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V 

 

Előszó 
 

2020-ban jelent meg a voltaképpeni karjalai nyelv vázlatos bemutatását 
nyújtó kötetem (SAY ISTVÁN: Bevezetés a viena-karjalai nyelv ismereteibe. 
Sióagárd–Kaposvár 2020.), amely már tartalmazott 4700 címszóval (viena-) 
karjalai–magyar kisszótárt is. Ennek szerkesztése nem teljesen felelt meg a 
szótárkészítés alapvető szabályainak. Nem vette figyelembe a SWADESH-lista 
(SWADESH, MORRIS: Towards greater accuracy in lexicostatistic dating. In: In-
ternational Journal of American Linguistics. 1955/2: 121–137.) egyik válto-
zatát sem, illetve más nyelvészek arra épülő vagy egyéb sajátos szójegyzéke-
inek összetételét sem. Ennek megfelelően nem volt közvetlen kapcsolata az 
alapszókincs szóállományával. A szóválogatása a szűkebben használt forrá-
sok adottságaira és a saját szelektálásomra épült. Ezért hiányozhatott számos 
közhasználatú szó, és ugyanakkor ezért kerülhetett be több egészen ritkán 
használt kifejezés is. Összességében az akkori kötet szótára leginkább a nyel-
vi jelleg illusztrálására volt alkalmas. 

A keleti balti finn népek közül a lélekszáma és még inkább a finn és észt 
nyelvek melletti kiemelkedő nyelvtörténeti szerepe alapján legjelentősebbnek 
tűnik a voltaképpeni karjalai. Ez akkor is igaz, ha a livvi-olonyeci, a lűd és a 
tveri szubetnoszok független irodalmi nyelvi változatait tényként kezeljük. 

A keleti balti finn nyelvet beszélő népek (népcsoportok, szubetnoszok) 
körében a legnehezebb – és minden valószínűséggel kétséges eredményt hozó 
– feladat a karjalaiak identitásának a meghatározása. Már önmagában a föld-
rajzi alapú elnevezés definiálási nehézségeket rejt. A karjalai megnevezésben 
nyilvánvalóan szerepet kapott az alapvetően karjalai lakóterület, illetve a köz-
társasági azonosságtudat is. Karjalai irodalmi nyelvnek a Karjalai Köztársa-
ság Ladoga és Onyega fölötti nagyobbik felén használt balti finn nyelvet fo-
gadják el, amelynek beszélői létszámban a legnagyobb balti finn népcsoport. 

Mindezek alapján is indokolt, hogy a voltaképpeni karjalai nyelvvel fog-
lalkozók számára egy alaposabb és bőségesebb szóválogatásra épülő, terje-
delmét tekintve a kéziszótár kategóriájába tartozó karjalai–magyar szótár is 
elkészüljön és nyilvánosságra kerüljön.  

A rendelkezésre álló forrásanyagok adottságai, a célnyelvi ismereteim fo-
gyatékossága továbbra is okozhatnak számos hiányosságot és pontatlanságot. 
A források szócikkeiben például többször valószínűsíthető elírásból származó 
sajtóhiba, sőt olykor jelentésbeli tévesztés is. Nem tudom megítélni, hogy az 
ilyen helyzetekben sikerült-e a korrekció, vagy éppenséggel tovább bonyolí-
tottam azokat. 



VI 
 

A minél nagyobb szókincsre építkezés szándékával fellépő több forrás is 
olykor keverten használja az irodalmi nyelvi és a nyelvjárási változatokat, és 
többször következetlen hangtani és alaktani tekintetben is. Az időben egy-
mást az oroszországi rendszerváltozás óta követő karjalai–orosz és orosz–
karjalai kiadások másfél-két évtizeden belül is többféle különbözőséget, elté-
rést mutatnak. Az ellentmondásokat nem mindig oldottam fel, hanem sokszor 
megtartottam egy-egy forrás egyedi megoldását is. Ugyanakkor törekedtem 
arra, hogy lehetőleg a legkésőbbi kiadások jellegzetességei domináljanak.  

Ez az itteni új szótár azonban talán ebben a formájában is az előzményé-
nél jóval bőségesebb lehetőséget nyújthat a kis balti finn nyelv iránt érdeklő-
dők számára, és elég nagy biztonsággal alapozhatja meg a voltaképpeni kar-
jalai nyelvű szövegekben való valamivel teljesebb eligazodást. 

A szótár több, mint huszonhétezer szócikket, ezen belül a címszó jelenté-
sét kibontó vagy árnyaló több, mint kétezernégyszáz szintagmát / frazémát 
tartalmaz. 
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Útmutató 
 
 Általánosságban: 

A szótár címszavai szigorú karjalai betűrendben követik egymást. 
A címszó betűtípusa félkövér. 
Amennyiben egy szó  

a) több szófajú;  
b) eltérő jelentéseinek összefüggése már kevésbé felismerhető;  
c)  azonos alakú (homonima),  

akkor felső indexszámmal jelölve külön szócikkbe kerül. 
Az összetett szavak tagjait kettős függőleges vonal különíti el egymástól. 
Amennyiben egy szó toldalékolható, és ennek során megváltozik a szótő 
alakja, akkor a címszóról függőleges vonal vágja le a változatlanul ma-
radó részt.  
A toldalékolt végződés(ek) kötőjellel szerepel(nek), egymástól vesszővel 
elválasztva, zárójelben, dőlt betűvel. 
Amennyiben egy szónak esetvonzata van, a megfelelő eset rövidített ne-
ve zárójelben, dőlt betűvel követi a címszót. 
A címszó (és az esetleges indexszám, az esetleges alaktani kifejtés vagy 
az esetvonzat rövidítése) után található a szófaj jele dőlt betűvel. 
Ezek után normál betűtípussal a magyar jelentés következik magyar szó-
tári alapalakban (esetenként szószerkezettel kifejezve). 
A rokonértelmű megfelelőket vessző választja el a felsorolásukban. 
Amennyiben egy szó jelentései egymástól részben különböznek, de je-
lentéseik összefüggése felismerhető, az egyes jelentéseket arab sorszá-
mozás különbözteti meg, és ezeket pontosvessző választja el. 
Amennyiben egy jelentést célszerű pontosítani, akkor a magyar megfele-
lőt szögletes zárójelben, dőlt betűvel irányítószó(k) egészíti(k) ki. 
Állat- és növényfajták esetében mindig azoknak a rendszertani megneve-
zése is szerepel. 
Amennyiben a szócikk példaanyaggal is kiegészül, akkor az közvetlenül 
a megfelelő jelentéshez kapcsoltan olvasható, a karjalai nyelvű példa fél-
kövér dőlt, a magyar megfelelő dőlt betűvel.  
A karjalai példában a címszót vagy annak a függőleges választóvonal 
előtti részét  tilde (~) helyettesíti. 
Amennyiben a példa frazémára (szólásra, szóláshasonlatra, közmondás-
ra, szállóigére vagy állandósult használatú kifejezésre) épül, akkor a sor-
ban lozenge (◊) vezeti be. 
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 Névszók esetében: 
A zárójeles alaktani kifejtésben a névszó egyes számú (singularis) birto-
kos és részelő (genitivus és partitivus) esetének toldalékolása szerepel. 
Amennyiben szóösszetétel esetében (főleg számnevek és névmások kö-
rében) az első tag is (vagy olykor csak az) ragozandó, akkor a címszóban 
az összetétel helyét függőleges kettősvonal jelöli, és ezt követi az alakta-
ni kifejtés tagolása is. 
A növények és állatok neveinek magyar megfelelőjét szögletes zárójel-
ben dőlt betűvel azoknak a rendszertan szerinti latin megfelelője követi, 
függetlenül attól, hogy az adott faj mennyire közismert a magyar szótár-
használó számára. 
Amennyiben a főnév csak többes számú alakban (plurale tantum) hasz-
nálatos, akkor az alaktani kifejtésben a megfelelő többes számú toldalé-
kolás szerepel. 

 
 Igék esetében: 

A zárójeles alaktani kifejtésben az ige kijelentő módú (indicativus), jelen 
idejű (praesens), egyes szám (singularis) 1. és 3. személyű toldalékolása 
szerepel; a főleg harmadik személyben értelmezhető, illetve az alanyta-
lan igék esetében csak az utóbbi. 

  Egyes rendhagyó segédigék esetében a kifejtés értelemszerűen eltérő. 
 Az igét tartalmazó példaanyagok szövegében a karjalaival azonos alak-

ban jelenik meg a magyar megfelelő, így a főnévi igenévi forma is. 
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Betűrend 
 

A  a 
B  b 
Č  č 

D  d (ď) 
ǅ ǆ 
E  e 
F  f 
G  g 
H  h 
I  i 
J  j 

K  k 
L  l (ľ) 
M  m 

N  n (ń) 
O  o 
P  p 

R  r (ŕ) 
S  s (ś) 

Š  š 
Z  z (ź) 

Ž  ž 
T  t (ť) 

U  u 
V  v 
Y  y 
Ä  ä 
Ö  ö 
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Kiejtés 

 
(a magyarétól eltérő betűjelölési esetekben) 

Magánhangzók: 
a – rövid á → IPA [a] 
e – rövid zárt é → IPA [e] 
i – diftongus és triftongus részeként ’j’-szerű félhang 
u – diftongus és triftongus részeként ’v’-szerű félhang 
y – diftongus és triftongus részeként ’v’-szerű félhang 
ä – rövid nyílt e → IPA [ɛ] – magyar ’e’ 

 
Mássalhangzók: 

č – cs 
d – ä, e, i, ö és y magánhangzók előtt mint az orosz дь! 
ď – mint az orosz дь! 
ǆ – dzs  
l – ä, e, i, ö és y magánhangzók előtt mint az orosz ль! 
ľ – mint az orosz ль! 
n – ä, e, i, ö és y magánhangzók előtt mint az orosz нь! 
ń – mint az orosz нь! 
r – ä, e, i, ö és y magánhangzók előtt mint az orosz рь! 
ŕ – mint az orosz рь! 
s – ä, e, i, ö és y magánhangzók előtt mint az orosz сь! 
ś – mint az orosz сь! 
š – s 
z – ä, e, i, ö és y magánhangzók előtt mint az orosz зь! 
ź – mint az orosz зь! 
ž – zs 
t – ä, e, i, ö és y magánhangzók előtt mint az orosz ть! 
ť – mint az orosz ть! 
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Rövidítések  
 

átv  átvitt értelemben symbolice 
et  előtag     prefixum 
ff  felsőfok  superlativus 
fn  főnév    substantivum 
gen birtokos eset    genitivus  
hsz  határozószó    adverbium 
inf  főnévi igenév  infinitivus 
isz  indulatszó   interiectio 
kf     középfok  comparativus 
ksz  kötőszó  coniunctio 
mn  melléknév    adiectivum 
msz módosítószó    particula 
nm  névmás  pronomen 
nom alanyeset    nominativus 
nu  névutó     postpositio 
part részelő eset     partitivus  
plur  többes szám     pluralis   
prep elöljáró  prepositio 
rtlan ragoz(hat)atlan indeclinabilis 
sing egyes szám    singularis 
szn  számnév  numerale 
ut  utótag     suffixum 
verb ige     verbum 
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Fokváltakozási típusok 
 

  nom  gen  part 
 

A) Mennyiségi 
pp  >  p loppu  lopun  loppuo  ’vég’ 
tt  >  t  niitty  niityn  niittyö  ’rét’ 
kk  >  k ukko  ukon  ukkuo  ’apó’ 
čč  >  č vičča  vičan  viččua  ’vessző’ 

B) Minőségi / asszimilációs 
p  >  v  leipä  leivän  leipyä  ’kenyér’ 
t  >  v  rauta  rauvan  rautua  ’vas’ 
t  >  j  aita  aijan  aitua  ’kerítés’ 
t  >  Ø  šata  šuan  šatua  ’száz’ 
k  >  v  joki  joven  jokie  ’folyó’ 
k  >  j  reki  rejen  rekie  ’szánkó’ 
k  >  Ø  laki  luan  lakie  ’mennyezet’ 
s  >  v  tosi  toven  totta  ’igaz’ 
s  >  j  mesi  mejen  mettä  ’méz’ 
š  > v  täyši  täyven  täyttä  ’tele’   
mp  >  mm impi  immen  impie  ’szűz’ 
lt  >  ll  silta  sillan  siltua  ’híd’ 
rt  >  rr marto  marron martuo ’meddő’ 
nt  >  nn lintu  linnun  lintuo  ’madár’ 
st  >  ss muisti  muissin muistie ’emlék’ 
št  >  šš mušta  muššan muštua ’fekete’ 
ht  >  h tahto  tahon  tahtuo  ’akarat’  
lk  >  l  jalka  jalan  jalkua  ’láb’ 
rk  >  r  kurki  kuren  kurkie  ’daru’ 
sk  >  s niska  nisan  niskua  ’tarkó’ 
šk  >  š vaški  vašen  vaškie  ’réz’ 
hk  >  h rahka  rahan  rahkua  ’túró’ 
tk  >  t  matka  matan  matkua ’út’ 
ks  >  h yksi  yhen  yhtä  ’egy’ 
pš  >  š lapši  lapšen  lašta  ’gyerek’ 
kš  >  h kakši  kahen  kahta  ’kettő’ 
rš  >  rr varši  varren  varšie  ’szár’ 
nš  >  nn kanši  kannen kanšta  ’fedél’ 



 XIV  
 

Névszóragozási típusok 

 
véghang nom  gen  part 
 
I. Magánhanzóra végződő szavaknál 

A) diftongussal alkotott partitivus 
  1. -a  kal-a  kal-an  kal-ua  ’hal’ 
  2. -ä  kyn-ä  kyn-än  kyn-yä  ’toll’ 
  3. -o  tal-o  tal-on  tal-uo  ’ház’ 
  4. -ö  pör-ö  pör-ön  pör-yö  ’bogár’ 
  5. -u  kar-u  kar-un  kar-uo  ’ördög’ 
  6. -y  pyr-y  pyr-yn  pyr-yö  ’hóvihar’ 
  7. -i  piir-i  piir-in  piir-ie  ’kör’ 
  8. -i/e kiv-i  kiv-en  kiv-ie  ’kő’ 
  9. -mpi halve-mpi halve-mman halve-mpua ’olcsóbb’ 
  lyhyö-mpi lyhyö-mmän lyhyö-mpyä ’rövidebb’  

B) -ta, -tä toldalékkal alkotott partitivus 
10. -hi/e loh-i  loh-en  loh-ta  ’lazac’ 
  riih-i  riih-en  riih-tä  ’szérű’ 
      -li/e huul-i  huul-en huul-ta ’ajak’ 
  kiel-i  kiel-en  kiel-tä  ’nyelv’ 
      -ri/e juur-i  juur-en juur-ta  ’gyökér’ 

mer-i  mer-en mer-tä  ’tenger’ 
      -ni/e mon-i  mon-en mon-ta ’sok’ 

šien-i  šien-en šien-tä  ’gomba’ 
      -mi/e lum-i  lum-en lun-ta  ’hó’ 
  liem-i  liem-en lien-tä  ’húsleves’ 
11. -ni  aika-ni  aika-sen aika-ista ’korai’ 
   alahai-ni alahai-sen alahai-sta ’alsó’ 
  čyplä-ni čyplä-sen čyplä-istä ’szemölcs’ 
  ekli-ni  ekli-sen ekli-stä ’tegnapi’ 
12. -e  por-e  por-ien poretta  ’vízmosás’ 
  pär-e  pär-ien pärettä  ’gyújtós’ 
13. diftongus mua  mua-n  mua-ta  ’föld’ 
        vyö  vyö-n  vyö- tä  ’öv’ 
14. hosszú puu  puu-n  puu-ta  ’fa’ 
      vokális hyy  hyy-n  hyy-tä  ’dér’ 
  pii  pii-n  pii-tä  ’fogazat’ 
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II. Mássalhanzóra végződő szavaknál 
A) diftongussal alkotott partitivus 

15. -in  vanh-in vanh-imman vanh-impua ’legidősebb’ 
  pien-in pien-immän pien-impyä ’legkisebb’ 

B) -ta, -tä toldalékkal alkotott partitivus 
16. -in  alas-in  alas-imen alas-inta ’üllő’ 
  elä-in  elä-imen elä-intä ’állat’ 
17. -toin ilo-toin ilo-ttoman ilo-tointa ’örömtelen’ 
      -töin piä-töin piä-ttömän piä-töintä ’fejetlen’ 
18. -n  paimen paimen-en paimen-ta ’pásztor” 
  šiemen šiemen-en šiemen-tä ’mag’ 
      -l  šammal šammal-en šammal-ta ’moha’ 
  nivel  nivel-en nivel-tä ’ízület’ 
      -r  sisar  sisar-en sisar-ta ’nővér’ 
  penker  penker-en penker-tä ’töltés’ 
      -h  ahneh  ahneh-en ahneh-ta ’mohó’ 
  esineh  esineh-en esineh-tä ’tárgy’ 
19. -aš  arm-aš  arm-ahan arm-aš ta ’kedves’ 
      -äš  ter-äš  ter-ähän ter-äštä ’acél’ 
      -eš  polv-eš polv-ehen polv-ešta ’hajlat’ 
  ilv-eš  ilv-ehen ilv-eštä ’hiúz’ 
      -is  nakr-is  nakr-ehen nakr-ista ’répa’ 
  kiärm-is kiärm-ehen kiärm-istä ’kígyó’ 
20. -oš  aj-oš  aj-okšen aj-ošta  ’tályog’ 
      -öš  kylv-öš kylv-ökšen kylv-öštä ’vetés’ 
      -uš  lais-uš  lais-ukšen lais-ušta ’lustaság’ 
      -yš  piäl-yš  piäl-ykšen piäl-yštä ’takaró’ 
      -eš  kolmann-eš kolmann-ekšen   kolmann-ešta   ’harmad’ 
  ver-eš  ver-ekšen ver-eštä ’friss’ 
      -is  var-is  var-iksen var-ista ’varjú’ 
  jän-is  jän-iksen jän-istä ’nyúl’ 
21. -uš  hauta-uš hauta-uon hauta-utta ’temetés’ 
      -yš  kipe-yš kipe-yön kipe-yttä ’betegség 
      -huš ahta-huš ahta-huon ahta-hutta ’nehézség’ 
      -hyš jyke-hyš jyke-hyön jyke-hyttä ’teher’ 
      -vuš har-vuš har-vuon har-vutta ’ritkaság’ 
      -vyš hy-vyš  hy-vyön hy-vyttä ’jótett’ 
      -ut  akottun-ut akottun-uon akottun-utta ’nős’ 
      -yt  itken-yt itken-yön itken-yttä ’kisírt’ 
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III. Plurale tantumok esetében 
22. -at  kihl-at  kihl-ojen kihl-oja ’eljegyzés’ 
23. -ät  piäl-ät  piäl-äjen piäl-äjä ’hímzőkeret’ 
24. -ot  hal-ot  hal-ojen hal-oja  ’tűzifa’ 
25. -öt  itij-öt  itij-öjen itij-öjä  ’spóra’ 
26. -ut  pukš-ut pukš-ujen pukš-uja ’nadrág’ 
27. -yt  kärr-yt  kärr-yjen kärr-yjä ’kocsisor’ 
28. -it  jalač-it  jalačč-ien jalačč-ija ’cipő’ 
  väl-it  väl-ien  väl-ijä  ’viszony’ 
29. -et  šakš-et  šakš-ien šakš-ie  ’olló’ 
  helmis-et helmis-ien helmis-ie ’gyöngysor 
30. -t  puu-t  puu-jen puu-ja  ’korlát’ 
  työ-t  työ-jen työ-jä  ’munkálat’ 
 
Megjegyzés: Mint minden nyelvben, a karjalaiban is több ragozási kivétel 
akad, illetve vannak itt nem szereplő ritka megoldások is. 
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Igeragozási típusok 

 
Az igék szótári (infinitivus I.) alakjának záró végződése alapján eltérő 

ragozási típusok alakultak ki.. A fokváltakozások és a gyakrabban kivételes 
megoldások további variánsokat is létrehoznak.  

 
véghang  inf I.  sing 1.  sing 3.                 

 
A) Az első csoportban a magánhangzós tővégre egyetlen magánhangzó-

ból álló képző kapcsolódik: 
 
  1. -a   kaiv-u-a kaiv-a-n kaiv-a-u ’ás’ 
  2. -ä   kylv-y-ä kylv-ä-n kylv-ä-y ’vet’  
  3. -o   muutt-u-o muut-u-n mutt-u-u ’változik’ 
  4. -ö   lymp-y-ö lymm-y-n lymp-y-y ’meghajol’ 
  5. -e   potk-i-e potk-e-n potkk-i-u ’rúg’ 

 
B) A második csoportban a diftongusos vagy a hosszú magánhangzós 

tővég  és az egyetlen magánhangzós képző közé beékelődik egy v, h vagy j 
ejtéskönnyítő hang (utóbbi esetében a ragozás során -če-, -ččo-/-ččö- hang-
többlet jelentkezik): 
 
  6. -va   juuv-va juo-n  juo-u  ’iszik’  
      -vä   lyyv-vä lyö-n  lyö-y  ’üt’ 
  7. -ha   šua-ha  šua-n  šua-u  ’kap’ 
      -hä   jiä-hä  jiä-n  jiä-y  ’marad’ 
  8. -ja   starinoi-ja starinoi-če-n starinoi-ččo-u ’mesél’ 
      -jä   ikävöi-jä ikävöi-če-n ikävöi-ččö-y ’unatkozik’ 

 
C) A harmadik csoportban a képző a magánhangzós tővéghez kapcsoló-

dó -ta, -tä toldalék (ha ezt -e- magánhangzó előzi meg, akkor a ragozás során 
-ne-, -no-/-nö- hangtöbblet jelentkezik): 
 
  9. -a-ta  av-a-ta  av-ua-n av-ua-u ’kinyit’ 
10. -ä-tä  lis-ä-tä  lis-yä-n lis-yä-y ’pótol’ 
11. -o-ta  er-o-ta  er-uo-n er-uo-u   ’eltér’ 
12. -e-ta  luj-e-ta luje-ne-n luje-no-u ’eltörik’ 
      -e-tä  jyv-e-tä jyke-ne-n jyke-nö-y ’megnehezül’  
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D) A negyedik csoportban a -ta, -tä képző t hangja mássalhangzós tővég 
esetén a tővégi n, l, r, s és š hangokkal teljes és írásban is jelölt hasonulást 
hajt végre: 
 
13. -na   pan-na  pan-e-n pan-o-u ’tesz’ 
      -nä   män-nä män-e-n män-ö-y ’megy’ 
14. -la   ohjel-la ohjel-e-n ohjel-o-u ’vezet’ 
      -lä   niel-lä  niel-e-n niel-ö-y ’nyel’  
15. -ra   pur-ra  pur-e-n pur-o-u ’harap’ 
      -rä   vier-rä  vier-e-n vier-ö-y ’gurul’  
16. -sa   tohis-sa tohis-e-n tohis-o-u ’zörög’ 
      -sä   öris-sä  öris-e-n öris-ö-y ’morog’ 
17. -ša   nouš-ša nouš-e-n nouš-o-u ’felkel’ 
      -šä   peš-šä  peš-e-n peš-ö-y ’mos’ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



a 1 ahavaini
 

A 
 
а ksz 1. de, hanem; 2. pedig, viszont, 

ellenben; 3. mégis; 4. hát; ~ mitä 
šie šielä ruat? hát te meg mit csi-
nálsz ott?  

aakkoselli|ni (-sen, -sta) mn betűren-
des, ábécé szerinti 

aapi|ni (-sen, -sta) fn ábécéskönyv; 
avua ~ni! nyisd ki az ábécésköny-
vet! ~ni opaštau lukomah az ábé-
céskönyv (meg)tanít olvasni 

aasi (-n, -e) fn szamár [Asinus] 
Aasij|a (-an, -ua) fn Ázsia 
aasijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn ázsiai 
abessiivi (-n, -e) fn abesszívusz 
abiturient|ti (-in, -tie) fn érettségiző 
ablatiivi (-n, -e) fn ablatívusz 
abonement|ti (-in, -tie) fn 1. előfizetés; 

2. bérlet; ~ti vuuvvekši éves bérlet 
abort|ti (-in, -tie) fn abortusz, vetélés 
adaptoi|ja (-čen, -ččou) verb adaptál 
adekvatti|ni (-sen, -sta) mn adekvát, 

(teljesen) megfelelő 
adekvattisešti hsz adekvát módon, 

megfelelően 
adessiivi (-n, -e) fn adesszívusz 
adjektiivi (-n, -e) fn melléknév 
administrattori (-n, -e) fn adminiszt-

rátor 
admirali (-n, -e) fn admirális, tenger-

nagy 
admiralin||laiv|a (-an, -uа) fn zászlós-

hajó 
adrenallini (-n, -e) fn adrenalin 
adverbiali (-n, -e) fn határozó [nyelv-

tan] 
advokat|ti (-in, -tie) fn ügyvéd 

aforismi (-n, -е) fn aforizma 
Afrik|ka (-an, -kua) fn Afrika 
afrikkalai|ni (-sen, -sta) fn/mn afrikai 
agav|a (-an, -ua) fn agávé [Agave] 
agenti|t (-en, -ja) fn plur ügynökség 
agent|ti (-in, -tie) fn ügynök 
agitatij|o (-on, -uo) fn agitáció 
agitattori (-n, -e) fn agitátor 
agitiirui|ja (-čen, -ččou) verb agitál 
agressori (-n, -е) fn agresszor 
agronomi (-n, -е) fn agronómus, me-

zőgazdász; tuattoni ruatau ~na az 
apám agronómusként dolgozik 

agronomij|a (-an, -ua) fn mezőgazda-
ság 

agronomi|ni (-sen, -sta) mn mezőgaz-
dasági 

ah isz ah 
aha isz ahá 
ahahel|la (-en, -ou) verb jajgat, kiál-

tozik 
ahah|tua (-an, -tau) verb jajdul, feljaj-

dul, felkiált 
ahan|ta (-nan, -tua) fn kévézés 
ah|aš (-tahan, -ašta) mn 1. szűk, kes-

keny; 2. szoros, feszes; ~aš kenkä 
szoros / feszes csizma; šormuš on 
~aš szoros a gyűrű 

ahaššu|š (-kšen, -šta) fn szorosság, fe-
szesség 

ah|ata (-uan, -uau) verb megtöm, te-
letöm, feltölt 

ahav|a (-an, -uа) mn hideg [szél, idő]; 
pihalla on ~a tuuli az utcán hideg 
szél van; ~a šiä hideg, szeles idő 

ahavai|ni (-sen, -sta) fn halánték 



ahavašša 2 ahnaš
 

ahavaš|ša (-en, -ou) verb 1. átfúj vmit 
[szél]; 2. kiszárít [szél, idő] 

ahavoi|ja (-čen, -ččou) verb 1. átfúj 
vmit [szél]; 2. kiszárít [szél, idő]; 
tuuli ~ččou heinät a szél kiszárítja 
a szénát; 3. szárít, megszárít, aszal 

ahavoin|ta (-nan, -tua) fn aszalás, szá-
rítás 

ahavoit|tua (-an, -tau) verb kiszárít, 
megszárít, aszal 

ahavoi|tuo (-jun, -tuu) verb kiszárad, 
megszárad, megaszalódik 

ahink|o (-on, -uo) fn nehézség, nehéz 
helyzet, baj; olen ~ošša bajban / ne-
héz helyzetben vagyok 

ahissan|ta (-nan, -tua) fn hajsza, üldö-
zés 

ahis|sella (-telen, -telou) verb üldöz, 
űz, hajszol, kerget 

ahissu|š (-kšen, -šta) fn 1. hajsza, üldö-
zés; 2. elnyomás, sanyargatás; vallan 
~š (állam)hatalmi elnyomás; 3. nyo-
más, préselés 

ahistaj|a (-an, -ua) fn/mn elnyomó, le-
igázó; ~a valta elnyomó / leigázó ha-
talom 

ahistami|ni (-sen, -sta) fn hajsza, üldö-
zés 

ahistau|tuo (-vun, -tuu) verb bújik, rej-
tőzik, elbújik, elrejtőzik; ~tuo čup-
puh sarokba bújni 

ahis|tua (-san, -tau) verb 1. nyom, 
összenyom, szorít, összeszorít; ken-
kä ~tau szorít a csizma; 2. vissza-
fojt; henkie ~tua lélegzetet vissza-
fojtani 

ahj|o (-on, -uo) fn (kovács)tűzhely, ke-
mence; lisyä hiiltä ~oh szenet tett 
rá a kemencébe 

ahj|ota (-uon, -uou) verb mohón eszik, 
fal, habzsol 

ahker|a (-an, -uа) mn szorgalmas, buz-
gó, munkaszerető; olet ~a tyttö szor-
galmas kislány vagy 

ahkeraisešti hsz rendesen, kifogásta-
lanul 

ahkerašti hsz 1. szorgalmasan, buz-
gón; 2. rendesen, kifogástalanul 

ahkeroi|ja (-čen, -ččou) verb törek-
szik, igyekszik, fáradozik, buzgól-
kodik; ~ja kaikin voimin minden 
erejével törekedni (rá) 

ahker|tua (-ran, -tau) verb törekszik, 
igyekszik, fáradozik, buzgólkodik 

ahkeru|š (-kšen, -šta) fn szorgalom, 
buzgóság 

ahkiv|o (-on, -uo) mn telt, tele, meg-
töltött; se on aika ~o ez elég(gé) 
megtelt 

ah|ku (-un, -kuo) fn vminek a sűrűje, 
üledék, zacc; kahvin ~ kávézacc 

ahku|t (-jen, -ja) fn plur olajpogácsa 
ahmat|ti (-in, -tie) fn/mn falánk, mo-

hó  
ahm|ie (-en, -ou) verb fal, habzsol 
ahm|o (-on, -uo) fn 1. rozsomák, tor-

kosborz [Gulo gulo]; 2. nagyevő; 
aika ~o olet! te aztán egy nagyevő 
vagy! 

ahm|ota (-uon, -uou) verb 1. fal, hab-
zsol, mohón eszik; 2. sóvárog 

ahnak|ko (-on, -kuo) mn szorgalmas, 
buzgó; ~ko opaštuja szorgalmas ta-
nuló 

ahna|š (-han, -šta) mn 1. nagyétkű, 
falánk, mohó ◊ ~š kuin varis fa-
lánk, mint a varjú; 2. sóvár; ~š ra-
hah pénzsóvár 



ahnaštua 3 aijaš
 

ahnaš|tua (-šan, -tau) verb törekszik, 
igyekszik, fáradozik, buzgólkodik 

ahneh (-en, -ta) mn 1. nagyétkű, fa-
lánk, mohó; 2. sóvár 

ahnehešti hsz 1. mohón; hiän šyöpi 
~ (ő) mohón evett; 2. sóvárogva 

ahneh|tie (-en, -tou) verb 1. fal, hab-
zsol, mohón eszik; 2. sóvárog 

ahnehu|š (-on, -tta) fn 1. falánkság, 
mohóság; 2. sóvárság; ~š piluau ih-
mistä a sóvárgás tönkreteszi az em-
bert 

ahneššu|š (-kšen, -šta) fn 1. falánkság, 
mohóság; 2. sóvárság 

ahn|ie (-en, -ou) verb jajdul, feljajdul, 
felkiált 

ahnuš|tua (-šan, -tau) verb 1. sóvárog;, 
2. igyekszik, fáradozik, törekszik, 
buzgólkodik 

ah|o (-on, -uo) fn tisztás [erdei]; suu-
ri ~o nagy / tágas tisztás 

aho|šuola|heinä (-än, -yä) fn juhsós-
ka [Rumex acetosella] 

ahtahašti hsz szűkösen, nehezen, ba-
josan, nehézségekkel küzdve 

ahtahu|š (-on, -tta) fn nehézség, ne-
héz helyzet, baj; joutuo ~teh nehéz 
helyzetbe / bajba kerülni 

ahtami|ni (-sen, -sta) fn megtöltés, te-
letöltés 

ahtaum|a (-an, -ua) fn szűkület [orvos-
tan] 

ahtau|tuo (-vun, -tuu) verb feltöltődik, 
megtelik; pirtti täyši vierašta ~tuu 
a szoba teljesen megtelik vendéggel 

ah|ti (-en, -tie) fn vízi szellem, vízi ma-
nó 

ah|tua (-an, -tau) verb megtöm, tele-
töm, feltölt  

ahven (-en, -ta) fn folyami sügér [Per-
ca fluviatilis] 

ahven||apaj|a (-an, -ua) fn sügérező 
halászóhely 

ahven||hein|ä (-än, -yä) fn békaszőlő 
[Potamogeton] 

ahven||ku|tu (-vun, -tuo) fn sügérívás 
ahven||maim|a (-an, -ua) fn sügérpo-

ronty 
ahven||ruoh|o (-on, -uo) fn pisztia, ví-

zikáposzta, vízisaláta [Pistia stra-
tiotes] 

ahven||tup|pi (-en, -pie) fn sügér [Per-
ca fluviatilis] 

ahven||verk|ko (-on, -kuo) fn sügére-
ző halászháló 

ai isz 1. jaj, ó; ~, kuin on kipie! jaj, 
de fáj! 2. ejha, hű, hűha, tyűha; ~, 
kuin on kaunis hű, de szép 

aih|e (-ien, -etta) fn téma, vminek a tár-
gya; poiketa ~iešta eltérni a témától 

aihel|la (-en, -ou) verb könyörög, ese-
dezik, kérlel 

aiheut|tua (-an, -tau) verb kivált (vmi-
lyen érzést) 

aih|iet (-eijen, -eitä) fn plur tematika, 
tárgykör 

aihur|tua (-ran, -tau) verb szándéko-
zik, tervez, (el)gondol, (rá)készül; mi-
tä ~rat luatie? mit készülsz tenni? 

aihurru|š (-kšen, -šta) fn terv, elkép-
zelés, elgondolás 

ai-jai-jai isz aj-jaj-jaj 
aijallah hsz idejében, jókor, idejeko-

rán 
aijan||ra|ko (-von, -kuo) fn kerítésnyí-

lás, lyuk / rés a kerítésen 
aija|š (-kšen, -šta) fn kerítésrúd, kerí-

tésgerenda 



aijatoin 4 aikuhini
 

aijat|oin (-toman, -ointa) mn 1. kerí-
tetlen; 2. határtalan; ~tomat pellot 
határtalan mezők 

ai|jeh (-kehen, -jehta) fn szándék, terv, 
elgondolás, elképzelés 

aijoillah hsz idejében, jókor, idejeko-
rán 

aij|ata (-čen, -ččou) verb elkerít, le-
kerít, elhatárol, elkülönít 

aijatu|š (-kšen, -šta) fn kerítés 
aijemmin hsz kf korábban, jó korán 
aijo|š (-kšen, -šta) fn elkerítés, lekerí-

tés, elhatárolás 
aijot|tua (-an, -tau) verb elkerít, leke-

rít, elhatárol, elkülönít; ~tua tont-
timua telket / parcellát elkeríteni 

aijot|tuo (-un, -tuu) verb elhatároló-
dik, elkülönül 

aika1 (ajan, aikua) fn 1. idő [mért]; 
2. időtartam; 3. időszak 

aika2 hsz eléggé, elég; ~ šuuri elég(gé) 
nagy; ~ vihma tuli eléggé esik 

aikahi|ni (-sen, -sta) mn felnőtt, felser-
dült, nagykorú 

aika||hälyti|n (-men, -ntä) fn időjelző, 
időzítő 

aika||järješšy|š (-kšen, -štä) fn kro-
nológiai időrend 

aika||ka|uši (-vven, -ušta) fn korszak, 
időszak; kivi~uši kőkorszak 

aika||kauš||kirj|a (-an, -ua) fn értesí-
tő, közlöny, időszaki kiadvány 

aika||kauš||leh|ti (-en, -tie) fn értesí-
tő, közlöny, időszaki kiadvány 

aika||kirj|a (-an, -ua) fn krónika 
aikalai|ni (-sen, -sta) fn kortárs 
aika||laš|ku (-un, -kuo) fn időszámítás 
aika||lu|ku (-vun, -kuo) fn időszámí-

tás 

aika||luok|ka (-an, -kua) fn idő [nyelv-
tani] 

aika||mie|š (-hen, -štä) fn felnőtt fia-
talember, kész férfi; poika kašvo jo 
~hekši a fiú már kész férfivé ser-
dült 

aika||mittari (-n, -e) fn kronográf, idő-
mérő, stopper 

aikana (gen) nu idején, idejében, ko-
rában (vminek/vkinek), -kor 

aikanah hsz idejében, jókor, idejeko-
rán 

aika|ni (-sen, -ista) mn korai, kora 
aika||palkkalai|ni (-sen, -sta) fn nap-

számos 
aika||palkka||rua|to (-von, -tuo) fn nap-

számosmunka 
aika||pul|a (-an, -ua) fn időzavar, ceit-

not [sakk] 
aika||rua|to (-von, -tuo) fn napszámos-

munka 
aikaseh hsz nagyon korán, jó korán 
aikasemmin hsz korábban 
aika||šuami|ni (-sen, -sta) fn vívmány, 

eredmény; teknilliset ~set techni-
kai vívmányok 

aika||šuan|ta (-nan, -tua) fn vívmány, 
eredmény 

aika||taulu (-n, -o) időrend, időbeosz-
tás, menetrend 

aika||vyöhykeh (-en, -tä) fn időöve-
zet, időzóna 

aika||väli (-n, -e) fn időköz 
aikojah hsz annak idején, rég(en) 
aikomu|š (-kšen, -šta) fn szándék, el-

határozás; ~ lopettua ruato szán-
dék a munka befejezésére 

aikuhi|ni (-sen, -sta) mn felnőtt, felser-
dült, nagykorú 



aikuhisopaššuš 5 aituo
 

aikuhis||opaššu|š (-kšen, -šta) fn fel-
nőttoktatás, felnőttképzés 

aikuhis|tuo (-sun, -tuu) verb felnő, fel-
nőtté válik, felserdül 

ailah|at (-ojen, -oja) fn plur kólika, 
csikarás, bélgörcs, hasfájás 

ailaš|tua (-šan, -tau) verb 1. lesújt, le-
taglóz, elkeserít; 2. fájdít, megfájdít; 
~ti sormen megfájdította az ujját 

aina hsz mindig, folyton, állandóan; 
~ vihmuu mindig / folyton esik (az 
eső) 

ainaki hsz legalább, mindenesetre 
aina|ni (-sen, -ista) mn fáradhatatlan, 

szüntelen 
aineh (-en, -ta) fn 1. anyag; mištä ~ešta 

še on luajittu? ez milyen anyagból 
készült? 2. tantárgy, tárgy; mim-
mosie ~ie teilä on? milyen tantár-
gyaitok vannak? 3. fogalmazás; tun-
nilla kirjutamma ~en az órán fo-
galmazást írunk 

ainehelli|ni (-sen, -sta) mn 1. anyagi; 
~ni apu anyagi segítség; ~ni mua-
jilma anyagi világ; 2. tárgyi 

ainehellisešti hsz anyagilag; auttua ~ 
anyagilag segíteni 

ainehellistami|ni (-sen, -sta) mn tár-
gyiasulás, materializálódás, megtes-
tesülés 

ainehellis|tua (-san, -tau) verb tárgyia-
sít, materializál, megtestesít 

aineh||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn (írás-
beli) fogalmazás, fogalmazvány 

ainehis|to (-son, -tuo) fn ismeret(anyag), 
tudás(anyag) 

ainik|ki (-in, -kie) mn egyetlen 
ainos hsz mindig, folyton, állandóan; 

