegraf (1)  
táv||köz jago||keskust (1) 
távlat perspektiv (1)  
távlati perspektivine (15)  
távol (főnév) edahuz’ (14)  
távol (határozószó) edahan, 

pit’käli 
távolabb  edemba 
távolba edahaks 
távolból edahanpäi  
távoli edahaine (15) 
távol||látó loitho||nägii (1)  
távolodik ede|ta (31)  
távolra edahaks 

távolról edahanpäi  
távolság edahuz’ (14), piduz’ (14) 
taxi taksi (7)  
te sinä (rendhagyó)  
tea čai (3)  
teás||kanna čainik (1)  
technika tehnik (1)  
technikai tehnine (15)  
technológia tehnologii (1)  
téged sindai  
tégla||lap oiged||čoganik (1)  
tegnap eglai 
tegnap||előtt end||eglašt  
tegnap||előtti end||eglaine (15)  
tegnapi eglaine (15)  
tehén lehm (8)  
teher jügu (3), jüguz’ (14), 

kandan’ (18−m), korm (5), 
vedäduz (12)    

teher||autó jüguz’||avto (2), 
korm||mašin (1)   

teherbe esik kohtištu|da (23)  
teher||gép||jár||mű jüguz’||mašin 

(1), korm||mašin (1)   
teher||gép||kocsi jüguz’||mašin (1), 

korm||mašin (1)   
teher||hajó korm||laiv (1)  
teher||vonat tavar||pojezd (1)  
tehetség (adottság) lahj (1), 

lahjakahuz’ (14), lahjavuz’ (14), 
maht (2)    

tehetséges lahjakaz (16)  
tehetségtelen lahjatoi (18) 
tej maid (2)  
tej||bolt maid||lauk (1)  
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tejelő maidokaz (16)  
tejes maidokaz (16)  
tej||fog maid||hambaz (16−)  
tej||föl kandatez (12), kerthu|t (14)   
tej||hozam lüpsuz (12)  
tej||leves maid||keitoz (12)  
tej||savó raht||maid (2)  
tej||szín kandatez (12), kerthu|t 

(14)   
tej||üzlet maid||lauk (1)  
tekercs  käreg (-en, -id), puno (2) 
tekint kacau|ta (34), kacuhta|da 

(25)   
tekintély arv||vald (1)  
tekintélyes arv||valdaline (15)  
tekintet kaceg (6)  
teknőc somusen||pidäi (5)  
teknős (állat) somusen||pidäi (5)  
tékozol mäneta|da (25)  
tél tal’v (6)  
tél||apó pakaiž||uk (2)  
tele täuz’ (14), täuttud, ünaine (15)  
telefon pagižim (9), telefon (1) 
telefon||automata telefon||avtomat 

(1)  
telefon||fülke telefon||koda (5) 
telefon||hívás telefon||kucund (1)  
telefon||kagyló kundlim (9) 
telefon||készülék telefon (1)  
telefon||könyv telefon||kirj (1)  
telefon||központ pagižim||keskuz 

(12), telefon||keskuz (12) 
telefon||oszlop telefon||pacaz (16−)  
telefon||pózna telefon||pacaz (16−)  
telefon||vezeték telefon||lang (1)  

telel tal’vdu|da (23), tal’vehti|da 
(27)  

télen tal’vel 
telepátia meletusen||sirdänd (1)  
telepes sirdänik (1)  
telepítés sijadamine (16)  
teleszkóp teleskop (5)  
tele||tölt täudutoit|ta (25), täut|ta 

(25) 
tele||töltés täutand (1)  
tele||töm täut|ta (25)  
televízió (készülék) televizor (5)  
televízió||készülék televizor (5)  
televízió||műsor tele||programm 

(1)  
televízió||néző tele||kacui (5)  
televízió||stúdió tele||studii (1)  
teli täuz’ (14), täuttud, ünaine (15)  
tél||idő tal’v||aig (1)  
teli||hold täuz’||kudan’ (18m)  
téli||kert tal’v||sad (3)  
téli||sport tal’v||sport (1)  
telít külläštoit|ta (25), täut|ta (25) 
telítetlen täutmatoi (18)  
telített täuz’ (14), täuttud  
telítődik täut|tas (25) 
teljes kogonaine (15), täuz’ (14), 

ünäine (15) 
teljesen ani, kogonaz, pal’l’aks, 

tühjaks, täuzin 
teljesít teh|ta (26g) 
telj||hatalmú täuz’||valdaine (15)  
telj||hatalom täuz’||vald (1)  
telt (kövér) hibjakaz (16)  
telt (tele) täuz’ (14), täuttud  
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téma azj (1), tem (1)  
tematikus tematine (15)  
temet  maha||pan|da (25)  
temetés maha||panend (1)  
temetkezés maha||panend (1)  
temető kaumišt (2), kaum||žom (5)   
temperamentum temperament (1)  
temperamentumos temperamenti-

ne (15)  
templom  pühä||kodi (7)  
templom||harang pagast||kell (2)  
tempó temp (1)  
tendencia tendencii (1)  
tendenciózus tendencialine (15)  
tengely värtmuz (12) 
tenger  meri (9)  
tenger||alatt||járó süvüz’||laiv (1)  
tengerész meri||mez’ (17)  
tenger||fenék meri||pohj (5)  
tenger||járó||hajó meri||laiv (1)  
tenger||kutatás meri||tedišteluz 

(12)  
tenger||part meri||rand (1)  
tenger||szoros sal’m (6)   
tenger||víz meri||vezi (14)  
tenisz tennis (1)  
teniszező tennisist (1) 
tenisz||játékos tennis||vändai (5)  
tenisz||labda tennis||mäč (1)  
tenisz||pálya tennis||kort (2)  
tenisz||ütő tennis||labidoine (15)  
tenor tenor (5)  
tente! tuti-tuti!  
tény tozi||azj (1)  
tenyér kämen (9−)  

tenyészt kazvata|da (25)  
tenyésztés kazvatuz (12)  
tényleg? jose? 
teoretikus teoretine (15) 
teória teorii (1)  
tép nütk|ta (27), rib|dä (27) 
tér tandreh (9)  
terapeuta terapevt (1)  
terápia terapii (1), tervehtoitand- 

||mahtod (2) tsz 
terápiás terapevtine (15)  
terasz terras (1)  
térd komb (3), pol’v (6)   
térd||harisnya komb||čuukad (5) 

tsz  
terel aja|da (21)  
terem (főnév) zal (1)  
teremt lo|da (22), sünduta|da (25) 
teremtés tegemine (15)   
tér||fogat kehette (19)  
terhes (várandós) kohtukaz (16)  
terhesség kohtukahuz’ (14)  
térítés (anyagi) maks (3)  
térítés||mentes maksmatoi (18), 

maksutoi (18)   
térítés||mentesen maksmata, 

maksuta  
terítő pühkim (9−)  
terjed kajahta|da (25), leviga|ta 

(35)   
terjedelem suruz’ (14), suruz’||mär 

(5)   
terjeszt  levita|da (25)  
terjesztés levitamine (15)  
terjesztő levitai (5)   



térkép   153 tétlenség 
 

térkép  kart (1)  
térkép||atlasz atlas (1) 
termál||gyógyászat 

läm’||tervehtoituz (12)  
termékeny leibäkaz (16), 

plodusine (15), satusekaz (16) 
terméketlen plodutoi (18)  
termel tulota|da (25)  
termelékeny tulosekaz (16)  
termelékenység tuloz (12) 
termelés tulotand (1)  
termelő||erő tulotand||vägevuz’ 

(14)  
termelő||eszköz tulotand||kalu (3) 
termés plod (3)  
termés (alkotás eredménye) satuz 

(12)  
természet londuz (12)  
természet (emberi) taba (1)  
természet||búvár londusen||oppii 

(1) 
természetes londuseline (15), 

londusine (15) 
természeti londuseline (15), 

londusine (15)   
természet||tudomány londu-

sen||tedo (2), londuz||tedo (2)  
termeszt kazvata|da (25)  
termesztés kazvatuz (12)  
termet kazv (1)  
terminológia  termišt (2)  
terminológiai terminologine (15)  
termosz termos (5)  
terror terror (5)  
terror||cselekmény terror||teg|o (2)  

terrorista terrorist (1)  
terrorizmus terrorizm (5)  
térség region (1), tandreh (9)         
térségi regionaline (15)  
terül leviga|ta (35)  
terület (körzet) aloveh (9) 
terület (mértan) pind (1)  
terv plan (1) 
tervezet plan (1) 
test (törzs) rung (2)  
test (élő) hibj (8)  
testes hibjakaz (16)  
test||gyakorlás likund||harjoituz 

(12)  
test||mozgás likund (1) 
test||nevelés likund||kazvatuz (12)  
test||nevelés||óra likund||urok (1)  
test||őr hengen||kaičii (1)  
testület kund (5)  
testületi kundaline (15) 
testvér||város sebruz||lidn (1)  
tesz (csinál) sä|ta (32), teh|ta (26g) 
tesz valahová pan|da (26), sijata|da 

(25)   
teszt test (1) 
tészta  tahtaz (16−)  
tészta||kovász taigin||muigotez 

(12)  
tészta||táska skanc’ (1) 
tesztel  testa|ta (34)  
tesztelés kodv||tö (4)  
tétel (szabály) märičuz (12)  
tetem kollii||hibj (1)  
tétlenség azjatomuz’ (14), 

kubahtamatomuz’ (14)   



tétovázik   154 titulus 
 

tétovázik vitkota|da (25)   
tető katuz (12) 
tetszés (kedv) mel’ (9)  
tett tego (2)  
tettes||társ pahan||tegii||sebranik 

(1)  
tetteti magát heit|tas (28)  
tetű täi (7)  
tetű||pete saivar’ (9−)  
tetves täikaz (16−)  
teve verbl’ud (1)  
téved hairahta|da (25)  
tévedés mel’||segoituz (12)  
tévelygés mel’||segoituz (12)  
téves vär (5)  
tézis  tezis (1)  
ti tö (rendhagyó)  
tiéd sinun 
tiétek teiden 
tífusz tif (1)  
tigris tigr (1)  
tikk||takkolás tikituz (12)  
tilalom kel’dänd (1)  
tiló tapin (9−)  
tilol vido|da (22)  
tiloló tapin (9−)  
tilt kel’|ta (32)  
tiltás kel’dänd (1)  
tiltó||szó kel’dänd||sana (1)  
tincs seiktem (9−)  
tipeg käps|ta (25), topota|da (25) 
tipikus tipiline (15) 
tipor peks|ta (25), tops|ta (27) 
típus tip (1)  
tiszt  oficer (1)  

tiszta puhtaz (16−)  
tiszta (égbolt) kajoz (12)  
tiszta (világos) sel’ged (1−kt)  
tisztán puhthaks 
tisztán (világosan) sel’ktas 
tisztára puhthaks 
tisztás norm (6), pallišt (2) 
tisztaság  puhthuz’ (14)  
tisztaság||szerető puhthuden||näve-

dii (1)  
tisztáz valamit tedišta|da (25)  
tisztázás tedištuz (12)  
tisztel arvosta|da (25)  
tisztelet arvostand (1), arvostuz 

(12) 
tisztesség tozi||avoimuz’ (14) 
tisztességes tozi||avonaine (15) 
tisztít puhtasta|da (25), sel’gita|da 

(25) 
tisztítás puhtastand (1), puhtastuz 

(12)   
tisztítatlan puhthatoi (18)  
tisztul (ég, idő) kajostu|da (23)  
tiszt||viselő vald||mez’ (17)  
titkol peit|ta (28) 
titkolás peitänd (1)  
titkolózik peit|tas (28) 
titkos peitoline (15)  
titkosan peitoiči 
titkos||rendőrség peit||policii (1)  
titkos||szolgálat peit||policii (1)  
titok peituz (12)  
titokban peitoiči 
titokzatosság peituz (12)  
titulus arv||nimi (6)  



tíz   155 topográfia 
 

tíz kümne (6)  
tized  kümnendez (12)  
tizedes (számtan) decimaline (15)  
tizedik kümnenz’ (14)  
tizen||egy üks’||tošt||kümne 

(20||.||6)  
tizen||egyedik ühtenz’||tošt||küm-

nenz’ (14||.||14)  
tizen||harmadik koumanz’||tošt-

||kümnenz’ (14||.||14) 
tizen||három koume||tošt||kümne 

(6||.||6)  
tizen||hat kuz’||tošt||kümne 

(14||.||6)  
tizen||hét seičeme||tošt||kümne 

(6||.||6)  
tizen||két kaks’||tošt||kümne 

(20||.||6)  
tizen||kettedik kahtenz’||tošt||küm-

nenz’ (14||.||14)  
tizen||kettő kaks’||tošt||kümne 

(20||.||6)  
tizen||kilenc ühesa||tošt||kümne 

(5||.||6) 
tizen||négy nel’l’||tošt||kümne 

(8||.||6)  
tizen||öt viž||tošt||kümne (14||.||6)  
tizen||nyolc kahesa||tošt||kümne 

(5||.||6)  
tizes kümenik (1)  
tíz||éves kümne||vozne (19)  
tízszer kümnekerdhas  
tízszeres kümne||kerdaine (15)  
tízszeri kümne||kerdaine (15)  
tíz||szintes kümne||žiruine (15)  

tó järv (6)  
toalett tualet (1)  
toboz käbu (3)  
tócsa luht (1), lätäk (2) 
tojás muna (5)  
tojás||fehérje vauktuš (5)  
tojás||héj muna||kor’ (9)  
tojás||rakás munind (1)  
tojás||rakó munii (1) 
tojás||tartó muna||pidim (9)  
tojik mun|da (27)  
tok hodr (5), kor’ (9)   
toka löugan|aluine (15)  
tok||hal osetr (5)  
told pide|ta (35)  
toleráns tolerantine (15)  
toll (írószer) kirjutim (9)  
toll (madár) höuneh (9−) 
tollas||labda suug||mäč (3) 
tollba||mond sanel|da (26), sanel|ta 