~ tuulou mindig fúj a szél 

ainukkai|ni (-sen, -sta) mn egyetlen 
ainuoštah hsz csupán, egyedül, kizá-

rólag 
ainu|t (-on, -tta) mn 1. egyetlen; ~t 

esimerkki egyetlen pillanat; 2. egye-
düli ~t lapši egyedüli gyer(m)ek 

ainut||kerta|ni (-sen, -ista) mn egysze-
ri; ~ni avuššuš egyszeri segély / tá-
mogatás 

ainut||luatuni (-sen, -ista) mn egyedüli, 
sajátos, figyelemre méltó, unikális 

air|o (-on, -uo) fn evezőlapát, evező; 
venehessä ei ole ~oja a csónakban 
nem volt(ak) evező(k) 

airo||mie|š (-hen, -štä) fn evezős 
airon||ve|to (-von, -tuo) fn evezőcsa-

pás 
ais|a (-аn, -uа) fn villásrúd, kocsirúd, 

szekérrúd; rejen ~a a szán rúdja 
aisa||čilli (-n, -e) fn hámcsengő 
aisa||kell|o (-on, -uo) fn hámcsengő 
aisan||piä (-n, -tä) fn kocsirúd, szekér-

rúd 
ai|ta (-jan, -tua) fn 1. kerítés, sövény; 

~jašta piäličči a kerítésen keresztül 
/ át; 2. karám 

aita||juokšij|a (-an, -ua) fn gátfutó, aka-
dályfutó 

aita||juokšu (-n, -o) fn gátfutás, aka-
dályfutás 

aitau|š (-on, -tta) fn karám 
aito hsz valóban, tényleg, igazán 
aito||karjalai|ni (-sen, -sta) fn/mn ős-

karjalai, őskarél 
ait|ta (-an, -tua) fn csűr, pajta, fészer, 

szín, hombár; mäne käy ~ašša! menj 
ki a fészerbe / pajtába! 

ai|tuo (-vun, -tuu) verb elkerít, lekerít, 
elhatárol, elkülönít 



aituš 6 ajattelukyky
 

aitu|š (-kšen, -šta) fn karám 
aivan hsz egészen, teljesen, tökélete-

sen; ~ oikein teljesen igaz 
aivin hsz egészen, teljesen, tökélete-

sen 
aivoin hsz korán; hiän läksi huome-

neksella ~ ő korán reggel elindult 
aivo||kuoren||ala|ni (-sen, -ista) mn sub-

corticalis, agykéreg alatti [anatómia] 
aivo||kuor|i (-en, -ta) fn agykéreg 
aivo||kuum|e (-ien, -etta) fn agyvelő-

gyulladás 
aivo||leikkau|š (-kšen, -šta) fn agymű-

tét 
aivompah hsz kf korábban; pitäy ~ 

lähtie korábban el kell indulni 
aivompaiseh hsz kf korábban 
aivoseh hsz elég(gé) korán, kissé ko-

rán 
aivo||šatatu|š (-kšen, -šta) fn agysérülés 
aivo|t (-jen, -ja) fn plur agyvelő 
aivot|tua (-an, -tau) verb meggondol, 

megfontol, fontolgat, agyal 
aivo||tulehu|š (-on, -tta) fn agyvelő-

gyulladás 
ajaj|a (-an, -uа) fn 1. vezető; 2. sofőr, 

járművezető, kocsis, fuvaros; 3. út, 
közlekedési út; 4. hajtó; 5. vezér 

ajallah hsz idejében, jókor, idejekorán 
ajamat|oin (-toman, -ointa) mn 1. idő-

szerűtlen; 2. alkalmatlan [időben] 
ajami|ni (-sen, -sta) fn 1. behajtás, be-

terelés; 2. hajtóvadászat; 3. üldözés, 
űzés, kergetés, hajsza; 4. utazás 

ajan||henk|i (-en, -ie) fn az „idők szele” 
ajan||hukkau|š (-on, -tta) fn időveszte-

ség, időpazarlás 
ajan||jakš|o (-on, -uo) fn időszak, kor-

szak, periódus 

ajan||kohta|ni (-sen, -ista) mn 1. idő-
szerű, aktuális; 2. életszerű; ~ni aihe 
életszerű téma; ~ni kyšymyš élet-
szerű kérdés 

ajan||kohtasu|š (-kšen, -šta) fn idősze-
rűség, aktualitás; 2. életszerűség 

ajan||laš|ku (-un, -kuo) fn időszámí-
tás 

ajan||lu|ku (-vun, -kuo) fn időszámí-
tás 

ajan|ta (-nan, -tua) fn 1. behajtás, bete-
relés; 2. hajtóvadászat; 3. üldözés, 
űzés, kergetés, hajsza; 4. utazás 

ajantahi|ni (-sen, -sta) fn kelés, kele-
vény, tályog, fekély 

ajan||viet|to (-on, -tuo) fn időtöltés 
ajan|vietto|tevollisu|š (-kšen, -šta) fn 

szórakoztató-ipar 
ajat|ella (-telen, -telou) verb 1. gon-

dol; 2. gondolkodik ◊ enšin ~tele, 
šiitä vaštua! előbb gondolkodj, az-
tán válaszoljál! 

ajatellen hsz elgondolkozva, tűnődve, 
elmélázva 

ajatel|tu (-lun, -tuo) fn megfontolt, át-
gondolt, meggondolt 

ajat|oin (-toman, -ointa) mn idő előt-
ti, korai 

ajattelij|a (-an, -ua) fn gondolkodó, 
bölcselő; šuuret ~at nagy gondol-
kodók 

ajattelomat|oin (-toman, -ointa) mn 1. 
meggondolatlan; 2. gondtalan 

ajattelomatta hsz 1. meggondolatla-
nul; 2. gondtalanul 

ajattelu (-n, -o) fn gondolkodás, böl-
cselkedés, elmélkedés 

ajattelu||ky|ky (-vyn, -kyö) fn gondol-
kodási képesség 



ajattelutapa 7 ajovuoro
 

ajattelu||ta|pa (-van, -pua) fn gondol-
kodásmód 

ajat|tua (-an, -tau) verb űz, kerget, el-
űz, elkerget, kiűz, kikerget, hajszol 

ajatukšelli|ni (-sen, -sta) mn elgondol-
kodó, tűnődő, elmélázó 

ajatukšen|šiir|to (-ron, -tuo) fn telepátia, 
gondolatátvitel 

ajatukšissa hsz gondolatban, képze-
letben, elméletileg 

ajatu|š (-kšen, -šta) fn 1. gondolat; 2. 
gondolkodás 

ajatuš||viiv|a (-an, -ua) fn gondolat-
jel 

ajeleh|tie (-in, -tiu) verb utazgat 
ajel|la (-en, -ou) verb 1. utazik, közle-

kedik; ~la čunalla szánkózni, szá-
non utazni; 2. szállít; 3. űz, kerget, 
elűz, elkerget, kiűz, kikerget, haj-
szol; 4. nyújt, kinyújt [tésztát]; 5. 
borotvál, borotválkozik, leborotvál, 
megborotvál, megborotválkozik; ~la 
partua szakállat leborotválni 

ajellut|tua (-an, -tau) verb (lovat) be-
járat, (lovat) belovagol  

ajelomi|ni (-sen, -sta) fn 1. behajtás, be-
terelés; 2. hajtóvadászat; 3. üldö-
zés, űzés, kergetés, hajsza; 4. utazás 

ajelu||pualik|ka (-an, -kua) fn sodrófa 
ajempah hsz kf korábban 
ajempaseh hsz kf korábban 
ajet|tu (-un, -tuo) mn 1. hajtott, be-

hajtott, kihajtott, terelt, beterelt, ki-
terelt; 2. agyonhajszolt; ~tu heponi 
agyonhajszolt ló 

aj|o (-on, -uo) fn 1. behajtás, beterelés; 
2. hajtóvadászat; 3. üldözés, űzés, 
kergetés, hajsza; 4. utazás 

ajo||he|poni (-vosen, -poista) fn hátasló 

ajoillah hsz idejében, jókor, idejeko-
rán 

ajoin hsz időnként, olykor, néha, né-
ha-néha 

ajoissa hsz idejében, jókor, idejekorán 
ajoissah hsz idejében, jókor, idejeko-

rán 
ajo||koir|a (-an, -uа) fn terelőkutya 
ajo||kort|ti (-in, -tie) fn (autóvezetői) 

jogosítvány 
ajo||lu|pa (-van, -pua) fn (autóvezetői) 

jogosítvány 
ajo||mat|ka (-an, -kuа) fn utazás [táv, 

tartam] 
ajo||mečäššy|š (-kšen, -štä) fn hajtó-

vadászat 
ajo||mie|š (-hen, -štä) fn hajtó [vadá-

szat] 
ajo||miäräy|š (-ön, -ttä) fn kiküldetés(i 

rendelvény) 
ajo||oikeu|š (-on, -tta) fn 1. beutazási 

engedély; 2. behajtási engedély 
ajo|š (-kšen, - šta) fn kelés, kelevény, 

tályog, fekély 
ajo||tie (-n, -tä) fn közlekedési útvo-

nal, közlekedőút 
ajo||tottumu|š (-kšen, -šta) fn (jármű-) 

vezetés [hozzáértés] 
ajottain hsz időnként, olykor, néha, 

néha-néha 
ajottai|ni (-sen, -sta) mn időszaki, idő-

szakos, periodikus 
ajot|tua (-tau) verb gennyesedik, el-

gennyesedik 
ajot|tuo (-tuu) verb datálódik, keltező-

dik 
ajo||valo||lamp|pu (-un, -puo) fn (jár-

mű)reflektor, (jármű)fényszóró 
ajo||vuor|o (-on, -uo) fn futam [sport] 



ajua 8 aktivisti
 

aj|ua (-an, -au) verb 1. utazik, közle-
kedik; 2. űz, kerget, elűz, elkerget, 
kiűz, kikerget, hajszol; 3. gennye-
sedik, elgennyesedik; 4. borotvál, le-
borotvál; ~ua parta szakállt (le)bo-
rotválni 

akač|ču (-un, -čuo) fn szoknyapecér, 
szoknyavadász  

akan|a (-an, -ua) fn korpa, törek, pely-
va, polyva 

akan|at (-ojen, -oja) fn plur korpa, tö-
rek, pelyva, polyva 

akan||kual|i (-en, -ta) fn ínfű [Ajuga] 
akatemij|a (-an, -ua) fn akadémia; Tie-

to~a Tudományos Akadémia 
akatemik|ko (-on, -kuo) fn akadémikus 
akatemi|ni (-sen, -sta) mn akadémiai; 

~ni painoš akadémiai kiadás 
akatemijan mn rtlan akadémiai 
akatij|a (-an, -ua) fn akác [Acacia]; 

valkie~a fehérakác 
akat|oin (-toman, -ointa) fn/mn agg-

legény, legényember, nőtlen 
ak|ka (-an, -kua) fn 1. asszony, fele-

ség, nej, hitves; 2. anyóka; vanha 
~ka öregasszony, öreganyó, vénasz-
szony 

akkamai|ni (-sen, -sta) mn nőies 
akkiloi|ja (-čеn, -ččоu) verb véd, óv, 

őriz, megvéd, megóv, megőriz 
akkojen mn rtlan asszonyi, női, hit-

vesi; ~ juorut női / asszonyi plety-
ka; ~ valta nőuralom 

akkordeoni (-n, -e) fn tangóharmo-
nika, harmonika; šoittua ~lla (tan-
gó)harmonikázni, (tangó)harmoni-
kán játszani 

akkordeonin||šoittaj|a (-an, -ua) fn 
tangóharmonikás, harmonikás 

ak|ku (-un, -kuo) fn akku(mulátor) 
akkumulattori (-n, -e) fn akku(mulá-

tor) 
akkusatiivi (-n, -e) fn akkuzatívusz, 

tárgyeset 
akordi (-n, -e) fn akkord, hangzat 
akot|tua (-an, -tau) verb nősít, meg-

nősít, házasít, kiházasít, megháza-
sít 

akottumi|ni (-sen, -sta) fn nősülés, há-
zasodás 

akottunu|t (-on, -tta) mn nős, házas 
akot|tuo (-un, -tuu) verb megnősül, 

megházasodik 
akrobatiik|ka (-an, -kua) fn akroba-

tika, légtorna, erőművészet 
akrobat|ti (-in, -tie) fn akrobata, lég-

tornász, erőművész 
akrobatti|ni (-sen, -sta) mn akrobati-

kus 
aksiisi (-n, -e) fn fogyasztási adó, jö-

vedéki adó 
akšeli (-n, -e) fn tengely; Muan ~ a 

Föld tengelye 
aktiivi (-n, -e) fn 1. aktíva; ammatti-

liiton ~ szakszervezeti aktíva; 2. ak-
tívusz, cselekvő igenem 

aktiivi|ni (-sen, -sta) mn aktív, cse-
lekvő, tevékeny; ~ni šanavarašto 
aktív szókészlet / szókincs; ~ni yh-
tevyš aktív kapcsolat / összefogás / 
együttműködés 

aktiivisešti hsz aktívan, cselekvően, 
tevékenyen 

aktiivisu|š (-kšen, - šta) fn aktivitás, 
cselekvés, tevékenység; poliittini ~ 
politikai aktivitás / tevékenység 

aktij|o (-on, -uo) fn akció 
aktivisti (-n, -e) fn aktivista 



aktualini 9 alamäki
 

aktuali|ni (-sen, -sta) mn aktuális, idő-
szerű 

aktualisu|š (-kšen, - šta) fn aktualitás, 
időszerűség 

akustiik|ka (-an, -kua) fn 1. akuszti-
ka; šalissa on hyvä ~ka a teremnek 
jó az akusztikája; 2. hangtan 

akusti|ni (-sen, -sta) mn 1. akuszti-
kai, akusztikus; ~ni laiteh hallóké-
szülék; 2. hangtani 

akvalanki (-n, -e) fn búvárfelszerelés 
akvalankisti (-n, -e) fn búvár 
akvamariini (-n, -e) fn akvamarin [ás-

vány] 
akvarelli||kuv|a (-an, -ua) fn akvarell-

kép 
akvarelli||mualari (-n, -e) fn akvarell-

festő, akvarellista 
akvarelli||mualau|š (-kšen, - šta) fn ak-

varellfestés, vízfestés 
akvarelli||väri|t (-en, -jä) fn plur ak-

varellfesték 
akvariumi (-n, -e) fn akvárium; ~ssa 

uitih pienet kalaset az akvárium-
ban apró halak úszkálnak 

akvilegij|a (-an, -ua) fn harangláb [Aqui-
legia] 

al|a (-an, -ua) fn 1. tér, térség, terület; 
meččien ~a erdei terület; 2. terület; 
vminek a tere; millä ~alla šie ruat? 
(te) milyen téren / területen dolgo-
zol? 

alačči hsz meztelenül, pucéran, csu-
paszon 

alač|oin (-čoman, -ointa) mn mezte-
len, pucér, csupasz; lapšet mäntih 
kylpömäh järvie ~čomina a gyere-
kek meztelenül mentek a tóba fü-
rödni 

alaču|š (-kšen, -šta) fn meztelenség, pu-
cérság, csupaszság 

alahai|ni (-sen, -sta) mn 1. alsó; ~ni 
rappuni a létra / lépcső alsó foka; 
~set okšat alsó ágak; 2. alacsony; 
~ni lämpö alacsony hőmérséklet / 
hőfok 

alahakkali hsz lent, lenn, alul 
alahakka|ni (-sen, -ista) mn alsó, alul-

só, lenti 
alahakši1 hsz le, lefelé, alulra; šolaha 

~! ereszkedj lefelé! 
alahakši2 (gen) nu alá, alattra; puun 

~ a fa alá / alattra 
alahana hsz lent, lenn, alul, alacso-

nyan; ~ termän alla lent a hegyol-
dal alatt; hanhiparvi lentäy ~ a vad-
lúdcsapat alacsonyan repül; päi-
väni on jo ~ a nap már alacsonyan 
jár (van) 

alahuata hsz lentről, alulról; ~ ylähäk-
ši alulról felfelé, lentről fentre 

ala||huul|i (-en, -ta) fn alsó ajak 
ala||ikä|ni (-sen, -istä) mn kiskorú, 

fiatalkorú; ~set lapšet kiskorú gyer-
mekek 

ala||kan|ši (-nen, -šta) fn alsó fedélzet 
ala||kerrašša hsz alagsorban, alsó szin-

ten 
ala||kulo|ni (-sen, -ista) mn levert, nyo-

mott [hangulat] 
ala||kuu (-n, -ta) fn fogyó hold 
ala||leu|ka (-van, -kua) fn alsó állka-

pocs 
alalla (gen) nu vminek a területén, 

vminek a terén; ruatua oman am-
matin ~ saját szakmája területén / te-
rén dolgozni 

ala||mäki (-mäjen, -mäkie) fn hegyalja 



alani 10 aleten
 

ala|ni (-sen, -ista) mn alárendelt; mi-
nisterijön ~ laitoš a minisztérium-
nak alárendelt intézmény / hivatal 

alank|o (-on, -uo) fn lapály, mélyföld, 
alföld 

alanko||maijen fn/mn rtlan németal-
földi, holland 

alanko||mai|ni (-sen, -sta) fn/mn né-
metalföldi, holland 

alanko||mualai|ni (-sen, -sta) fn/mn 
németalföldi, holland 

Alanko||mu|at (-ojen, -oja) fn plur Né-
metalföld, Hollandia 

alanko||paju (-n, -o) fn babérfűz [Salix 
pentandra] 

alanneh (-en, -ta) fn lapály, mélyföld, 
alföld 

ala||poľč|ča (-an, -čua) fn vasúti há-
lókocsi alsó fekhelye 

alapuoličči (gen) nu vminek az alján, 
vminek az aljában 

ala||puoli|ni (-sen, -sta) mn alsó sza-
kaszon lévő, alsó folyású, alsó ol-
dali, alsó végi, alvégi 

ala||rekisteri (-n, -e) fn mély hangfek-
vés / hangterjedelem 

alas|et (-ien, -ie) fn plur kétujjas kesztyű 
alasi|n (-men, -nta) fn üllő  
alaš hsz le, lefelé, alulra 
alašpäin hsz le, lefelé, alulra 
ala||tuul|i (-en, -ta) fn talajmenti szél 
alav|a (-an, -uа) mn alacsony, mély  
Albanija (-n) fn Albánia 
albanijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn albán, 

albániai 
albanijan fn/mn rtlan albán, albániai 
albatrossi (-n, -e) fn albatrosz, vi-

harmadár [Diomedeidae]; valkie ~si 
fehér hátú albatrosz 

alemmakkah hsz kf lejjebb 
alemmakši hsz kf lejjebb, mélyebbre, 

alacsonyabbra  
alem|pi (-man, -ppua) mn kf mé-

lyebb, alacsonyabb 
alempi||arvo|ni (-sen, -ista) mn alacso-

nyabb értékű / árú 
alempuata hsz kf lejjebbről 
alennet|tu (-un, -tuo) mn csökkent, mér-

sékelt 
alennu|š (-kšen, -šta) fn 1. csökkentés, 

leszállítás; hinnan ~š árcsökken-
tés, árleszállítás; 2. engedmény, ár-
engedmény 

alennuš||myön|tä (-nän, -tyä) fn enged-
ményes / kedvezményes kiárusítás 

alennuš||tavar|a (-an, -ua) fn enged-
ményes / kedvezményes áru(cikk) 

alentami|ni (-sen, -sta) fn alázás, le-
alázás, megalázás 

alentau|tuo (-vun, -tuu) verb hajlik, 
meghajlik, lehajlik, hajol, meghajol, 
lehajol 

alen|tua (-nan, -tau) verb 1. leszállít, 
csökkent; ~tua hintoja árat leszál-
lítani, árat csökkenteni; 2. leenged, 
lebocsát, leereszt, lesüllyeszt; ~tua 
liput a zászlót leengedni / leeresz-
teni; 3. aláz, lealáz, megaláz 

alen|tuo (-nun, -tuu) verb hajlik, meg-
hajlik, lehajlik, hajol, meghajol, leha-
jol 

alentunu|t (-on, -tta) mn alacsony, le-
csökkent; ~t verenpaino alacsony 
vérnyomás 

ale|ta (-nen, -nou) verb hajlik, meg-
hajlik, lehajlik, hajol, meghajol, leha-
jol 

aleten hsz alázatosan, megadóan 



algebra 11 alkuperäisyš
 

algebr|a (-an, -ua) fn algebra 
algebralli|ni (-sen, -sta) mn algebrai 
alibi (-n, -e) fn alibi 
aličči (gen) nu alatt; ikkunan ~ az ab-

lak alatt; sillan ~ a híd alatt 
alimmai|ni (-sen, -sta) mn kf lejjebbi, 

lenti, alsó 
alimpai|ni (-sen, -sta) mn kf lejjebbi, 

lenti, alsó 
ali|n (-mman, -mpua) mn ff legalsó 
alis|tua (-san, -tau) verb alárendel, alá-

vet 
alis|tuo (-sun, -tuu) verb alárendeli ma-

gát, aláveti magát, engedelmeske-
dik; ~tuo käškyh parancsnak enge-
delmeskedni 

alistumi|ni (-sen, -sta) fn alárendelés, 
alávetés 

alkali|ni (-sen, -sta) mn alkalikus, lú-
gos 

alkali||metalli (-n, -e) fn alkálifém 
alkoholi (-n, -e) fn alkohol 
alkoholi||juom|at (-ojen, -oja) fn plur 

szeszes italok 
alkoholismi (-n, -e) fn alkoholizmus 
alkoholit|oin (-toman, -ointa) mn al-

koholmentes; ~oin juoma alkohol-
mentes ital 

al|ku (-un, -kuo) fn 1. kezdet; 2. elkez-
dés, kezdés, megkezdés  

al|kua (-an, -kau) verb kezd, elkezd, 
megkezd 

alku||aineh (-en, -ta) fn elem, elemi 
rész; ~ien järještelmä az elemek pe-
riódusos rendszere 

alku||eläj|ä (-än, -yä) fn/mn 1. őslakos; 
2. bennszülött 

alkuh||panij|a (-an, -ua) fn/mn 1. kez-
deményező, értelmi szerző; ~a ihmi-

ni kezdeményező ember; 2. felbuj-
tó, főkolompos 

alkuh||pan|o (-on, -uo) fn 1. létesítés, 
kezdeményezés; 2. telepítés, bete-
lepítés; puiston ~a kert telepítése 

alkuh||pano||kyky|ni (-sen, -istä) mn 
indítványozó, kezdeményező 

alkuh||panomat|oin (-toman, -ointa) 
mn kezdeményezés nélküli, nem kez-
deményező 

alku||ihmi|ni (-sen, -stä) fn ősember 
alku||kantaisu|š (-kšen, -šta) fn őskö-

zösség 
alku||kantan|i (-sen, -ista) mn ősközös-

ségi; ~ni kulttuuri ősközösségi kul-
túra 

alku||keš|ä (-än, -yä) fn nyárelő 
alku||kevyäštä hsz koratavasszal, ta-

vaszelőkor 
alku||korisseh (-en, -ta) fn fejléc, élő-

fej, fejdísz, kolumnadísz [nyomda] 
alku||koulu (-n, -o) fn elemi iskola, ál-

talános iskola 
alku||koulutu|š (-kšen, -šta) fn elemi is-

kolás (tanuló), általános iskolás (ta-
nuló), kisiskolás 

alku||kuu (-n, -ta) fn a hónap eleje 
alku||läh|te (-en, -tie) fn kútfő, ősfor-

rás, eredeti forrás, forrásmű 
alku||mu|oto (-uvvon, -otuo) fn csírája 

vminek 
alku||pakin|a (-an, -ua) fn bevezető 

beszéd 
alku||per|ä (-än, -yä) fn keletkezés, lét-

rejövetel, létrejötte vminek, eredet; 
muapallon elämän ~ä a földi élet 
létrejötte  

alku||peräisy|š (-kšen, -štä) fn eredeti-
ség, valódiság 



alkuperäni 12 alottua
 

alku||perä|ni (-sen, -istä) mn 1. szüle-
tett, veleszületett; 2. ősi, eredeti, tős-
gyökeres; ~set elinkeinot ősi szak-
mák / mesterségek / hivatások; ~ni 
kappaleh eredeti példány 

alku||peräsešti hsz eredetileg, kezdet-
ben 

alku||peräsy|š (-kšen, -štä) fn elsődle-
gesség, elsőbbség, prioritás, primátus 

alku||päiv|ä (-än, -yä) fn a nap eleje / 
kezdete 

alku||ruo|ka (-van, -kua) fn előétel; kyl-
mä ~ka hideg előétel 

alku||šan|a (-an, -ua) fn bevezetés, be-
vezető; kirjan ~a könyv bevezetése 

alku||šoin|tu (-nun, -tuo) fn alliteráció, 
betűrím 

alku||šoit|to (-on, -tuo) fn nyitány, elő-
játék, preludium; orkesterin ~to ze-
nekari nyitány 

alku||šyy (-n, -tä) fn ősok, principium, 
alapok 

alku||talv|i (-en, -ie) fn télelő 
alku||teksti (-n, -e) fn vminek az ere-

detije, eredeti szöveg; käsikirjutuk-
šen ~ a kézirat eredeti szövege 

alku||til|a (-an, -ua) fn kiinduló hely-
zet 

alku||vaih|e (-ien, etta) fn kezdeti fok; 
tauvin ~e a betegség kezdeti foka 

alku||voima|ni (-sen, -ista) mn elemi 
erejű, elemi erővel ható 

alla (gen) nu 1. alatt; muann ~ föld 
alatt; painon ~ nyomás alatt; puun 
~ a fa alatt; stolan ~ az asztal alatt; 
vallan ~ függőség alatt ◊ jalkojen 
~ láb alatt; taivahan ~ az ég alatt; 
2. alá; škuapin ~ a szekrény alá 

alla||kirjuttaj|a (-an, -uа) fn aláíró 

alla||kirjut|tua (-an, -tau) verb aláír; 
~tua anomuš kérvényt / beadványt 
aláírni; ~tua šopimuš szerződést alá-
írni; ~tua ominkäsin saját kezűleg 
aláírni 

alla||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn aláírás 
alla||kirjutuš||seremonij|a (-an, -uа) fn 

aláírási ceremónia 
al|laš (-tahan, -lašta) fn 1. teknő, vá-

lyú; 2. medence [folyadéknak] 
allatiivi /-n, -e) fn allatívusz 
allaviiv|ata (-uan, -uau) verb aláhúz 
allaviivau|š (-on, -tta) fn aláhúzás 
allergij|a (-an, -uа) fn allergia 
allergi|ni (-sen, -sta) mn allergiás, al-

lergikus 
allergologi /-n, -e) fn allergológus 
alli /-n, -e) fn jeges réce [Clangula hye-

malis] 
alligatori /-n, -e) fn aligátor [Alliga-

tor] 
alo|e (-en, -ie) fn aloé [Aloe] 
aloillah hsz sokszor, gyakran, gyakor-

ta, sűrűn; ~ käypi kirikössä gyak-
ran járt templomba 

alok|aš (-kahan, -ašta) fn újonc 
alokaš||jouk|ko (-on, -kuo) fn újonc-

szakasz, újonccsapat 
alotan|ta (-nan, -tuа) fn megújítás, fel-

újítás 
aloteh (-en, -ta) fn kezdeményezés 
alotet|tu (-un, -tuo) mn elkezdett, meg-

kezdett; ~tu työ a megkezdett munka 
alottaj|a (-an, -uа) fn/mn 1. kezde-

ményező, értelmi szerző; 2. felbujtó, 
főkolompos 

alot|tua (-an, -tau) verb kezd, elkezd, 
megkezd; ~tua ruato megkezdeni / 
elkezdeni a munkát 



alottuo 13 amina 
 

alot|tuo (-un, -tuu) verb kezdődik, el-
kezdődik, megkezdődik 

alotu|š (-kšen, -šta) fn kezdet, kezdés, 
elkezdés, megkezdés 

alotuš||kyky (-n, -ö) fn kezdeménye-
zés 

alotuš||kyky|ni (-sen, -istä) mn kezde-
ményező 

aloveh (-en, -ta) fn 1. térség, terület, 
vidék, tájék; 2. kerület, körzet, já-
rás [közigazgatás] 

alovehelli|ni (-sen, -sta) mn 1. térségi, 
területi; 2. kerületi, körzeti, járási 
[közigazgatás] 

alovehen mn rtlan 1. térségi, területi; 
2. kerületi, körzeti, járási [közigaz-
gatás] 

aloveh||kešku|š (-kšen, -šta) fn körzeti 
/ járási központ [közigazgatás] 

alpinismi (-n, -e) fn alpinizmus, hegyi 
sziklamászás 

alpinisti (-n, -e) fn alpinista, hegyi 
sziklamászó 

alppi||orvok|ki (-in, -kie) fn ciklámen 
[Cyclamen] 

alppi|täh|ti (-en, -tie) fn gyopár [Le-
ontopodium] 

alta (gen) nu alól; muan ~ a föld alól; 
sänkyn ~ az ágy alól ◊ nenän ~ az 
orra alatt (alól) 

alttari (-n, -e) fn oltár; panna ~lla fel-
áldozni vminek az oltárán (az oltár-
ra helyezni) 

alt|ti (-in, -tie) fn/mn alt [hangfekvés]; 
laulua ~tie altot énekelni 

altti||laulaj|a (-an, -uа) fn alt énekes-
nő 

altti||torv|i (-en, -ie) fn altkürt, angol-
kürt, altharsona 

altti||viulu (-n, -o) fn althegedű, brácsa 
alukši hsz először 
alu|ni (-sen, -ista) fn üllő  
alusi|n (-men, -nta) fn üllő 
alusin||puu (-n, -ta) fn a csónak fenék-

palánkja 
alu|š (-kšen, -šta) fn 1. alátét; 2. áll-

vány; 3. talapzat, alapzat; 4. alsó 
rész, alfél 

aluš||hameh (-en, -ta) fn alsószoknya 
aluš||houšu|t (-jen, -ja) fn plur alsó-

nadrág 
aluš||kiv|i (-en, -ie) fn alapkő 
aluš||pai|ta (-jän, -tua) fn alsóing  
aluš||pukšu|t (-jen, -ja) fn plur alsó-

nadrág 
aluš||rua|to (-von, -tuo) fn piszkozat, 

nyers változat 
alušša hsz kezdetben, eleinte, először 
aluš|ta1 (-šan, -tua) fn 1. alátét; 2. áll-

vány; 3. talapzat, alapzat; 4. alsó 
rész, alfél 

alušta2 hsz kezdetben, eleinte, először 
aluš||vuat|e (-tien, -että) fn fehérne-

mű, alsónemű 
aluš||vuatt|iet (-eijen, -eitä) fn plur al-

sóruházat, alsóviselet 
amerikan fn/mn rtlan 1. amerikai [kon-

tinensre való]; 2. amerikai (Egye-
sült Államok-beli) 

amerikan||nork|ka (-an, -kua) fn ame-
rikai nyérc [Mustela vison] 

Amerik|ka (-an, -kua) fn 1. Amerika 
[kontinens]; 2. Amerika(i Egyesült 
Államok) 

amerikkalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. 
amerikai [földrészre való]; 2. ame-
rikai (Egyesült Államok-beli) 

amina isz ámen, úgy legyen 



ammatillini 14 amperitunti
 

ammatilli|ni (-sen, -sta) szakszerű, pro-
fesszionális 

ammatillisešti hsz szakszerűen, pro-
fesszionálisan 

ammat|ti (-in, -tie) fn foglalkozás, hi-
vatás, szakma; toini ~ti második 
szakma 

ammatti||kun|ta (-nan, -tua) fn céh, 
szakmai csoport 

ammatti||kiel|i (-en, -tä) fn szakmai 
nyelv, szaknyelv, szakzsargon 

ammatti||kilpa||račaštaj|a (-an, -uа) fn 
zsoké 

ammatti||koulu (-n, -o) fn szakiskola, 
szakképző iskola 

ammatti||koulutu|š (-kšen, -šta) fn szak-
mai képzés, szakképzés, szakmai is-
kolázás 

ammatti||liit|to (-on, -tuo) fn szak-
szervezet 

ammatti||liitto||komitiet|ta (-an, -tuа) 
fn szakszervezeti bizottság 

ammatti||mečäštäj|ä (-än, -yä) fn (hi-
vatásos) vadász 

ammatti||mie|š (-hen, -štä) fn szak-
munkás, szakember 

ammatti||opaššu|š (-kšen, -šta) fn szak- 
mai képzés, szakképzés, szakmai is-
kolázás 

ammatti||opis|to (-son, -tuo) fn tech-
nikum 

ammatti||pätevyš||tarkaššu|š (-kšen, 
-šta) fn (szakmai) átminősítés 

ammatti||šanaš|to (-šon, -tuo) fn szak-
szókincs, szakmai szókészlet 

ammatti|taijot|oin (-toman, -ointa) mn 
szakképzetlen 

ammatti||tau|ti (-ven, -tie) fn foglalko-
zási betegség / ártalom 

ammeh (-en, -ta) fn medence, tározó 
ammuin hsz rég, régen, régóta, hajdan, 

egykor; še oli ~ ez régen volt 
ammukš|et (-ien, -ie) fn plur lőszer 
ammultau|tuo (-vun, -tuu) verb merí-

tődik 
ammul|tua (-lan, -tau) verb merít, ki-

mer, mer; ~tua vettä vizet meríteni 
ammu|ni (-sen, -ista) mn régi, hajdani, 

ősi; ~sista ajoista a hajdani / régi 
időkből; ~ni aika régmúlt, régi idő; 
~ni istorija régi történet 

ammun|ta (-nan, -taa) fn lövés, lövöl-
dözés, tűz [lőfegyverből], tüzelés [lő-
fegyverből] 

ammunta||hiih|to (-on, -tuo) fn biat-
lon, sílövészet 

ammunta||hiihto||vies|ti (-sin, -tie) fn 
biatlonváltófutás 

ammunta||hiihto||kilpailu (-n, -o) fn 
biatlonverseny 

ammunta||hiihtäj|ä (-än, -yä) fn biat-
lonista 

ammunta||kent|tä (-än, -tyä) fn lőtér, 
lövölde 

ammunta||louk|ko (-on, -kuo) fn lőrés 
ammu|o (-n, -u) verb bőg [marha]; leh-

mät ~tah a tehenek bőgnek 
ammu|š (-kšen, -šta) fn lövedék 
ammuš||kori (-n,-e) fn lőszerkocsi 
amnisti (-n,-e) fn amnesztia, közke-

gyelem 
amperi (-n, -e) fn amper 
amperi||kierro|š (-kšen, -šta) fn am-

perfordulat [mértékegység] 
amperi||mittari (-n, -e) fn ampermé-

rő, áramerősségmérő 
amperi||tun|ti (-nin, -tie) fn amperóra 

[mértékegység] 



ampujaini 15 anissi
 

ampujai|ni (-sen, -sta) fn darázs [Ves-
pa] 

ampujaisen||peš|ä (-än, -yä) fn darázs-
fészek 

ampujaisen||purom|a (-an, -uа) fn da-
rázscsípés 

ampujais||parv|i (-en, -ie) fn darázs-
raj 

ampul|a (-an, -uа) fn ampulla, üveg-
cse, fiola 

ampuma||aše (-ien, -etta) fn lőfegy-
ver 

ampuma||hau|ta (-van, -tua) fn lövész-
fedezék, lövészárok, lövészgödör, lö-
vészsánc 

ampuma||koh|ta (-an, -tua) fn lövész-
fedezék, lövészárok, lövészgödör, lö-
vészsánc 

ampuma|šali (-n, -e) fn lövölde, cél-
lövölde 

am|puo (-mun, -puu) verb lő, agyon-
lő, lelő, tüzel [lőfegyverből]; ~puo 
pyššyštä puskából / fegyverből lő-
ni; ~puo loppuh patrunat minden 
töltényt kilőni / ellniő; szúr, megszúr, 
döf, megdöf, csíp, megcsíp [rovar]; 
ampujaini ~pu csíp a darázs 

amulet|ti (-in, -tie) fn amulett 
analisi (-n, -e) fn analízis, vizsgálat, 

elemzés, vegyelemzés 
analisoi|ja (-čen, -ččou) verb analizál, 

vizsgál, elemez, vegyelemez; ~ja teks-
tie szöveget elemezni 

analogi (-n, -e) fn vminek az analógja 
analogij|a (-an, -ua) fn analógia, ha-

sonlóság, egyezőség 
analogi|ni (-sen, -sta) mn analóg, analó-

giás, hasonló, megegyező; ~ni ta-
pahuš analóg / hasonló eset 

analogisešti hsz analóg módon, ana-
lógiásan, hasonlóan, megegyezően 

ananasi (-n, -e) fn ananász [gyümölcs] 
ananasi||puu (-n, -ta) ananászfa [Ana-

nassa sativa] 
anarhij|a (-an, -ua) fn anarchia 
anarhisti (-n, -e) fn anarchista 
anarhisti|ni (-sen, -sta) mn anarhikus 
anaššu|š (-kšen, -šta) fn zsákmányo-

lás, elbitorlás, eltulajdonítás 
anaštaj|a (-an, -ua) fn hódító, bitorló, 

zsákmányoló 
anaš|tua (-šan, -tau) verb zsákmányol, 

elbitorol, eltulajdonít 
anatomij|a (-an, -ua) fn anatómia 
anatomin mn rtlan anatómiai 
ančoussi (-n, -e) fn szardella, ajóka 