(26)  
tollba||mondás sanelend||kirjutez 

(12)  
toll||tartó pirdim||hodr (5) 
toll||tenisz suug||mäč (3) 
tolongás tung (2)  
toló||zár saub (1) 
tolvaj vargaz (16−) 
tolvaj||banda vargastai||jouk (3)  
tompa tül’c (8)  
tonna tonna (5)  
tónus muju||mär (5)  
tó||part järven||rand (1)  
topog topota|da (25) 
topográfia topografii (1) 



topográfiai   156 törés 
 

topográfiai topografine (15)  
toppant topsai|ta (36)  
torkolat su (3) 
torkos||borz hahmoi (7)  
torna likund (1), likundeluz (12)  
torna||gyakorlat likund||harjoituz 

(12)  
torna||óra likund||urok (1)  
tornász likundelii (1)  
torna||szer likundeluz||kalu (3) 
torok keruz (12), kurk (3) 
torok||fájás kurk||kibu (3) 
torok||gyík kurk||vatišk (2)  
torok||gyulladás kurk||kibu (3) 
torta tort (5)  
torzsa luč (3)  
tószt mal’l’||sanad (1) tsz  
tót||ágast püštinpäin 
totalitárius totalitarine (15)  
totyog käps|ta (25)  
tovább pidemb 
tó||víz järv||vezi (14)  
tő tüvi (6)  
tő (tönk) kand (1)  
több enamb 
többes szám äi||lugu (3)  
többes||számú äi||luguine (15)  
többlet liigeh (9)  
többség enambišt (2), enambuz 

(12)   
tőgy udar (5)  
tőke (gazdaság) pä||omištuz (12)  
tökéletes absolutine (15) 
tőkés (melléknév) kapitalistine 

(15) 

tölcsér leik (1)  
tölgy dub (5)  
tölgy||fa||makk dub||muna (5)  
töltelék  täute (11)  
töltény patron (1) 
töltés (vasúti) ülüz (12)  
töltő||állomás pomp (5)  
töltött (teli) täuttud 
töm täut|ta (25)  
töm (lyukat) paika|ta (37)  
tömeg mez’||jouk (3), äjüz’ (14)  
tömít kingita|da (25), tüki|ta (39) 
tömítés kingitand (1)  
tömítődik kingita|das (25)  
tömör kinged (1−kt), ninev (5) 
tömören kinktas 
tömörítődik kovita|das (25)   
tömörség kinktuz’ (14), ninevuz’ 

(14) 
tömörül kingita|das (25)  
tönk kand (1), surm (5), tüvi (6)  
tönkre||megy honttu|da (23), 

travi|das (27) 
tönkre||tesz surmi|ta (39), travi|da 

(27)  
tönkre||tétel surmičuz (12) 
töpreng sekoi|da (27)   
tör katkoi|da (27), mure|ta (35), 

pilošta|da (25) 
tör (földet) aja|da (21)  
töredék oteg (6)  
törékeny räbed (1)  
törékeny (gyenge) hobed (1) 
törekszik takai|da (27)  
törés (esemény) murenduz (12)   



törik   157 tudományos 
 

törik katke|ta (37) 
török turkalaine (15)  
Török||ország Turkan||ma (4)  
töröl pühk|ta (27)  
töröl (eltávolít) kabi|ta (39) 
történelem istorii (1)  
történet istorii (1) 
történik teh|tas (26g)  
tört||vonal katk||pird (1)  
törül  pühk|ta (27)  
törülközik pühk|tas (27)  
törülköző käzi||paik (1)  
törvény käsk (4ö), zakon (1)   
törvény||alkotás zakonoiden||te-

gend (1)  
törvény||hozás (eljárás) käskišt 

(2)  
törvény||könyv käskišt (2)  
törvény||szerintiség 

zakonan||mugoičuz (12)  
törvényszerű zakonan||mugaine 

(15)  
törvény||tisztelő zakonan||kundlii 

(1)  
törzs (test) hibj||rung (2), rung (2) 
tövig pal’l’aks, tühjaks 
tövis čokjaine (15), ogah (16−), 

piskar’ (7) 
tövises negloikaz (16), ogahikaz 

(16), ogakaz (16)    
tőzeg turbaz (16−)  
tőzeg||láp turbaz||so (2)  
tőzsde birž (1)  
tradicionális tradicionaline (15) 
tragédia tragedii (1)  

tragikus tragine (15)  
trágya here (11), sit (1) 
trágya||domb here||kogo (2) 
traktor traktor (5) 
traktoros traktorist (1)  
transzformátor transformator (5)  
transzplantáció sirdänd||leikatuz 

(12)  
trauma satatez (12)  
tréfa iloine (15), ilotez (12)  
tréfából iloks 
tréfál iloitel|da (26)  
tréfálkozik iloitel|da (26)  
trikó maik (1)  
trió trio (2)  
trolibusz trolleibus (1)  
trolibusz||vezető trolleibus||vedäi 

(5)  
trón(us) vald||ištim (9−)  
trópusi tropine (15)  
tubus tübik (2)  
tud te|ta (34)  
tud valamit tenni maht|ta (21)  
tudás tedo (2)  
tudás||szomj tedon||himo (2)  
tudat  hama (1)  
tudat||alatti (főnév) ala||melüz’ 

(14)  
tudatlan tedotoi (18) 
tudatos  meletadud 
tudatosan meletaden 
tudomány tedo (2)  
tudomány||ellenes anti||tedoline 

(15), tedon||vastaine (15) 
tudományos tedoline (15)  



tudományterület   158 tüzes 
 

tudomány||terület tedo||aloveh (9) 
tudós tedo||mez’ (17)  
tudósít tedota|da (25)  
tudósítás tedotuz (12)  
tudósító korrespondent (1), tedotai 

(5) 
túl valamin taga (gen) névutó 
tulajdon  omištuz (12) 
tulajdonos pidäi (5)  
túlél palahtel|das (26)  
tulipán tül’pan (1)  
túloz liigatel|da (26), 

liža||värištel|da (26)   
túl||part vast||rand (1) 
túlra valamin taga (gen) névutó 
túlzás liigateluz (12), liža||värište-

lend (1)   
túlzott mértékű üli||märaine (15)  
tundra tundr (5)  
tunya lašk (1)  
tunyaság laškmuz’ (14)  
tunyul laškota|da (25), laškotel|das 