[Engraulis encrasicholus] 
anekdot|ti (-in, -tie) fn anekdota, ado-

ma 
anekdottimai|ni (-sen, -sta) mn anek-

dotikus 
anfasi (-n, -e) fn szembenézet 
angoran||kišš|a (-an, -ua) fn angóra-

macska 
angoran||vill|a (-an, -ua) fn angóra-

gyapjú 
anheli (-n, -е) fn angyal 
anhelimai|ni (-sen, -sta) mn angyali; 

~ni iäni angyali hang(ocska) 
anhelin mn rtlan angyali 
anilii|ni (-sen, -sta) fn anilin, fenilamin, 

aminobenzol 
aniliini||väri (-n, -e) fn anilinfesték 
animatij|o (-on, -uo) fn animáció 
animatijo||elo||kuv|a (-an, -ua) fn ani-

mációsfilm 
anissi (-n, -e) fn ánizs [Pimpinella ani-

sum] 



ankara 16 Antikristuš
 

ankar|a (-аn, -uа) mn szigorú, rideg, 
kemény, zord, kegyetlen, kímélet-
len, könyörtelen; ~at šanat kímé-
letlen szavak; ~a tuuli zord / rideg 
szél 

ankarašti hsz szigorúan, keményen, 
zordan, ridegen, kegyetlenül, kímé-
letlenül, könyörtelenül 

ankaru|š (-kšen, -šta) fn kegyetlen-
ség, kíméletlenség, könyörtelenség 

ankeh (-en, -ta) mn 1. szomorú, bána-
tos, bús; mintäh olet noin ~? miért 
vagy olyan szomorú? 2. nehéz, fá-
radságos; ~ elämä fáradságos élet; 
3. szerencsétlen, nyomorúságos  

ankerv|a (-an, -ua) fn gyöngyvessző 
[Filipendula] 

ankerv|o (-on, -uo) fn gyöngyvessző 
[Filipendula] 

ankiin|a(-аn, -uа) fn torokgyulladás, 
mandulagyulladás 

ankkuri (-n, -е) fn horgony; laškie ~ 
leengedni / leereszteni a horgonyt; 
olla ~ssa le van horgonyozva 

ankkuri||köy|ši (-ven, -štä) fn horgony-
kötél, horgonyhuzal 

anna msz hadd 
annet|tu (-un, -tuo) mn megadott; ~un 

teeman mugah a megadott téma 
szerint 

anno|š (-kšen, -šta) fn 1. adomány, ál-
dozat; 2. adag, porció 

annoš||pal|a (-an, -ua) fn könyörado-
mány, alamizsna 

anomalij|a (-an, -ua) fn anomália, sza-
bálytalanság, rendellenesség 

anomali|ni (-sen, -sta) mn rendellenes, 
szabálytalan; ~set ilmijöt rendelle-
nes jelenségek 

anomu|š (-kšen, -šta) fn beadvány, 
kérvény; kirjuttua ~š beadványt / 
kérvényt írni 

anonimi|ni (-sen, -sta) mn névtelen, 
anonim; ~ni kirjutuš névtelen levél 

anop|pi (-in, -pie) fn anyós 
anoppi||ak|ka (-an, -kua) fn anyós 
anš|a (-an, -ua) fn hurok, kötélhurok, 

kelepce 
anšij|o (-on, -uo) fn érdem 
anšijoitunu|t (-on, -tta) mn 1. meg-

érdemelt, megszolgált; 2. érdemes; 
tašavallan ~t tutkija a köztársaság 
érdemes kutatója / tudósa 

anšijollisešti hsz megérdemelten 
antaj|a (-an, -uа) fn kézbesítő 
antam|a (-an, -uа) fn ajándék, ado-

mány 
antami|ni (-sen, -sta) fn kézbesítés, át-

adás, átnyújtás 
antautumi|ni (-sen, -sta) fn megadás, 

kapituláció 
antauvun|ta (-nan, -tua) fn megadás, 

kapituláció; linnan ~ta a vár(os) 
kapitulációja 

antaut|uo (-vun, -tuu) verb 1. adatik, 
adódik; 2. megadja magát, kapitu-
lál 

anteliut|uo (-vun, -tuu) verb megadja 
magát, kapitulál 

antenni (-n, -e) fn antenna 
anti (-n, -e) fn ajándék, adomány 
antiikki||runoilu (-n, -o) fn ókori / an-

tik költészet 
antikka|ni (-sen, -ista) mn ókori, antik 
antikka||teatteri (-n, -e) fn ókori / an-

tik színház 
Anti||kristu|š (-kšen, -šta) fn Antikrisz-

tus 



antikvariatti 17 apeutunut
 

antikvariat|ti (-in, -tie) fn régiségke-
reskedés, műkincskereskedés 

antikvari||kaup|pa (-an, -pua) fn ré-
giségbolt, műkincsbolt 

antilahan mn rtlan menyasszonyi; ~ 
mekko menyasszonyi ruha / öltözet 

antila|š (-han, -šta) fn 1. menyasz-
szony, mátka, ara; 2. eladó lány 

antilop|pi (-in, -pie) fn antilop [Anti-
lope] 

anti||sanitari|ni (-sen, -sta) mn egész-
ségtelen, antihigiénikus 

anti||semiit|ti (-in, -tie) fn/mn antisze-
mita, zsidóellenes 

anti||semitismi (-n, -e) fn antiszemi-
tizmus, zsidóellenesség 

anti||septi (-n, -e) fn fertőtlenítő(szer) 
anti||septi|ni (-sen, -štä) mn fertőtlení-

tő (hatású) 
anti||statti|ni (-sen, -sta) mn antiszta-

tikus 
anti||tesi (-n, -e) fn antitézis, ellenté-

tel(ezés) 
an|to (-non, -tuo) fn átadás, átnyújtás 
antom|a (-an, -uа) fn ajándék, ado-

mány 
anto||miel|i (-en, -tä) fn más vélemény 
antrekot|ti (-in, -tie) fn rostélyos, tarja 
antropologi (-n, -e) fn antropológus 
antropologij|a (-an, -uа) fn antropo-

lógia, embertan 
antropologi|ni (-sen, -sta) mn antropo-

lógiai, embertani; ~ni musejo ant-
ropológiai / embertani múzeum 

an|tua (-nan, -tau) verb 1. ad, nyújt, 
ajándékoz, odaad, kiad, bead, átad, 
átnyújt; ~tua  apuo támogatást / 
segélyt adni; ~tua  esimerkki pél-
dát nyújtani / adni; ~tua  kirja köny-

vet kiadni; ~tua  konsertti koncer-
tet / hangversenyt  adni; ~tua lapši 
kouluh a gyereket iskolába (be)adni; 
~tua muaala földet (ki)osztani; ~tua  
neuvuo tanácsot adni; ~tua  rahat 
pénzt  adni; ~tua  signalie jelt ad-
ni; ~tua  suutuh perre vinni; ~tua  
tavara árut kiadni; ~tua  vala esküt 
tenni; ~tua yösija éjjeli szállást adni 
◊ ~na meile tänäpäi meijän joka-
päiväine leipä! mindennapi kenye-
rünket add meg nekünk ma! ~tua 
korvalla fültövön csapni, pofon vág-
ni 

aort|ta (-an, -tuа) fn aorta, főütőér, fő-
verőér 

apaj|a (-an, -ua) fn halászó hely, ha-
lásztanya 

apar|a1 (-an, -ua) fn üledék 
apar|a2 (-an, -ua) fn kikosarazás 
apara||čäijy (-n, -ö) fn kikosarazó tea 

[néprajzi szokás] 
aparat|ti (-in, -tie) fn 1. szerkezet, ké-

szülék; 2. szerv, szervezet, appará-
tus 

apartamenti|t (-en, -ja) fn plur lak-
osztály, apartman 

apatij|a (-an, -ua) fn apátia, egykedvű-
ség, fásultság, érzéketlenség, közöny 

apatti|ni (-sen, -sta) mn apatikus, egy-
kedvű, fásult, érzéketlen, közönyös 

apat|tua (-an, -tau) verb etet, megetet, 
abrakol 

apei|ja (-čen, -ččou) verb megsért, meg-
bánt 

opeut|tua (-an, -tau) verb elkeserít, el-
búsít, megszomorít 

apeutunu|t (-on, -tta) mn sértődött, sér-
tett, megsértett, megbántott 
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apeu|tuo (-vun, -tuu) verb 1. elkesere-
dik, elszomorodik, búslakodik, bán-
kódik; 2. megsértődik, megbántó-
dik 

apeuvuttaj|a (-an, -ua) fn sértő fél, sér-
tegető 

apevu|š (-on, -tta) fn sértés, megsér-
tés, megbántás 

apie (-n, -ta) fn 1. sértődés, megsértő-
dés, bántódás, megbántódás; 2. bán-
kódás 

apiehi|ni (-sen, -stä) mn sértő, bántó 
apila|š (-han, -šta) fn lóhere, here [Tri-

folium]; ~han kukka a lóhere vi-
rága 

apin|a (-an, -ua) fn majom [Simiifor-
mes] 

apina||häk|ki (-in, -kie) fn majomket-
rec 

apina||tarh|a (-an, -ua) fn majomte-
nyészet 

apologet|ti (-in, -tie) fn apologéta, hit-
védő 

apostol|a (-an, -ua) fn apostol 
appelsiini (-n, -e) fn narancs [gyü-

mölcs] 
appelsiini||puu (-n, -ta) fn narancsfa 

[Citrus sinensis] 
ap|pi (-in, -pie) fn após 
aprelli||pil|a (-an, -ua) fn április else-

jei tréfa 
aprikoi|ja (-čеn, -ččоu) verb gondol, 

vél, hisz, feltesz, feltételez  
aprikosi (-n, -e) fn sárgabarack, kajszi-

barack [gyümölcs] 
aprikosi||puu (-n, -ta) fn sárgabarack-

fa, kajszibarackfa [Prunus armeni-
aca] 

apriori hsz a priori 

apsoľuutti|ni (-sen, -sta) mn 1. ab-
szolút; ~ni lämpötila abszolút hő-
mérséklet; 2. teljes, egész, tökéletes 

apsoľuuttisešti hsz 1. abszolút(e); 2. 
teljesen, egészen, tökéletesen 

apstraktij|o (-on, -uo) fn 1. absztrak-
ció; 2. elvonatkoztatás 

apstrakti|ni (-sen, -sta) mn 1. abszt-
rakt; 2. elvont, elvonatkoztatott; ~ni 
ajattelutapa elvont gondolkodás 

apsurt|ti (-in, -tie) fn 1. abszurdum; 2. 
képtelenség, értelmetlenség 

aptekkari (-n, -e) fn gyógyszerész, pa-
tikus 

aptek|ki (-in, -kie) fn gyógyszertár, pa-
tika 

apu (avun, apuo) fn segély, segítség, 
segédkezés 

apu||hoitaj|a (-an, -ua) fn segédápoló 
apu||keino|t (-jen, -ja) fn plur segéd-

eszközök 
apu||kyšymy|š (-kšen, -štä) fn ráveze-

tő kérdés, kisegítő kérdés 
apulai|ni (-sen, -sta) fn segéd, segítő, 

segítőtárs 
apu||laiv|a (-an, -ua) fn tolóhajó 
apulais||liäkäri (-n, -e) fn osztályveze-

tő orvos 
apu||luok|ka (-an, -kua) fn kisegítő is-

kolai osztály 
apu||rua|to (-von, -tuo) fn segédmun-

ka 
apu||tarvikkeh|et (-ien, -ie) fn plur kel-

lék(ek), tartozék(ok) 
apu||työ (-n, -tä) fn segédmunka 
apu||verbi (-n, -e) fn segédige 
apu||veturi (-n, -e) fn tolómozdony 
apu||välineh|et (-ien, -ie) fn plur kel-

lék(ek), tartozék(ok) 
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arabi (-n, -e) fn arab 
Arabij|a (-an, -uа) fn Arábia 
arabijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. arab; 

2. arábiai 
arabijalais||heimo|t (-jen, -ja) fn plur 

arab törzsek 
arabijan mn rtlan 1. arab; ~ kieli arab 

nyelv; 2. arábiai 
arašti hsz bátortalanul, félénken 
areali (-n, -e) fn térség, terület 
aren|a (-an, -ua) fn aréna, küzdőtér, 

porond; sirkukšen ~alla tuli klou-
ni a cirkusz porondjára (be)lépett 
a bohóc 

arestant|ti (-in, -tie) fn fogoly, letar-
tóztatott, őrizetes 

aresti (-n, -e) fn fogság, letartóztatás, 
őrizet 

arestui|ja (-čеn, -ččоu) verb letartóz-
tat, őrizetbe vesz, fogságba vet 

arf|a (-an, -ua) fn hárfa; šoittua~alla 
hárfán játszani, hárfázni 

Argentiin|a (-an, -ua) fn Argentína 
argentiinalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. 

argentin; 2. argentínai 
argentiinan mn rtlan 1. argentin; 2. ar-

gentínai 
arg|o (-on, -uo) fn argó, zsargon, tol-

vajnyelv 
argumentoi|ja (-čеn, -ččоu) verb érvel 
argumentoin|ta (-nan, -tua) fn érve-

lés, okfejtés 
argument|ti (-in, -tie) fn érv 
arhelei (-n, -ta) fn főpap, metropoli-

ta, érsek, püspök 
arheologi (-n, -e) fn régész, archeoló-

gus 
arheologij|a (-an, -ua) fn régészet, ar-

cheológia 

arheologi|ni (-sen, -sta) mn régészeti, 
archeológiai; ~set kaivokšet régé-
szeti ásatások 

arhiiv|a (-an, -ua) fn 1. irattár; 2. le-
véltár; viijä käsikirjutuš ~ah a kéz-
iratokat levéltárba helyezni; ~an do-
kumentit levéltári dokumentumok / 
iratok 

arhiivan||šäilyttäj|ä (-än, -yä) fn 1. irat-
táros; 2. levéltáros 

arhimantrit|ta (-an, -tua) fn pravo-
szláv kolostori elöljáró 

arhipelagi (-n, -e) fn szigetvilág, szi-
gettenger 

arhipiisp|a (-an, -ua) fn érsek 
arhitektori (-n, -e) fn építész 
arhitektuuri (-n, -e) fn építészet 
arhitektuurin mn rtlan építészeti 
arhivari (-n, -e) fn 1. irattáros; 2. le-

véltáros 
arij|a (-an, -uа) fn ária, szólóének, dal-

mű, dalbetét 
arin|a (-an, -uа) fn ropogós sült  
ar|ka (-an, -kua) mn 1. félénk, bátor-

talan, ijedős; 2. érzékeny, sértődé-
keny 

arka||luonto|ni (-sen, -ista) mn félénk, 
bátortalan, ijedős 

arkau|tuo (-vun, -tuu) verb böjt után 
belakmározik  

arkeu|tuo (-vun, -tuu) verb böjt után 
belakmározik  

ar|ki (-en, -kie) fn 1. hétköznap; 2. böjt-
időn kívüli nap 

arki||kiel|i (-en, -tä) fn népnyelv 
arki||kieli|ni (-sen, -stä) mn népnyel-

vi; ~set šanat népnyelvi szavak 
arki|ni (-sen, -sta) mn 1. hétköznapi; 

2. banális, elcsépelt, közhelyszerű; 
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~ni tapahtuma banális eset / vélet-
len 

arki||päivinä hsz hétköznap(okon) 
arki||päivä|ni (-sen, -istä) mn hétköz-

napi; ~ni elämä hétköznapi élet 
arki||päiväsy|š (-kšen, -štä) fn hétköz-

napiság 
arki|päivä|t (-jen, -jä) fn plur hétköz-

nap(ok) 
arkisešti hsz banálisan, elcsépelt mó-

don, közhelyszerűen 
arki||vuatt|iet (-eijen, -eitä) fn plur hét-

köznapi ruha / öltözet 
ark|ku (-un, -kuo) fn koporsó 
Arktik|ka (-an, -kua) fn Arktisz, Észa-

ki-sark 
arkti|ni (-sen, -sta) mn északi-sarki; 

~ni lento északi-sarki repülés 
arku|š (-kšen, -šta) fn bátortalanság, 

félénkség, ijedősség 
armahai|ni (-sen, -sta) mn kedves, sze-

retett, szeretetreméltó 
armahaise|ni (-sen, -ista) mn kedve-

sem, drágám, csillagom 
armahašti hsz kedvesen, szeretettel, 

szeretetreméltóan; muhie ~ kedve-
sen mosolyogni 

armahtavai|ni (-sen, -sta) mn könyö-
rületes, irgalmas; ~ni ihmini könyö-
rületes ember 

armahtavaišu|š (-kšen, -šta) fn könyö-
rület, kegyelem, irgalom 

armah|tua (-an, -tau) verb 1. megszán, 
megsajnál; ~tua orpuo megszánni 
az árvát; 2. megkönyörül, megbo-
csát, megkegyelmez; Jumala ~tau 
Isten megbocsát / megkegyelmez 

armahu|š (-on, -tta) fn 1. szeretet; 2. 
könyörület, kegyelem, irgalom 

arma|š (-han, -šta) mn kedves, szerető, 
szeretett, szeretetreméltó; ~š mua-
mo szerető (édes)anya 

armaššu|š (-kšen, -šta) fn 1. szeretet; 
muamon ~š (édes)anyai szeretet; 2. 
szerelem 

armaš|tua (-šan, -tau) verb 1. szeret; 
2. szerelmes vkibe  

armeij|a (-an, -uа) fn sereg, hadse-
reg, haderő; ~ah kučunta behívás 
a hadseregbe 

armeijah||ot|to (-on, -tuo) fn behívás, 
mozgósítás 

armeija||kun|ta (-nan, -tua) fn had-
test 

Armenija (-n) fn Örményország 
armenijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. ör-

mény; 2. örményországi 
armenijan mn rtlan 1. örmény; ~ kie-

li örmény nyelv; 2. örményországi 
armerat|tu (-un, -tuo) mn szerelt; ~tu 

betoni vasbeton 
arm|o (-on, -uo) fn kegyelem, irgalom, 

könyörület; Jumalan ~šta Isten ir-
galmából / kegyelméből; kyšyö ~uo 
kegyelmet kérni 

armok|aš (-kahan, -ašta) mn megbo-
csátó, könyörületes 

armo||lahj|a (-an, -uа) fn kegyelem, 
irgalom; vuottua ~oja kegyelemre 
számítani 

armolli|ni (-sen, -sta) mn könyörüle-
tes, irgalmas 

armon||an|to (-non, -tuo) fn megke-
gyelmezés, megirgalmazás 

armo||pal|a (-an, -uа) fn kegyelem, ir-
galom 

armot|oin (-toman, -ointa) mn 1. ár-
va, elárvult ◊ ~oin on isätöin, vielä 
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armotoimpi emätöin apátlanul ár-
va, anyátlanul még árvább; 2. ke-
gyetlen, kíméletlen, könyörtelen; ~oin 
tappo kegyetlen leszámolás, kímé-
letlen megtorlás 

armottomašti hsz 1. árván, elárvultan; 
2. kegyetlenül, kíméletlenül, könyör-
telenül 

ar|o (-on, -uo) fn sztyepp, pusztaság 
aro||al|a (-an, -uа) fn sztyepp, pusz-

taság 
aro|kišš|a (-an, -ua) fn pusztai macska, 

manul [Otocolobus manul] 
aro||kok|ko (-on, -kuo) fn pusztai sas 

[Aquila rapax] 
aro||kulku||čirk|ka (-an, -kua) fn si-

vatagi sáska [Schistocerca grega-
ria] 

aromatisoin|ta (-nan, -tua) fn illato-
sítás 

aromatti|ni (-sen, -sta) mn illatos, jó-
illatú, aromás, aromatikus 

aro||ukon||hein|ä (-än, -yä) fn szürke 
repcsény [Erysimum diffusum Ehrh.] 

ar|pa (-van, -pua) fn dobókocka, koc-
ka, szerencsekocka 

arpajaise|t (-ien, -ie) fn plur lottó, lot-
tójáték 

arpa||lip|pu (-un, -puo) fn lottó, lot-
tószelvény, sorsjegy 

arpa||valin|ta (-nan, -tua) fn sorshú-
zás, sorsolás 

ar|pi (-vin, -pie) fn sebhely, forradás 
arpuusi (-n, -e) fn görögdinnye [Citrul-

lus vulgaris] 
arsenali (-n, -e) fn arzenál, fegyver-

tár, fegyverraktár 
arššin|a (-an, -ua) fn arsin, orosz rőf 

[hosszmérték] 

artesiani||kaiv|o (-on, -uo) fn artézikút 
artikkeli (-n, -e) fn névelő 
artikulatij|o (-on, -uo) fn artikuláció, 

kiejtés 
artikulatijo||pohj|a (-an, -ua) fn arti-

kulációs bázis 
artikuloi|ja (-čеn, -ččоu) verb artiku-

lál, kiejt 
artisti (-n, -e) fn művész 
artistismi (-n, -e) fn művésziség, mű-

vésziesség, művészetiesség 
artteli (-n, -e) fn szövetkezet 
artelilla hsz szövetkezeti keretben 
arttelin mn rtlan szövetkezeti 
artteli||rua|to (-von, -tuo) fn szövetke-

zeti munka(végzés) 
arv|ata (-uan, -uau) verb eltalál, meg-

fejt, kitalál 
arvau|š (-on, -tta) fn megfejtés, megol-

dás 
arvaut|ella (-telen, -telou) verb rejt-

vényt megfejt 
arvautellen hsz feltehetőleg 
arvaut|tua (-an, -tau) verb rejtvényt 

felad 
arvautukšellisešti hsz rejtélyesen, ti-

tokzatosan 
arvautukšellisu|š (-kšen, -šta) fn rej-

télyesség, rejtély, titokzatosság 
arvautukšelli|ni (-sen, -sta) mn rejté-

lyes, titokzatos; ~ni tapahuš rejté-
lyes eset 

arvautu|š (-kšen, -šta) fn rejtvény, ta-
lálóskérdés; arvata ~š rejtvényt / ta-
lálóskérdést megfejteni 

arvel|la (-en, -ou) verb feltételez, fel-
tesz, gondol, hisz, vél 

arvelu (-n, -o) fn hipotézis, feltevés, 
feltételezés, vélekedés 
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arv|o (-on, -uo) fn 1. érték, érték-
tárgy; 2. árbeli érték; 3. rang, cím, 
címrang; 4. tekintély 

arvo||esineh (-en, -tä) fn értéktárgy 
arvo||järješšy|š (-kšen, -štä) fn alá-

rendelés 
arvok|aš (-kahan, -ašta) mn 1. érté-

kes, drága; 2. tiszteletreméltó, meg-
becsült; 3. tekintélyes 

arvokkahašti hsz méltósággal, tisz-
telettel; tervehtie ~ tisztelettel kö-
szönteni egymást 

arvo||komiisi (-n, -e) fn értékelőbizott-
ság 

arvo||lahj|a (-an, -uа) fn értékes aján-
dék 

arvolli|ni (-sen, -sta) mn tisztelt 
arvo||luok|ka (-an, -kuа) fn rang 
arvo||luvettel|o (-on, -uo) fn ranglista 
arvo||nim|i (-en, -ie) fn tiszteletbeli 

cím, címrang 
arvon|ta (-nan, -tuа) fn sorsolás, sors-

húzás, lottóhúzás 
arvon||mänety|š (-kšen, -štä) fn 1. elér-

téktelenedés, értékvesztés; 2. elérték-
telenítés, leértékelés 

arvo||paperi (-n, -e) fn értékpapír 
arvo||paperi||kaup|pa (-an, -puа) fn 

értékpapírügylet 
arvo||paperi||pirš|a (-an, -uа) fn ér-

tékpapírbörze 
arvos|a (-an, -uа) fn kiemelkedő, te-

kintélyes, fontos, neves, jónevű, ran-
gos; ~a kirjuttaja neves író 

arvo||šan|a (-an, -uа) fn érdemjegy, 
osztályzat; šuaha hyvä ~a jó osz-
tályzatot kapni 

arvo||šana||tovissu|š (-kšen, -šta) fn ta-
nulmányi ranglista 

arvošša||pijän|tä (-nän, -tyä) fn meg-
tisztelés, megbecsülés, méltányolás 

arvošša||pijättäv|ä (-än, -yä) fn tisz-
teletre méltó 

arvoššel|la (-en, -ou) verb bírál, elbí-
rál, kritizál, megkritizál 

arvoššelm|a (-an, -uа) mn vélemény, 
nézet, megítélés 

arvoššu|š (-kšen, -šta) fn becsérték; 
korkie ~š magas becsérték 

arvoštelev|a (-an, -uа) mn bírálati, kri-
tikai, kritikus 

arvoštelij|a (-an, -uа) fn bíráló, kriti-
kus 

arvoštelija||kun|ta (-nan, -tuа) fn zsüri, 
értékelőbizottság 

arvoštelij|at (-ojen, -oja) fn plur zsüri 
arvoštelu (-n, -o) fn 1. bírálat, kritika; 

2. recenzió; 3. bizomány; antua ~h 
bizományba adni 

arvoš|tua (-šan, -tau) verb értékel, fel-
értékel, becsül, felbecsül, megbecsül; 
~tua jokahista minuuttie minden 
percet megbecsülni; ~tua ruato a 
munkát értékelni 

arvot|oin (-toman, -ointa) mn 1. kis 
értékű, értéktelen; 2. nem jelentős, 
nem fontos, jelentéktelen 

arvo||tovissu|š (-kšen, -šta) fn (tanul-
mányi) bizonyítvány 

arvot|tua (-an, -tau) verb eltalál, meg-
fejt, kitalál 

arvo||val|ta (-lan, -tuа) fn tekintély, 
befolyás 

arvuaľ|ľa (-en, -ou) verb gyanít, sejt, 
találgat, eltalál, kitalál, megfejt 

arvuamalla hsz találomra, vaktában 
arvuamat|oin (-toman, -ointa) mn vá-

ratlan, meglepetésszerű, hirtelen 
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arvuamatta hsz váratlanul, meglepe-
tésszerűen, hirtelen; hyökätä ~ meg-
lepetésszerűen támadni 

arvuami|ni (-sen, -sta) fn megfejtés, 
megoldás 

asfaltoi|ja (-čеn, -ččоu) verb aszfal-
toz, leaszfaltoz 

asfaltoitu (-n, -o) mn aszfaltozott, le-
aszfaltozott, aszfaltos; ~ tie aszfal-
tozott út, aszfaltút 

asfalt|ti (-in, -tie) fn aszfalt 
asie (-n, -ta) fn ügy, dolog 
asiek|aš (-kahan, -ašta) mn tevékeny, 

agilis 
asie||kirj|a (-an, -uа) fn okmány, ok-

irat, oklevél 
asie||lis|ta (-san, -tuа) fn űrlap, blan-

ketta 
asielli|ni (-sen, -stä) mn ügybuzgó 
asiellisešti hsz ügybuzgón 
asie||mie|š (-hen, -štä) fn ügynök 
asien||hoitaj|a (-an, -uа) fn/mn meg-

bízott, meghatalmazott 
asien||muka|ni (-sen, -ista) fn szüksé-

ges, szükségszerű 
asien||mukasešti hsz szükségszerűen, 

szükségesen 
asien||tuntij|a (-an, -uа) fn/mn hozzá-

értő, szakértő 
asien||tuntija||kun|ta (-nan, -tua) fn 

szakértőbizottság 
asien||tuntija||neuvoš|to (-šon, -tuo) fn 

szakértői tanács 
asie||paperi (-n, -e) fn ügyirat, doku-

mentum 
asie||paperien||muka|ni (-sen, -ista) mn 

dokumentációs; ~ni filmi dokumen-
tumfilm 

askorbiini (-n, -e) fn aszkorbin 

aspekti (-n, -e) fn 1. aspektus, néző-
pont, szemlélet, szempont; 2. ige-
szemlélet; imperfektiivini ~ folya-
matos igeszemlélet; perfektiivini ~ 
befejezett igeszemlélet 

aspirant|ti (-in, -tie) fn aspiráns 
aspirantuur|a (-an, -ua) fn aspirantúra 
aspiriini (-n, -e) fn aszpirin 
asrai|n (-men, -nta) fn szigony  
ass|a (-an, -ua) fn ügy, dolog 
assimiloi|ja (-čеn, -ččоu) verb asszi-

milál 
assimiloin|ta (-nan, -tua) fn asszimi-

láció, asszimilálás 
assimiloi|tuo (-jun, -tuu) verb asszi-

milálódik 
assistent|ti (-in, -tie) fn asszisztens, se-

géd 
assortiment|ti (-in, -tie) fn (áru)válasz-

ték 
assosiatij|o (-on, -uo) fn asszociáció, 

gondolattársítás, képzettársítás 
assuksen|nella (-telen, -telou) verb jár, 

végiglépked, végigmegy 
astm|a (-an, -ua) fn asztma 
astmatti|ni (-sen, -sta) mn asztmás; 

~ni henkityš asztmás légzés 
astr|a (-an, -ua) fn őszirózsa [Aster] 
astrologi (-n, -e) fn asztrológus, csil-

lagjós 
astrologij|a (-an, -ua) fn asztrológia, 

csillagjóslás 
astronaut|ti (-in, -tie) fn asztronauta, 

űrhajós 
astronomi (-n, -e) fn csillagász 
astronomij|a (-an, -ua) fn csillagászat 
astronomi|ni (-sen, -sta) mn csillagá-

szati 
aše (-n, -tta) fn fegyver 
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ašeistami|ni (-sen, -sta) fn fegyver-
zés, felfegyverzés; armeijan ~ni a 
hadsereg felfegyverzése 

ašeistautumi|ni (-sen, -sta) fn fegy-
verkezés, felfegyverkezés 

ašeis|tua (-san, -tau) verb fegyverke-
zik, felfegyverkezik 

ašeis|tuo (-sun, -tuu) verb felfegyver-
ződik, militarizálódik 

aše||kaveri (-n, -e) fn fegyvertárs, har-
costárs 

ašem|a (-an, -ua) fn állomás, pálya-
udvar; metron ~a metróállomás; 
meteorologini ~a meteorológiai ál-
lomás 

ašema||laituri (-n, -e) fn peron 
ašeman mn rtlan pályaudvari, állo-

mási 
ašema||rakennu|š (-kšen, -šta) fn ál-

lomásépület, pályaudvarépület 
ašema||šil|ta (-lan, -tuа) fn peron 
ašema||tal|o (-on, -uo) fn állomásépü-

let, pályaudvarépület 
ašemellah hsz mint azelőtt 
aše|mie|š (-hen, -štä) fn fegyverhordó 
ašennu|š (-kšen, -šta) fn beállítás, felál-

lítás, szerelés, felszerelés, beszerelés, 
beépítés; laittehien ~š a berende-
zések beszerelése 

ašentaj|a (-an, -uа) fn szerelő 
ašen|to (-non, -tuo) mn természetes, 

közönséges, egyszerű 
ašetan|ta (-nan, -tua) fn beállítás, beil-

lesztés, behelyezés, betevés, berakás 
aše||teh|aš (-tahan, -ašta) fn fegyver-

gyár, fegyverüzem 
ašet|ella (-telen, -telou) verb 1. állít, 

felállít; 2. kezd, elkezd, szándéko-
zik 

ašettami|ni (-sen, -sta) fn előreállítás, 
előrehelyezés, előretevés, előrerakás 

ašettautumi|ni (-sen, -sta) fn alapo-
zás, megalapozás 

ašettau|tuo (-vun, -tuu) verb letelepe-
dik, elhelyezkedik 

ašetteliu|tuo (-vun, -tuu) verb elren-
deződik, rendbe rakódik 

ašettelu (-n, -o) fn rendbehozás, rend-
berakás, megjavítás, megszerelés 

ašet|tua (-an, -tau) verb 1. helyez, tesz, 
állít, rak; 2. felépít, felszerel; 3. rög-
zít; 4. megnyugtat, lecsendesít, le-
állít 

ašet|tuo (-un, -tuu) verb 1. megáll, le-
áll, megpihen; 2. letelepedik, elhe-
lyezkedik; 3. megnyugszik, elcsen-
desedik 

aše||varaš|to (-šon, -tuo) fn fegyver-
tár, fegyverkészlet, arzenál 

aše||velvolli|ni (-sen, -sta) mn sorkö-
teles, katonaköteles, hadköteles 

ašielli|ni (-sen, -stä) mn felfegyverzett, 
fegyveres; ~ni kapina fegyveres fel-
kelés 

ašien||kantaj|a (-an, -uа) fn fegyver-
hordó 

aškel (-en, -ta) fn lépés 
aškel||mittari (-n, -e) fn lépésszámlá-

ló, lépésmérő 
ašni|ta (-čеn, -ččоu) verb megszolgál, 

rászolgál, megérdemel, kiérdemel; 
~ta hyvä nimi rászolgálni a jó névre 

aššulla hsz gyalog, gyalogosan 
aššunta||ta|pa (-van, -pua) fn menés, 

járás, járásmód 
aššut|tua (-an, -tau) verb járni tanít 
aštal|a (-an, -uа) fn 1. dorong, furkós-

bot, buzogány; 2. fegyverzet 
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ašt|e (-ien, -etta) fn fok [mértékegység]; 
fokozat 

ašteik|ko (-on, -kua) fn skála, színská-
la, hangskála, hanglétra 

aštie (-n, -ta) fn 1. edény, edényzet, 
edénykészlet; 2. váza 

aštien||pesij|ä (-än, -yä) fn mosoga-
tó(nő) 

aštie||poľč|ča (-an, -čua) fn edénypolc 
aštie||šarj|a (-an, -uа) fn edénykészlet 
aštie||škuap|pi (-in, -pie) fn kredenc, 

tálalószekrény, edényszekrény  
ašt|iet (-eijen, -eitä) fn plur edényzet, 

edénykészlet 
aštuen hsz gyalog, gyalogosan 
aštuj|a (-an, -uа) fn gyalogos, járóke-

lő ◊ ~ua istujah ei muuttu a járó-
kelő leültében sem változik meg 

aštumalla hsz gyalog, gyalogosan;  läh-
tie ~ gyalog jönni / érkezni 

aš|tuo (-šun, -tuu) verb jár, megy  
aštuv|a (-an, -uа) fn borona  
aštuvoi|ja (-čеn, -ččоu) verb boronál, 

elboronál; ~ja muata a földet (el)bo-
ronálni 

Azerbaiǆan (-in, -ie) fn Azerbajdzsán 
azerbaiǆanilai|ni (-sen, -sta) fn/mn 

1. azeri; 2. azerbajdzsáni 
azerbaiǆanin mn rtlan 1. azeri; 2. 