(26)   
túr čongoi|da (27)  
túra matk (1) 
túrázik matka|ta (34)  
turbina turbin (1)  
turista turist (1)  
turista||járat turist||ajeluz (12)  
turisztikai turistine (15)  
turizmus turizm (1)  
turkál čongoi|das (27), kai|das 

(38)   
turné turne (4)  
túró  rahtod (2) tsz  

tus (tinta) tuš (7)  
tus (zuhany) duš (5)  
tus||tinta tuš (7)  
tutaj laut (1), pullo (2) 
tű negl (1)  
tücsök koskhaine (15)  
tüdő tävu (3)  
tükör zirkol (2−)  
tükör||felület zirkol||pind (1)  
tükör||tojás sil’m||munarič (5)  
tükröz kuvasta|da (25)  
tükröződik kuvastu|da (23)  
tű||levél kavag’||negl (1) 
tündér noid (5)  
tündér||rózsa bul’uine (15)  
tűnik valamilyennek tundu|da (23) 
tüntet demonstrirui|da (27)  
tüntetés demonstracii (1)  
tüntető demonstrativine (15)  
tűr (elvisel) tirp|ta (21)  
türelem tirpand (1)  
türelmes tirpai (5), vahv||tabaine 

(15) 
türelmetlen tirpmatoi (18)  
tüske čokjaine (15), ogah (16−), 

piskar’ (7)   
tüskés negloikaz (16), ogahikaz 

(16), ogakaz (16)    
tüsszent hirnu|da (23)  
tüsszög hirnu|da (23)  
tűz  lämoi (7)  
tűz||álló lämoin||pidäi (5)  
tüzel (lő) tuhahtoit|ta (25)    
tüzelő||anyag poltand||aineh (9)  
tüzes palab (5) 



tűzeset   159 újságíró 
 

tűz||eset palo (2)  
tűz||gyújtás sütutez (12) 
tűz||hányó lämoi||mägi (6)  
tűz||hely keitim (9), lezi (14) 
tűzi||fa haugod (2) tsz  
tűzi||játék lämoi||ambuskeluz 

(12) 
tűz||kő ola||kivi (6)  
tűz||rakás (máglya) nodj (2), 

pažag (5) 
tűz||riadó palo||varutuz (12)  
tűz||vész lämoi||palo (2), požar 

(1)  
tűz||veszélyes lämoin||varaidai (5)  
 

TY 
 
tyúk kana (1)  
tyúk||húr (növény) kerti||hein (8)  
tyúk||ól kanan||kod|a (5) 
tyúk||szem tagl (1)  
tyúk||ülő (rúd) ö||pu (3) 
 

U,Ú 
 
uborka kurk (3) 
udvar ezi||tanaz (16−) 
udvarias  ustavakaz (16)  
udvariasan ustavakahašti 
udvariasság ustavuz’ (14)  
udvariatlan ustavatoi (18)  
udvariatlanul ustavatomašti 
ugar kezand (2) 

ugat haukahta|da (25), hauku|da 
(23), nut|ta (25) 

ugatás nutand (1) 
ugatós nutai (5) 
ugor ugrilaine (15) 
ugrál hüppi|da (27), hüp|ta (27) 
ugr(ál)ó||kötél hüpind||nor (5) 
ugrálva hüpti 
ugrándozva hüpti 
ugrás hüpk|e (6) 
ugrik hüppi|da (27), hüp|ta (27) 
úgy muga, ninga 
ugyan||is ved’ 
új uz’ (14)  
újból möst 
újdonság uzišt (2)  
új||hold uz’||ku (3) 
újító udištai (5) 
ujj sorm (6)  
újjá||építés udištamine (15) 
ujjas||kesztyű sormikod (2) tsz  
újjá||születés udes||sündutamine 

(15)  
újjá||születik udes||sündu|da (23) 
újjá||teremt udes||sünduta|da (25) 
újonc uzik (1)  
újra möst, udes 
újra! bis! udheze! 
újra||éled udes||sündu|da (23) 
újra||éleszt udes||sünduta|da (25) 
újság aig||lehtez (12), 

lugend||lehtez (12) 
újság (hír) uzišt (2)  
újság||író aig||lehtez||mez’ (17), 

leht||mez’ (17) 



újszerűség   160 uzsora 
 

új||szerűség uzišt (2)  
Ukrajna Ukraina (1)  
ukrán ukrainalaine (15)  
ultimátum ul’timatum (5)  
unalmas melen||tartutoi (18) 
unalmas tuskikaz (16) 
unalom tusk (1)  
univerzális universaline (15) 
unoka vunuk (1)  
unottan tuskališti 
untat tartutel|das (26) 
úr bajar’ (7) 
Úr (Isten) Ižand (1) 
uralkodás ižandoičend (1), vald 

(1)  
uralkodik ižandoi|ta (39), valdoi|ta 

(-čeb, -či)  
uralkodó (főnév) valdan||pidäi 

(8) 
uralkodó (melléknév) 

valdan||pidäi (8) 
uralom ižandoičend (1), vald (1)  
uraság bajar’ (7) 
úr||nő bajarinaine (15) 
úszás ujumine (15), ujund (1)  
úszik uju|da (23) 
úszik (vízijármű) ajel|ta (26) 
uszít us’uta|da (25)  
úszó (sport) ujui (5) 
úszó||nadrág ujund||štanad (1) tsz 
út ird (1), te (4) 
út (megtett) matk (1) 
után  jäl’ges (gen) névutó, jäl’ghe 

(part) elöljárószó, jäl’ghe (gen, 
allat) névutó 

utána jäl’ges, jäl’ghe 
utánoz mugavu|da (23), mugoi|ta 

(39) 
utánzás mugavumine (15), 

mugoičuz (12) 
utánzat mugavumine (15) 
utas matknik (1) 
utasít käsk|ta (26) 
utazás ajand (1), matk (1) 
utazgat ajel|tas (26) 
utazik aja|da (21), ajel|ta (26), 

matka|ta (34) 
utazó matknik (1) 
út||burkolat ten||päluz (12) 
utca ird (1) 
utcácska kujo (2) 
utcai irdaline (15) 
út||félen tedme 
út||henger tazoitand||mašin (1) 
úti||kalauz matk||nevondišt (2) 
úti||költség ajand||maks (3) 
úti||napló matk||kirjutesed (12) 

tsz 
úti||társ matk||sebranik (1) 
út||közben tedme 
út||levél pasport (1)  
út||meg||szakítás matk||keskust 

(1) 
utód jäl’genik (1) 
utol||ér sabuta|da (25)  
utolsó jäl’gmäine (15) 
utó||szó jäl’g||sanad (1) tsz 
út||padka te||ver’ (9)  
út||vesztő labirint (1) 
uzsora keradused (12) tsz 
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Ü,Ű 
 
üdítő (melléknév) eläbzoitai (5) 
üdül lebai|tas (36)  
üdülés lebu (3)  
üdülő (épület) lebu||kodi (7)  
üdülő||ház lebu||kodi (7)  
üdülő||központ lebu||keskuz (12)  
üdvözlés ozateluz (12), terv-

hen||sanad (1) tsz, tervhutez (12) 
üdvözlet ozateluz (12), terv-

hen||sanad (1) tsz, tervhutez (12) 
üdvözlő||lap ozateluz||kartaine 

(15) 
üdvözlöm! tervhen! 
üdvözöl ozatel|da (26), terveh-

toit|ta (25) 
üdvözöllek! tervhen! 
ügy azj (1) 
ügyel (ügyeletet tart) päivita|da 

(25)  
ügyelet  päivituz (12)  
ügyeletes päivitai (5)  
ügyes kädekaz (16) 
ügyes (hozzáértő) mahtokaz (16) 
ügyes (leleményes) udatikaz (16)  
ügyesség maht (2) 
ügyetlen mahtmatoi (18) 
ügy||intéző azj||mez’ (17) 
ügy||irat azj||bumag (1), azj||kirj 

(1) 
ügynök agent (1), azj||mez’ (17) 
ügynökség azj||mehišt (2) 
ügyvéd oiktuz’||nevonik (1)  

ügyvédi oiktuz’||nevoline (15)  
ügyvédség oiktuz’||nevondišt (2)  
ül išt|ta (23)  
üledék pohj||raba (1), raba (1) 
ülés (bútor) ištim (9) 
ülés (ülésezés) ištund (1)  
ülésezés ištund (1)  
ülésezik suima|ta (34) 
ülés||szak ištund (1)  
ülő||hely ištim (9)  
ültében ištti 
ültet ištuta|da (25)  
ültetvény ištutesed (12) tsz  
ülve ištti 
ünnep praznik (1) 
ünnepel praznui|ta (39)  
ünnepély praznik (1) 
ünnepélyes praznikaline (15)  
ünnepi praznikaline (15)  
ünnep||nap praznik (1) 
űr (kozmosz) avaruz’ (14) 
üres joudai (5)  
űr||hajó avaruz’||laiv (1) 
űr||hajós kosmonavt (1) 
ürít jouduta|da (25)  
űr||mérték mülünd||mär (5)  
űr||rakéta avaruz’||raket (1) 
űr||tartalom kehette (19) 
ürül jouduga|ta (35)  
üst katil (1−) 
üsző läht|an’ (18−)  
üt išk|ta (26), lö|da (24), peks|ta 

(25)  
ütem (ritmus) takt (1)  
ütés išk (3)  
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ütődik išk|tas (26) 
ütős||hang||szer lönd||vändim (9)  
üveg  st’okul (5−) 
üveg||vágó (eszköz) st’okul||veič 

(9) 
üveg||váza st’okul||mal’l’ (1) 
üvölt märai|ta (36), ulai|ta (36)  
üvöltés ulaiduz (12)  
üzem fabrik (1), radišt (2), zavod 

(1) 
üzemeltet  radatoit|ta (25) 
üzenet sanad (1) tsz 
üzlet (bolt) lauk (1)  
üzlet (ügylet) biznes (1) 
üzletelés biznes (1) 
üzlet||ember biznes||mez’ (17) 
 

V 
 
vacsora eht||long (7) 
vacsorázik eht||longi|ta (39) 
vád  värituz (12)  
vad||állat mec||živat (1) 
vadász mecnik (1) 
vadászat mectuz (12) 
vadász||eb mectuz||koir (5) 
vadászik meca|ta (34) 
vadász||kutya mectuz||koir (5) 
vadász||zsákmány mecastuz||saliž 

(17) 
vád||beszéd värituz||sanad (1) tsz  
vad||disznó mec||siga (1) 
vád||irat värituz||akt (1)  
vádlott sudan||alaine (15)  

vádol värita|da (25)  
vadon (erdősűrű) org (2) 
vad||orzás peit||mectuz (12) 
vad||orzó peit||mecnik (1)  
vág čap|ta (21), keri|ta (39), 

leika|ta (37), lohkai|ta (36), 
vil’|da (26)  

vágás čapatez (12), leikatuz (12), 
leiktand (1) 

vágó||híd rikond||taho (2)  
vagon vagon (1) 
vágy himo (2), toivotuz (12) 
vagy (kötőszó) vai 
vagyon elomišt (2) 
vagyonos elokaz (16) 
vaj voi (7)  
vajh  -ak?  -ik? 
vájkál kai|das (38) 
vajon  -ak?  -ik? 
vak soged (1)  
vakáció pästuz (12) 
vak||bél||gyulladás appendicit (1) 
vakít  sogenzoit|ta (25)  
vakító sogenzoitai (5)  
vakond(ok) ma||kondi (5j) 
vak||rémület kida||jokseluz (12) 
vakság sogeduz’ (14)  
vaksz  vaha (1)  
vakszol vaha|ta (34)  
vákuum tühjuz’ (14)  
vala||hány kuverz’-ni 
vala||hogyan koje-kut, kut-ni 
vala||hol koje-kus, kus-ni 
vala||hova koje-kuna, kuna-ni 
vala||hová koje-kuna, kuna-ni 
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vala||ki ken-ni (rendhagyó), koje-
ken (rendhagyó) 

vala||mi koje-mi 
vala||miféle mitte-ni 
vala||miképp(en) kut-ni 
vala||mikor (valaha) konz-ni 
vala||milyen mitte-ni 
válás erigoituz (12) 
válasz vastuz (12)  
válaszol vasta|ta (37)  
választ (szavaz) vali|ta (39)  
választás valičend (1), valičuz 

(12)  
választások valičused (12) tsz  
választék valičuz (12)  
választó valičii (1) 
válik valamivé lin|dä (31) 
váll hardjod (2) tsz, oug (5) 
vallás religii (1), uskonduz (12)   
vállas leved||hardjoine (15) 
vallási hengeline (15) 
vallásos hengeline (15) 
vallat  küzel|ta (26) 
vallatás küzelend (1), küzeluz (12) 
váll||vetve rindati 
való tozi (14)  
valóban ka, todeks, todest 
valóban? jose? 
valódi todesine (15)  
válogat (kiválaszt) vali|ta (39)  
váló||per (férj szemszöge) 

naind||erigoituz||azj (1) 
valóra vált todenzoit|ta (25)  
valóra||váltás todenzoituz (12)  
valóság  tozi (14), tozi||olo (2)  

való||színű  naceine (15) 
való||színűleg nacein 
válságos terav (5)  
vált (változtat) vajehta|da (25)  
váltakozó vajehteline (15) 
változás vajehtez (12)  
változatlan  vajehtamatoi (18)  
változatlanság vajehtamatomuz’ 