azerbajdzsáni 
atamani (-n, -e) fn atamán, kozák vezér 
ateismi (-n, -e) fn ateismus, istenta-

gadás 
ateisti (-n, -e) fn ateista, istentagadó 
ateisti|ni (-n, -e) mn ateista, istentaga-

dó; ~ni kirjallisuš ateista irodalom 
ativ|o (-on, -uo) fn vendég, látogató 
ativoi|ja (-čеn, -ččоu) verb vendéges-

kedik, meglátogat, ellátogat 

ativoit|ella (-telen, -telou) verb ven-
dégeskedik, meglátogat, ellátogat 

atkal|a (-an, -uа) fn szomorúság, bá-
nat, bú, búbánat 

Atlantin valta||mer|i (-en, -tä) fn At-
lanti-óceán 

atlassi1 (-n, -e) fn atlasz, térképalbum 
atlassi2 (-n, -e) fn atlasz(szövet) 
atlassi||mek|ko (-on, -kuo) fn atlasz-

ruha 
atlet|ti (-in, -tie) fn atléta 
atomi (-n, -e) fn atom 
atomi||arv|o (-on, -uo) fn vegyérték 
atomi||aše (-n, -tta) fn atomfegyver 
atomi||energetik|ka (-an, -kua) fn atom-

energetika 
atomi||laiv|a (-an, -uа) fn atommeg-

hajtású hajó 
atomi||pain|o (-on, -uo) fn atomsúly 
atomi||pommi (-n, -e) fn atombomba 
atomi||voim|a (-an, -uа) fn atomenergia 
atomi||yjin (-||ytimen, -||yjintä) fn atom-

mag 
atr|a (-an, -uа) fn eke 
atressi (-n, -e) fn 1. lakáscím, cím; 

antua ~si megadni a címet; tarkka 
~si pontos cím; 2. levélcím, címzés 

atressi||kirj|a (-an, -uа) fn címjegy-
zék, címtár 

atressi||laito|š (-kšen, -šta) fn címtár, 
címjegyzék 

atressi||toimis|to (-son, -tuo) fn lak-
címbejelentő hivatal 

atribuut|ti (-in, -tie) fn 1. tulajdon-
ság, sajátosság, jellegzetesség, vmi-
nek a jellemzője; 2. jelző [nyelvtan] 

attestatij|o (-on, -uo) fn 1. minősítés, 
bizonyítvány; 2. tanúsítás, tanúsít-
vány, igazolás 
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attestatijo||komiisi (-n, -e) fn igazo-
lóbizottság  

attestoi|ja (-čеn, -ččоu) verb 1. minő-
sít; 2. tanúsít, igazol 

aukah|tua (-an, -tau) verb felkiált 
aukeu|tuo (-vun, -tuu) verb kitárul, fel-

tárul, felderül 
auki mn 1. nyitott; 2. nyílt 
aukie1 (-n, -ta) fn rét, tisztás 
aukie2 (-n, -ta) mn 1. nyitott; 2. nyílt 
aukinai|ni (-sen, -sta) mn kigombolt, 

szétnyitott 
aukiv|o (-on, -uo) fn tér, térség 
auk|ko (-on, -kuo) fn ablaknyílás 
aul|a (-an, -ua) fn aula, előcsarnok, 

előtér; teatterin ~a színházi előcsar-
nok 

auli (-n, -е) mn bőkezű, jóságos 
aulisti hsz bőkezűen, jóságosan 
aunukšelai|ni (-sen, -sta) mn olonyeci, 

aunuszi 
aurink|o (-on, -uo) fn égitest, csillag; 

Aurinko Nap 
aurinko||hoi|to (-jon, -tuo) fn szolari-

záció [fényképészet] 
aurinkoi|ni (-sen, -sta) mn napfényes 
aurinko||kun|ta (-nan, -tua) fn csillag-

rendszer, naprendszer 
aurinkon||kylvy|t (-ön, -ttä) fn nap-

fürdő 
aurinkon||nouš|u (-n, -o) fn csillag fel-

kelése / feljötte 
aurinkon||otto||huoneh (-en, -ta) fn 

szolárium 
aurinkon||otto||paik|ka (-an, -kua) fn 

szolárium 
aurinkon||pais|to (-son, -tuo) fn nap-

sütés 
Australij|a (-an, -ua) fn Ausztrália 

australijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn auszt-
rál, ausztráliai 

australijan mn rtlan ausztrál, auszt-
ráliai 

auškari (-n, -е) fn merőedény [csó-
nakkellék] 

autie (-n, -ta) mn néptelen, kihalt, la-
katlan 

autij|o (-on, -uo) fn páholy 
autiv|o (-on, -uo) mn néptelen, kihalt, 

lakatlan 
aut|o (-on, -uo) fn autó, gépkocsi, gép-

jármű  
auto||ašem|a (-an, -uа) fn (autó)busz-

állomás 
autobušši (-n, -e) fn autóbusz; noušša 

~h (autó)buszra szállni / felszállni 
autobušši||ašem|a (-an, -uа) fn (autó-) 

buszállomás 
autobušši||liikenneh (-en, -tä) fn (au-

tó)buszforgalom, (autó)buszközle-
kedés 

autobušši||pyšäk|ki (-in, -kie) fn (au-
tó)buszmegálló(hely) 

auto||huol|to (-lon, -tuo) fn autószervíz 
auto||jon|o (-on, -uo) fn autósor, gép-

kocsisor 
auto||kaašu (-n, -o) fn kipufogógáz 
auto||kilpailij|a (-an, -иа) fn autóver-

senyző 
auto||kilpailu (-n, -o) fn autóverseny 
auto||liikenneh (-en, -tä) fn autóforga-

lom, autóközlekedés 
auto||liikenneh||opis|to (-son, -tuo) fn 

autóközlekedési technikum 
auto||malli (-n, -e) fn autómodell 
automat|ti (-in, -tie) fn automata 
automatti||telefoni (-n, -e) fn telefon-

automata 
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auton||ajaj|a (-an, -uа) fn autóveze-
tő, gépkocsivezető, sofőr 

auton||kulettaj|a (-an, -uа) fn szállító, 
fuvarozó 

auto||kuletuš (-kšen, -šta) fn szállítás, 
fuvarozás 

autonomij|a (-an, -ua) fn autonómia, 
önrendelkezés; kanšallini ~a nem-
zeti(ségi) önrendelkezés 

autonomi|ni (-sen, -sta) mn autonóm; 
~ni aloveh autonóm terület 

auton||renk|aš (-kahan, -ašta) fn au-
tó(gumi)abroncs 

auto||onettomu|š (-kšen, -šta) fn autó-
baleset, autószerencsétlenség 

auto||pih|a (-an, -uа) fn gépkocsitelep 
auto||ralli (-n, -e) fn autórali 
autoritetti|ni (-sen, -sta) mn 1. tekin-

télyes; 2. tekintélyelvű, autoriter 
auto||rivi (-n, -e) fn autósor, gépko-

csisor 
auto||talli (-n, -e) fn garázs; ajua ~sta 

kihajtani /kiállni a garázsból 
auto||talli||kooperatiivi (-n, -e) fn ga-

rázsszövetkezet 
auto||tarkaššu|š (-kšen, -šta) fn (autó) 

műszaki vizsgáztatás(a) 
auto||tarkaššuš||laito|š (-kšen, -šta) fn 

gépjárműfelügyelet 
auto||teh|aš (-tahan, -ašta) fn autó-

gyár, autóüzem 
auto||tie (-n, -tä) fn autóút 
auttaj|a (-an, -иа) fn segítőtárs, segéd 
auttamatta hsz gyámoltalanul, erőt-

lenül, elesetten 
aut|tua (-an, -tau) verb segít, kisegít, 

segédkezik; ~tua rahalla pénzzel se-
gíteni, anyagilag segíteni ◊ ~a, 
Jumala segíts, Istenem! 

avai|n (-men, -nta) fn kulcs 
avajais|et (-ien, -ie) fn plur megnyi-

tó, megnyitás; näyttelyn ~et a kiál-
lítás megnyitása 

avanssi (-n, -e) fn előleg; antua ~si 
előleget adni; makšua ~si előleget 
fizetni, megelőlegezni 

avanssi||šelvity|š (-kšen, -štä) fn előleg-
elszámolás; luatie ~š előleg-elszá-
molást készíteni 

avan|to (-non, -tuo) fn lék  
avar|a (-an, -uа) mn nyílt, tág, korlát-

lan 
avaru|š (-kšen, -šta) fn űr, világűr, koz-

mosz 
avaruš||kešku|š (-kšen, -šta) fn űrköz-

pont, űrállomás 
avaruš||laiv|a (-an, -uа) fn űrhajó 
avaruš||len|to (-non, -tuo) fn űrrepülés 
avaruš||lentäj|ä (-än, -yä) fn űrrepü-

lő, űrhajós, kozmonauta 
avaruš||op|pi (-in, -pie) fn űrkutatás 
avaruš||pu|ku (-vun, -kuo) fn űrhajós-

szkafander 
avaruš||raket|ti (-in, -tie) fn űrrakéta 
avaruš||raketti||ašem|a (-an, -uа) fn 

űrkilövőállomás 
avaruš||šukkul|a (-an, -uа) fn űrhajó 
avaruš||tutkij|a (-an, -uа) fn űrkutató 
av|ata (-uan, -uau) verb 1. nyit, tár; 2. 

kinyit, kitár, felnyit; ~ata ikkuna 
kinyitni az ablakot; ~ata pullo ki-
nyitni az üveget 

avauš||šan|at (-ojen, -oja) fn plur be-
vezető beszéd, köszöntő, megnyitó 
beszéd 

avautuj|a (-an, -uа) mn felnyitható, 
szétnyitható; ~a stola szétnyitható 
asztal; ~a šilta felnyitható híd 
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avautuliu|tuo (-vun, -tuu) verb kissé 
kinyílik 

avautumi|ni (-sen, -sta) fn nyitás, ki-
nyitás, felnyitás, megnyitás [tartá-
lyé, tározóé] 

avau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. nyílik, ki-
nyílik, felnyílik, megnyílik; 2. meg-
jelenik, feltűnik, feltárul 

avo||aut|o (-on, -uo) fn nyitott autó, 
kabrió, kabriolet, limuzin 

avoimešti hsz nyíltan 
avoimu|š (-kšen, -šta) fn nyilvánosság, 

glasznoszty 
avoimuš||politiik|ka (-an, -kua) fn po-

litikai nyilvánosság, glasznosztypo-
litika 

avoin hsz nyitva  
avo||iäneštämi|ni (-sen, -sta) fn nyílt 

szavazás 
avo||kakl|a (-an, -ua) fn dekoltázs 
avo||kakla|ni (-sen, -ista) mn dekoltált, 

mélyen kivágott 
avo||ker|o (-on, -uo) fn 1. fajankó, tök-

filkó; 2. botrányhős 
avo||mieli|ni (-sen, -stä) mn őszinte, 

nyíltszívű 
avo||mielisešti hsz őszintén, nyíltszí-

vűen; paissa ~ őszintén beszélni 
avo||mielisy|š (-kšen, -štä) fn őszinte-

ség, nyíltszívűség 
avonai|ni (-sen, -sta) mn 1. nyílt, nyi-

tott; 2. nyilvános, publikus; ~ni is-
sunto nyilvános ülés; ~ni luvento 
nyilvános előadás 

avonaisešti hsz nyíltan, szemlátomást 
avo||rinnoin hsz kigombolt ingmellel  
avo||tul|i (-en, -ta) fn kandalló 
avo||vesi||kau|ši (-vven, -šta) fn hajózá-

si időszak 

avuamen||rei|kä (-jän,-kyä) fn kulcs-
lyuk, kulcsluk 

avuami|ni (-sen, -sta) fn nyitás, kinyi-
tás, felnyitás; vaaliuurnan ~ni a 
szavazóurna felnyitása 

avuamis||aika (-||ajan, -||aikua) fn 
nyitva tartás(i idő) 

avua|n (-men, -nta) fn kulcs; avata ovi 
~mella az ajtót kulccsal kinyitni 

avuan||komplekti (-n, -e) fn kulcskész-
let 

avuan||nip|pu (-un, -puo) fn kulcscso-
mó 

avuan|ta (-nan, -tua) fn nyitás, kinyi-
tás, felnyitás 

avulla (gen) nu vminek a segítségé-
vel, vminek a révén; pölytykšen ~ 
beporzás segítségével / révén 

avun||an|to (-non, -tuo) fn támogatás, 
segítségnyújtás 

avuššu|š (-kšen, -šta) fn segítség, se-
gély, támogatás; yksikertani ~š egy-
szeri támogatás 

avuššuš||rua|to (-von, -tuo) fn véd-
nöki tevékenység 

avuštaj|a (-an, -ua) fn 1. védnök, pat-
rónus; 2. statiszta, mellékszereplő 

avuš|tua (-šan, -tau) verb patronál, véd-
nökséget gyakorol 

avut|oin (-toman, -ointa) mn gyámol-
talan, erőtlen, elesett 

avuttomana hsz gyámoltalanul, erőt-
lenül, elesetten; (hiän) ~ levitti kä-
sieh (ő) tehetetlenül tárta szét a kar-
jait 

avuttomu|š (-kšen, -šta) fn gyámolta-
lanság, erőtlenség, elesettség 

avut|tua (-an, -tau) verb segít, megse-
gít, kisegít, támogat 
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B 
 
baari (-n, -e) fn bár 
baari||stol|a (-an, -ua) fn bárpult 
baari||mie|š  (-hen, -štä) fn bárcsapos 
babui|ni (-sen, -sta) fn pávián [Papio 

babuin] 
bait|ti (-in, -tie) fn bájt 
bakteriologi (-n, -e) fn bakteriológus 
bakteri||op|pi (-in, -pie) fn bakterioló-

gia 
bakteeri (-n, -e) fn bacilus 
bakteri (-n, -e) fn baktérium 
bakterit|oin (-toman, -ointa) mn bak-

tériummentes, csíramentes, fertőtle-
nített, steril 

balalaikan||šoittaj|a (-an, -ua) fn ba-
lalajkás 

balalaik|ka (-an, -kua) fn balalajka 
balalaikka||orkesteri (-n, -e) fn balalaj-

kazenekar 
balanssi (-n, -e) fn zárszámadás, pénz-

ügyi mérleg 
balanssi||šelvity|š (-kšen, -štä) fn mér-

legbeszámoló, mérlegjelentés 
balet|ti (-in, -tie) fn balett 
baletti||jouk|ko (-on, -kuo) fn balett-

csoport, balett-társulat 
baletti||muasteri (-n, -e) fn balettmes-

ter 
baletti||taitelij|a (-an, -ua) fn balett-

csoport, balett-társulat 
baletti||tanššij|a (-an, -ua) fn balett-

táncos(nő), balerina 
Balkani (-n, -e) fn Balkán 
balkanin mn rtlan balkáni; ~ muat 

balkáni országok 
balladi (-n, -e) fn ballada 

ballistiik|ka (-an, -kua) fn ballisztika, 
röppályaszámítás 

ballisti|ni (-sen, -sta) mn ballisztikai, 
ballisztikus; ~ni raketti ballisztikus 
rakéta 

Baltij|a (-an, -ua) fn Baltikum 
baltijan mn rtlan balti, baltikumi 
balttilai|ni (-sen, -sta) mn balti, bal-

tikumi 
bambuk|ki (-in, -kie) fn bambusz [Bam-

busa arundinacea] 
bambukki||kep|pi (-in, -pie) fn bam-

buszbot, bambuszpálca 
banani (-n, -e) fn banán [gyümölcs] 
banani||puu (-n, -ta) fn banánfa [Mu-

sa] 
banderolli (-n, -e) fn keresztpánt 
bandiit|ti (-in, -tie) fn bandita 
banket|ti (-in, -tie) fn bankett, dísz-

ebéd, díszvacsora 
banketti||šali (-n, -e) fn bankett-terem 
baptisti (-n, -e) fn/mn baptista 
bardi (-n, -e) fn bárd, kelta költő / éne-

kes 
baritoni (-n, -e) fn bariton(hang) 
baro||komer|o (-on, -uo) fn nyomás-

kamra 
baro||metri (-n, -e) fn barométer, lég-

nyomásmérő 
baro||skop|pi (-in, -pie) fn légnyomás-

mutató 
barreli (-n, -e) fn barrel [térfogatmér-

tékegység] 
barrikadi (-n, -e) fn barrikád, úttorlasz 
barrikadi||taistelu|t (-jen, -ja) fn plur 

barrikádharcok 
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barhat|ti (-in, -tie) fn bársony 
barhattimai|ni (-sen, -sta) mn bár-

sony 
barhattimais||tuntu|ni (-sen, -ista) mn 

bársonyos tapintású 
barhatti||pu|ku (-vun, -kua) fn bár-

sonyruha 
barhatti||kuk|ka (-an, -kua) fn bár-

sonyvirág [Tagetes] 
basari (-n, -e) fn piac, vásár, bazár 
basedovin||tau|ti (-ven, -tie) fn baze-

dovkór 
basiliik|ka (-an, -kua) fn bazsalikom 

[Ocimum] 
basilli (-n, -e) fn bacilus 
basillin||kantaj|a (-an, -ua) fn baci-

lushordozó, bacilusgazda 
baski (-n, -e) fn/mn baszk 
bass|o (-on, -uo) fn basszus [hang-

fekvés] 
basso||iän|i (-en, -tä) fn basszushang 
basso||laulaj|a (-an, -ua) fn basszista, 

basszusénekes 
beeši (-n, -e) mn bézs, nagyon vilá-

gos barna, gyapjúszínű 
beešin||väri|ni (-sen, -stä) mn bézs-

színű; ~set šukat bézs-színű haris-
nya 

Belgija (-an, -ua) fn Belgium 
belgijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn belga, 

belgiumi 
belgijan mn rtlan belga, belgiumi 
belladonna (-an, -ua) fn nadragulya, 

belladonna [Atropa belladonna] 
belletristi (-n, -e) fn szépíró, irodal-

már 
belug|a (-an, -ua) fn viza [Huso hu-

so] 
bemoli (-n, -e) fn bé moll [hangnem] 

bengali||tul|i (-en, -ta) fn bengáli tűz 
bestselleri (-n, -e) fn bestseller 
bet|a (-an, -ua) fn béta 
beta||hiukkas|et (-ien, -ie) fn plur béta-

részecskék 
beta||jakautumi|ni (-sen, -sta) fn bé-

ta-bomlás 
beta||radioaktiivisu|š (-kšen, -šta) fn 

béta-sugárzás 
beta||šät|iet (-eijen, -eitä) fn plur béta-

sugarak 
betoni (-n, -e) fn beton 
betoni||aut|o (-on, -uo) fn betonkeve-

rő teherautó 
betoni||mass|a (-an, -ua) fn betonmasz-

sza 
betoni||mylly (-n, -ö) betonkeverő gép 
betoni||ruataj|a (-an, -ua) fn betono-

zó munkás 
betoni||teh|aš (-tahan, -ašta) fn beton-

üzem  
betonoi|ja (-čen, -ččou) verb betonoz, 

bebetonoz 
Biblija (-n) fn Biblia 
bibliofiili (-n, -e) fn könyvbarát, bib-

liofil 
bibliografi (-n, -e) fn bibliográfus 
bibliografij|a (-an, -ua) fn bibliográ-

fia, könyvészet; ~an luatija biblio-
gráfus 

bibliografi|ni (-sen, -sta) mn bibliográ-
fiai, könyvészeti 

bibliomani (-n, -e) fn könyvrajongó, 
könyimádó, könyvbolond 

bibliomanij|a (-an, -ua) fn bibliomá-
nia, könyvimádat 

bikini|t (-en, -ja) fn plur bikini 
biljardi (-n, -e) fn biliárd; pelata ~h 

biliárdozik 
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biljardi||pall|o (-on, -uo) fn biliárdgolyó 
binari|ni (-sen, -sta) mn bináris 
binari||oppositij|o (-on, -uo) fn ellen-

tétpár 
binokulari|ni (-sen, -sta) mn binoku-

láris; ~ni mikroskoppi binokuláris 
mikroszkóp 

bio||ašem|a (-an, -ua) fn biológiai ál-
lomás 

biologi (-n, -e) fn biológus 
biologij|a (-an, -ua) fn biológia 
biologi|ni (-sen, -sta) mn biológiai 
biosferi (-n, -e) fn bioszféra 
bis! isz újra! hogy volt! 
bisnes (-en, -tä) fn üzlet, biznisz  
bisoni (-n, -e) fn bölény [Bos bison] 
bitumi (-n, -e) fn bitumen, aszfalt 
bjulleteni (-n, -e) fn értesítő, közlöny  
bjurokrat|ti (-in, -tie) fn bürokrata 
blokadi (-n, -e) fn blokád [orvostan], 

idegbénítás 
bogemi (-n, -е) fn 1. bohémkedés; 2. 

bohémvilág 
bogemi||eläm|ä (-än, -yä) fn bohém-

élet 
boileri (-n, -е) fn bojler 
boileri||huoneh (-en, -ta) fn kazánhe-

lyiség, kazánház 
bojevik|ka (-an, -kua) fn forradalmi 

szervezet harcoló tagja 
Bolgarij|a (-an, -ua) fn Bulgária 
bolgarijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn bol-

gár, bulgáriai  
bolgarijan mn rtlan bolgár, bulgáriai; 

~ kieli bolgár nyelv 
bolševik|ka (-an, -kua) fn bolsevik, bol-

sevista 
bolševismi (-n, -е) fn bolsevizmus 
bolševisti|ni (-sen, -sta) mn bolsevik 

borďuuri (-n, -е) fn bordür, szegély-
dísz, paszomány 

boršši (-n, -e) fn borscs [orosz káposzta-
leves] 

boston (-an, -ta) fn 1. boszton [tánc]; 
2. boszton [szövet] 

boston||pu|ku (-vun, -kuo) fn boszton-
szövetből készült ruha 

boston||valšši (-n, -е) fn bosztonkerin-
gő, angolkeringő 

botanik|ka (-an, -kua) fn botanika, nö-
vénytan 

Brasilij|a (-an, -ua) fn Brazília 
brasilijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn bra-

zil, brazíliai 
brasilijan mn rtlan brazil, brazíliai 
bravo isz bravó, remek, nagyszerű, él-

jen, vivát 
britanijan mn rtlan brit 
broďuagui|ja (-čеп, -ččоu) verb kóborol 
brokadi (-n, -е) fn/mn brokát 
brokadi||kanka|š (-han, -šta) fn bro-

kátszövet 
bronssi (-n, -е) fn/mn bronz 
bŕukv|a (-an, -ua) fn karórépa [Bras-

sica napus rapifera] 
brut|to (-on, -tuo) fn/mn bruttó 
brutto||kanšan||tuoteh (-en, -ta) fn brut-

tó nemzeti termék 
brutto||pain|o (-on, -uo) fn teljes súly, 

bruttósúly 
buddismi (-n, -е) fn buddhizmus 
bukinisti (-n, -е) fn antikvárius 
bumerangi (-n, -е) fn bumeráng 
bunkkeri (-n, -е) fn bunker 
buumi (-n, -е) fn tőzsdei hossz, tőzs-

dei emelkedés 
byǆetti (-n, -e) fn büdzsé, költségvetés 
bysanttilai|ni (-sen, -sta) mn bizánci 
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Č 
 
čaherru|š (-kšen, -šta) fn kontármun-

ka, fuserálás 
čaher|tua (-ran, -tau) verb fabrikál, 

eszkábál, fuserál 
čahr|a (-an, -uа) fn finomság, ínyenc 

falat 
čainik|ka (-an, -kua) fn teáskanna 
čakak|aš (-kahan, -ašta) mn szúnyog-, 

szúnyoglepte 
čakari (-n, -е) fn kisujj 
čakari||var|vaš (-pahan, -vašta) fn láb 

kisujja 
čak|ata (-uan, -uau) verb szid, szidal-

maz, gyaláz 
čak|ka (-an, -kua) fn szúnyog [Culex] 
čarhis|tuo (-sun, -tuu) verb kidől, le-

dől, összedől 
čark|ka (-an, -kua) fn kupa, serleg, bo-

rospohár 
čaroun|a (-an, -uа) fn cárevna, cárle-

ány, nagyhercegnő 
čartteri (-n, -е) fn charter(szerződés) 
čartteri||reissu (-n, -o) fn charterutazás 
časouń|a (-an, -uа) fn kápolna 
častušk|a (-an, -uа) fn csasztuska, rig-

mus 
čehv|ata (-uan, -uau) verb üt, ver, dön-

get 
čekin mn rtlan csehországi, cseh; ~ kie-

li cseh nyelv 
ček|ki1 (-in, -kie) fn cseh 
Ček|ki2 (-in, -kie) fn Csehország 
ček|ki3 (-in, -kie) fn csekk 
čekki||kirj|a (-an, -ua) fn csekkfüzet 
čekki||kuit|ti (-in, -tie) fn blokk, szám-

la, elismervény 

čekkiläi|ni (-sen, -stä) fn/mn csehor-
szági, cseh 

čeri (-n, -е) fn kör, köralak 
česni|e (-n, -u) verb elpusztul, kimú-

lik, megdöglik, elhull [állat] 
česniny|t (-ön, -ttä) mn elpusztult, ki-

múlt, döglött, megdöglött, elhullott; 
~t koira döglött kutya 

česnok|ka (-an, -kua) fn fokhagyma 
[Allium sativum] 

čes|ti (-in, -tie) fn becsület, tisztesség 
čes|tie (-in, -tiu) verb szid, szidalmaz, 

gyaláz 
čičiliuš|ku (-un, -kuо) fn gyík [Lacerta] 
čiep|pi (-in, -pie) fn lánc; kultani ~pi 

aranylánc 
čieppi||koir|a (-an, -uа) fn láncos ku-

tya 
čieker|ö (-ön, -yö) fn rénszarvaslegelő 
čihis|sä (-öy) verb sistereg 
čiher|tyä (-rän, -täy) verb 1. szemetel, 

beszemetel; 2. szemerkél, szitál, cse-
pereg, csöpörög [eső] 

čihkut|tua (-tau) verb szemerkél, cse-
pereg, csöpörög, szitál [eső] 

čihmer|tyä (-täy) verb szemerkél, szi-
tál, csepereg, csöpörög [eső] 

čihv|a (-an, -uа) fn széngáz, szénmo-
noxid 

čiihis|kö (-ön, -kyö) mn makacs, hajt-
hatatlan 

čiihis|työ (-syn, -tyy) verb elterül, el-
nyúlik; ~työ mualla elterülni, elnyú-
lani a földön 

čiilahai|ni1 (-sen, -sta) fn csalán [Ur-
tica] 
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čiilahai|ni2 (-sen, -sta) mn szeszélyes, 
bogaras, hóbortos 

čiilahik|ko (-on, -kuo) fn csalános (te-
rület) 

čiili (-n, -e) fn sündisznó, sün [Erina-
ceus] 

čii-orav|a (-an, -uа) fn repülőmókus 
[Pteromys volans] 

čiipis|kö (-ön, -kyö) fn/mn sovány, cin-
gár 

čiirak|ka (-an, -kua) fn sirály [Larus] 
čiirallah hsz szétvetett lábbal és szét-

tárt karral 
čiirat|tua (-an, -tau) verb széttár, ki-

tár, szétvet 
čiital|o (-on, -uo) fn töpörtyű, tepertő, 

pörc 
čiitalo||piirua (-n, -ta) fn töpörtyűs po-

gácsa 
čiite (-n, -tä) fn szitáló eső 
čikan|a (-an, -uа) fn/mn cigány 
čikana||jouk|ko (-on, -kuo) fn cigány-

tábor, cigánykaraván, szekértábor 
čikana||leiri (-n, -e) fn cigánytanya, 

cigánytábor 
čikaš|tuo (-šun, -tuu) verb felbosszan-

kodik, megmérgesedik 
čiket|tyä (-än, -täy) verb ciripel 
čik|ko (-on, -kuo) fn 1. nővér [leány-

testvér]; 2. nővér, ápolónő 
čikko||puol|i (-en, -ta) fn (leány) fél-

testvér, mostohatestvér 
čikon mn rtlan nővéri 
čikon||po|ika (-jan, -ikua) fn leánytest-

vér fia, unokaöccs 
čikon||tyt|är (-tären, -ärtä) fn leány-

testvér lánya, unokahúg 
čilahut|tua (-an, -tau) verb 1. csörget, 

csörömpöl; 2. csenget 

čilais|sa (-en, -ou) verb 1. csörög; 2. csi-
lingel, cseng, csöng  

čilak|ka (-an, -kua) mn csengő, csöngő, 
csilingelő; ~ka iäni csengő hang 

čil|ata (-uan, -uau) verb csörög 
čilli (-n, -e) fn 1. csengettyű; 2. csengő 
čilp|pu (-un, -puo) fn forgács 
čilpu|t (-jen, -ja) fn plur forgács 
čink|a (-an, -ua) fn skorbut 
činku|o (-n, -u) verb veszekednek, szid-

ják egymást, becsmérlik egymást 
čiper|tyä (-täy) verb szemerkél, csepe-

reg, csöpörög, szitál [eső]; koko päi-
vän vihmua ~täy egész nap szemer-
kél az eső 

čipet|tyä (-täy) verb szemerkél, csepe-
reg, csöpörög, szitál [eső] 

či|pi (-ven, -pie) fn bíbic [Vanellus va-
nellus] 

čipsi|t (-en, -ja) fn plur chips 
čipšu (-n, -o) fn olvadó hó 
čirahut|tua (-an, -tau) verb serényke-

dik, ügyeskedik 
čirč|ču (-un, -čuo) mn válogatós, finy-

nyás; hiän on niin ~ču, jotta ei ni-
mitä šyö (ő) olyan válogatós, hogy 
semmit nem eszik meg 

čirčet|tyä (-täy) verb csicsereg, csiripel, 
csivitel, csipog 

čirčiet|tyä (-täy) verb énekel, dalol [ma-
dár] 

čirčiety|š (-kšen, -štä) fn csicsergés, csi-
ripelés, csivitelés, csipogás 

čirčity|š (-kšen, -štä) fn ciripelés; čir-
kan ~š tücsökciripelés 

čirhallah hsz rendetlenül 
čirhis|sellä (-telen, -telöy) verb 1. neki-

lódul, nekilendül; 2. tágít, szélesít, 
kitágít, kiszélesít 
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čirhisteliy|työ (-vyn, -tyy) verb mere-
dezik, ágaskodik, (fel)borzolódik 

čirhis|tyä (-sän, -täy) verb tágít, kitá-
gít, szélesít, kiszélesít 

čirhis|työ (-syn, -tyy) verb tágul, kitá-
gul, szélesedik, kiszélesedik 

čirhot|tua (-an, -tau) verb összeborzo-
lódik, felborzolódik 

čirineh (-en, -tä) fn 1. zümmögés, don-
gás, döngés; 2. csicsergés, csiripe-
lés, csivitelés; lintujen ~ kuulu ko-
ko päivät madarak csiripelése hal-
latszik egész nap 

čirkahašti hsz ágaskodva, meredezve 
čirk|ata (-kuan, -kuau) verb bigézni, 

pilickázni [népi gyerekjáték] 
čirk|ka1 (-an, -kua) fn tücsök [Gryl-

lidae] 
čirk|ka2 (-an, -kua) fn bige, pilincka 

[népi gyerekjáték] 
čirkka||lin|tu (-nun, -tuo) fn tücsök-

madár [Locustella] 
čirkka|ni (-sen, -ista) fn szöcske [Tet-

tigonia] 
čirk|ku (-un, -kuo) fn sármány [Embe-

riza]; ~un pešä sármányfészek 
čirni|e (-n, -u) verb megsercint [gyufát] 
čirp|pi (-in, -pie) fn sarló; hammaš-

tua ~pi kicsorbítani a sarlót; ~pi ta 
vasara sarló és kalapács; kuun ~pi 
holdsarló 

čirškah|tua (-an, -tau) verb fröcsköl, 
spriccel  

čiäräčyi|ni (-sen, -stä) fn fecske [Hi-
rundo] 

čoher|a (-an, -ua) mn szűkített  
čoherai|ni (-sen, -sta) mn foltos  
čoher|tua (-ran, -tau) verb 1. élesít, ki-

élesít, kiélez; 2. hegyez, kihegyez  

čohis|sa (-en, -ou) verb sziszeg 
čoh|o (-on, -uo) fn sisak 
čoikis|tuo (-sun, -tuu) verb megnyúlik, 

kinyúlik 
čok|ata (-kuan, -kuau) verb elhelyez, le-

tesz, lerak  
čоk|kа (-an, -kua) fn csúcs, tetőpont 
čokkau|tuo (-vun, -tuu) verb betér, be-

néz, útba ejt, arrafelé kerül 
čok|ko (-on, -kuo) fn hunyó [bújócs-

kában] 
čokko||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn vakon 

írógépelés 
čоkkona hsz 1. vaktában, találomra; 

2. vakon [billentyűzeten]; kirjuttua 
konehella ~ vakon írógépelni 

čоkkos|et (-ien, -ie) fn plur húnyócska, 
szembekötősdi, bújócska; kisata ~ih 
húnyócskázik, szembekötősdizik, bú-
jócskázik 

čоkšah|tua (-an, -tau) verb lehuppan, 
letottyan 

čоkš|ua (-an, -au) verb csámcsog 
čol|ata (-kuan, -kuau) verb csobog, csör-

gedezik, csordogál, csobban 
čоmer|o (-on, -uo) fn kavics, murva, 

sóder 
čораk|kа (-an, -kua) mn szeszélyes, bo-

garas  
čoprikoi|ja (-čеп, -ččоu) verb csobog, 

csörgedezik, csordogál, csobban 
čoprot|tua (-an, -tau) verb 
čor|ata (-kuan, -kuau) verb csobog, csör-

gedezik, csordogál, csobban 
čorhok|ka (-an, -kua) mn magas, nyú-

lánk, nyurga  
čогр|ра (-an, -рuа) fn 1. fog; 2. ket-

téosztás; 3. elágazás, szétágazás; 4. 
bútorláb; stuulan ~at széklábak 
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čоt|at (-tojen, -toja) fn számolás [kis-
iskolai tantárgy] 

čоt|ta (-an, -tuа) fn jelentés, beszámo-
ló, számadás, elszámolás 

čuari (-n, -е) fn cár; kruunata ~ksi cár-
rá koronázni; ~n hovi cári udvar; 
~n huonehet cári palota 

čuaril|a (-an, -uа) fn cárság 
čuarimai|ni (-sen, -sta) mn 1. cári; 2. 

méltóságteljes 
čuarimaisešti hsz 1. cárilag; 2. mél-

tóságteljesen 
čuarin mn rtlan cári; ~ käšky cári pa-

rancs / ukáz / rendelet 
čuarin||mua (-n, -ta) fn cári föld, a cár 

országa, cárság ◊ maijen ta mante-
rien takanaini ~ a világ vége 

čuarin||po|ika (-jan, -ikua) fn cárevics, 
cárfiú 

čuarin||tyt|är (-tären, -ärtä) fn cárevna, 
cárleány, nagyhercegnő 

čuarin||val|ta (-lan, -tua) fn cári ha-
talom 

čuaritar (-en, -ta) fn 1. cárnő; 2. cárné 
čuhah|tua (-an, -tau) verb mennydö-

rög, dörög, megdördül 
čuh|ata (-kuan, -kuau) verb suttog, súg 
čuher|tua (-ran, -tau) verb prüszköl, 

horkan, fújtat 
čuhkau|š (-on, -tta) fn suttogás, súgás, 

súgdosás 
čuhu (-n, -o) fn 1. susogás; 2. suttogás 
čuhunnik|ka (-an, -kua) fn kislábos  
čuhut|ella (-telen, -telou) verb súgdo-

lózik, suttog 
čuhuttami|ni (-sen, -sta) fn 1. susogás; 

2. suttogás 
čuhutteliu|tuo (-vun, -tuu) verb 1. súg-

dolózik; tytöt aina ~vutah a kislá-

nyok mindig súgdolóznak; 2. titok-
zatoskodik 

čuhut|tua (-an, -tau) verb 1. susog; 2. 
súg, suttog; ~tua keškenäh egymás 
között súgdolózni 

čuhutu|š (-kšen, -šta) fn suttogás, sú-
gás 

čuihah|tua (-an, -tau) verb lepattan, 
visszapattan 

čuihah|ella (-telen, -telou) verb lepat-
tan, visszapattan 

čuihak|ka (-an, -kua) mn engedetlen, 
szófogadatlan, rossz 

čuih|kua (-an, -kau) verb vetődik ide-
oda 

čuikel|o (-on, -uo) mn szűk, keskeny 
čuikul|a (-an, -ua) fn ovális 
čuikulai|ni (-sen, -sta) mn tojásdad, ová-

lis 
čuilah|ella (-telen, -telou) verb bepil-

lant, betekint 
čuilah|tua (-an, -tau) verb eltűnik  
čuipis|ko (-on, -kuo) mn bátortalan, fé-

lénk, szorongó(s) 
čuipot|ella (-telen, -telou) verb szorong 
čuipottelij|a (-an, -ua) mn nyomasz-

tó, kényelmetlen  
čuipot|tua (-an, -tau) verb szorong 
čuip|po (-on, -puo) mn bátortalan, fé-

lénk, szorongó(s) 
čukah|tua (-an, -tau) verb elhuny, csen-

desen elszenderedik  
čukelluš||veneh (-en, -tä) fn búvárna-

szád 
čukelluš||pu|ku (-vun, -kuo) fn búvár-

ruha, búváröltözet 
čukeltaj|a (-an, -ua) fn búvár 
čukeltaja||skokun|a (-an, -ua) fn iszap-

túróbéka [Pelodytes] 