(14)  
változatlanul vajehtamata 
változékony vajehtelii (1), 

vajehtui (5), vajehtuseline (15)  
változékonyság vajehteluz (12)  
változik vajehta|das (25)  
változó vajehteline (15), 

vajehtuseline (15) 
változtat  vajehta|da (25)  
valuta val’uta (1)  
vám maksud (3) tsz, 

man||röun||maksud (3) tsz 
vám||ház tarkištuz||koda (5)  
vám||nyilatkozat 

man||röun||deklaracii (1) 
vám||szabályok 

man||röun||zakonad (1) tsz 
vám||vizsgálat 

man||röun||tarkišteluz (12) 
van (volt) ol|da (rendhagyó) 
vándorol šläbäi|ta (36) 
vanilia vanil’ (7)  
vánkos pöluz (12)  
vár (főnév) lidnoituz (12) 
var (heg) pärmätez (12) 
vár (ige) varasta|da (25)  
várakozás varastuz (12)  
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várakozik varasta|da (25)  
varangy rubi||löc (2), rubi||samba 

(1)   
varangyos||béka rubi||löc (2), 

rubi||samba (1)   
váratlan varastamatoi (18)  
váratlanul varastamata 
varázslat noiduz’ (14) 
varázsló noid (5) 
varázsol noidui|da (27) 
vargánya oravgäh (5) 
variáns variant (1)  
varieté varjete (4) 
varjú variš (5)  
város lidn (1) 
város||építés lidnan||sauvond (1) 
városi lidnalaine (15) 
városiasít lidnasta|da (25) 
városiasodás lidnastumine (15) 
városiasodik lidnastu|da (23) 
város||környék lidnan||lapt (1) 
város||közi lidnan||keskeine (15) 
város||lakó lidnan||eläi (5) 
város||negyed lidn||nellik (2) 
váró||terem varastuz||zal (1)  
varr (ige) ombel|ta (26−) 
varrás omblemine (15), ombluz 

(12) 
varrás (eredmény) pärmätez (12) 
varrat (főnév) ombluz (12), 

pärmätez (12) 
varroda omblemišt (2) 
varró||gép ombluz||mašin (1) 
varró||nő omblii (1) 
varsa čoum (5), merd (1) 

vas raud (1)  
vasalás silituz (12)  
vasaló silitez||raud (1)  
vasaló||deszka silituz||laud (1) 
vásár jarmark (1) 
vásárlás ostmižed (15) tsz 
vásárló ostai (5) 
vasárnap (főnév) pühä||päiv (8)  
vasárnap (határozószó) pühä||päi-

vän 
vásárol ost|ta (25) 
vasas raudasine (15)  
vas||beton raud||beton (1)  
vas||esztergályos raud||sep (8)  
vas||lemez raud||pala (1)  
vas||rács raud||ristik (2)  
vastag sanged (1−kt) 
vastag||bőrű sanged||nahkaine (15)  
vastagság sanktuz’ (14)  
vas||út raud||te (4)  
vas||út||állomás raud||te||stancii (1)  
vas||út||hálózat raud||te||verk (2) 
vas||út||vonal raud||te||linii (1)  
vas||villa hang (2) 
vászon paltin (1−)  
vatta vanutez (12)  
váza mal’l’ (1) 
vazelin vazelin (1)  
vecsernye ehtkoline (15) 
véd kai|ta (39), polesta|da (25) 
védekezik kai|tas (39), polesta|das 

(25) 
védelem kaičez (12), polestuz (12)  
védelmez polesta|da (25)  
vedlik läht|ta (40) 



védnök   165 verítékezik 
 

védnök polestai (5), tugenik (1)  
védnököl polesta|da (25), tuge|ta 

(34)  
védnökség polestand (1)  
védő||beszéd polestuz||sana (1)  
védő||fel||szerelés polestuz||azeged 

(6) tsz  
védő||oltás rokotez (12)  
vég agj (1), lop (3) 
vég (halál) kolend (1) 
vég nélkül lopmata 
vége valaminek agj (1), lop (3) 
vég||érvényesen agjoiči 
végezetül agjaks, lopuks 
vég||játék lop||vänd (2) 
vég||ki||árusítás lop||mönd (1) 
véglegesen agjoiči 
vég||nélküli lopmatoi (18) 
vég||rendelet zavetoičend (1) 
vég||rendelkezés zavetoičend (1) 
végső  agjembaine (15) 
vég||szó lop||sanad (1) tsz 
végtelen agjatoi (18) 
végtelenül agjatomašti 
végtére agjaks 
végzet (sors) elo||oza (5) 
végződés lop (3) 
végzős  pästnik (1) 
vegyi himine (15) 
vegy||tisztítás himii||puhtastuz (12) 
vegyület ühtištuz||aineh (9) 
vekni plot (3), pärp (3) 
vékony hoik (5) 
vékonyodik hoike|ta (31) 
vékonyság hoikuz’ (14) 

vél tärt|ta (34)  
vélemény mel’||pido (2) 
vele||született sünduline (15)  
vendég adiv (2) 
vendégeskedik adivoi|tas (39) 
vendég||ház adiv||pert’ (7) 
vendég||látás adivoičetuz (12) 
vendégség adiv (2) 
vendégül lát adivoičeta|da (25), 

adivoi|ta (39) 
Vénusz (bolygó) 

Homendez||tähthäine (15), 
Zor’a||tähthaine (15) 

venyige hagod (2) tsz, vast (1)  
vepsze vepsläine (15)  
Vepsze||föld Vepsän||ma (4)  
vepszéül vepsäks 
ver išk|ta (26), lö|da (24), pan|da 

(26), peks|ta (25)  
vér čak (1), veri (9) 
vér||alá||futás siniž||ma (4)  
vér||cukor veren||sahar (1)  
veréb paskač (3) 
vér||edény son’ (9)  
verejték higo (2) 
verejtékes higokaz (16) 
verejtékezik higo|ta (34) 
verem süvenduz (12)  
vér||ér veri||son’ (9)  
verés išk (3) 
véres veresine (15)  
vereség iškend (1), lönd (1) 
veríték higo (2) 
verítékes higokaz (16) 
verítékezik higo|ta (34) 
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vér||keringés veren||pörund (1)  
vér||nyomás veren||painuz (12)  
verődik išk|tas (26) 
vér||rög veri||tuk (3)  
vers runo (2)  
verseng voibištel|das (26)  
versengés voibištelend (1), 

voibuine (15) 
verseny voibištelend (1), voibud 

(3) tsz, voibuine (15) 
versenyez voibištel|das (26)  
verseny||tánc sport||karg (1)  
versenyző voibištelii (1)  
vers||gyűjtemény runo||kogomuz (12)  
vér||szegény vähä||verine (15)  
vér||szegénység vähä||verižuz’ (14)  
verszta virst (1)  
vertikális (főnév) vertikal’ (7) 
vertikális (melléknév) vertikaline 