čukeltajašorša 36 čäijylusikka
 

čukeltaja||šorš|a (-an, -ua) fn vörösfejű 
réce, cigányréce [Nyroca ferina] 

čukel|tua (-lan, -tau) verb víz alá bu-
kik 

čukkel|o (-on, -uo) fn vízmély 
čukkelošša hsz víz alatt 
čukl|ata (-uan, -uau) verb nyom, le-

nyom, benyom, belenyom, alányom 
čukšah|tua (-an, -tau) verb alábukik, 

lehanyatlik  
čulan|a (-an, -ua) fn kamra 
čumannoi|ni (-sen, -sta) mn szokatlan, 

különös 
čumu (-n, -o) mn tömött, zsúfolt, tele-

töltött 
čumu||piä (-n, -tä) mn tömött, zsúfolt, 

teletöltött 
čun|a (-an, -uа) fn szán, szánkó  
čupet|tua (-an, -tau) verb liheg, piheg, 

fújtat 
čupi||hiir|i (-en, -tä) fn vízicickány [Neo-

mys fodiens] 
čupis|sella (-telen, -telou) verb hunyo-

rít, hunyorog 
čupisteliu|tuo (-vun, -tuu) verb hunyor-

gat 
čupis|tua (-san, -tau) verb 1. összevon, 

összehúz; 2. hunyorít, hunyorog 
čupis|tuo (-sun, -tuu) verb összezsugo-

rodik 
čuppiloih isz el innen! félre! 
čup|pu (-un, -puo) fn a ház belső sarka 
čuppu||puol|i (-en, -ta) fn a ház női fele 
čurčet|tua (-tau) verb csobog, csörge-

dezik 
čurn|ie (-en, -ou) verb legördül [hegyol-

dalról] 
čurvis|ko (-on, -kuo) mn barátságtalan, 

mogorva  

čurvis|tuo (-sun, -tuu) verb odaül, oda-
kuporodik; ~tuo čuppuh a sarokba 
kuporodni 

čuumu (-n -о) fn üreg, lyuk, odú  
čuuru (-n, -о) fn kavicsos homok, dur-

va szemű homok, sóder, murva 
čuuruk|aš (-kahan, -ašta) mn homo-

kos 
čuuru||kašši (-n, -e) fn homokozó 
čuuru||kesseli (-n, -e) fn homokzsák 
čuuru||kiv|i (-en, -ie) fn murva 
čuuru||mua (-n, -ta) fn homokföld 
čuurun||šeka|ni (-sen, -ista) mn homo-

kos 
čuuru||pohj|a (-an, -ua) fn homokos 

altalaj 
čuuru||pohja|ni (-sen, -ista) fn homo-

kos mederfenék 
čuuru||pöly (-n, -ö) fn homokpor 
čuuru||ran|ta (-nan, -tua) fn homokos 

part, parti strand, föveny 
čuuru||tie (-n, -tä) fn kavicsos / mur-

vás út 
čuutiu|tuo (-vun, -tuu) verb csodálko-

zik, elcsodálkozik 
čuut|o (-on, -uo) fn 1. csoda; 2. csodál-

kozás, csodálat 
čuutoniek|ka (-an, -kua) fn csodabogár 
čylk|ky (-yn, -kyö) fn kendervirág 
čylkyt|tyä (-än, -täy) verb teljes erő-

vel csinál vmit 
čyplä|ni (-sen, -istä) fn szemölcs, bibir-

csók 
čäijy (-n, -ö) fn tea 
čäijy||huoneh (-en, -ta) fn teázó(helyi-

ség) 
čäijy||kup|pi (-in, -pie) fn teáscsésze 
čäijy||lusik|ka (-an, -kua) fn teáska-

nál 



čäijynjuonta 37 čärkkä
 

čäijyn||juon|ta (-nan, -tua) fn teázás, 
teázgatás 

čäijyn||leh|ti (-en, -tie) fn tealevél 
čäijyn||viljelij|ä (-än, -yä) fn teater-

mesztő 
čäijyn||viljely (-n, -ö) fn teatermesztés 
čäijy||pannu (-n, -o) fn teáskanna, teás-

kancsó 
čäijy||penša|š (-han, -šta) fn teacser-

je, teabokor 

čäijy||šak|ka (-an, -kua) fn teaüledék 
čäijy||šiivil|ä (-än, -yä) fn teaszűrő 
čäijy||va|ti (-jin, -tie) fn (teás)csésze-

alj, kistányér 
čäinik|kä (-än, -kyä) fn teáskanna, teás-

kancsó 
čäpč|ä (-än, -yä) fn fejkötő, főkötő 
čäp|pi (-in, -pie) fn kampó, akasztó, 

rigli 
čärk|kä (-än, -kyä) fn turzás, vonulat

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ďaďa 38 deputatti
 

D 
 
ďaď|a (-an, -ua) fn nagybácsi, bácsi 
daktiloskopij|a (-an, -ua) fn daktilosz-

kópia, ujjlenyomat-készítés 
daktiloskoppi|ni (-sen, -sta) mn dakti-

loszkópiás, ujjlenyomat-készítési 
daltonismi (-n, -e) fn daltonizmus, szín-

vakság 
dantisti (-n, -e) fn fogász, fogorvos 
darvinin mn rtlan darwini 
darvinismi (-n, -e) fn darwinizmus 
darvinisti (-n, -e) fn darwinista 
definiitti||pronomini (-n, -e) fn hatá-

rozott névmás 
dekadi (-n, -e) fn dekád, tíznapos idő-

szak 
dekani (-n, -e) fn dékán; tietokunnan 

~ a fakultás / kar dékánja 
dekanatin mn rtlan dékáni hivatali 
deklamattori (-n, -e) fn szavalómű-

vész 
deklaratiivi|ni (-sen, -sta) mn deklara-

tív, kijelentő 
deklaratij|o (-on, -uo) fn deklaráció, 

nyilatkozat 
dekoratiivi|ni (-sen, -sta) mn dekora-

tív, díszítő, díszes 
dekret|ti (-in, -tie) fn dekrétum, rende-

let 
delegatij|o (-on, -uo) fn delegáció, kül-

döttség; ~on jäšen a delegáció / kül-
döttség tagja 

delegatin mn rtlan delegátusi, (ki)kül-
dötti 

delegat|ti (-in, -tie) fn delegátus, dele-
gált, küldött, kiküldött; työntyä omat 
~it a saját delegáltját kiküldeni 

delegatti||jouk|ko (-on, -kuo) fn dele-
gáció, küldöttség, küldöttcsoport 

delegatti||kirja|ni (-sen, -ista) mn de-
legátusi / küldötti mandátum 

delfiini (-n, -e) fn delfin [Delphinus 
delphi] 

deligoi|ja (-čen, -ččou) verb delegál, ki-
küld; ~ja konferenšših kiküldeni / 
delegálni a konferenciára 

demarkatij|o (-on, -uo) fn demarkáció 
demarkati|ni (-sen, -sta) mn demarká-

ciós; ~ni linja demarkációs vonal 
demobilisoi|tuo (-vun, -tuu) verb lesze-

rel [katonaság] 
demografi|ni (-sen, -sta) mn demog-

ráfiai, népesedési; ~ni kuoppa de-
mográfiai / népesedési mélypont 

demokratij|a (-an, -ua) fn demokrácia 
demokrat|ti (-in, -tie) fn demokrata 
demokratti|ni (-sen, -sta) mn demok-

ratikus; ~ni sentralismi demokrati-
kus centralizmus; ~ni tašavalta de-
mokratikus köztársaság 

dempingi (-n, -e) fn dömping 
dempingi||hinnalla hsz dömpingáron 
departament|ti (-in, -tie) fn ügyosz-

tály 
depressiivi|ni (-sen, -stä) mn depresz-

sziós, nyomott hangulatú, lehangolt 
depressij|o (-on, -uo) fn depresszió, 

nyomott hangulat, lehangoltság 
depressijo||til|a (-an, -ua) fn depresz-

sziós állapot 
deputat|ti (-in, -tie) fn küldött, képvi-

selő; ~tijen valičenta képviselővá-
lasztás 



deputattiehokaš 39 dollari
 

deputatti||ehok|aš (-kahan, -ašta) fn 
képviselőjelölt 

desant|ti (-in, -tie) fn deszántcsapat 
desinfioi|ja (-čen, -ččou) verb fertőt-

lenít, lefertőtlenít; ~ja läsijän vuat-
tiet a beteg ruházatát fertőtleníteni 

desinfiointa||punkti (-n, -e) fn fertőt-
lenítő-állomás 

desinfiointi (-n, -e) fn fertőtlenítő 
deskriptiivi|ni (-sen, -stä) mn leíró; ~ni 

kielentutkimuš leíró nyelvtudomány 
/ nyelvészet 

despotti|ni (-sen, -sta) mn despotikus, 
zsarnoki, kényúri 

dešifroiččij|a (-an, -ua) fn rejtjelfejtő 
dešifroi|ja (-čen, -ččou) verb rejtjeles 

írást megfejt 
dešifroin|ta(-nan, -tua) fn rejtjeles írás 

megfejtése 
detektori (-n, -e) fn detektor 
diagonali (-n, -e) fn átló 
diagram|ma (-an, -mua) fn diagram, 

ábrázoló görbe 
diakriiti|ni (-sen, -sta) mn diakritikus; 

~ni merkki diakritikus jel 
diet|ti (-in, -tie) fn diéta; olla ~illa 

diétán lenni, diétázni 
dietti|ni (-sen, -sta) mn diétás 
dietti||ruo|ka (-van, -kua) fn diétás étel 

/ táplálék 
diftongi (-n, -e) fn diftongus, kettős-

hangzó; karjalan kieleššä on äijä 
~ja a karjalai nyelvben sok difton-
gus van 

digitali|ni (-sen, -sta) mn digitális; ~ni 
valokuvakamera digitális fényképe-
zőgép 

diktattori (-n, -e) fn diktátor, önkény-
úr 

diktatuuri (-n, -e) fn diktatúra, önkény-
uralom; proletariatin ~ proletárdik-
tatúra 

diplomatij|a (-an, -ua) fn diplomácia 
diplomat|ti (-in, -tie) fn diplomata 
diplomatti||kun|ta (-nan, -tua) fn dip-

lomáciai testület / kar 
diplomatti|ni (-sen, -sta) mn 1. diplo-

máciai; ~ni kurjeri diplomáciai fu-
tár; ~ni vaštahuš diplomáciai vá-
lasz; ~ni virkamieš attasé; 2. diplo-
matikus  

diplomatti||pošti (-n, -e) fn diplomá-
ciai posta  

diplomi (-n, -e) fn diploma, oklevél 
diplomin mn rtlan diplomás, okleve-

les 
diplomi||rua|to (-von, -kuo) fn diplo-

mamunka 
diplomi||työ (-n, -tä) fn diplomamun-

ka 
dissident|ti (-in, -tie) fn 1. disszidens; 

2. szakadár 
divan|a (-an, -ua) fn dívány, kerevet, 

pamlag 
divisijon|a (-an, -ua) fn 1. osztály, rész-

leg; 2. hadosztály 
dokument|ti (-in, -tie) fn dokumentum, 

irat, iromány, okirat, okmány; ~tien 
tarkaššuš iratok ellenőrzése; paľ-
ľaštua ~tit az iratok titkosítását fel-
oldani; panna kirjalla ~tija (be)ik-
tatni az iratokat 

dokumentti||lippahai|ni (-sen, -sta) fn 
irattároló doboz 

dokumentti||paket|ti (-in, -tie) fn irat-
csomag, iratküldemény 

dollari (-n, -e) fn dollár; ~n arvo dol-
lár árfolyama 



domnakiukua 40 duuri
 

domna||kiukua (-n, -ta) fn kohó, nagy-
olvasztó 

dosent|ti (-in, -tie) fn docens 
dosentin mn rtlan docensi; ~ virka do-

censi tisztség / beosztás 
drakoni (-n, -e) fn tűzhányó, vulkán 
dram|a (-an, -ua) fn dráma, színmű 
drama||kirjuttaj|a (-an, -ua) fn dráma-

író, drámaszerző 
drama||teatteri (-n, -e) fn drámaszín-

ház, drámai színház 
dramatisoi|ja (-čen, -ččou) verb dra-

matizál, átdolgoz színpadra, szín-
padra állít 

dramatisoin|ta (-nan, -tua) fn dramati-
zálás, színpadra állítás; romanin ~ta 
regény színpadra állítása 

dramatti|ni (-sen, -sta) mn drámai; ~ni 
loppu drámai végkimenetel 

duali1 (-n, -e) fn duális, kettes szám 
[nyelvtan] 

duali2 (-n, -e) mn duális, kettős 
ďuim|a (-an, -ua) fn hüvelyk, coll 
duplikat|ti (-in, -tie) fn másodlat, má-

sodpéldány 
duum|a (-an, -ua) fn parlament; Ve-

näjän ~a Oroszország parlamentje 
duuri (-n, -e) fn dúr [hangnem] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ǆemi 41 ǆunheli 
 

Ǆ 
 

ǆemi (-n, -e) fn dzsem, gyümölcsíz, 
lekvár 

ǆessi (-n, -e) fn dzsessz 
ǆessi||musiik|ki (-in, -kie) fn dzsessz-

zene, dzsesszmuzsika 
ǆessi||musikant|ti (-in, -tie) fn dzsessz-

zenész, dzsesszmuzsikus 
ǆessi||orkestri (-n, -e) fn dzsesszze-

nekar 
ǆinš|at (-ojen, -oja) fn plur farmer-

nadrág 

ǆiud|o (-on, -uo) fn dzsúdó, dzsúdó-
zás, cselgáncs, cselgáncsozás 

ǆiudoi|ja (-čen, -ččou) verb dzsúdó-
zik, cselgáncsozik 

ǆiudoisti (-n, -e) fn dzsúdós, cselgán-
csozó 

ǆiudoki (-n, -e) fn dzsudoki, dzsúdó-
ruha, cselgáncsruha 

ǆoukeri (-n, -e) fn dzsóker 
ǆunheli (-n, -e) fn dzsungel, renge-

teg, őserdő 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



eččie 42 ehättyä
 

E 
 
eč|čie (-in, -čiy) verb keres, kutat, fel-

kutat, megkeres; ~čie mahollisuk-
šie megkeresni a lehetőségeket; ~čie 
peittopaikkua menedékhelyet keres-
ni; ~čie polkuo mečäššäkeresni az 
erdőben az ösvényt; ~čie tietä utat 
keresni, bolyongani; ~čie uutta työ-
paikkua új munkahelyet keresni; ~čie 
yöšijua éjjeli szállást keresni ◊ ~čie 
eklistä päivyä keresni a tegnapi na-
pot [gúnyolódás] 

eččij|ä (-än, -yä) fn kutató ◊ ~ä aina 
löytäy aki keres, mindig talál 

eččimi|ni (-sen, -stä) fn keresés, kuta-
tás, megkeresés, felkutatás 

eč|čo (-on, -čuo) fn 1. keresés, kuta-
tás; miehet lähettih lehmän ~čoh 
az emberek a tehén keresésére men-
tek; 2. nyomozás, utánajárás 

ečikšen|nellä (-telen, -telöy) verb akad, 
kerül, előkerül 

ečin|tä (-nän, -tyä) fn keresés, kutatás, 
megkeresés, felkutatás 

ečintä||työ|t (-jen, -jä) fn plur kutatá-
si munkálatok 

ečit|ellä (-telen, -telöy) verb 1. keres, 
kikeres, megkeres, keresgél; 2. kivá-
logat 

ečo|š (-kšen, -šta) fn 1. keresés, kuta-
tás; 2. nyomozás, utánajárás 

edelveissi (-n, -e) fn havasi gyopár 
[Leontopodium] 

effekti (-n, -e) fn hatás 
effektiivisy|š (-kšen, -štä) fn hatásfok, 

hatásosság, hatékonyság 
efiiri (-n, -e) fn éter 

ehey|š (-ön, -ttä) fn teljesség, egység, 
integritás 

ehie (-n, -tä) mn teljes, egységes, osz-
tatlan 

ehok|aš (-kahan, -ašta) fn jelölt 
eholli|ni (-sen, -sta) mn feltételes; ~ni 

šuoštumuš feltételes engedély 
ehollisešti hsz feltételesen 
ehollisu|š (-kšen, -šta) fn feltételhez kö-

tés, feltételesség 
ehon||ala|ni (-sen, -ista) mn feltételes; 

~ni tuomijo feltételes ítélet 
ehot|oin (-toman, -ointa) mn feltétel nél-

küli, feltétlen 
ehottomašti hsz feltétel nélkül, feltét-

lenül; valmistua ~ feltétel nélkül 
teljesíteni / végrehajtani; hiän on ~ 
oikiešša (neki) feltétlenül igaza van 

ehottomu|š (-kšen, -šta) fn feltételnél-
küliség 

ehot|tua (-an, -tau) verb előterjeszt, ja-
vasol, indítványoz, ajánl; ~tua ko-
hennukšie javításokat / módosítá-
sokat javasolni 

ehotu|š (-kšen, -šta) fn észrevétel, elő-
terjesztés, javaslat, indítvány, aján-
lat; konstruktiivini ~š konstruktív 
javaslat 

ehotuš||kirj|a (-an, -ua) fn (észrevételi) 
panaszkönyv 

eh|tie (-in, -tiy) verb 1. van érkezése 
hozzá; 2. sikerül  

eh|to (-on, -tuo) fn feltétel  
ehät|tyä (-än, -täy) verb átvisz [vízen]; 

~tyä joven toisella rannalla átvin-
ni a folyón a másik partra 



ehättäjä 43 ekspansija
 

ehättäj|ä (-än, -yä) fn révész 
ehättäy|työ (-vyn, -vyy) verb átkel [ví-

zen] 
ehäty|š (-kšen, -štä) fn 1. átkelés; 2. 

átkelőhely, rév 
ehätyš||laut|ta (-an, -tua) fn komp 
ehätyš||paik|ka (-an, -kua) fn átkelő-

hely, rév 
ehätyš||šavu (-n, -o) fn komp jelző-

füstje 
ehätyš||tul|i (-en, -ta) fn komp jelző-

tüze 
ehätyš||valkam|o (-on, -uo) fn komp-

kikötő 
ehätäntä||veneh (-en, -tä) fn átkelő csó-

nak, révészcsónak 
ei1 msz nem, sem 
ei2 (en, et, ei, emmä, että, ei) segéd-

ige tagadó nem... 
eičči (gen) nu 1. vki / vmi helyett; 2. 

elé; 3. át, keresztül  
eik|kie (-in, -kiy) verb nem egyezik be-

le, nemet mond, megtagad, vissza-
utasít 

eikyty|š (-kšen, -štä) fn tagadás, nem-
legesség 

eikä1 ksz 1. vagy, avagy; 2. különben,  
egyébként  

eikä2 msz nem, sem 
eineh (-en, -tä) fn ennivaló, élelem, étel, 

táplálék 
einin ksz vagy, avagy 
einuššu|š (-kšen, -šta) fn 1. előrejelzés, 

prognózis; 2. jóslás, jövendölés 
einuššuš||merk|ki (-in, -kie) fn 1. jövő-

be mutató jel, babonás jel, jósjel; 2. 
előjel; kevyän ~ki a tavasz előjele 

einuštaj|a (-an, -ua) fn jós, jövendő-
mondó, próféta, látnok 

einuštami|ni (-sen, -stä) fn 1. előrejel-
zés; 2. jóslás, jóslat, jövendőmon-
dás  

einuš|tua (-šan, -tau) verb jósol, meg-
jósol, jövendöl, megjövendöl, elő-
rejelez; ~tua hyvyä šiätä előrejelez-
ni a jó időt; pilvet ~šetah vihmua a 
felhők esőt jósolnak; ~tua tulija ai-
ka megjósolni a jövőt; ~tua voittuo 
győzelmet jósolni / jövendölni 

einuš||un|i (-en, -ta) fn prófétai álom, 
látnoki álom, jövőlátó álom 

eis|tyä (-sän, -täy) verb 1. tologat, ide-
odamozgat; 2. előmozdít; 3. elha-
laszt 

eis|työ (-syn, -tyy) verb 1. eltolódik, el-
mozdul; 2. ott terem; 3. futja rá  

eistäj|ä (-än, -yä) fn hajtóerő; progres-
sin ~ä a haladás hajtóereje 

eklein hsz tegnap; ~ oli lämmin päi-
vä tegnap meleg nap volt 

ekli|ni (-sen, -stä) mn tegnapi; ~ni pa-
kina a tegnapi beszélgetés ◊ eččie 
~stä päivyä keresni a tegnapi na-
pot [gúnyolódás]; huomenispäivä 
tulou parempi, kuin ~ni jobb nap 
lesz holnap, mint a tegnapi 

ekologi (-n, -e) fn ökológus 
ekologij|a (-an, -ua) fn ökológia 
ekologi|ni (-sen, -sta) mn ökológiai 
ekosistemi (-n, -e) fn ökoszisztéma 
ekskurssi (-n, -e) fn kitérő, kitérés, ki-

tekintés; ~si muinosuoh kitekintés 
a (rég)múltba 

eksotti|ni (-sen, -sta) mn egzotikus; ~set 
kašvit egzotikus növények 

ekspansij|a (-an, -ua) fn terjeszkedés, 
kiterjeszkedés, expanzió; poliittini 
~a politikai expanzió 



ekspediittori 44 elevattori
 

ekspediittori (-n, -e) fn szállító, szál-
lítmányozó, fuvarozó 

eksperimentali|ni (-sen, -sta) mn kí-
sérleti; ~ni laboratorija kísérleti la-
boratórium 

eksperimentattori (-n, -e) fn kísérle-
tező, kísérletvégző 

eksperimentoi|ja (-čen, -ččou) verb 
kísérletezik, (tudományos) kísérle-
tet hajt végre; ~ja elukkojen kera 
állatokkal kísérletezni 

eksperiment|ti (-in, -tie) fn (tudomá-
nyos) kísérlet; alottua ~ti kísérlet-
be fogni; rohkie ~ti merész / bátor 
/ vakmerő kísérlet 

ekspert|ti (-in, -tie) fn szakértő 
ekspositij|o (-on, -uo) fn expozíció, a 

téma kifejtése 
ekspress||analizi (-n, -e) fn gyorselem-

zés 
ekspressiivi|ni (-sen, -stä) mn kifeje-

ző, expresszív 
ekspressij|a (-an, -ua) fn kifejező erő 
ekspressionismi (-n, -e) fn expresszio-

nizmus 
ekstasi (-n, -e) fn eksztázis, elragadta-

tás 
ekstra mn rtlan extra 
ekstraditij|o (-on, -uo) fn kiadatás [nem-

zetközi jog] 
ekstrakti (-n, -e) fn kivonat, sűrítmény; 

česnokan ~ fokhagymakivonat 
ekstra||luok|ka (-an, -kua) fn kiemelt 

fedélzeti osztály, extra class [légi-
közlekedés] 

ekstravert|ti (-in, -tie) fn/mn extrover-
tált 

ekstremismi (-n, -e) fn extrémizmus, 
szélsőséges nézetrendszer 

ekstremisti (-n, -e) fn extrémista, szél-
sőséges nézetű 

ekšyt|tyä (-än, -täy) verb elüt, elgázol  
ekšy|ö (-n, -у) verb eltéved, utat té-

veszt, bolyong; ~ö mečäššä eltéved-
ni az erdőben; ~ö tuntomattomaš-
ša paikašša eltévedni az ismeretlen 
helyen 

ekvattori (-n, -e) fn egyenlítő 
ekvatori|ni (-sen, -sta) mn egyenlítői; 

~set alovehet egyenlítői területek 
ekvilibristi (-n, -e) fn egyensúlyozó 

akrobata, kötéltáncos 
elefant|ti (-in, -tie) fn elefánt [Elephas] 
elegantti|ni (-sen, -sta) mn elegáns, vá-

lasztékos 
elegij|a (-an, -ua) fn elégia 
elektorat|ti (-in, -tie) fn megbízott vá-

lasztó személy, elektor 
elektroni (-n, -e) fn elektron 
elektroni||emissij|o (-on, -uo) fn elekt-

ronkibocsátás, elktronkisugárzás 
elektronik|ka (-an, -kua) fn elektronika 
elektroni||mikroskop|pi (-in, -pie) fn 

elektronmikroszkóp 
elektroni||musiik|ki (-in, -kie) fn elekt-

ronikus zene 
elektroni||teorij|a (-an, -ua) fn elekt-

ronelmélet 
elel|lä (-en, -öy) verb éldegél 
elementari|ni (-sen, -sta) mn elemi 
element|ti (-in, -tie) fn 1. elem; 2. pa-

nel 
elementti||rakennu|š (-kšen, -šta) fn pa-

nelépítkezés, tömbépítkezés, blokk-
építkezés 

elementti||tal|o (-on, -uo) fn panelház 
elet|tyä (-än, -täy) verb táplál 
elevattori (-n, -e) fn emelőgép 
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eleyt|tyä (-än, -täy) verb feléleszt, fel-
élénkít, felüdít  

eleyttäj|ä (-än, -yä) mn éltető, üdítő 
eley|työ (-vyn, -tyy) verb feléled, fel-

élénkül, felüdül 
elffi (-n, -e) fn tündér, tündéralak 
eli ksz vagy, avagy 
eliit|ti (-in, -tie) fn elit, színe-java 
elij|ö (-ön, -yö) fn szervezet [élő] 
elikkä ksz vagy, avagy 
elimelli|ni (-sen, -stä) mn szervi; ~ni 

tauti szervi betegség / megbetegedés 
elimis|tö (-sön, -työ) fn szervezet [élő] 
eli|n (-men, -ntä) fn szerv [élő] 
elin||aika (-||ajan, -||aikua) fn életkor, 

életszakasz 
elin||hallin|to (-non, -tuo) fn lakáshi-

vatal 
elin||kein|o (-on, -uo) fn foglalkozás, 

szakma, mesterség, hivatás 
elin||kelpoisu|š (-kšen, -šta) fn életké-

pesség, életerő 
elin||kelpo|ni (-sen, -ista) fn életképes, 

életerős 
elin||kelvot|oin (-toman, -ointa) mn élet-

képtelen 
elin||kelvottumu|š (-kšen, -šta) fn élet-

képtelenség 
elin||komitiet|ta (-an, -tua) fn lakóbi-

zottság 
elin||kykyisy|š (-kšen, -štä) fn életké-

pesség, életerő 
elin||kyky|ni (-sen, -istä) fn életképes, 

életerős 
elin||kyvyttömy|š (-kšen, -štä) fn élet-

képtelenség 
elin||kyvyt|öin (-tömän, -öintä) mn élet-

képtelen; ~öin organismi életkép-
telen szervezet 

elin||ol|o (-on, -uo) fn életfeltétel, lét-
feltétel 

elin||paik|ka (-an, -kua) fn élettér, lakó-
terület 

elin||paikka|leim|a (-an, -ua) fn lak-
címbejelentés, tartózkodásihely-be-
jelentés 

elin||tal|o (-on, -uo) fn lakóház, lakó-
épület 

elin||ta|pa (-van, -pua) fn életmód, élet-
vitel, életminőség 

elin||tarvik|e (-kien, -etta) fn elemó-
zsia, ennivaló 

elin||toiminn|at (-ojen, -oja) fn plur 
élettevékenység, életfunkció 

elin||tärkie (-n, -ta) mn életbevágó, 
fontos; ~ kyšymyš életbevágó kérdés 

elin||var|a (-an, -ua) fn lakásalap 
elin||voim|a (-an, -ua) fn életerő 
elin||voima|ni (-sen, -ista) fn életképes, 

életerős; ~ni tuotantolaitoš életerős / 
életképes vállalkozás 

elin||voimasu|š (-kšen, -šta) fn életké-
pesség, életerő 

ellipsi (-n, -e) fn ellipszis 
ellipsoidi (-n, -e) fn ellipszoid 
elmet|ellä (-telen, -telöy) verb éldegél 
el|o (-on, -uo) fn 1. élet, lét; 2. jómód, 

tulajdon, birtok, vagyon; 3. gabona 
elo||hiir|i (-en, -tä) fn ideges (izom-) 

rángás, tic-zavar 
eloh||jiämi|ni (-sen, -stä) fn életben ma-

radás, élve maradás 
eloh||jiän|tä (-nän, -tyä) fn életben ma-

radás, élve maradás 
elo||hopie (-n, -ta) fn/mn higany 
elois|sella (-telen, -telou) verb játszik, 

játszadozik 
eloissu|š (-kšen, -šta) fn játszás, játék 
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elois|tua (-san, -tau) verb játszik [já-
tékszerrel]  

elok|aš (-kahan, -ašta) mn vagyonos, 
gazdag, jómódú; ~aš ihmini gaz-
dag ember 

elokkahašti hsz vagyonosan, gazda-
gon, jómódúan 

elokkahu|š (-on, -tta) fn vagyon, gaz-
dagság, jólét 

elokš|et (-ien, -ie) fn plur cókmók, hol-
mi, cucc 

elo||kui|ni (-sen, -sta) mn augusztusi 
elo||kuu (-n, -ta) fn augusztus; män-

nyön vuuvven ~šša jövő év augusz-
tusában 

elo||kuun mn rtlan augusztusi; ~ äkie 
augusztusi hőség 

elo||kuv|a (-an, -ua) fn 1. mozi; 2. mo-
zifilm, film 

elo||kuv|ata (-uan, -uau) verb filmez, 
filmet forgat, megfilmesít 

elo||kuva||teatteri (-n, -e) filmszínház  
elo||kuvuan|ta (-nan, -tua) fn filmezés, 

filmforgatás, megfilmesítés 
elolli|ni (-sen, -sta) mn 1. élénk; 2. lel-

kesült 
elo|ni (-sen, -ista) fn játékszer, játék 
elon||šuaj|a (-an, -ua) fn eltartó, fenn-

tartó, családfenntartó 
elon||tul|et (-ien, -ie) fn plur villám-

lás 
elo|š (-kšen, -šta) fn vagyon, javak, tu-

lajdon, ingóság, gazdaság 
elo||šij|a (-an, -ua) fn lakhely, tartóz-

kodási hely 
eloš||paik|ka (-an, -kua) fn élettér, la-

kóterület 
eloš||šij|a (-an, -ua) fn lakhely, tartóz-

kodási hely 

elot|oin (-toman, -ointa) mn 1. élette-
len; ~oin kačahuš élettelen tekintet; 
2. holt, halott; ~oin eläin elhullott 
állat / dög; ~oin ruumis holttest, te-
tem, hulla 

elottami|ni (-sen, -sta) fn benépesí-
tés, betelepítés 

elot|tua (-an, -tau) verb benépesít, be-
telepít 

elou|tuo (-vun, -tuu) verb gazdagodik, 
meggazdagodik, vagyonosodik, meg-
vagyonosodik 

elpymi|ni (-sen, -stä) fn megújulás, 
felújulás, újjáteremtődés, újraéledés, 
reneszánsz 

elpy|ö (-n, -y) verb megújul, felújul, új-
játeremtődik, újraéled 

elt|ta (-an, -tua) fn görvély, görvély-
kór [betegség] 

eluk|ka (-an, -kua) fn 1. háziállat, mar-
ha, jószág; 2. apróvad 

elvot|ella (-telen, -telou) verb éldegél 
elvyt|tyä (-än, -täy) verb megújít, fel-

újít, újjáteremt, újraéleszt; ~tyä mua-
monkieli megújítani az anyanyelvet 

elvyttämi|ni (-sen, -stä) fn megújítás, 
felújítás, újjáteremtés, újraélesztés, 
reneszánsz; rahvahallisen iččetun-
non ~ni a nemzeti(ségi) öntudat meg-
újítása / reneszánsza 

elvyty|š (-kšen, -štä) fn megújítás, fel-
újítás, újjáteremtés, újraélesztés, re-
neszánsz 

elvytän|tä (-nän, -tyä) fn megújítás, 
felújítás, újjáteremtés, újraélesztés, 
reneszánsz 

elyt|ellä (-telen, -telöy) verb éldegél 
el|yä (-än, -äy) verb 1. él, létezik; ~yä 

elokkahašti gazdagon / vagyonosan 
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/ jólétben élni; ~yä erakkona re-
meteként élni; ~yä erikseh külön-
élni; ~yä pohatašti gondtalanul él-
ni ◊ hyö šielä ~yä elmetelläh (ők) 
élnek-éldegélnek; ~yä niin, kuin šie-
luni šalliu úgy élni, ahogy a lelki-
ismeret diktálja; ~yä kuin Juma-
lan takana úgy élni, mint egy kiski-
rálynak (tkp. Isten kebelén); 2. tar-
tózkodik, lakik; ~yä huvilašša vil-
lában lakni; ~yä kyläššä falun lak-
ni / élni; ~yä villinä vadon élni ◊ 
~yä kuin tulivuaran juurella (tkp. 
vulkán tövében) puskaporos hordón 
ülni; 3. elél, átél, megél, megér; ~yä 
vanhakši megérni az öregséget 

elä (Ø, elä, elkäh, elkä, elkyä, elkäh) se-
gédige tiltó ne...; ~ huimuaľe! ne 
bolondozz! elkyä kärčissy ne kakas-
kodjatok! elkyä pankua vaštah! ne 
vitatkozzatok! ~ riähkyiče! ne vét-
kezz! ~ šure! ne búslakodj! ~ törä-
jä! ne morgolódj! ~ voivita! ne si-
ránkozz! ◊ ~, Jumala, lepi! ne en-
gedd, Istenem! 

eläi|n (-men, -ntä) fn állat, élőlény 
eläin||hoito||talou|š (-on, -tta) fn állat-

tenyésztés 
eläin||hoittaj|a (-an, -ua) fn állattenyész-

tő 
eläin||kuvien||veštäj|ä (-än, -yä) fn ál-

latszoborfaragó 
eläin||liäke||tiijolli|ni (-sen, -sta) mn ál-

latorvostudományi, állatorvoslási 
eläin||liäke||ti|eto (-ijon, -etuo) fn állat-

orvostudomány, állatorvoslás 
eläin||liäkäri (-n, -e) fn állatorvos 
eläin||mua||jilm|a (-an, -ua) fn fauna, 

állatvilág 

eläin||mualari (-n, -e) fn állatképfestő 
eläin||rata (-||ruan, -||ratua) fn állat-

öv, zodiákus 
eläin||rata||merki|t (-en, -jä) fn plur ál-

latövi jegyek 
eläin||šairal|a (-an, -ua) fn állatorvo-

si rendelő 
eläin||tarh|a (-an, -ua) fn állatkert, ál-

latpark 
eläin||ti|eto (-ijon, -etuo) fn zoológia, 

álattan 
eläin||tiijolli|ni (-sen, -sta) mn állattani, 

zoológiai 
eläin||tutkij|a (-an, -ua) fn zoológus 
eläj|ä (-än, -yä) fn lakó; kaupunkin ~ät 

a város lakói, városlakók, városiak; 
kylän ~ät a falu lakói, falun lakók, 
falusiak 

eläjät|öin (-tömän, -öintä) mn 1. lakat-
lan; 2. lakhatatlan 

eläk|eh (-kehen, -ehtä) fn 1. nyugdíj; 
2. nyugállomány; 3. elemózsia, en-
nivaló 

eläkeh||ikä (-||ijän, -||ikyä) fn nyug-
díjas (élet)kor 

eläkeläi|ni (-sen, -stä) fn/mn nyugdí-
jas 

eläkeläisen mn rtlan nyugdíjas 
elämi|ni (-sen, -stä) fn tartózkodás 
eläm|ä (-än, -yä) fn élet, életvitel, hét-

köznapi élet; hil’l’ani ~ä zavarta-
lan nyugalom; ikävä ~ä örömtelen 
élet; ilotoin~ä reménytelen / kilá-
tástalan élet; pitkä ~ä hosszú élet; 
pohatta ~ä gondtalan élet; tuumi-
matoin ~ä meggondolatlan / köny-
nyelmű élet 

elämä||kerralli|ni (-sen, -sta) mn élet-
rajzi 
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elämä|kerran||kirjuttaj|a (-an, -ua) fn 
életrajzíró 

elämä||ker|ta (-ran, -tua) fn életrajz 
elämä||kerta||tapahu|š (-on, -tta) fn élet-

rajzi esemény 
elämä||kertomu|š (-kšen, -šta) fn élet-

rajz 
elämän||il|o (-on, -uo) fn életöröm, élet-

kedv 
elämän||ilo|ni (-sen, -ista) mn életvi-

dám 
elämän||käsity|š (-kšen, -štä) fn életfel-

fogás 
elämän||mu|oto (-uvvon, -otuo) fn élet-

mód, életforma 
elämän||myötäisy|š (-kšen, -štä) fn élet-

igenlés, optimizmus 
elämän||myötä|ni (-sen, -istä) mn élet-

igenlő, optimista 
elämän||näkömy|š (-kšen, -štä) fn élet-

cél, hitvallás, krédó 
elämän||pol|ku (-vun, -kuo) fn életút, 

életcsapás 
elämän||tahto|ni (-sen, -ista) mn élet-

szerető, életigenlő 
elämän||tai|val (-palen, -valta) fn élet-

út 
elämän||ta|pa (-van, -pua) fn életmód, 

életvitel, életminőség 
elämän||tapahu|š (-on, -tta) fn élete-

semény, életepizód 
elämän||tav|at (-ojen, -oja) fn plur ha-

gyományos életmód, életszokás 
elämän||tie (-n, -ta) fn életút 
elämän||toveri (-n, -e) fn élettárs 
elämän||tun|to (-non, -tuo) fn életérzés, 

feeling 
elämän||viisahu|š (-on, -tta) fn életböl-

csesség 

elämät|öin (-tömän, -öintä) mn 1. lakat-
lan; ~öin šuari lakatlan sziget; ~öin 
talo lakatlan ház; 2. lakhatatlan 

elämöijä (-čen, -ččöy) verb 1. zsibong, 
zajong; 2. szertelenkedik; 3. garáz-
dálkodik, botrányt csap 

elännän||minimumi (-n, -e) fn létmi-
nimum 

elän|tä (-nän, -tyä) fn 1. tartózkodás; 
2. életvitel, életmód 

eläntä||apu (-||avun, -||apuo) fn tar-
tásdíj; makšua ~apuo tartásdíjat fi-
zetni 

eläntä||paik|ka (-an, -kua) fn élettér, la-
kóterület 

eläntä||til|a (-an, -ua) fn élettér, lakó-
terület 

elätettäv|ä (-än, -yä) fn/mn eltartott 
eläti|n (-men, -ntä) fn növendék 
elätteliy|työ (-vyn, -tyy) verb táplálko-

zik 
elät|ti (-in, -tie) fn kosztos 
elät|ty (-yn, -työ) mn lakott; ~ty šuari 

lakott sziget 
elät|tyä (-än, -täy) verb táplál, fenntart, 

eltart 
elättäj|ä (-än, -yä) fn eltartó, fenntartó, 

családfenntartó 
elättämi|ni (-sen, -stä) fn eltartás, fenn-

tartás, családfenntartás 
elävyš|työ (-šyn, -tyy) verb magához tér, 

feléled 
eläv|ä (-än, -yä) mn 1. élénk, eleven; 2. 