(15)  
vérzés veren||vodand (1)  
verzió versii (1)  
vés tauta|ta (25), vest|ta (25)  
vese südäi||muna (5)  
vésés tautand (1)  
véső taut (1)  
vespera ehtkoline (15) 
vesz (felölt) pan|da (26)  
vesz (kézbe fog) ot|ta (25) 
vesz (vásárol) ost|ta (25) 
veszély varu (3)  
veszélyes varukaz (16)  
veszít (elhagy) hajeta|da (25) 
veszít (kára keletkezik) kadota|da (25) 
vessző (írásjel) katkim (9) 

vessző (venyige) barb (1), rag (1), 
vast (1), vic (1) 

veszt (elhagy) hajeta|da (25) 
veszt (kára keletkezik) kadota|da (25) 
vesztegetés ot (2) 
vesztés kadotuz (12) 
veszteség kadotuz (12), ližan||ka-

dotuz (12) 
veszteséges ližatoi (18) 
vet (hajít) pan|da (26), tac|ta (27)  
vet (magot) seme|ta (35)  
vétek grähk (8), värhuz’ (14)  
veteményes gräd (5) 
veterán veteran (1) 
vetés (magvetés) semenduz (12)  
vetés||idő semenduz||aig (1)  
vétkes (melléknév) grähkine (15), 

vär (5)  
vétkes (személy) värnik (1)  
vetkőzés rušind (1)  
vetkőztet  ruš|ta (27)  
vetkőztetés rušind (1)  
vétség grähk (8) 
vevő (vásárló) ostai (5) 
vezér||igazgató pä||direktor (1)  
vezet ohja|ta (35), sat|ta (21), ve|da 

(24), ved|äda (28), veška|ta (35)  
vezet (élen jár) ezikoi|da (39) 
vezet (hajt) ohjasta|da (25) 
vezet (jármű) ajata|da (25) 
vezet (kísér) taluta|da (25)  
vezet valahova aja|da (21) 
vezeték lang (1) 
vezetés ohjandamine (15), 

ohjanduz (12), vedänd (1) 
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vezető ohjandai (5), vedäi (5) 
vezető (elektromosság) läbi||pästai 

(5) 
vezető (főnök) ezinik (1), pä||mez’ 

(17) 
vezető (jármű) ajai (5) 
vezető (kísérő) talutai (5)  
vezetőség ohjandai||kund (1), 

pä||mehišt (2)  
vézna laih (1), laihahk (2) 
véznaság laihuz' (14) 
viasz vaha (1)  
viasz||bábu vaha||hibj (8)  
viasz||figura vaha||hibj (8)  
viasz||gyertya vaha||tohuz (12) 
viaszol vaha|ta (34)  
vicc iloine (15), ilotez (12) 
viccből iloks 
viccel iloitel|da (26) 
vicsorít nirvišta|da (25) 
vicsorog nirvišta|das (25) 
vidám ilokaz (16) 
vidámság ilo (2), ilotez (12) 
vidék  taho (2)  
vidéke valaminek rand (1)  
videó video (2)  
vidra sagarm (2) 
víg||játék komedii (1) 
vihar torok (1) 
vihar||jelzés torok||varutuz (12)  
vihar||madár torok||lind (3)  
vihog hihita|da (25) 
vihogás hihitand (1) 
világ ma||il’m (1), mir (3) 
világ||egyetem ma||il’m (1) 

világ||háló internet (1) 
világít pašt|ta (21), vaugišta|da 

(25)  
világítás lämoituz (12), vaugištuz 

(12)  
világító||torony majak (1) 
világ||mindenség ma||il’m (1) 
világos kajoz (12), vauvaz (16−) 
világos (érthető) sel’ged (1−kt)  
világosan sel’ktas 
világosban päi, päivän||vauktal 
világosodik kajostu|da (23), 

sel’ge|ta (31) 
világosodik päidu|da (23) 
világoson päi, päivän||vauktal 
világosság (érthetőség) sel’ktuz’ 

(14)  
világosság (nappal) 

päivän||vauged (1−kt)  
világ||rész man||pol’ (9) 
világ||szerte mail’man 
világtalan soged (1)  
világ||űr kosmos||avaruz’ (14) 
villa (épület) eriž||pert’ (7) 
villa (evőeszköz) hangoine (15) 
villa (szerszám) hang (2) 
villám||hárító jurun||vedo (2) 
villámlás  lunad (5) tsz 
villamos tramvai (5)  
villamosság elektro||vägi (6) 
villamos||sín tramvai||raiž (3)  
villamos||vágány tramvai||raiž 

(3)  
villany (villamosság) elektro||vägi 

(6)  
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villany||tűz||hely elektro||rengaz 
(16−) 

vinnyog vizäi|ta (36)    
vinnyogás vizäiduz (12), vižu (3)  
virág änik (2) 
virág||ágyás änik||gräd (5) 
virág||bimbó änik||urb (5) 
virág||cserép änik||pada (1) 
virág||koszorú änik||pal’mik (2) 
virág||por kärmeh (9) 
virág||szirom änik||leht (6) 
virágzás kärmehtind (1), 

änikoičend (1) 
virágzik kärmehti|da (27), 

änikoi|ta (39) 
virrad päidu|da (23) 
virradat päiduz (12)  
vírus virus (1)  
visel (hord) pidä|da (28)  
viselet pidänd (1)  
viselkedés ičtaze||pidänd (1), 

ičtaze||vedänd (1) 
visít vizäi|ta (36)    
visítás vizäiduz (12), vižu (3)  
viskó pert’||karkuine (15)  
visz pidä|da (28), sirdel|ta (26), 

sirdähta|da (25), to|da (22), ve|da 
(24), veška|ta (35) 

visz (járművön) štarguta|da (25) 
visz (kísér) sat|ta (21) 
viszket sibita|da (25) 
viszketés sibitez (12)  
viszlát! hüväšti! nägemoiš! 
viszolyog verasta|da (25)  
viszont (kötőszó) a, no 

viszont||látásra nägemižehesai! 
vissza tagaze 
vissza||ad  pörduta|da (25)  
vissza||esik regressirui|da (27)  
vissza||fejlődik regressirui|da 

(27)  
vissza||fogottság pidätuz (12) 
vissza||fordít pörduta|da (25)  
vissza||fordíthatatlan pördutama-

toi (18)  
vissza||fordul pört|tas (25d)  
vissza||hagy jät|ta (25) 
vissza||ható edes||taguine (15) 
vissza||jön pört|tas (25d)  
vissza||juttat  pörduta|da (25)  
vissza||megy pört|tas (25d)  
vissza||tart pidäta|da (25), 

pidätoit|ta (25) 
vissza||tartja magát pidäta|das (25)  
vissza||tér pört|tas (25d)  
vissza||térés pördutez (12)  
vissza||térít  pörduta|da (25)  
vissza||térítés pördand (1)  
vissza||tükröz kuvasta|da (25) 
vissza||tükröződik kuvastu|da 