serény, fürge 
eläväččäi|ni (-sen, -stä) mn életvidám 
eläväi|ni (-sen, -stä) mn életvidám 
elävänä hsz elevenen, élve; ~ hauvattu 

élve eltemetett; kišša nielöy kalan ~ 
a macska elevenen kapja be a halat 



eläväšti 49 energija
 

eläväšti hsz 1. élénken, elevenen; 2. se-
rényen, fürgén 

eläyt|tyä (-än, -täy) verb feléleszt, fel-
élénkít, felüdít, felfrissít 

eläyt|työ (-yn, -tyy) verb feléled, fel-
élénkül, felüdül, felfrissül 

eläyttämi|ni (-sen, -stä) fn felélesztés, 
felélénkítés, felüdítés, felfrissítés 

eläy|työ (-vyn, -tyy) verb feléled, újjá-
éled 

emali (-n, -e) fn/mn zománc, email 
emansipatij|o (-on, -uo) fn emancipá-

ció, egyenjogúsítás 
emigrant|ti (-in, -tie) fn emigráns, ki-

vándorló 
emigratij|o (-on, -uo) fn emigráció, ki-

vándorlás 
emintim|ä (-än, -yä) fn mostohaanya, 

mostoha 
emissari (-n, -e) fn titkos megbízott 
emissij|o (-on, -uo) fn 1. kisugárzás, ki-

lövellés; 2. (bankjegy)kibocsátás 
emissijo||pank|ki (-in, -kie) fn jegybank 
emitoi|ja (-čen, -ččou) verb 1. kisu-

gároz, kilövell; 2. kibocsát (bankje-
gyet) 

empiiri|ni (-sen, -stä) mn empirikus, 
tapasztalati; ~ni filosofija empiri-
kus filozófia 

emulsij|a (-an, -ua) emulzió 
em|ä (-än, -yä) fn 1. anya; 2. magház, 

magtok 
emä||hirv|i (-en, -ie) fn jávorszarvas-

tehén, jávorszarvasünő, jávorszar-
vasnőstény 

emäk|kö (-ön, -kyö) fn 1. nő; 2. nős-
tény, anyaállat 

emäkkö||puoli|ni (-sen, -sta) mn nő-
nemű, női [nemi jelleg]  

emäkkö||šolu (-n, -o) fn női ivarsejt, 
petesejt 

emä||koir|a (-an, -ua) fn szuka, nős-
ténykutya 

emä||kuk|ka (-an, -kua) fn női ivar-
levelű virág 

emä||leijon|a (-an, -ua) fn nőstényo-
roszlán 

emä||mua (-n, -ta) fn 1. anyaföld, szü-
lőföld; 2. anyaország 

emännän mn rtlan háziasszonyi, gazd-
asszonyi 

emännöiččij|ä (-än, -yä) fn nővér-hos-
tess, gazdasági nővér 

emännöi|jä (-čen, -ččöy) verb 1. gaz-
dálkodik, gazdaságot vezet; 2. ház-
tartást vezet; 3. főz, élelmet készít 

emän|tä (-nän, -tyä) fn gazdasszony, 
háziasszony 

emä||por|o (-on, -uo) fn szarvastehén, 
szarvasünő, nőstényszarvas 

emä||puu (-n, -ta) fn keret, tartókeret 
emä||ši|ka (-jan, -kua) fn emse, koca, 

anyadisznó, nősténysertés 
emä||tetri (-n, -e) fn nyírfajdtyúk 
emät|tyä (-än, -täy) verb anyázik, szit-

kozódik 
endokriini|ni (-sen, -stä) mn belső el-

választási; ~set rauhaset belső el-
választási mirigyek 

endokrinologi (-n, -e) fn endokrinoló-
gus 

endokrinologi|ja (-an, -ua) fn endo-
krinológia 

enemmän hsz kf inkább 
energetik|ka (-an, -kua) fn energetika 
energetik|ko (-on, -kuo) fn energetikus, 

energetikai szakember 
energi|ja (-an, -ua) fn energia, erő 
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energija||var|at (-ojen, -oja) fn plur 
energiakészlet, energiatartalék 

enimmältä hsz kf főleg, elsősorban 
enimäkšeh hsz főleg, elsősorban 
eni|n (-mmän, -mpyä) mn ff legnagyobb 
eniten hsz 1. leginkább; tykkyän ~ lu-

kemist leginkább olvasni szeretek; 
2. maximálisan 

enklannin mn rtlan angol, angliai; ~ 
kieli angol nyelv 

Enklan|ti (-nin, -tie) fn Anglia  
enklantilai|ni (-sen, -sta) fn/mn angol, 

angliai 
ennakko||miel|i (-en, -tä) fn előítélet; 

kaččuo ihmiseh ~ellä előítélettel 
nézni az embereket 

ennakkuoľ|ta (-ľan, -tua) fn előérzet, 
sejtés 

ennakoi|ja (-čen, -ččou) verb előre lát, 
megsejt, gyanít 

ennalista|ja (-an, -ua) fn restaurátor 
ennalis|tua (-san, -tau) verb újjáépít, 

felújít, restaurál; ~tua talo valoku-
van mukah a házat fénykép alap-
ján újjáépíteni / restaurálni 

ennein hsz 1. azelőtt, régen, egykor, haj-
dan; 2. hamarabb, korábban, előbb 

ennein||aika|ni (-sen, -ista) mn korai, 
idő előtti; ~ kuoloma korai halál 

ennein||aikasešti hsz korán, idő előtt 
ennein||aikasu|š (-kšen, -šta) fn időe-

lőttiség 
ennein||kuulomat|oin (-toman, -ointa) 

mn hallatlan 
ennein||olomat|oin (-toman, -ointa) mn 

példátlan, példa nélkül álló; ~oin 
tapahuš példátlan eset 

ennen hsz 1. azelőtt, régen, egykor, haj-
dan; 2. hamarabb, korábban, előbb 

ennen||aika|ni (-sen, -ista) mn korai, 
idő előtti; ~ kuoloma korai halál 

ennen||aikasešti hsz korán, idő előtt 
ennen||aikasu|š (-kšen, -šta) fn időe-

lőttiség 
ennistäh hsz mint azelőtt, mint régen 
ennuš|tua (-šan, -tau) verb jósol, bű-

völ, varázsol 
ennät|tyä (-än, -täy) verb 1. előre lát, 

megsejt, gyanít; 2. megelőz, utolér 
ennättämi|ni (-sen, -stä) 1. előrejelzés; 

2. megelőzés 
ennättäy|työ (-vyn, -tyy) verb várható, 

előre látszik 
ennäty|š (-kšen, -štä) fn rekord, csúcs; 

muajilman ~š világcsúcs 
en|o (-on, -uo) fn hajózható szakasz, 

a folyó hajóútja 
enši szn rtlan 1. első; 2. következő 
enši||aikoina hsz előbb, először, kez-

detben 
enši||a|pu (-vun, -puo) fn elsősegély, 

segélyszolgálat 
enši||arkena hsz hétfőn 
enši||ar|ki (-en, -kie) fn hétfő 
enši||arvo|ni (-sen, -ista) mn elsőrendű 
enši||il|ta (-lan, -tua) fn premier 
enši||kerta|ni (-sen, -ista) mn előszö-

ri, kezdeti, eredeti 
enšiksi hsz előbb, először, kezdetben 
enši||kučulla hsz első szóra 
enši||luokkalai|ni (-sen, -sta) mn első 

osztályos, elsős 
enši||luokka|ni (-sen, -ista) mn első osz-

tályú, kiváló; ~ni tavara első osz-
tályú áru 

enšimen hsz előbb, először, kezdetben  
enšimmäi|ni (-sen, -stä) szn első 
enšimmäkši hsz elsősorban  
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enšin hsz előbb, először, kezdetben 
enši||šija|ni (-sen, -ista) fn elsődleges, 

kiemelt 
enšittäin hsz előbb, először, kezdet-

ben 
enši||vuoti|ni (-sen, -sta) fn első éves ál-

lat 
enti|ni (-sen, -stä) mn régi, régebbi, ko-

rábbi, azelőtti 
entiselläh hsz mint azelőtt, mint régen 
entistäj|ä (-än, -yä) fn restaurátor 
entistämi|ni (-sen, -stä) fn restauráció, 

restaurálás, helyreállítás, újjáépítés 
entis||tyä (-sän, -täy) verb restaurál, 

helyreállít, újjáépít 
entä ksz 1. de, hanem; 2. pedig, viszont, 

ellenben 
enämmis|tö (-sön, -työ) fn többség; 

iänien ~tö a szavazatok többsége, 
többségi szavazat 

enämpi hsz kf inkább 
enämpäini hsz kf többet 
eparhij|a (-an, -ua) fn egyházmegye, 

érsekség, püspökség 
epidemij|a (-an, -ua) fn járvány, epi-

démia; paikallistua ~a a járványt 
lokalizálni 

epidemija||ašem|a (-an, -ua) fn jár-
ványközpont, járványintézet 

epigraffi (-n, -e) fn jelmondat, jelige, 
felirat 

epigrammi (-n, -e) fn epigramma 
epilogi (-n, -e) fn epilógus, utószó, utó-

irat, befejezés 
epitet|ti (-in, -tie) fn jelző 
epopej|a (-an, -ua) fn hősköltemény, 

eposz 
epyälij|ä (-än, -yä) fn/mn szkeptikus, 

kétkedő 

epyäl|lä (-en, -öy) verb kételkedik, két-
kedik, gyanakszik 

epyältäv|ä (-än, -yä) mn kétséges, kétes 
epyäly (-n, -ö) fn kétely, kétség, ké-

telkedés 
epyäly|š (-kšen, -štä) fn aggodalom, 

aggály, kétség 
epyälömättä hsz kétségtelenül, kétség-

kívül 
epä- et -tlan, -tlen, anti-, -ellenes, nem ... 
epä||ajan||kohta|ni (-sen, -ista) mn ir-

releváns, lényegtelen, nem fontos 
epä||demokratti|ni (-sen, -sta) mn an-

tidemokratikus 
epäillen hsz 1. gyanakodva; 2. gya-

núsan 
epäil|lä (-en, -öy) verb kételkedik, két-

kedik, gyanakszik 
epäiltäv|ä (-än, -yä) mn 1. gyanakvó; 

2. gyanús 
epä||ily (-n, -ö) fn gyanú, gyanúsítás 
epä||ilömättä hsz kétségtelenül, két-

ségkívül 
epä||ilömät|öin (-tömän, -öintä) mn 

kétségtelen, kétségkívüli 
epä||järješšykšelli|ni (-sen, -stä) mn 

rendszertelen; ~ni kertomuš rend-
szertelen előadás(mód) 

epä||järješšykšellisešti hsz rendszerte-
lenül 

epä||järješšykšeššä hsz rendezetlenül, 
rendetlenül 

epä||järješšy|š (-kšen, -štä) fn rendet-
lenség, rendezetlenség 

epä||kel|po (-von, -puo) mn rossz, rom-
lott 

epä||koh|ta (-an, -tua) fn hiba, hiány 
epä||korrekti|ni (-sen, -sta) mn inkor-

rekt, nem korrekt 
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epä||korrektisešti hsz inkorrektül, nem 
korrektül 

epä||kunnolli|ni (-sen, -sta) mn felelőt-
len; ~ni piätöš felelőtlen döntés 

epä||kunnollisešti hsz felelőtlenül 
epä||luotettav|a (-an, -ua) mn megbíz-

hatatlan, hiteltelen; ~aihmini meg-
bízhatatlan ember 

epä||luotettavu|š (-on, -tta) fn meg-
bízhatatlanság 

epä||miellyttäv|ä (-än, -yä) mn kelle-
metlen 

epä||mukava hsz kényelmetlenül 
epä||normali|ni (-sen, -sta) mn nem 

normális, extrém 
epä||oikeuvelli|ni (-sen, -sta) mn nem 

tárgyilagos, nem objektív, igazság-
talan 

epä||oikeuvellisešti hsz igazságtalanul 
epä||oikeuvellisu|š (-kšen, -šta) fn igaz-

ságtalanság 
epä||onnelli|ni (-sen, -sta) mn szeren-

csétlen, balszerencsés, sikertelen 
epä||puhtau|š (-kšen, -šta) fn tisztáta-

lanság, piszkosság 
epä||pätö|ni (-sen, -istä) mn balszeren-

csés, sikertelen 
epä||rehellisešti hsz hamisan, hazugul  
epä||rehellisy|š (-kšen, -štä) fn hamis-

ság, hazugság 
epä||sosiali|ni (-sen, -sta) mn deklasz-

szálódott, lecsúszott, lezüllött 
epä||šelkie (-n, -tä) mn nehezen olvas-

ható; ~t kirjaimet nehezen olvasha-
tó betűk / írás 

epä||šelv|ä (-än, -yä) mn összefüggés-
telen 

epä||šelväšti hsz összefüggéstelenül; 
paissa ~ összefüggéstelenül beszélni 

epä||šo|pu (-vun, -puo) viszály, viszály-
kodás 

epä||šuor|a (-an, -ua) mn közvetett; ~at 
šyyt közvetett indítékok 

epä||šuorah hsz közvetve 
epä||talouvelli|ni (-sen, -sta) mn gaz-

daságtalan 
epä||tark|ka (-an, -kua) mn pontatlan, 

nem pontos 
epä||taša|ni (-sen, -ista) mn egyenlőt-

len 
epä||tašasešti hsz egyenlőtlenül 
epä||tašoisu|š (-kšen, -šta) fn egyen-

lőtlenség 
epä||tavalli|ni (-sen, -sta) mn szokat-

lan 
epä||tervehelli|ni (-sen, -stä) mn ártal-

mas, káros 
epä||tiijolli|ni (-sen, -sta) mn tudo-

mányellenes, tudománytalan 
epä||toiv|o (-on, -uo) fn kétségbeesés 
epä||toivo|ni (-sen, -ista) mn kétség-

beesett 
epä||toivosešti hsz kétségbeesetten 
epä||toivošša hsz kétségbeesve 
epä||tovelli|ni (-sen, -sta) mn valószí-

nűtlen, valószerűtlen, hihetetlen, alig 
hihető; ~set juorut hihetetlen hí-
resztelések 

epä||tärkie (-n, -tä) mn jelentéktelen, 
lényegtelen 

epä||ušottav|a (-an, -ua) mn alapta-
lan, tarthatatlan, nem meggyőző 

epä||varm|a (-an, -ua) mn valószínűt-
len, valószerűtlen, hihetetlen, alig hi-
hető, hiteltelen, bizonytalan 

epä||varmah hsz bizonytalanul 
epä||varmu|š (-kšen, -šta) fn bizony-

talanság 
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epä||viralli|ni (-sen, -sta) mn nem hi-
vatalos 

epä||virallisešti hsz nem hivatalosan 
epä||yštävällisešti hsz barátságtalanul 

◊ kaččuo ~ ferde szemmel nézni rá 
erak|ko (-on, -kuo) fn remete 
erakko||kra|pu (-vun, -puo) fn reme-

terák [Paguroidea] 
ereh|työ (-yn, -tyy) verb téved, hibázik 
erehykšelli|ni (-sen, -stä) mn téves, hi-

bás, hamis, helytelen 
erehykšellisešti hsz hibásan, tele hi-

bával; hiän kirjuttau ~ (ő) hibával 
tele ír 

erehykšeššä hsz tévesen, hibásan, hely-
telenül 

erehykšettömäšti hsz hibátlanul 
erehy|š (-ön, -ttä) fn tévedés, hiba  
eri mn/nm rtlan 1. különböző, külön-

féle, eltérő; ~ lailla különféleképpen; 
~ tavalla különféleképpen; 2. valami-
féle, valamilyen 

eri||aika|ni (-sen, -ista) mn nem egy-
idejű, különböző idejű 

eri||al|a (-an, -ua) fn alterület, szakte-
rület 

eri||arvo|ni (-sen, -ista) mn eltérő érté-
kű, különböző értékű 

eri||jun|a (-an, -ua) fn különvonat 
erikoi|ni (-sen, -sta) mn különös, kü-

lönleges, sajátos, sajátságos 
erikoisen hsz különösen, rendkívül, ki-

váltképpen 
erikoisešti hsz különösen, többek kö-

zött 
erikois||kiel|i (-en, -tä) fn zsargon, tol-

vajnyelv, argó, szleng 
erikois||koulu (-n, -o) fn speciális is-

kola 

erikois||kuršši (-n, -e) fn szaktanfo-
lyam 

erikois||poliisi||jouk|ko (-on, -kuo) fn 
különleges rendőri egység / kom-
mandó 

erikois||lehti||mie|š (-hen, -štä) fn kü-
löntudósító 

erikois||reissu (-n, -o) fn különutazás, 
különút 

erikois||šopimu|š (-kšen, -šta) fn kü-
lönszerződés, különegyezmény, kü-
lönmegállapodás 

erikois||tapahtum|at (-ojen, -oja) fn 
plur különleges esemény 

erikoistumi|ni (-sen, -sta) fn szakbe-
osztás, tudományos szakosodás 

erikois|tuo (-sun, -tuu) verb szakoso-
dik, specializálódik 

erikoisu|š (-kšen, -šta) fn különleges-
ség, sajátosság, sajátság 

erikois||voimistelu (-n, -o) fn külön-
torna 

erikseh hsz külön 
eri||kum|ma (-an, -mua) fn rendkívü-

li esemény / eset  
erilai|ni (-sen, -sta) mn különböző, kü-

lönféle, eltérő 
erilaisu|š (-kšen, -šta) fn különbség, kü-

lönbözet, eltérés 
erilli|ni (-sen, -sta) mn külön, külön-

álló, egyes 
erillis||rauh|a (-an, -ua) fn különbéke 
erilläh hsz külön 
eri||luatu|ni (-sen, -ista) mn különös, 

különleges, sajátos, sajátságos 
eri||mielisy|š (-kšen, -štä) fn diszhar-

mónia, egyetértés hiánya 
erimoi|ni (-sen, -sta) mn különös, kü-

lönleges, sajátos, sajátságos 
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eri||luonto|ni (-sen, -ista) mn külön-
böző jellegű, többféle 

erin||oma|ni (-sen, -ista) mn kitűnő, 
kiváló; ~ ruataja kiváló dolgozó / 
munkás 

erin||omai|ni (-sen, -sta) mn rendkívüli 
erin||omaisu|š (-kšen, -šta) fn gyönyö-

rűség, bájosság, báj 
erin||omasešti hsz kiválóan, kitűnő-

en, elragadóan, csodálatosan 
erinäi|ni (-sen, -stä) mn különös, kü-

lönleges, sajátos, sajátságos 
eri||näkö|ni (-sen, -istä) mn eltérő, 

másmilyen, nem hasonló 
eri||paino|š (-kšen, -šta) fn különnyo-

mat 
eris hsz külön 
eris||kumma|ni (-sen, -ista) mn kü-

lönös, furcsa 
eris||kummalli|ni (-sen, -sta) mn kü-

lönös, furcsa, extravagáns 
eris||kummallisešti hsz különösen, fur-

csán 
erissy|š (-kšen, -štä) fn elkülönítés, izo-

lálás, elszigetelés, szigetelés 
erissyš||aineh (-en, -ta) fn szigetelő-

anyag 
erissyš||nauh|a (-an, -ua) fn szigetelő-

szalag 
eristyneisy|š (-kšen, -štä) fn elszigetelt-

ség, elszakítottság vmitől / vkitől, el-
különítettség 

eris|tyä (-sän, -täy) verb elkülönít, izo-
lál, elszigetel, szigetel; ~tyä šähkö-
lankat a villanyvezetéket szigetelni 

eris|työ (-syn, -tyy) verb leválik, meg-
válik, elszakad, leszakad 

eristämi|ni (-sen, -stä) fn elkülönítés, 
izolálás, elszigetelés, szigetelés 

eristäy|työ (-vyn, -tyy) verb megválik, 
leválik, elszakad, leszakad 

erit|ellä (-telen, -telöy) verb elemez, 
vegyelemez, analizál 

erittely (-n, -ö) fn elemzés, vegyelem-
zés, analízis 

erit|työ (-yn, -tyy) verb kiemelkedik, 
kiválik, kitűnik 

erittäin hsz rendkívül, szerfelett 
erityi|ni (-sen, -stä) mn rendkívüli, kü-

lönös, szokatlan 
erityis||alan mn rtlan korlátozott, be-

határolt 
erityisen hsz rendkívül, szerfelett 
erityisešti hsz rendkívül, különösen, 

szokatlanul 
erityis||lua|tu (-vun, -tua) fn sajátos-

ság, specifikum, különlegesség 
erity|š (-kšen, -štä) fn különbség, kü-

lönbözet, eltérés 
erityis||valtu|š (-kšen, -šta) fn rendkí-

vüli felhatalmazás 
eri||uškolli|ni (-sen, -sta) mn máshi-

tű, másvallású 
eri||uškovai|ni (-sen, -sta) fn/mn sza-

kadár 
eri||väri|ni (-sen, -stä) mn másszínű, 

különféle színű, többszínű 
er|o (-on, -uo) fn 1. feloszlás, szétosz-

lás; 2. eltérés, különbség; 3. elvá-
lás, elválasztódás; 4. válás [polgári 
jog]  

ero||jut|tu (-un, -tuo) fn válási ügy [pol-
gári jog] 

eromi|ni (-sen, -sta) fn 1. osztás, elosz-
tás, felosztás, megosztás; 2. felosz-
latás, szétoszlatás 

eronnu|t (-on, -tta) mn zárkózott, zárt; 
~t joukko zárt kör 
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eron|ta (-nan, -tua) fn 1. osztás, el-
osztás, felosztás, megosztás; 2. fel-
oszlatás, szétoszlatás 

erosij|o (-on, -uo) fn erózió 
er|ota (-uon, -uou) verb 1. szétoszlik, 

feloszlik; 2. eltér, különbözik; 3. el-
válik, szétválik, elválasztódik; 4. vá-
lik, elválik [polgári jog] 

erot|ella (-telen, -telou) verb 1. eloszt, 
feloszt, szétoszt; 2. elválaszt, szét-
választ 

erotiik|ka (-an, -kua) fn erotika 
erotiikka||filmi (-n, -e) fn erotikus film 
erottami|ni (-sen, -sta) fn 1. szétosz-

tás, felosztás; 2. elkülönítés, külön-
választás; 3. elválasztódás 

erottautumi|ni (-sen, -sta) fn rétege-
zés, felbontás, különválasztás; ~sen 
kannattaja szeparatista 

erottautumis||him|o (-on, -uo) fn sze-
paratizmus 

erotan|ta (-nan, -tua) fn elválasztás, 
szétválasztás, izolálás, izoláció 

erottau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. felosz-
lik, szétoszlik; 2. eltér, különbözik; 
3. elválik, szétválik, elválasztódik; 
4. válik, elválik [polgári jog] 

erottav|a (-an, -ua) mn megkülönböz-
tető, jellemző, ismertető; ~a tunnuš-
merkki ismertető jegy 

erottelu (-n, -o) fn rétegezés, felbon-
tás, különválasztás 

erotti|ni (-sen, -sta) mn erotikus, érzéki 
erot|tua (-an, -tau) verb 1. eloszt, 

feloszt, szétoszt; 2. elválaszt, szét-
választ; 3. elválaszt [polgári jog]  

erot|tuo (-un, -tuu) verb 1. szétoszlik, 
feloszlik; 2. elválik, szétválik; 3. vá-
lik, elválik [polgári jog] 

erotu|š (-kšen, -šta) fn 1. kiválás; 2. vá-
lás, elválás [polgári jog] 

eruomi|ni (-sen, -sta) fn elbocsátás, 
felmondás, megválás, nyugdíjazás 

eruon|ta (-nan, -tua) fn elbocsátás, fel-
mondás, megválás, nyugdíjazás 

eryähičči hsz néha, olykor, időről-időre 
eryä|š (-hän, -štä) nm valamiféle, bi-

zonyos 
er|ä (-än, -yä) fn 1. idő, time [sport]; 

2. forrás [pénzügy] 
erähičči hsz/nm 1. olykor, időről-időre; 

2. valamikor 
erä||mua (-n, -ta) fn puszta, puszta-

ság, sivatag 
erä|š (-hän, -štä) nm 1. valamelyik, va-

lamilyen; 2. valaki, valami 
esi hsz akkor  
esičči1 hsz eléje, elébe 
esičči2 (gen) nu elé  
esiintym|ä (-än, -yä) fn lelőhely [ásvá-

nyianyagé] 
esi||kuv|a (-an, -ua) fn példa, példa-

kép, minta, mintakép 
esi||liin|a (-an, -ua) fn kötény 
esi||merkiksi hsz például 
esi||merkilli|ni (-sen, -stä) mn szem-

léltető, illusztráló 
esi||merk|ki (-in, -kie) fn példa, pél-

dakép, minta, mintakép; hyvä ~ki 
jó példa; paha ~ki rossz példa 

esi||merkki||ainehis|to (-son, -tuo) fn 
szemléltetőeszköz, szemléltetőanyag 

esi||mie|š (-hen, -štä) fn képviselő 
esineh (-en, -tä) fn dolog, tárgy, hol-

mi 
esineh||tovisteh (-en, -ta) fn tárgyi bi-

zonyíték 
esi||paik|ka (-an, -kua) fn kötény 
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esit|ellä (-telen, -telöy) verb bemutat, 
megismertet, összeismertet 

esittely (-n, -ö) fn 1. prezentáció; 2. 
annotáció, tömör ismertetés 

esittely|šein|ä (-än, -yä) fn kiállítási 
tabló 

esit|tyä (-än, -täy) verb 1. előad, el-
játszik, alakít; ~ Iivana Julman roo-
lie Rettegett Iván szerepét eljátsza-
ni / alakítani; 2. jelent, bejelent 

esittäj|ä (-än, -yä´fn előadó(művész) 
esittämi|ni (-sen, -stä) fn előadás, ala-

kítás 
esity|š (-kšen, -štä) fn 1. előadás, ala-

kítás; 2. jelentés, bejelentés 
esityš||mat|ka (-an, -kua) fn vendég-

szereplés, előadókörút 
esi||vanhem|mat (-pien, -pie) fn plur 

elődök, ősök 
eskaderi (-n, -e) fn hajóraj, kötelék 
eskadroni (-n, -e) fn lovasszázad 
eskalatij|o (-on, -uo) fn eszkaláció, fo-

kozatos kiterjesztés 
eskalattori (-n, -e) fn mozgólépcső 
eskiisi (-n, -e) fn vázlat, skicc 
eskort|ti (-in, -tie) fn kíséret 
esperant|o (-on, -uo) fn/mn eszperan-

tó 
esse (-n, -tä) fn esszé 
essenssi (-n, -e) fn esszencia, lényeg, 

vminek a veleje 
estamp|pi (-in, -pie) fn lenyomat, met-

szet 
estetiik|ka (-an, -kua) fn esztétika 
estet|ti (-in, -tie) fn esztéta 
estetti|ni (-sen, -stä) mn 1. esztétikai; 2. 

esztétikus 
estit|tyä (-än, -täy) verb hívogat, ma-

gához hív, odahív 

estradi (-n, -e) fn esztrád(művészet), 
esztrádműfaj 

estradi||teatteri (-n, -e) fn esztrádszín-
ház 

ešeloni (-n, -e) fn (katonai) menet / sze-
relvény 

ešt|e (-tien, -että) fn akadály 
ešteh (-en, -tä) fn akadály 
eštemättä hsz akadálytalanul; piäššä 

~ akadálytalanul átjutni / tovább-
jutni 

eštemät|öin (-tömän, -öintä) mn aka-
dálytalan 

eš|tyä (-šän, -täy) verb 1. megakadá-
lyoz, tilt, betilt, eltilt; 2. megóv, meg-
oltalmaz 

etap|pi (-in, -pie) fn szakasz, etap 
eteh1 hsz eléje, elébe 
eteh2 (gen) nu elé 
etehi|ni (-sen, -stä) fn előszoba 
etehpäin hsz előre [térben] 
etempänä hsz kf tovább, messzebb, tá-

volabb 
etiik|ka (-an, -kua) fn etika, erkölcs(tan) 
etiili (-n, -e) fn etil 
etiili||efiiri (-n, -e) fn etiléter 
etiili||spirt|tu (-un, -tuo) fn etilalkohol 
etiket|ti (-in, -tie) fn etikett, illem(tan), 

viselkedési szabályok 
etik|ka (-an, -kua) fn ecet 
etimologi (-n, -e) fn etimológus 
etimologij|a (-an, -uа) fn etimológia, 

szófejtés 
etimologi|ni (-sen, -sta) mn etimoló-

giai, szófejtő, értelmező; ~ni šana-
kirja etimológiai / értelmező szótár 

eton|a (-an, -uа) fn csiga [Gastropoda] 
ettoneh (-en, -ta) fn szünet 
etu||- et elő-, elülső 



etuala 57 europpalaini
 

etu||al|a (-an, -uа) fn előtér 
etu||huoneh (-en, -ta) fn előszoba 
etu||ilmotu|š (-kšen, -šta) fn hirdetés, 

hirdetmény 
etu||jouk|ko (-on, -kuo) fn előőrs, elő-

had, élcsapat, avantgárd 
etu||käteh hsz apriori 
etu||laiv|a (-an, -uа) fn vezérhajó 
etu||laulaj|a (-an, -uа) fn előénekes 
etu||linj|a (-an, -uа) fn elülső frontvo-

nal 
etu||mai|ni (-sen, -sta) mn elülső, mell-

ső 
etu||makšu (-n, -o) fn előleg 
etu||oikevu|š (-on, -tta) fn előjog, privi-

légium, kiváltság 
etu||paik|ka (-an, -kua) fn prioritás, 

elsőbbség 
etu||piä (-n, -tä) fn előőrs, előhad, él-

csapat, avantgárd 
etu||puol|i (-en, -ta) fn vminek az ele-

je / elülső része / mellső része / el-
ülső oldala; mekon ~i a ruha eleje 
/ elülső része 

etu||pyör|ä (-än, -yä) fn első kerék 
etu||reun|a (-an, -uа) fn rivalda 
etu||šali (-n, -e) fn előcsarnok, aula 
etu||šij|a (-an, -uа) fn elsőbbség, előny, 

felsőbbség, fölény 
etu||šorm|i (-en, -ie) fn mutatóujj 
etuššuš||kun|ta (-nan, -tua) fn misszió, 

képviselet [diplomácia] 
etuštaj|a (-an, -uа) fn küldött, delegá-

tus 
etu||vokali (-n, -e) fn palatális magán-

hangzó 
etyydi (-n, -e) fn etüd, zenei gyakor-

lat 
etähi|ni (-sen, -stä) mn messzi, távoli 

etähy|š (-ön, -ttä) fn messze, messze-
ség, távol, távolság 

etähyätä hsz távolról, távolból, mesz-
sziről 

etähäi|ni (-sen, -stä) mn messzi, távoli  
etähäisy|š (-kšen, -štä) fn messze, tá-

vol, messzeség, távolság 
etähäkši hsz messze, messzire, távol 
etähäkši||kantaj|a (-an, -ua) mn nagy 

hatótávolságú 
etähäkši||kan|to (-non, -tuo) fn ható-

távolság, hordtávolság 
etähäkši||näköisy|š (-kšen, -štä) fn 1. 

előrelátás; 2. éleslátás, tisztánlátás 
etähälli|ni (-sen, -stä) mn távolsági; ~ni 

autobušši távolsági autóbusz 
etähämmäkši hsz kf távolabbra, mesz-

szebbre 
etähämmäš hsz kf távolabbra, mesz-

szebbre 
etähämpi hsz kf távolabb, messzebb 
etähämpänä hsz kf távolabb, mesz-

szebb 
etähänä hsz messze, távol 
etöv|ä (-än, -yä) mn kiváló, kiemelke-

dő, kimagasló, kiugró; ~ä ihmini ki-
váló ember 

eur|o (-on, -uo) fn euró [fizetőeszköz]; 
~on kuršši az euró árfolyama 

europan mn rtlan európai 
europan||män|ty (-nyn, -työ) fn cirbo-

lyafenyő [Pinus cembra] 
europan||nork|ka (-an, -kua) fn euró-

pai nyérc [Mustela lutreda] 
Europ|pa (-an, pua) fn Európa; ~an 

Unioini Európai Unió; ~an Neu-
vošto Európa Tanács 

europpalai|ni (-sen, -sta) fn/mn eu-
rópai 
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evak|ko (-on, -kuo) fn kiürítés, evakuá-
lás 

evakko||punkti (-n, -e) fn evakuálási 
pont, kiürítési pont / állomás 

evakoi|ja (-čen, -ččou) verb kiürít, eva-
kuál 

evakoin|ta (-nan, -tua) fn kiürítés, eva-
kuálás; tehtahan ~ta az üzem / a 
gyár evakuálása 

evkalipti (-n, -e) fn eukaliptusz [Euca-
lyptus globulus] 

ev|ä (-än, -yä) fn uszony; rinta~ä mell-
uszony; pyrštö~ä farokuszony; šel-
kä~ä hátuszony 

eväh|ät (-ien, -ie) fn plur készlet, tarta-
lék 

evä||jalkas|et (-ien, -ie) fn plur úszó-
lábúak [Pinnipedia] 

evä|š (-hän, -štä) fn útravaló, elemó-
zsia, élelem, eleség 

eväš||lauk|ku (-un, -kuo) fn elemó-
zsiás tarisznya 

eväš|tyä (-šän, -täy) verb felszerel, ellát 
vmivel 

evätä (epyän, epyäy) verb 1. elutasít, 
visszautasít; ~ šyytöš a vádat el-
utasítani; 2. eltanácsol, lebeszél; ~ 
matašta lebeszélni az utazásról 
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F 
 
faili (-n, -e) fn fájl 
faksi (-n, -e) fn fax, telefax 
fakt|a (-an, -ua) fn tény 
fakuľtatiivi (-n, -e) mn fakultatív, vá-

lasztható, nem kötelező 
falset|ti (-in, -tie) fn fejhang [zene]; 

laulua ~tilla fejhangon énekelni 
fanatik|ko (-on, -kuo) mn fanatikus, 

vakbuzgó 
fanatismi (-n, -e) fn fanatizmus, vak-

buzgóság; ~tta fanatizmus nélkül 
fanfari (-n, -e) fn fanfár, harsona 
fantasij|a (-an, -ua) fn fantázia, áb-

ránd [zenei műfaj] 
fantasmagori|ni (-sen, -sta) mn ábrán-

dos, ábrándozó 
fantasti (-n, -e) fn fantasztikus iro-

dalmi alkotás 
fantasti||kirjallisu|š (-kšen, -šta) fn 

fantasztikus irodalom 
fantasti|ni (-sen, -sta) mn fantaszti-

kus; ~ni kertomuš fantasztikus el-
beszélés 

fantomi (-n, -e) fn fantom, rémalak 
farku|t (-jen, -ja) fn plur farmer(nad-

rág) 
farmakologi (-n, -e) fn farmakológus, 

gyógyszerkutató 
farmakologij|a (-an, -ua) fn farmako-

lógia, gyógyszertudomány 
farmasefti (-n, -e) fn gyógyszerész, pa-

tikus 
farssi (-n, -e) fn bohózat 
fasani (-n, -e) fn fácán [Phasianus] 
fašismi (-n, -e) fn fasizmus 
fašisti (-n, -e) fn fasiszta 

fašisti||val|ta (-lan, -tua) fn fasiszta re-
zsim 

fatalisti (-n, -e) fn fatalista 
faun|a (-an, -ua) fn fauna, állatvilág 
fauna||muajilm|a (-an, -ua) fn fauna, 