(23) 
vissza||vonhatatlanul 

pördmatomikš 
vissz||hang kojaduz (12) 
vita mel’||vajehteluz (12), rida (1) 
vitamin vitamin (1)  
vitat ridel|ta (26−) 
vitathatatlan  ridelmatoi (18)  
vitathatatlanul ridelmata 
vitatkozás mel’||vajehteluz (12) 
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vitatkozik mel’||vajehtel|das (26), 
ridega|ta (35), ridel|ta (26−) 

vitázik mel’||vajehtel|das (26), 
ridel|ta (26−) 

vitorla pureh (9)  
vitorlás pureh||laiv (1), pureh||ve-

neh (9)  
vitorlás||csónak pureh||veneh 

(9)  
vitorlás||hajó pureh||laiv (1) 
vitorlázik purehti|da (27)  
víz vezi (14)  
víz||csepp vezi||tipp (3)  
vizelet kuzi (6) 
vizes vedekaz (16)  
víz||esés vezi||lanktuz (12)  
vizes||hordó vezi||buč (7)  
víz||festék vezi||muju (3) 
víz||forraló veden||keitim (9)  
víz||gőz vezi||puru (3)  
vízhatlan veden||pidäi (5)  
vízi||erő||mű vezi||vägišt (2)  
vízi||labda vezi||polo (2)  
vízi||liliom vezi||tähtaz (16−)  
vízi||madár vezi||lind (3)  
vízi||malom vezi||mel’nic (1)  
vizit vizit (1)  
víz||jel vezi||znam (1)  
Víz||kereszt Vede||ristmäd (8) 

tsz  
víz||mentes vedetoi (18)  
víz||tartály vezi||mülütim (9)  
víz||tócsa vezi||lätäk (2)  
víz||turbina vezi||turbin (1)  
vízum viza (1)  

víz||védelem vezi||kaičend (1) 
víz||vezeték vezi||vedo (2)  
víz||vezeték||hálózat 

vezi||vedo||verk (2) 
vizsga ekzamen (1), kodv (5) 
vizsga||idő||szak kodv||aig (1) 
vizsgál  kodv|da (27) 
vizsgálat kodvuz (12), tarkištelend 

(1), tarkištuz (12) 
vizsgáztat ekzamenui|da (27) 
vizsgáztató ekzamenoičii (1) 
víz||szintes gorizontaline (15), 

piduz’||oiged (1−kt) 
vodka vodka (1)  
von(tat)  vedäta|da (25)  
vonal linii (1), pird (1) 
vonalaz jonošta|da (25) 
vonalzó jonoštim (9) 
vonás pirdaine (15) 
vonat jonuz (12), pojezd (1) 
vonatkozó (nyelvtan) relativine 

(15) 
vonszol taraboš|ta (27) 
vonszolja magát taraboš|tas 

(27) 
vontató||hajó vedänd||laiv (1)  
vonul sir|tas (28d)  
vonzás (fizika) vedo||vägi (6)  
vonzat (nyelvtan) rekcii (1)  
vonzó||erő vedo||vägi (6)  
vonyít vizäi|ta (36) 
vonyítás vizäiduz (12), vižu (3)  
vő vävu (3)  
vödör vädr (5)  
völgy tazangišt (2)  
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vörhenyes rusttahk (2) 
vörös  rusked (1−tt)  
vörös||begy zor’a||linduine (15), 

vilu||lind (3)  
vöröses rusttahk (2) 
vörös||fenyő leht||kuz’ (12) 
vöröslik ruskota|da (25)  
vörösödik ruske|ta (31) 
vörösség rusttuz’ (14)  
vulgáris vul’garine (15)  
vulkán lämoi||mägi (6) 
 

W 
 
waffel vafel’ (7−)  
watt vatt (1)  
wattos vattaine (15)  
wc tualet (1) 
 

Z 
 
zab kagr (1) 
zab||kása kagr||pudr (1) 
zab||pehely kagr||lapoštesed (12) 

tsz 
zacc raba (1) 
zakó pinžak (2)  
zápor valeg (6) 
zár (főnév) lukkol (2−)  
zár (ige) sauba|ta (37p) 
zárkózott ičestui (5)  
záró||akkordok lop||akkordad (5) 

tsz  

záró||aktus lop||akt (1) 
záró||jel saube (11) 
záró||ünnepély lopind||praznik 

(1)  
zár||szó lop||sanad (1) tsz  
zárt saubaline (15) 
zárva saupkes 
zászló flag (1) 
zátony lodo (2) 
zavar (főnév) sega (1), segoituz 

(12) 
zavar (zavart kelt) keskusta|da 

(25) 
zavarás sega (1) 
zavarba jön sömäi|ta (36) 
zavarodottság sömäiduz (12) 
zavaros (érthetetlen) sel’ktatoi 

(18) 
zeke kurt (5) 
zene muzik (1)  
zenei muzikaline (15)  
zene||kar orkestr (1)  
zene||kíséret muzik||satand (1)  
zenés muzikaline (15)  
zenész muzikant (1), 

muzikan||tegii (1) 
zene||szerző kompozitor (5), 

muzikan||tegii (1) 
zeng heläi|ta (36), judai|ta (36)  
zengés heläiduz (12) 
zihál  hengestu|da (23)  
zivatar valeg (6) 
zizeg šobai|ta (36) 
zizegés šobaiduz (12) 
zománc emal’ (7) 
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zongora fortepiano (2), piano 
(2) 

zongora||művész pianon||vändai 
(5)  

zongorista pianon||vändai (5)  
zoológia živat||tedo (2) 
zoológus živat||tedo||mez’ (17) 
zord kova (5) 
zöld vihand (1)  
zöldell viher|ta (34)  
zöldség vihanduz’ (14)  
zöldül viher|ta (34)  
zöngés änekaz (16)  
zöngétlen änetoi (18)  
zörget  kolai|ta (36) 
zörög kolai|ta (36) 
zubbony kurt (5) 
zug saumaine (15) 
zúg robai|ta (36)   
zúgás robaiduz (12) 
zuhog vala|da (21)  
zúzmara hüde (11)  
zuzmó karbe (11) 
zümmög buzai|ta (36), pinäi|ta (36)  
zümmögés buzaiduz (12) 

ZS 
 
zsák havad (2), šaug (3)  
zsákmány saliž (17) 
zsákmányol sališta|da (25) 
zsákmányolás salištand (1) 
zseb korman (1) 
zselé žele (4) 
zsemle plotušk (5)  
zseni nero (2)  
zseniális nerokaz (16)  
zsibbad murošta|da (25) 
zsidó evrejalaine (15) 
zsineg nor (5)  
zsinór nor (5)  
zsír izr (1), lihavuz’ (14), razv (1) 
zsiradék lihavuz’ (14)  
zsiráf žiraf (1) 
zsíros lihav (5), lihavahk (2), 

razvakaz (16)  
zsoltár psalm (1)  
zsombék mätaz (16−)  
zsurló kiz’u||hein (8), korte||hein (8) 
zsűri laud||kund (5), žüri (7)

 
 
 