állatvilág 
federalismi (-n, -e) fn föderalizmus 
federali|ni (-sen, -sta) mn föderális, szö-

vetségi 
federatiivi|ni (-sen, -sta) mn föderális, 

szövetségi 
federatij|o (-on, -uo) fn föderáció, szö-

vetség 
felššeri (-n, -e) fn felcser, orvossegéd 
feminisatij|o (-on, -uo) fn nőiesítés, 

feminizáció 
feminismi (-n, -e) fn feminizmus 
fenno||ugristi (-n, -e) fn finnugrista 
fermi (-n, -e) fn farm, major, gazda-

ság, tanya 
festivali (-n, -e) fn fesztivál; kanšan-

musiikin ~ népzenei fesztivál 
fiisik|ka (-an, -kua) fn fizika 
fiisik|ko (-on, -kuo) fn fizikus 
fiktij|o (-on, -uo) fn fikció 
filantrop|pi (-in, -pie) fn filantróp, em-

berbarát; hiän on šuuri ~pi ő egy 
nagy emberbarát 

filarmonij|a (-an, -ua) fn filharmónia 
filatelisti (-n, -e) fn bélyeggyűjtő 
filee (-n, -tä) fn filé 
filiali (-n, -e) fn fiók, fiókintézmény, 

fióküzlet, leányvállalat, filiálé 
filigrani (-n, -e) mn filigrán, vékony 
filmi (-n, -e) fn film; kakšiošani ~ két-

részes film 
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filmi||nauh|a (-an, -ua) fn filmszalag 
filmi||rull|a (-an, -ua) fn filmtekercs 
filmi||temp|pu (-un, -puo) fn filmtrükk 
filmi||täh|ti (-en, -tie) fn filmcsillag 
filologi (-n, -e) fn filológus, nyelvész 
filologij|a (-an, -ua) fn filológia, nyelv-

tudomány 
filologi|ni (-sen, -sta) mn filológiai, nyel-

vészeti 
filosofi (-n, -e) fn filozófus 
filosofij|a (-an, -ua) fn filozófia 
finali (-n, -e) fn döntő [sport] 
finanssi||ministerij|ö (-ön, -yö) fn pénz-

ügyminisztérium 
firm|a (-an, -ua) fn cég 
fisikan mn rtlan fizikai; ~ laboratori-

ja fizikai laboratórium 
fisik|ka (-an, -kua) fn fizika 
fisik|ko (-on, -kuo) fn fizikus 
fisiologi (-n, -e) fn fiziológus 
fisiologij|a (-an, -ua) fn fiziológia, élet-

tan 
fisologi|ni (-sen, -sta) mn fiziológiai, 

élettani 
fisio||terapefti (-n, -e) fn fizikotera-

peuta 

fisio||terapij|a (-an, -ua) fn fizikoterá-
pia 

flaneli (-n, -e) fn flanell 
flegmatik|ko (-on, -kuo) mn flegma, 

flegmatikus 
flora (-n, -ua) fn flóra, növényvilág 
flunss|a (-an, -ua) fn influenza; läsiy-

työ ~ah influenzában megbeteged-
ni 

fono||arhiiv|a (-an, -ua) fn fonotéka 
forumi (-n, -e) fn fórum 
fosfori (-n, -e) fn foszfor 
fraseologij|a (-an, -ua) fn frazeológia 
fraseologi|ni (-sen, -sta) mn frazeoló-

giai 
fraseologismi (-n, -e) fn frazeologiz-

mus 
frekventatiivi|ni (-sen, -sta) mn gya-

korító; ~ni verbi gyakorító ige 
fuffaik|ka (-an, -kua) fn vattakabát, 

pufajka 
funktij|o (-on, -uo) fn funkció 
futurismi (-n, -e) fn futurizmus 
fysiik|ka (-an, -kua) fn fizika 
fyysi|ni (-sen, -stä) mn fizikai, testi; ~ni 

vika testi fogyatékosság 
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G 
 
galeri (-n, -e) fn gálya 
gaľvani||element|ti (-in, -tie) fn galván-

elem 
gangsteri (-n, -e) fn gengszter, bandita, 

útonálló 
gaselli (-n, -e) fn gazella [Gazella dor-

cas] 
gastriit|ti (-in, -tie) fn gyomorrontás, 

gyomorhurut 
geeni (-n, -e) fn gén 
geminat|ta (-an, -tua) fn kettőzött más-

salhangzó, gemináta 
gemoglobiini (-n, -e) fn hemoglobin 
generattori (-n, -e) fn generátor, áram-

fejlesztő 
genetiik|ka (-an, -ua) fn örökléstan, ge-

netika 
genetiivi (-n, -e) fn genitívusz, birto-

kos eset 
genetik|ka (-an, -ua) fn örökléstan, ge-

netika 
geografij|a (-an, -ua) fn földrajz, geo-

gráfia 
geografi|ni (-sen, -sta) mn földrajzi, 

geográfiai 
geologi (-n, -e) fn geológus  
geologi|tieto (-on, -uo) fn geológia, föld-

tan, földtudomány 
geometrij|a (-an, -ua) fn geometria, 

mértan 
geometri|ni (-sen, -sta) mn geometri-

ai, mértani 
Germanij|a (-an, -ua) fn 1. Németor-

szág; 2. Germánia 
germanijan mn rtlan 1. németorszá-

gi; 2. germániai 

germani|ni (-sen, -sta) mn 1. német-
országi, német; 2. germán; ~set kie-
let a germán nyelvek 

gibridi (-n, -e) fn/mn hibrid 
gimnasij|a (-an, -ua) fn gimnázium; 

opaštuo ~ašša gimnáziumban ta-
nulni 

gimnasijan mn rtlan gimnáziumi 
gimni (-n, -e) fn himnusz 
gipnosi  (-n, -e) fn hipnózis 
globali|ni (-sen, -sta) mn globális; ~ni 

katastrofi globális katasztrófa 
gobeleni (-n, -e) fn gobelin 
grafik|ka (-an, -ua) fn grafika 
grafik|kо (-on, -uo) fn grafikus [mű-

vész] 
grafilli|ni (-sen, -sta) mn 1. grafikai; 

2. grafikus 
gram|ma (-an, -mua) fn gramm 
granat|ti (-in, -tie) fn gránátalma [gyü-

mölcs] 
granatti||puu (-n, -ta) fn gránátalma-

fa [Punics granatum] 
graniit|ti (-in, -tie) fn/mn gránit 
graniitti||aluš|ta (-šan, -tua) fn gránit-

talapzat 
graniitti|muru (-n, -o) fn gránitmur-

va 
graniitti||möhkäl|e (-ien, -etta) fn grá-

nittömb 
grant|ti (-in, -tie) fn támogatás, ösz-

töndíj 
gregoriani|ni (-sen, -sta) mn gregori-

án 
greip|pi (-in, -pie) fn grépfrút [Citrus 

aurantium] 
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Grenlanni (-n, -e) fn Grönland 
grenlannin mn rtlan grönlandi 
grenlannin||hyleh (-en, -tä) fn grönlandi 

fóka [Pagophilus groenlandicus] 
Gruusija (-an, -ua) fn Grúzia, Geor-

gia 
gruusijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn grúz, 

grúziai, georgiai 
gruusijan mn rtlan grúz, grúziai, geor-

giai 

guašši (-n, -e) fn gvas [festészeti tech-
nika] 

gubernattori (-n, -e) fn kormányzó 
gubernattorin mn rtlan kormányzói 
gubernij|a (-an, -ua) fn kormányzó-

ság; pohjois~at északi kormányzó-
ságok 

gubernijan mn rtlan kormányzósági; 
~ kaupunki kormányzósági székhely-
város 
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H 
 
hačat|tua (-an, -tau) verb 1. csörög 

[szarka]; harakka ~tau csörög a 
szarka; 2. cseveg, locsog, fecseg  

hačatu|š (-kšen, -šta) fn 1. csör(ö)gés 
[szarka]; 2. csevegés, locsogás, fe-
csegés 

hahat|tua (-an, -tau) verb kacag, ha-
hotázik  

hahatu|š (-kšen, -šta) fn kacagás, ka-
caj, hahota, hahotázás 

haihat|tua (-an, -tau) verb futkos, fut-
kározik, szaladgál, ide-odajárkál  

haih|tuo (-un, -tuu) verb elpárolog, el-
oszlik, elillan, eltűnik; hajuvesi ko-
konah ~tuu teljesen elpárolog a köl-
nivíz 

haihtuvu|š (-on, -tta) fn illékonyság 
haikail|la (-en, -ou) verb tétovázik, ha-

bozik, bizonytalankodik  
haikar|a1 (-an, -uа) fn ész, értelem, in-

tellektus 
haikar|a2 (-аn, -uа) fn gólya [Cico-

nia]; katto~a fehér gólya; mušta~a 
fekete gólya; ~alla on pität šiivet a 
gólyának hosszú szárnyai vannak 

haik|ko (-on, -kuo) fn ásítás, ásítozás 
haikot|ella (-telen, -telou) verb ásít, ásí-

tozik 
haikotu|š (-kšen, -šta) fn ásítás, ásíto-

zás 
haikotut|tua (-an, -tau) verb ásíthat-

nékja van / támad 
haikotteliu|tuo (-vun, -tuu) verb ásít, 

ásítozik 
hail|ata (-uan, -uau) verb lődörög, lé-

zeng, őgyeleg, fel-alálötyög 

haim|a (-an, -ua) fn mirigy 
hairah|tua (-an, -tau) verb 1. lecsúszik, 

kicsúszik, félrecsúszik; 2. eltéved 
hairah|tuo (-un, -tuu) verb téved, té-

vedésben van 
hairahu|š (-on, -tta) fn tévedés 
hairiv|o (-on, -uo) fn tévelygés 
hairivošša hsz tévedésből, tévesen 
haissat|tua (-an, -tau) verb illatoztat 
hais|sella (-telen, -telou) verb 1. sza-

gol, szagolgat, megszagol; 2. szima-
tol 

haistelomi|ni (-sen, -sta) fn szimatolás, 
szaglászás 

haistelu||ky|ky (-vyn, -kyö´fn szagló-
érzék, szaglás 

hais|tua (-sun, -tuu) verb 1. szagol, 
megszagol; 2. szimatol 

haisu (-n, -o) fn 1. szag, illat; 2. bűz, 
büdös 

haisu||hein|ä (-än, -yä) fn cinna [Cin-
na latifolia] 

haisuj|a (-an, -ua) mn 1. illatozó, sza-
gos; 2. bűzlő, büdös 

haisuja||päivän||kakkar|a (-an, -ua) fn 
sugártalan székfű [Matricaria dis-
coidea] 

haisuja||šien|i (-en, -tä) fn büdös ga-
lambgomba [Russula foetens] 

haisu||niä|tä (-jän, -tyä) fn bűzösborz 
[Mephitis mephitis] 

hais|uo (-un, -uu) verb 1. illatozik, sza-
got áraszt, szaglik; 2. bűzlik 

haisu||ve|si (-jen, -ttä) fn kölni, köl-
nivíz 

haitari (-n, -e) fn harmonika 
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haitarin||šoittaj|a (-an, -uа) fn har-
monikás 

hait|ata (-tuan, -tuau) verb akadályoz, 
megakadályoz, gátol, meggátol  

hait|ta (-an, -tua) fn akadály, gát 
hait|tua (-an, -tau) verb zavar, meg-

zavar, akadályoz; še ~tau milma ez 
zavar engem 

haituk|ka (-an, -kua) mn hitvány mi-
nőségű, elég rossz 

haitukoi|ja (-čen, -ččou) verb kószál, 
kóborol, barangol, tekereg 

haiver|o (-on, -uo) fn köd 
hajah|tua (-an, -tau) verb 1. illato-

zik, szaglik, szagot áraszt; 2. bűzlik 
hajallah hsz rendetlenül, szétszórva 
hajalleh hsz rendetlenül, szétszórva 
haja||mieli|ni (-sen, -stä) mn feledé-

keny, szórakozott 
haja||mielisešti hsz figyelmetlenül, szó-

rakozottan 
haianai|ni (-sen, -sta) mn 1. rendet-

len, szétszórt; 2. elszigetelt, elválasz-
tott 

hajanaisu|š (-kšen, -šta) fn rendetlen-
ség 

hajannu|š (-kšen, -šta) fn széttagolt-
ság, szétosztottság 

hajau|tuo (-vun, -tuu) verb szétszó-
ródik, eloszlik, szétoszlik, feloszlik, 
megoszlik 

haj|ota (-uon, -uou) verb 1. szétoszlik, 
eloszlik, feloszlik; pilvet ~ottih a fel-
hők szétoszlottak; 2. szétesik, szét-
töredezik 

hajotan|ta (-nan, -tua) fn feloszlatás, 
szétoszlatás 

hajottaj|a (-an, -ua) mn szétszóró, szó-
ró; ~a linssi szórólencse 

hajottami|ni (-sen, -sta) fn szétszere-
lés, szétszedés 

hajot|tua (-an, -tau) verb lebont; ~tua 
parakit a barakkokat lebontani 

hajotu|š (-kšen, -šta) fn szétszórás, 
szórás 

haju1 (-n, -о) fn illat, szag, bűz; paha 
~ rossz szag 

haju2 (-n, -о) fn 1. ész, értelem, intel-
lektus; 2. emlékezet 

haju||apila|š (-han, -šta) fn fonákhere 
[Trifolium resupinatum] 

haju||hein|ä (-än, -yä) fn cinna [Cin-
na latifolia] 

haju||herm|o (-on, -uo) fn szaglóideg 
haju||herneh (-en, -tä) fn szagosbük-

köny [Lathyrus odoratus] 
hajuk|aš1 (-kahan, -ašta) mn illatos, 

szagos, jószagú; ~kahat kukat illa-
tos virágok 

hajuk|aš2 (-kahan, -ašta) mn eszes, ér-
telmes, okos 

haju||muil|a (-an, -ua) fn illatos szap-
pan, pipereszappan 

hajuomi|ni (-sen, -sta) fn összeomlás, 
széthullás, szétszóródás 

hajut|oin (-toman, -ointa) mn buta, os-
toba, együgyű, hülye 

haju||vej|et (-ien, -ie) fn plur illatszer 
haju||ve|si (-jen, -ttä) fn kölni, kölni-

víz 
haju||vesi||pullo|ni (-sen, -ista) fn köl-

nisüveg(cse) 
haju||vesi||teh|aš (-tahan, -ašta) fn il-

latszergyár 
haka (huan, hakua) fn kampó  
haka|ni (-sen, -ista) fn ruhakapocs 
haka||niekl|a (-an, -ua) fn kampós-

szög 
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haka||ris|ti (-sin, -tie) fn horogkereszt 
haka||šulu|t (-jen, -ja) fn plur szögle-

tes zárójel 
hak|ata (-uan, -uau) verb 1. lyukat üt 

bele; 2. fát kivág / kidönt 
hakau|tuo (-vun, -tuu) verb átitatódik, 

átnedvesedik, átázik 
hakkau|š (-on, -tta) fn erdőirtás [terü-

let] 
hakkuamat|oin (-toman, -ointa) mn 

faragatlan, gyalulatlan, csiszolatlan 
hakkuami|ni (-sen, -sta) fn fakivágás 
hakkuan|ta (-nan, -tua) fn fakitermelés 
hakkuri (-n, -e) fn bárd, hentesbárd, 

mészárosbárd 
hak|kuu (-uun, -kuuo) fn erdőirtás, fa-

döntés 
hakkuu||jätt|iet (-eijen, -eitä) fn plur 

favágási hulladék 
hakkuu||miär|ä (-än, -yä) fn évi vá-

gásterület 
hakkuu||pal|a (-an, -ua) fn erdőparcel-

la, erdőrész, erdőterület 
hakkuu||palš|ta (-šan, -tua) fn vágás-

terület, vágáspászta 
hakn|ie (-en, -ou) verb fal, habzsol, 

gyorsan eszik 
ha|ko (-von, -kuo) fn 1. rőzse; 2. tűle-

velű ág; 3. ajtófélfa 
hako||ikkun|a (-an, -ua) fn ablaktok, 

keretes ablak 
hakojik|ko (-on, -kuo) fn rőzse, hul-

lott ág 
hako||korv|o (-on, -uo) fn fadézsa 
hakou|tuo (-vun, -tuu) verb átitatódik, 

átnedvesedik, átázik 
hal|ata (-kuan, -kuau) verb vág, kivág, 

hasít, széthasít, aprít, felaprít; ~ata 
halkuo tűzifát aprítani 

halat|oin (-toman, -ointa) mn vágat-
lan, hasítatlan, aprítatlan 

hal|eta (-kien, -kieu) verb 1. szétpat-
tan; 2. hasadozik, széthasad, repe-
dezik, megreped  

halie (-n, -ta) mn 1. kedves, drága, sze-
retett; 2. tiszta, világos 

halier|a (-an, -ua) fn kolera 
halkeiľ|ľa (-en, -ou) verb repedezik, 

megrepedezik, hasadozik, széthasa-
dozik 

halkemu|š (-kšen, -šta) fn hasadás, 
szakadás 

halki hsz 1. ketté, kettőbe; lyyvvä ~ 
kettéhasítani; 2. keresztül, át 

halkiem|a (-an, -ua) fn vágás, bevá-
gás, megvágás, vágottt seb 

halkienai|ni (-sen, -sta) mn kettéha-
sított; ~ni halko kettéhasított faha-
sáb 

halkien|ta (-nan, -tua) fn szakadás, 
megszakadás, hasadás, meghasa-
dás, repedés, megrepedés ◊ šyväi-
men ~ta a szív megszakadása 

halkientahi|ni (-sen, -sta) fn vágás, be-
vágás, megvágás, vágottt seb 

halki||huul|i (-en, -ta) fn nyúlszáj 
hal|ko (-on, -kuo) fn hasábfa, kandal-

lófa, fahasáb 
halko||jak|ku (-un, -kuo) fn fűrészbak 
halko||liiteri (-n, -e) fn fásszín, fásfé-

szer, fáskamra 
halko||meč|čä (-än, -čyä) fn tűzifának 

való erdő 
halko||pin|o (-on, -uo) fn farakás, sa-

rangolt tűzifa 
halko||puk|ki (-in, -kie) fn fűrészbak; 

šahata ~killa fűrészbakon (fel)fűré-
szelni 
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halko||šah|a (-an, -ua) fn fafűrész 
halko||tak|ka (-an, -kua) fn fanyaláb 
halko||var|at (-ojen, -oja) fn plur tű-

zifakészlet, téli tűzifatartalék 
halko||yš|kä (-än, -kyä) fn fanyaláb 
halkuami|ni (-sen, -sta) fn vágás, hasí-

tás, aprítás 
halku|o (-n, -u) verb hasítgat, aprítgat, 

vagdos 
hall|a (-an, -ua) fn talajmenti fagy  
haľľak|ka (-an, -kua) fn posztó 
hallalla||pilat|tu (-un, -tuo) mn fagy-

kárt szenvedett 
hall|ata (-uan, -uau) verb 1. megbé-

nít, megdermeszt; 2. lehangol, rossz-
kedvre hangol 

halla||vu|osi (-uvven, -otta) fn a fagy 
miatt rossz termést hozó év  

halleh|tie (-in, -tiu) verb remél, óhajt, 
kíván, vágyik 

hallei (-n, -ta) fn hering [Clupea ha-
rengus] 

halliččij|a (-an, -ua) fn/mn kormány-
zó, vezető 

halličen|ta (-nan, -tua) fn kormány-
zás, vezetés 

halliččomi|ni (-sen, -sta) fn kormány-
zás, vezetés 

halliču|š (-kšen, -šta) fn kormány, kor-
mányzat 

halličuš||palkin|to (-non, -tuo) fn kor-
mánykitüntetés 

hallinnolli|ni (-sen, -sta) mn igazga-
tási, közigazgatási, adminisztratív 

hallinnollis||alovehelli|ni (-sen, -sta) 
mn területi igazgatási / közigazga-
tási 

hallin|ta (-nan, -tua) fn uralom, hata-
lom, uralkodás 

hallin|to (-non, -tuo) fn igazgatás, köz-
igazgatás, adminisztráció 

hallinto||aloveh (-en, -ta) fn közigaz-
gatási terület / térség / régió 

hallinto||mie|š (-hen, -štä) fn köztiszt-
viselő, közalkalmazott 

hallinto||oikeu|š (-on, -tta) fn közigaz-
gatási jog 

hallinto||piiri|t (-en, -ja) fn plur kor-
mánykörök, hatalmi körök 

halli|ta (-čеn, -ččоu) verb 1. vezet, irá-
nyít, kormányoz; 2. uralkodik 

hallitu|š (-kšen, -šta) fn kormány [ha-
talmi ág] 

hallituš||mu|oto (-uvvon, -otuo) fn kor-
mányzati forma 

hallituš||ohjakš|et (-ien, -ie) fn plur 1. 
kormányzás; 2. uralkodás 

halon||pilkkoj|a (-an, -ua) fn favágó 
halon|ta (-nan, -tua) fn favágás 
halo|t (-jen, -ja) fn plur tűzifa 
halo|ta (-nen, -nou) verb vág, kivág, 

dönt, kidönt 
hal|pa (-van, -риа) mn olcsó; ~pa hin-

ta olcsó ár 
halpa||hinta|ni (-sen, -ista) mn olcsó, 

olcsó árú 
halteu|tuo (-vun, -tuu) verb transzba 

esik, önkívületbe esik 
haltie (-n, -ta) fn szellem [jelenség] 
haltietar (-en, -ta) fn tündér 
halu (-n, -о) fn vágy, kívánság, óhaj 
haluk|aš (-kahan, -ašta) fn kedvelő, 

rajongó, fan 
halu|ta (-on, -ou) verb kíván, óhajt 
haluttomašti hsz egykedvűen, kedvet-

lenül 
halv|a (-an, -ua) fn halva [keleti édes-

ség] 
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halvahu|š (-on, -tta) fn bénulás, para-
lízis, szélhűdés 

halvahuš||til|a (-an, -ua) fn bénult ál-
lapot 

halvahut|tua (-an, -tau) verb megbé-
nít, megmerevít, megdermeszt 

halvalla hsz olcsón; myyvvä ~ olcsón 
árulni / árusítani / eladni 

halv|ata (-uan, -uau) verb megbénít, 
megmerevít, megdermeszt 

halvautunu|t (-on, -tta) fn/mn szélhű-
dött, szélhűdéses 

halvau|tuo (-vun, -tuu) verb megbé-
nul, megmerevedik, megdermed 

halvekši|e (-n, -u) verb 1. kinevet; 2. 
lenéz, lebecsül, alábecsül, megvet, 
lekezel 

halvekšien hsz lenézően, megvetően, 
lekezelően 

halvekšimi|ni (-sen, -sta) fn lenézés, le-
becsülés, megvetés, lekezelés 

halvekšin|ta (-nan, -tua) fn lenézés, le-
becsülés, megvetés, lekezelés 

halvekšittav|a (-an, -ua) mn nevetsé-
ges 

halvekšivašti hsz lenézően, megvető-
en, lekezelően 

halvem|pi (-man, -pua) mn kf olcsóbb; 
~pi hinta olcsóbb ár 

halven|tua (-nan, -tau) verb árat csök-
kent / mérsékel / leszállít 

halve|ta (-nen, -nou) verb olcsóbbodik, 
olcsóbb lesz 

hamar|a (-an, -uа) fn fejszefok, szer-
szám foka, fegyver foka 

hamaroi|ja (-čen, -ččou) verb leöl, le-
vág [állatot] 

hameh (-en, -ta) fn szoknya; kaitani 
~ szűk szoknya; levie ~ bő szoknya; 

lyhyt ~ rövid szoknya; pitkä ~ hosszú 
szoknya 

hamin|a (-an, -ua) fn zúgás, zaj, zö-
rej, ricsaj, robaj 

ham|maš (-pahan, -mašta) fn 1. fog 
[rágószerv] ◊ hivuo ~mašta nehez-
tel vkire; panna ~pahat nuaklah 
koplalni; 2. fog, fogazat; šahan ~maš 
fűrészfog; 3. toll [fémrész]; avuamen 
~maš kulcstoll 

hammaš||ajo|š (-kšen, -šta) fn fogíny-
duzzanat 

hammaš||harj|a (-an, -uа) fn fogkefe 
hammaš||herm|o (-on, -uo) fn fogideg 
hammaš||kal|a (-an, -uа) fn pásztás 

farkashal [Anarhichas lupus] 
hammaš||ki|pu (-vun, -puo) fn fogfá-

jás 
hammaš||liäke||ti|eto (-ijon, -etuo) fn 

sztomatológia, szájsebészet, fogászat 
hammaš||liäke||tiijolli|ni (-sen, -sta) mn 

sztomatológiai, szájsebészeti, fogá-
szati 

hammaš||liäkintä||huoneh (-en, -ta) fn 
fogorvosi rendelő 

hammaš||liäkäri (-n, -е) fn fogorvos 
hammaš||liäkärin mn rtlan fogorvosi 
hammaš||paik|ka (-an, -kuа) fn fogtö-

més, fogplomba 
hammaš||pal|a (-an, -uа) fn fograva-

ló, falat, (kenyér)katona 
hammaš||por|a (-an, -uа) fn fogorvosi 

fúró, fogfúró 
hammaš||proteesi (-n, -e) fn műfog-

sor, fogprotézis, protézis 
hammaš||pyör|ä (-än, -yä) fn fogas-

kerék 
hammaš||reun|a (-an, -uа) fn csipké-

zett szegély / széle vminek 
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hammaš||tik|ku (-un, -kuo) fn fogvá-
jó, fogpiszkáló 

hammaš||tahn|a (-an, -uа) fn fogkrém, 
fogpaszta 

hammaš||teknik|ko (-on, -kuo) fn fog-
technikus 

hammaš|tua (-šan, -tau) verb 1. fo-
gaz, kicsipkéz, recéz; 2. kicsorbít; 
~tua čirppi kicsorbítani a sarlót 

hammaš||tumi|ni (-sen, -sta) fn foga-
zott horog 

hammaš||vaih|e (-ien, -etta) fn fogaske-
rékáttétel 

hammaš||väli (-n, -e) fn fogköz, fog-
hézag 

hampahit|oin (-toman, -ointa) mn fo-
gatlan 

hamp|pu (-un, -puo) fn kender [Can-
nabis], kenderrost 

hamppu|ni (-sen, -ista) mn kenderből 
való, kender-; ~ni pakšu kenderkö-
tél 

hampurilai|ni (-sen, -sta) fn hambur-
ger 

hamsteri (-n, -e) fn hörcsög [Crice-
tus] 

hanhen||lih|a (-an, -ua) fn libahús 
hanh|i (-en, -ie) fn liba, lúd [Anser] 
hanhi||karj|a (-an, -ua) fn (vad)lúdcsa-

pat 
hanhik|ki (-in, -kie) fn pimpó [Poten-

tilla] 
hanhi||parv|i (-en, -ie) fn 1. (vad)lúdcsa-

pat; 2. libasor 
hank|a (-an, -ua) fn evezővilla 
hanka||jäkäl|ä (-än, -yä) fn evernia  

(-gomba) [Evernia] 
hank|ata (-uan, -uau) verb dörzsöl, be-

dörzsöl 

hankau|š (-on, -tta) fn viszály, viszály-
kodás, egyenetlenség 

hankau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. dörgö-
lődik; 2. letörlődik, lekopik 

hanka||vič|čа (-аn, -čuа) fn evezővilla-
pánt 

hankeut|tua (-an, -tau) verb fehérít, 
kifehérít [textilt] 

hank|i (-en, -ie) fn jégkéreg; kova ~i 
kemény jégkéreg 

hankin|ta (-nan, -tua) fn 1. beszerzés; 
2. begyűjtés 

hankinta||ašem|a (-an, -ua) fn begyűj-
tőpont 

hankinta||hin|ta (-nan, -tua) fn beszer-
zési ár 

hank|kie (-in, -kiu) verb 1. szerez, be-
szerez, megszerez; 2. begyűjt 

hankkij|a (-an, -ua) fn 1. beszerző; 2. 
begyűjtő 

hankkimi|ni (-sen, -sta) fn szerzés, be-
szerzés, megszerzés 

hankkuami|ni (-sen, -sta) fn 1. dör-
zsölés; 2. súrlódás 

hank|o (-on, -uo) fn vasvilla, villa, szé-
nás villa 

hankuami|ni (-sen, -sta) fn csoszogás, 
slattyogás 

hankur|a (-an, -ua) vadászlándzsa 
hanti (-n, -e) fn/mn hanti, osztják 
hantien mn rtlan hanti, osztják 
hantin mn rtlan hanti, osztják; ~ kieli 

hanti / osztják nyelv 
hap|an (-pamen, -anta) mn savanyí-

tott, savanyú 
hapanneh (-en, ta) fn rothadék, kor-

hadék 
hapannu|t1 (-on, -tta) fn rothadék, kor-

hadék 



hapannut 69 harjakatto
 

hapannu|t2 (-on, -tta) mn 1. rothadt, 
megrothadt, poshadt, megposhadt, 
korhadt, elkorhadt, megromlott; 2. 
megsavanyodott; 3. szúvas, megszú-
vasodott; ~t hammaš szúvas fog 

hapan||taikin|a (-an, -ua) fn ková-
szos tészta 

hapantumi|ni (-sen, -sta) fn 1. sava-
nyítás, erjesztés; 2. kovászolás 

haparoi|ja (-čen, -ččou) verb tapo-
gatva keres, kotorászik vmi után 

hap|ata (-panen, -panou) verb 1. rot-
had, megrothad, poshad, megpos-
had, korhad, elkorhad, megromlik; 
2. oszlik, enyészik; 3. megsavanyo-
dik  

hapat|tua (-an, -tau) verb 1. savanyít, 
erjeszt; 2. kovászol; 3. rohaszt, el-
rohaszt 

hapatu|š (-kšen, -šta) fn 1. savanyítás, 
erjesztés; 2. kovászolás  

hapl|a (-an, -ua) fn száraz, szeles idő 
hapot|oin (-toman, -ointa) mn savmen-

tes, sav nélküli 
happanomi|ni (-sen, -sta) fn rothadás, 

poshadás, korhadás 
happi||laiteh (-tehen, -ehta) fn búvár-

felszerelés, búvárkészülék 
happi||maski (-n, -e) fn oxigénmaszk 
haprak|ka (-an, -kua) mn törékeny, 

gyenge 
hapra|š (-han, -šta) mn törékeny, gyen-

ge 
hapraš|tuo (-šun, -tuu) verb 1. meg-

gyengül, elgyengül; 2. elkopik 
hapris|tuo (-sun, -tuu) verb elromlik, 

elkopik 
hapur|a (-an, -ua) mn 1. eleven, friss; 

2. egészséges, ép; 3. munkaképes 

hapuroi|ja (-čen, -ččou) verb keres, ki-
keres, megkeres 

har|a (-an, -ua) fn faborona 
harakan||kello (-on, -uo) fn harangvi-

rág [Campanula] 
harakan||varpah|at (-ojen, -oja) fn 

plur halszálkaminta 
harak|ka (-an, -kua) fn szarka [Pica 

pica] ◊ ~ hännälläh toi az égből 
pottyant le (tkp. farkán hozta a szar-
ka) 

har|ata (-uan, -uau) verb boronál, el-
boronál  

harav|a (-an, -ua) fn gereblye  
haravoi|ja (-čen, -ččou) verb össze-

gereblyéz, gereblyéz; ~ja heinät la-
pohih összegereblyézni bálába a szé-
nát 

harč|ču (-un, -čua) fn étel, étek, enni-
való 

harčču||veneh (-en, -tä) fn tutaj 
harhail|la (-en, -ou) verb bolyong, kó-

borol, barangol, tévelyeg 
harhallah hsz ágaskodva 
harhat|tua (-an, -tau) verb száguld, ro-

bog  
harie (-n, -ta) mn ritka, gyér 
harj|a (-an, -ua) fn 1. csúcs, orom; ka-

ton ~a a ház orma; vuoren ~a a 
hegy csúcsa; 2. sörény, taraj, taréj; 
heposen ~a lósörény; kukon ~a ka-
kastaréj; uallon ~a hullámtaraj; 3. 
kefe 

harja||hir|ši (-ren, -ttä) fn fedélorom, 
tetőgerinc 

harjak|aš (-kahan, -ašta) mn sörényes, 
tarajos; ~aš heponi sörényes ló 

harja||kat|to (-on, -tuo) fn kéthajlásos 
fedél(szék) 
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harja|ni (-sen, -ista) mn sörényes, ta-
rajos 

harja|š (-kšen, -šta) fn serte, sörte  
harj|ata (-uan, -uau) verb kefél, ki-

kefél, lekefél; ~ata heposella harja 
a lósörényt kikefélni 

harjau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. jártas-
ságot szerez; 2. alkalmazkodik, hoz-
zászokik, megedződik 

harjot|ella (-telen, -telou) verb beta-
nít 

harjottelij|a (-an, -ua) fn próbaidős, 
gyakorlatos 

harjotelm|a (-an, -ua) fn 1. gyakor-
lat, etüd [zenei]; 2. gyakorlás, váz-
lat [képzőművészeti] 

harjottelu (-n, -o) fn gyakorlás, edzés, 
tréning, betanítás 

harjottelu||uinta||er|ä (-än, -yä) fn edző-
futam 

harjotu|š (-kšen, -šta) fn gyakorlás, gya-
korlat, edzés, tréning 

harjotuš||kent|tä (-än, -tyä) fn 1. gya-
korlótér; 2. edzőpálya 

harjotuš||kirj|a (-an, -ua) fn feladat-
gyűjtemény, példatár; matematikan 
~a matematikai példatár / feladat-
gyűjtemény 

harjotuš||leiri (-n, -e) fn 1. (had)gya-
korlat; 2. edzés, tréning 

harju (-n, -o) fn hegygerinc, hegyhát 
harju|š (-kšen, -šta) fn pénzes pér [Thy-

mallus vulgaris] 
hark|ki (-in, -kie) fn gereben 
harmau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. őszül, 

megőszül; hiän aivoin alko ~tuo (ő) 
korán elkezdett őszülni; 2. szürkül, 
elszürkül  

harmavu|š (-on, -tta) fn ősz haj  

harm|i (-en, -ie) fn bosszúság; mikä 
~i! micsoda bosszúság!  

harmit|tua (-tau) verb lehangolódik, 
elkedvetlenedik, bosszankodik 

harmonik|ka (-an, -kua) fn harmonika 
harmonikan||šoittaj|a (-an, -ua) fn har-

monikás 
harmua (-n, -ta) mn 1. ősz; 2. szürke; 

~ taivaš szürke felhő 
harmua||haikar|a (-an, -uа) fn szür-

kegém [Ardea cinerea] 
harmua||homeh (-en, -ta) fn (szürke) 

penész 
harmua||kontie (-n, -ta) fn szürkemed-

ve, grizzly [Ursus arctos horribilis] 
harmua||kulm|a (-an, -uа) fn ősz ha-

lántékú 
harmua||kulma|ni (-sen, -ista) mn ősz 

halántékú 
harmua||kur|ki (-en, -kie) fn (szür-

ke) daru [Grus grus] 
harmua||lok|ka (-an, -kua) fn ezüst-

sirály [Larus argentatus] 
harmuan||šini|ni (-sen, -stä) mn szür-

késkék, kékesszürke 
harmua||par|ta (-ran, -tua) fn ősz sza-

kállú 
harmua||parta|ni (-sen, -ista) mn ősz 

szakállú 
harmua||piä (-n, -tä) fn ősz fejű 
harmua||päi|ni (-sen, -stä) mn ősz fejű 
harmua||rot|ta (-an, -tua) fn vándor-

patkány [Rattus norvegicus] 
harmua||šorš|a (-an, -uа) fn kerceré-

ce [Clangula clangula] 
harmua||tik|ka (-an, -kua) fn hamvas 

küllő, szürke küllő [Picus canus] 
harmua||tukka|ni (-sen, -ista) mn ősz 

hajú
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harpahu|š (-on, -tta) fn öltés 
harpaiľ|ľa (-en, -ou) verb lépked, lép-

del, lép 
harp|ata (-puan, -puau) verb lép, lé-

pést tesz 
harppahu|š (-on, -tta) fn szökellés, ug-

rabugrálás 
harppau|š (-on, -tta) fn lépés 
harp|pi (-in, -pie) fn körző 
harp|pie (-in, -piu) verb lépked, lép-

del, gyorsan lépdel, kilép, nagyokat 
lép 

harp|pu (-un, -puo) fn harmonika 
harpun||šoittaj|a (-an, -uа) fn harmo-

nikás 
harraššuš||valo||kuv|a (-an, -uа) fn mű-

kedvelő / amatőr fényképészet 
harraštaj|a (-an, -uа) fn műkedvelő, 

amatőr, vminek a kedvelője 
harraštaja||orkesteri (-n, -e) fn mű-

kedvelő / öntevékeny zenekar 
harši|e (-n, -u) verb fércel, ráfércel, rá-

tűz 
haršin|ta (-nan, -tua) fn fércelés 
harškie (-n, -ta) mn ritka, gyér; ~ kan-

kaš ritka szövésű szövet 
harteilla hsz vállra vetve, vállon 
harteu|tuo (-vun, -tuu) verb (vállban) 

kihúzza magát 
hartie (-n, -ta) fn váll 
harti|et (-jen, -je) fn plur lapocka 
hartiek|aš (-kahan, -ašta) mn vállas, 

szélesvállú 
hartie||paik|ka (-an, -kua) fn vállken-

dő, pelerin 
harv|a (-an, -ua) mn ritka, gyér; ~a 

meččä ritka / gyér erdő; ~a parta 
gyér szakáll; ~a verkko ritka háló 

harvah hsz ritkán, nagyritkán 

harvah||käyttö|ni (-sen, -istä) mn ritkán 
használt; ~ni šanat ritkán használt 
szavak 

harva||kopr|a (-an, -ua) fn/mn ügyet-
len, suta, félszeg 

harvakšeh hsz ritkán, nagyritkán 
harva||pakinai|ni (-sen, -sta) mn szűk-

szavú, kevésszavú, szófukar 
harvaseh hsz ritkán, nagyritkán 
harva||šana|ni (-sen, -ista) mn szűk-

szavú, kevésszavú, szófukar 
harv|at (-ojen, -oja) nm plur egye-

sek, néhányak 
harvennuš||hakkuu (-n, -o) fn ritkító 

favágás / irtás 
harven|tua (-nan, -tau) verb 1. ritkít, 

megritkít, gyérít, kigyérít; 2. csök-
kent, lecsökkent  

harven|tuo (-nun, -tuu) verb 1. ritkul, 
megritkul, gyérü, kigyérüll; 2. csök-
ken, lecsökken 

harve|ta (-nen, -nou) verb 1. ritkul, 
megritkul, gyérül, kigyérül; 2. csök-
ken, lecsökken  

harvinai|ni (-sen, -sta) mn ritka, rit-
kaságszámba menő; ~ni kirja rit-
kaságszámba menő könyv; ~ni ta-
pahuš ritka alkalom 

harvinaisu|š (-kšen, -šta) fn ritkaság; 
še ei ole ~š ez nem ritkaság 

harvoin hsz ritkán, nagyritkán 
harvu|š (-on, -tta) fn ritkaság, rari-

tás 
hasi|e (-n, -u) verb dicsekszik, kérke-

dik, felvág, henceg  
hašak|ka (-an, -kua) mn rothadt, pos-

hadt, korhadt 
haš|šata (-tuan, -tuau) verb kártol, ki-

fésül, szálakra bont 
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hatak|ka (-an, -kuа) fn bárányfelhő, 
kis felhő 

hatar|a (-an, -ua) mn elhasznált, silány, 
vacak  

hattar|a (-an, -uа) fn kapca 
hat|tu (-un, -tuo) fn kalap  
hauh|to (-on, -tuo) mn nyirkos, ned-

ves 
haukah|ella (-telen, -telou) verb 1. 

ugat, csahol; 2. szid, szidalmaz, 
becsmérel 

haukah|tua (-an, -tau) verb 1. ugat, 
csahol; 2. szid, szidalmaz, becsmé-
rel 

haukan mn rtlan gonosz, kíméletlen 
haukan||kačon|ta (-nan, -tua) fn go-

nosz tekintet, kíméletlen pillantás 
hauk|ata (-kuan, -kuau) verb 1. leha-

rap; 2. falatozik; 3. nyel, lenyel ◊ 
~ata ilmua nyelni egyet és... 

hau|ki (-ven, -kie) fn csuka [Esox lu-
cius] 

hauki||šukkulai|ni (-sen, -sta) fn kis 
csuka, apró csuka 

hauk|ka (-an, -kua) fn héja [Accipi-
ter]; ~ka liitelöy ilmašša a héja kö-
röz a levegőben; ~an pešä héjafé-
szek 

haukkau|š (-on, -tta) fn falat, harapás 
[mennyiség] 

hauk|kie (-in, -kiu) verb 1. harapdál; 
2. nyeldekel 

hauk|ku (-un, -kuo) fn ugatás, csaho-
lás 

haukkuami|ni (-sen, -sta) fn falatozás 
haukkuan|ta (-nan, -tua) fn falatozás 
haukkuj|a (-an, -ua) mn ugatós 
haukkuma||nim|i (-en, -ie) fn csúfnév, 

gúnynév, ragadványnév 

haukkumi|ni (-sen, -sta) fn ugatás, csa-
holás 

hauk|kuo (-un, -kuu) verb 1. ugat, csa-
hol; 2. megugat; 3. szid, szidalmaz, 
becsmérel 

haukkuu|tuo (-vun, -tuu) verb 1. ve-
szekszik, civakodik; 2. szid, szidal-
maz, becsmérel 

haukun|ta (-nan, -tua) fn ugatás, csa-
holás 

haukunta||nim|i (-en, -ie) fn csúfnév, 
gúnynév, ragadványnév 

haukut|tua (-an, -tau) verb ingerel, iz-
gat, hergel [kutyát] 

hauli (-n, -е) fn sörét 
haulik|ko (-on, -kuo) fn sörétes puska 
hauli|t (-en, -ja) fn plur sörét 
hauš|ka (-an, -kua) mn érdekes, nem 

mindennapi, vonzó 
hauš|kata (-uan, -uau) verb visszakéz-

ből megüt 
hau|ta (-van, -tua) fn 1. gödör, üreg, 

mélyedés; 2. sír, sírgödör 
hautajais|et (-ien, -ie) fn plur temetés  
hautajais||rahva|š (-han, -šta) fn gyász-

nép 
hauta||kaivokš|et (-ien, -ie) fn plur sír-

ásás 
hauta||kiv|i (-en, -ie) fn sírkő 
hauta||nuot|ta (-an, -tua) fn kerítőhá-

ló, húzóháló 
hauta||pa|čaš (-čahan, -ašta) fn sír-

emlék 
hauta||ris|ti (-sin, -tie) fn sírkereszt 
hautau|š (-on, -tta) fn eltemetés 
hautauš||kuv|a (-an, -ua) fn halotti le-

pel [Jézusé] 
hautauš||paik|ka (-an, -kua) fn sírhely, 

temetkezési hely 
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hautauš||rituali (-n, -e) fn temetési szer-
tartás 

hautau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. páro-
lódik, gőzölődik; 2. kikel [fióka] 

haut|e (-tie, -etta) fn borogatás, priz-
nic 

hautoj|a (-an, -ua) fn kotlós, költő ma-
dár 

hauto||mai|to (-jon, -tuo) fn forralt tej 
hautomi|ni (-sen, -sta) fn 1. párolás, 

gőzölés; 2. kotlás, költés, kiköltés; 
poikasien ~ni a fiókák kiköltése 

hautou|tuo (-vun, -tuu) verb 1. páro-
lódik, gőzölődik; 2. kikel [fióka] 

hautuami|ni (-sen, -sta) fn eltemetés 
hau|tua (-van, -tau) verb 1. párol, gőz-

zel készít, forral, olvaszt; 2. fiókát 
kikölt 

hau|tuo (-von, -tou) verb 1. párolódik, 
gőzölődik; 2. kikel [fióka] 

hauvak|aš (-kahan, -ašta) mn egyenet-
len, elegyengetetlen, gödrös, kátyús 

hauvalli|ni (-sen, -sta) fn (terménytá-
roló) verem  

hauvan||kajvaj|a (-an, -ua) fn sírásó 
hau|vata (-taan, -tuau) verb temet, el-

temet, elföldel 
hauveh||rehu (-n, -o) fn főtt abrak / ta-

karmány / eledel 
hauvel|la (-en, -ou) verb párol, gőzöl 
hauvon|ta (-nan, -tua) fn párolás, gő-

zölés 
hauvo|ta (-nen, -nou) verb felmeleg-

szik, felhevül, felfő 
hauvotet|tu (-un, -tuo) mn párolt, gő-

zölt, olvasztott 
hauvottami|ni (-sen, -sta) fn forralás 
hauvot|tu (-un, -tuo) mn párolt, gőzölt, 

forralt; ~tu nakris párolt répa 

hauvot|tua (-an, -tau) verb párol, pár-
latot készít 

hauvotu|š (-kšen, -šta) fn párolás, gő-
zölés, főzés 

hauvuan|ta (-nan, -tua) fn eltemetés, 
elföldelés 

havaččeu|tuo (-vun, -tuu) verb feléb-
red, feléled, felélénkül 

havekš|ie (-en, -ou) verb feltételez 
ha|ven (-penen, -venta) fn bajusz 
havon||ala|ni (-sen, -ista) fn vipera-

fajzat, álnok ember 
havu (-n, -о) fn 1. fenyőág; 2. tűlevél, 

fenyőtüske; ~n niekla tűlevél 
havu||hat|tu (-un, -tuo) fn/mn sükebó-

ka, figyelmetlen, szórakozott 
havuk|aš (-kahan, -ašta) mn tűlevelű, 

tűleveles 
havu||ko|ta (-van, -tua) fn fenyőkuny-

hó, fenyőágsátor 
havu||lin|tu (-nun, -tuo) fn fenyőerdő-

ben honos madár 
havu||meč|čä (-än, -čyä) fn tűlevelű 

erdő, fenyőerdő, fenyves 
havu||peipo|ni (-sen, -ista) fn kende-

rike [Carduelis cannabina] 
havu||piä (-n, -tä) fn fenyő(fa)csúcs 
havu||puu (-n, -ta) fn tűlevelű fa, fe-

nyőfa 
havu||puun||šyöj|ä (-än, -yä) fn betű-

zőszú [Ips typographus] 
havuź|a (-an, -ua) mn tűlevelű 
havu|ta (-on, -ou) verb fenyőággal dí-

szít 
hehku||lank|a (-an, -ua) fn izzószál 

[lámpáé] 
hehtari (-n, -e) fn hektár 
hehtari||viľľ|a (-an, -ua) fn hektáron-

kénti terméshozam / termésátlag 
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heijän nm rtlan plur övék, az ő …-juk, 
-jük; ~ kera (ő)velük; ~ keškeh (ő) 
köztük 

heijät nm rtlan plur őket; šota erotti 
~ a háború szétválasztotta őket 

heiken|tyä (-nän, -täy) verb gyengít, 
elgyengít, elerőtlenít, legyengít 

heike|tä (-jän, -jäy) verb elgyengül, el-
erőtlenedik, legyengül 

heik|ko (-on, -kuo) mn gyenge, erőtlen; 
~ko kritiikki gyenge kritika; tovis-
telu oli ~ko az érvelés gyenge volt 

heikko||hermo|ni (-sen, -ista) mn gyen-
ge idegzetű 

heikko||järki|ni (-sen, -stä) mn gyenge 
elméjű 

heikko||järkisy|š (-kšen, -štä) fn gyen-
geelméjűség 

heikko||kuulo|ni (-sen, -ista) mn na-
gyothalló, gyenge hallású 

heikko||luonto|ni (-sen, -ista) mn gyen-
ge jellemű, gyenge akaratú; ~ni ih-
mini gyenge jellemű / akaratú ember 

heikko||tahto|ni (-sen, -ista) mn aka-
ratgyenge, gyenge akaratú 

heikko||tahtosu|š (-kšen, -šta) fn aka-
ratgyengeség 

heikkou|š (-on, -tta) fn gyengeség, erőt-
lenség 

heikko||voima|ni (-sen, -ista) mn gyen-
ge, erőtlen, gyenge erejű 

heikko||voimasu|š (-kšen, -šta) fn gyen-
geség, erőtlenség, gyenge erejűség 

heikkovu|š (-on, -tta) fn testi gyenge-
ség, lelki erőtlenség 

heikko||väki|ni (-sen, -stä) mn gyen-
ge, erőtlen, gyenge erejű 

heikko||väkisy|š (-kšen, -štä) fn gyen-
geség, erőtlenség, gyenge erejűség 

heikošti hsz gyengén, erőtlenül 
heiko|ta (-nen, -nou) verb elgyengül, 

elerőtlenedik, legyengül; ~ta tauvin 
jälkeh betegség után legyengülni 

heikottami|ni (-sen, -sta) fn gyengü-
lés, legyengülés, erővesztés, elerőt-
lenedés 

heikot|tua (-an, -tau) verb legyengít, 
elerőtlenít 

heil|a (-an, -ua) mn kedves, szeretett, 
kedvelt 

heilah|tua (-an, -tau) verb leng, inog, 
himbálózik 

heilah|tuo (-un, -tuu) verb megrezdül, 
megrezzen, megmozdul, megmoccan 

heilahu|š (-on, -tta) fn lendítés, len-
dület 

heilahuš||lu|ku (-vun, -kuo) fn lengés-
szám 

heilahut|ella (-telen, -telou) verb len-
get, integet 

heilahut|tua (-an, -tau) verb int, len-
dít, legyint 

heilak|ka (-an, -kua) mn ingatag 
heiluj|a (-an, -ua) mn ingó, ingadozó, 

ingatag 
heilu|o (-n, -u) verb 1. himbálózik, ing, 

leng, hintázik; 2. őgyeleg, lézeng, lő-
dörög, lebzsel 

heiluri (-n, -e) fn inga 
heiluri||kello (-on, -uo) fn ingaóra 
heilut|ella (-telen, -telou) verb legyez, 

csóvál 
heiluttelu (-n, -o) fn legyezés, csóválás 
heilut|tua (-an, -tau) verb lenget, him-

bál, lóbál, ingat 
heilä nm rtlan plur nekik, náluk; ~ 

on kakšikertani puupirtti nekik két-
szintes faházuk van 
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heim|o (-on, -uo) fn 1. rokonság, atya-
fiság; 2. törzs, nemzetség 

heimo||kanš|a (-an, -ua) fn törzsbeli, 
nemzetségbeli 

heimo||kun|ta (-nan, -tua) fn rokonság, 
atyafiság, családi kör 

heimolai|ni (-sen, -sta) fn rokon, atyafi 
heimolaisu|š (-kšen, -šta) fn rokonság, 

atyafiság 
heimon mn rtlan törzsi, nemzetségi 
heimo||piällik|kö (-ön, -yö) fn törzs-

főnök, nemzetségfő 
heimo||šo|ta (-van, -tua) fn törzsi há-

ború 
heimoš|tua (-šan, -tau) verb rokonság-

ba kerül 
heimoveh (-en, -ta) fn nemzedék 
heimo||vih|a (-an, -ua) fn törzsi vi-

szály, törzsi ellenségeskedés 
heimovu|š (-on, -tta) fn rokonság, atya-

fiság 
heimuaľ|ľa (-en, -ľou) verb 1. rokon-

ságba kerül; 2. kacérkodik, kokettál 
heinik|kö (-ön, -kyö) fn tisztás, rét, me-

ző 
heinit|työ (-yn, -tyy) verb befüvesedik, 

benövi a fű, belepi a fű 
heiniy|työ (-n, -tyy) verb befüvesedik, 

benövi a fű, belepi a fű 
hein|ä (-än, -yä) fn 1. fű; 2. széna 
heinä||aika (||-ajan, ||-aikua) fn széna-

kaszálás ideje 
heinä||čak|ka (-an, -kua) fn  
heinä||čirk|ka (-an, -kua) fn sáska [Ac-

ridoidea] 
heinä||hank|o (-on, -uo) fn szénásvil-

la, szénavilla 
heinä||häk|ki (-in, -kie) fn petrencés-

rúd 

heinä||karh|e (-ien, -etta) fn szénabá-
la 

heinä||kui|ni (-sen, -sta) mn júliusi 
heinä||kul|o (-on, -uo) fn tavalyi kiszá-

radt fű 
heinä||kuorm|a (-an, -ua) fn szénás-

szekér 
heinä||kuu (-n, -ta) fn július 
heinä||kuun mn rtlan júliusi 
heinäk|äš (-kähän, -äštä) mn füves, gye-

pes; ~äš ranta füves part 
heinä||la|to (-von, -tuo) fn szénapajta, 

szénapadlás 
heinä|mie|š (-hen, -štä) fn arató, ka-

szás 
heinä||mua (-n, -ta) fn rét, mező, ka-

száló 
heinä|ni (-sen, -istä) fn fűszál, füvecske 
heinän||niit|to (-on, -tuo) fn szénaka-

szálás 
heinän||niitto||aika (||-ajan, ||-aikua) 

fn szénakaszálás ideje 
heinän||niittämi|ni (-sen, -stä) fn szé-

nakaszálás 
heinän||niitän|tä (-nän, -tyä) fn szé-

nakaszálás 
heinä||nurm|i (-en, -ie) fn kaszáló, ka-

szálórét 
heinä||perin|ä (-än, -yä) fn szalmapár-

na, szalmával töltött párna 
heinä||ru|ko (-von, -kuo) fn szénabog-

lya 
heinä||skokun|a (-an, -ua) fn gyepi bé-

ka [Rana temporaria] 
heinä||suapr|a (-an, -ua) fn szénabog-

lya, szénakazal, petrence, asztag 
heinäs|ä (-än, -yä) mn füves, gyepes  
heinä||tak|ka (-an, -kua) fn szénakö-

teg, szénanyaláb 
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heinä||tavi (-n, -e) böjtiréce [Anas quer-
quedula] 

heinä||tähtim|ö (-ön, -yö) fn csillaghúr 
[Stellaria graminea] 

heinöveh (-en, -ta) fn aratócsapat 
heit|ellä (-telen, -telöy) verb dob, ha-

jít, vet, szór, eldob, elhajít, elvet, el-
szór, dobál, hajigál 

heitteleh|tie (-in, -tiu) verb tetteti ma-
gát, színlel, szimulál 

heitteliytyj|ä (-än, -yä) fn képmutató, 
álszent, csalárd 

heitteliy|työ (-vyn, -tyy) verb dobálózik 
heitteliyvyn|tä (-nän, -tyä) fn képmu-

tatás, alakoskodás 
heittelömättä hsz szüntelenül, szaka-

datlanul 
heittelömät|öin (-tömän, -öintä) mn so-

rozat-, sorozatos; ~öin ammunta so-
rozatlövés 

heittij|ö (-ön, -yö) fn ugar, pusztaság, 
elhanyagolt föld 

heit|to (-on, -tuo) fn dobás, eldobás, 
dobálózás 

heittämi|ni (-sen, -stä) fn mentesítés, 
felmentés, elbocsátás 

heittämät|öin (-tömän, -öintä) mn szün-
telen, szakadatlan 

heit|tyä (-än, -täy) verb 1. dob, hajít, 
vet, szór, eldob, elhajít, elvet, elszór, 
dobál, hajigál; 2. levesz magáról; 3. 
elhagy; 4. abbahagy, bevégez, befejez 

heit|työ (-vyn, -tyy) verb tetteti magát, 
színlel, szimulál 

heittäytyny|t (-ön, -ttä) mn kicsapongó 
heittäy|työ (-vyn, -tyy) verb tetteti ma-

gát, színlel, szimulál; ~työ läsijäkši 
betegnek tettetni magát 

heitä nm rtlan plur őket 

heitäl|tyä (-län, -täy) verb hajít, elha-
jít, dob, eldob 

heitän|tä (-nän, -tyä) fn mentesítés, fel-
mentés, elbocsátás 

helie (-n, -tä) mn hangzó, csengő 
helie||iäni|ni (-sen, -stä) mn csengő han-

gú 
heliešti hsz hangzóan, csengőn 
helijäi|ni (-sen, -stä) mn kellemes 
helikopteri (-n, -e) fn helikopter 
helikopteri||kent|tä (-än, -tyä) fn he-

likopter-leszállópálya 
helin|ä (-än, -yä) fn hangzás, csengés 
helisij|ä (-än, -yä) fn/mn csengő, csen-

gető 
helis|sä (-en, -öy) verb csörög, csilingel, 

csörömpöl 
helisy (-n, -ö) fn csörgés, csörömpölés, 

csilingelés 
hella (-an, -ua) fn konyhai tűzhely 
hella||röyri (-n, -e) fn kürtő, kémény, 

füstcső 
helle (-n, -tä) mn 1. világos; ~ väri vi-

lágos szín; 2. csengő; ~ iäni csen-
gő hang; 3. neves, híres; ~ heimo-
kunta híres rokonság 

helleh (-en, -tä) fn hőség, forróság, fül-
ledtség 

hellen|tyä (-nän, -täy) verb lazít, ki-
lazít, meglazít; ~tyä ruuvi a csa-
vart meglazítani 

hellen|työ (-yn, -tyy) verb meglazul, ki-
lazul 

helleri (-n, -e) fn/mn játékos(kedvű), 
dévaj 

helle|tä (-nen, -nöy) verb meghatódik, 
megindul 

helli|e (-n, -y) verb meghat, megindít, 
meglágyítja a szívét 
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hellis|työ (-syn, -tyy) verb henyél, heve-
részik, hever, lustálkodik; ~työ päi-
vänpaissošša hever(ész)ni a napsü-
tésben 

hellit|ellä (-telen, -telöy) verb becéz-
get, dédelget, kényeztet 

hellit|tyä (-än, -täy) verb meghat, meg-
indít, meglágyítja a szívét 

hellittämättömy|š (-kšen, -štä) fn ki-
tartás, elszántság 

hellittämät|öin (-tömän, -öintä) mn ki-
tartó, nem szűnő, elszánt 

hellit|öin (-tömän, -öintä) mn elfojt-
hatatlan, gátlástalan, féktelen; ~öin 
nakru elfojthatatlan nevetés 

hellyt|tyä (-än, -täy) verb meghat, meg-
indít, meglágyítja a szívét 

hell|ä (-än, -yä) mn 1. gyengéd, becé-
ző; 2. finom; ~ä kuulo finom hallás; 
3. érzékeny; ~ä nahka érzékeny bőr 

hellä||luonto|ni (-sen, -ista) mn gyen-
géd, becéző, kedveskedő 

helläšti hsz becézve, becézgetve, be-
cézően 

hellä|vačča|ni (-sen, -ista) mn jóságos, 
nyájas 

helläy|työ (-vyn, -tyy) verb megható-
dik 

helm|a (-an, -ua) fn szoknyaszél, ru-
haszél, szoknyaszegély, ruhaszegély 

helm|et (-ien, -ie) fn plur gyöngysor 
helm|i (-en, -ie) fn 1. gyöngy, gyöngy-

szem; 2. üveggyöngy 
helmi||kakla||koru (-n, -o) fn gyöngy-

sor, gyöngynyakék 
helmik|äš (-kähän, -äštä) mn gyöngy-

gyel díszített, gyöngyös 
helmi|ni (-sen, -stä) fn 1. gyöngyszem, 

gyöngy; 2. üveggyöngy 

helmi||pöll|ö (-ön, -yö) fn gatyáskuvik 
[Aegolius funereus] 

helmis|et (-ien, -ie) fn plur gyöngysor 
helmi|šuurim|a (-an, -ua) fn gyöngy-

kása 
helmi|šuurima||hut|tu (-un, -tuo) fn 

gyöngykása 
helmi||taulu (-n, -o) fn golyós számo-

lókészülék 
helmit|tyä (-än, -täy) verb gyönggyel 

feldíszít 
helpošti hsz 1. könnyen, könnyedén; 

~ šulaja alacsony olvadáspontú (tkp. 
könnyen olvadó); 2. érthetően 

helpot|tua (-an, -tau) verb megköny-
nyít, könnyít 

helpot|tuo (-un, -tuu) verb 1. megköny-
nyebbedik; 2. megkönnyebbül 

helpotu|š (-kšen, -šta) fn 1. könnyítés, 
megkönnyítés; 2. megkönnyebbülés 

help|po (-on, -puo) mn könnyű, köny-
nyed; ~po työ könnyű munka 

helppo||käyttö|ni (-sen, -istä) mn köny-
nyen irányítható, könnyen kormá-
nyozható; ~ni auto könnyen kormá-
nyozható autó 

helppo||liikkehi|ni (-sen, -stä) mn moz-
gékony 

helppo|ni (-sen, -ista) mn kicsiny, cse-
kély 

helppo||piäšy|ni (-sen, -istä) mn köny-
nyen elérhető; ~set paikat könnyen 
elérhető helyek 

helt|ta (-an, -tua) fn taraj, taréj [ma-
dáré] 

heltta||tritoni (-n, -e) fn tarajosgőte [Tri-
turus cristatus] 

heltta||vesi||liuš|ku (-un, -kuo) fn ta-
rajos-gőte [Triturus cristatus] 
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helt|to (-on, -tuo) fn toka 
heltto|ni (-sen, -ista) fn toka 
heltymy|š (-kšen, -štä) fn meghatódás, 

ellágyulás 
heltymyš||kyynäl|et (-ien, -ie) fn plur 

meghatottság könnyei 
hel|työ (-lyn, -tyy) verb meghatódik, el-

lágyul, megindul 
hel|veh (-pehet, -vehtä) fn 1. maghéj; 

2. pehely, pihe 
helvetilli|ni (-sen, -stä) mn pokoli 
helvetillisešti hsz pokolian 
helvetin mn rtlan pokoli 
helvet|ti (-in, -tie) fn pokol 
hely|ni (-sen, -istä) fn csörgő 
helys|in (-simen, -intä) fn csörgődob, 

spanyoldob 
helyyt|tyä (-än, -täy) verb csörget, csö-

römpöl 
helähel|lä (-en, -öy) verb cseng 
heläh|tyä (-än, -täy) verb cseng 
helähy|š (-ön, -ttä) fn csengés 
helähyt|tyä (-än, -täy) verb csendül, 

megcsendül, felcsendül, megcsörren 
heläk|kä (-än, -kyä) mn hangos, csengő 

hangú 
heläkäšti hsz csengőn, csengő hangon 
hel|ätä (-yän, -yäy) verb csendül, meg-

csendül, felcsendül, megcsörren 
heläyt|tyä (-än, -täy) verb csörget, csö-

römpöl 
helöv|ä (-än, -yä) mn ragyogó, csillogó, 

fényes 
hemmeh (-en, -tä) mn tisztelt; hiän on 

ylen ~ ő nagyon tisztelt, ő igen tisz-
telt 

hemmotel|tu (-lun, -tuo) mn elkényez-
tetett; ~tu lapši elkényeztetett gye-
rek 

hemput|tua (-an, -tau) verb könnye-
dén mozog 

henkelli|ni (-sen, -stä) mn lelki 
henkellisešti hsz lélekben, lelkileg ◊ 

virota šekä ~, jotta ruumehellisešti 
testben és lélekben újjászületni 

henken||ahissu|š (-kšen, -šta) fn lég-
szomj, nehézlégzés 

henken||hapatu|š (-kšen, -šta) fn belső 
feszültség, szorongás 

henken||ruo|ka (-van, -kua) fn lelki táp-
lálék 

henken||šalpau|š (-on, -tta) fn fulladás, 
légszomj 

henken||šyöj|ä (-än, -yä) fn gyilkos 
henken||vuarallisešti hsz veszedelme-

sen, veszélyesen 
henkettömy|š (-kšen, -štä) fn erőtlen-

ség, bágyadtság, élettelenség 
henket|öin (-tömän, -öintä) mn erőt-

len, bágyadt, élettelen 
henki (-n, -e) fn lélegzés, légzés, lehe-

let 
henkil|ö (-ön, -yö) fn személy, szemé-

lyiség; virallini ~ hivatalos személy 
henkilö||hišši (-n, -e) fn személylift, 

személyfelvonó 
henkilöi|jä (-čen, -ččöy) verb 1. meg-

személyesít; 2. megtestesít 
henkilöimi|ni (-sen, -stä) fn megsze-

mélyesítés 
henkilöin|tä (-nän, -tyä) fn megteste-

sülés 
henkilö||kohta|ni (-sen, -ista) mn sze-

mélyes, egyéni, személyi 
henkilö||kohtasešti hsz személyesen, 

egyénileg 
henkilö||kuv|a (-an, -ua) fn karakter, 

egyéniség, személyiség 
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henkilöštö||ošaš|to (-šon, -tuo) fn sze-
mélyzeti osztály 

henkilö||tovissu|š (-kšen, -šta) fn sze-
mély(azonosság)i igazolvány 

henki|ni (-sen, -stä) mn lelki 
henki||patani||kuk|ki (-in, -kie) fn hőn 

szeretett barát, drágalátos barátocska 
henkissä||pisymis||taistelu (-n, -o) fn 

az életben maradásért folytatott küz-
delem 

henki||torvi (-n, -e) fn légcső  
henkit|tyä (-än, -täy) verb lélegzik, le-

hel 
henkity|š (-kšen, -štä) fn lélegzés, lég-

zés, lélegzet, lehelet 
henkityš||eli|n (-men, -ntä) fn légző-

szerv 
henkityš||voimistelu (-n, -o) fn légzési 

gyakorlat / torna 
henki||vartij|o (-on, -uo) fn személy-

védelem, személyi őrzés 
henkivöit|tyä (-än, -täy) verb lelkesít, 

fellelkesít 
henki||yštäv|ä (-än, -yä) fn testi-lelki 

jóbarát, hőn szeretett barát 
henkähel|lä (-en, -öy) verb liheg, zi-

hál 
henkäh|tyä (-än, -täy) verb lélegzik, 

belélegez; vaipunuošti ~tyä nehezen 
lélegezni; ~tyä vereštä ilmua friss 
levegőt belélegezni 

henkähy|š (-ön, -ttä) fn lélegzés, léleg-
zet, belégzés; piäštyä ~š kilélegez-
ni; šyvä ~š mély lélegzet 

henkähyš||aika (||-ajan, ||-aikua) fn 
szusszanás, szusszanásnyi idő, meg-
pihenés 

henkähyt|tyä (-än, -täy) verb szusszan 
egyet, pihenőt tart 

henkäš|työ (-syn, -tyy) verb (el)fullad, 
fulladozik; ~työ poikkoh aštuośśa 
gyors járástól (el)fulladni 

henk|ätä (-yän, -yäy) verb lélegzik 
hen|to (-non, -tuo) mn 1. gyenge, erőt-

len; 2. gyengéd 
hento||väki|ni (-sen, -stä) mn gyenge, 

erőtlen 
hent|to (-on, -tuo) mn rugalmas, haj-

lékony 
hen|tuo (-nun, -tuu) verb meghajlik, el-

hajlik, meggörbül, elgörbül 
he|po (-von, -puo) fn ló [Equus cabal-

lus] 
hepok|ka (-an, -kua) fn (földi) szeder 

[Rúbus nessénsis] 
hepokkai|ni (-sen, -sta) fn (földi) sze-

der [Rúbus nessénsis] 
hepokka||kompot|ti (-in, -ie) fn sze-

derbefőtt, szederkompót 
he|poni (-vosen, -poista) fn ló [Equus 

caballus]; ~sien kaččoja lovász; ~ni 
piehtaroiččou hempereg a ló; ~sen 
šeläššä lóháton 

heposen mn rtlan ló- 
heposen||kenk|ä (-än, -yä) fn patkó, 

lópatkó; takuo ~ä patkót kovácsolni 
heposet|oin (-toman, -ointa) mn ló 

nélküli, lovatlan; ~oin muanruata-
ja ló nélküli földműves 

hepšah|tua (-an, -tau) verb elmozdul (a 
helyéről) 

her|a (-an, -ua) fn tejsavó 
herah|tua (-an, -tau) verb kibuggyan, 

kiserken 
hera||šilm|ä (-än, -yä) mn világos sze-

mű 
here|tä (-jän, -jäy) verb megszűnik, ab-

bamarad 
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herheläi|ni (-sen, -stä) fn lódarázs [Ves-
pa crabro] 

heris|tyä (-sän, -täy) verb nekilendít 
herjyäv|ä (-än, -yä) mn káromló, gya-

lázkodó, szentségtörő 
herjäten hsz káromolva, gyalázkod-

va, szentségtörő módon 
herjäy|š (-ön, -ttä) fn káromlás, gya-

lázkodás, szentségtörés 
herk|ku (-un, -kuo) fn ínyenc falat, fi-

nomság, nyalánkság, csemege 
herkku||ruo|ka (-van, -kua) fn ínyenc 

falat, finomság, nyalánkság, csemege 
herkku||šien|i (-en, -tä) fn csiperke-

gomba, sampinyon [Psalliota] 
herkku||šuu (-n, -ta) fn ínyenc, nya-

lánk, torkos, gurman 
herkku||šyömi|ni (-sen, -stä) fn ínyenc 

falat, finomság, nyalánkság, csemege 
herkky|š (-kšen, -štä) fn érzékenység, 

fogékonyság, betegségre való hajlam 
herk|kä (-än, -kyä) mn 1. érzékeny, fo-

gékony; 2. beteges, gyenge 
herkkä||korva|ni (-sen, -ista) mn jófü-

lű, jóhallású 
herkkä||luonto|ni (-sen, -ista) mn 1. 

érzelmes, szentimentális; 2. gyenge 
karakterű 

herkkä||mieli|ni (-sen, -stä) mn köny-
nyelmű, meggondolatlan 

herkkäseh hsz gyengén, erőtlenül 
herkkä||tuntehi|ni (-sen, -sta) mn érzé-

keny, fogékony 
herkkä||tunto|ni (-sen, -ista) mn érzéki 
herkkä||uškoisu|š (-kšen, -šta) fn hiszé-

kenység, jóhiszeműség  
herkkä||uško|ni (-sen, -ista) mn hiszé-

keny, jóhiszemű; hiän on ~ni ihmi-
ni ő egy jóhiszemű / hiszékeny ember 

herkulli|ni (-sen, -sta) mn ínycsiklan-
dó, jóízű, finom 

herkun||šyöj|ä (-än, -yä) fn/mn ínyenc, 
nyalánk, torkos, gurman 

herku|t (-jen, -ja) fn plur édesség, nya-
lánkság, finomság 

herkut|ella (-telen, -telou) verb jóízűt 
eszik, finomat eszik, ínyenckedik, 
torkoskodik 

herkutteliu|tuo (-vun, -tuu) verb jóízűt 
eszik, finomat eszik, ínyenckedik, 
torkoskodik 

herkäšti hsz gyengén, erőtlenül 
herm|o (-on, -uo) fn ideg 
hermo||kešku|š (-kšen, -šta) fn ideg-

központ 
hermo||ki|pu (-vun, -puo) fn neuralgia, 

idegfájdalom 
hermo||kuvo|š (-kšen, -šta) fn idegszö-

vet 
hermo||runk|o (-on, -uo) fn idegtörzs 
hermo||šolmu|t (-jen, -ja) fn plur agy-

kéregalatti centrum 
hermoššukšissah hsz izgatottan, ide-

gesen, felindultan, ingerülten 
hermoššuttav|a (-an, -ua) mn idegesí-

tő, bosszantó 
hermoššut|tua (-an, -tau) verb izgat, 

felizgat, idegesít, felidegesít, bőszít, 
felbőszít 

hermoštumi|ni (-sen, -sta) fn felindu-
lás, felindultság, indulat 

hermoštunuona hsz izgatottan, idege-
sen, felindultan, ingerülten 

hermoštunu|t (-on, -tta) mn izgatott, 
ideges, felindult, ingerült 

hermoš|tuo (-šun, -tuu) verb idegeske-
dik, felidegesedik, izgul, felizgul, fel-
indul 
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hermo||vika|ni (-sen, -ista) mn 1. idegi; 
2. ideges 

herneh (-en, -tä) fn borsó [Pisum] 
herneh||hut|tu (-un, -tuo) fn borsópüré 
herneh||kukka|ni (-sen, -ista) fn/mn 

hüvelyes [növény]; ~set kašvit hü-
velyes növények 

hernehi|ni (-sen, -stä) mn borsós 
herneh||pal|ko (-on, -kuo) fn borsó-

hüvely 
herneh||pel|to (-lon, -tuo) fn borsóföld 
herneh||piirua (-n, -ta) fn borsós po-

gácsa 
herneh||purk|ki (-in, -kie) fn borsókon-

zerv, konzervborsó 
herneh||rok|ka (-an, -kua) fn borsóle-

ves 
hernehy|t (-ön, -ttä) fn borsószem 
herr|a1 (-an, -ua) fn úr, uraság; šuuri 

~a nagy úr 
herr|a2 (-an, -ua) fn kelés, tályog 
herrais|ella (-selen, -selou) verb uras-

kodik 
herraistaj|a (-an, -ua) fn törtető, kar-

rierista 
herralis|to (-son, -tuo) fn parancsnok-

ság, főnökség 
herramai|ni (-sen, -sta) mn parancso-

ló; ~ni iänišävy parancsoló hang 
herraš||nei|ti (-jen, -ttä) fn kisasszony 
herraš|tua (-šan, -tau) verb parancsno-

kol, parancsokoskodik 
hert|ta (-an, -tua) fn kőr [kártya] 
herut|tua (-an, -tau) verb tejhozamot 

növel 
herät|tyä (-än, -täy) verb kelt, felkelt, 

ébreszt, felébreszt; ~tyä viha hara-
got ébreszteni 

heräty|š (-kšen, -štä) fn ébresztő 

herätyš||signali (-n, -e) fn ébresztőjel-
zés 

het|e (-tien, -että) fn 1. forrás; 2. ingo-
vány, láp 

heteliek|äš (-kähän, -äštä) mn gyümöl-
csös, gyümölccsel teli 

hetelm|ä (-än, -yä) fn gyümölcs, ter-
mény; kuivatut ~ät aszalt gyümölcs 

hetelmä||aštie (-n, -ta) fn gyümölcsös-
tál, gyümölcstál 

hetelmä||čäijy (-n, -ö) fn gyümölcstea 
hetelmä||karamelli (-n, -e) fn kandisz-

cukorka, cukrozott gyümölcs 
hetelmä||puu (-n, -ta) fn gyümölcsfa 
hetelmöi|jä (-čen, -ččöy) verb terem, 

gyümölcsözik, gyümölcsöt hoz; ome-
napuu ~ččöy az almafa terem / gyü-
mölcsöt hoz 

hetelmöin|tä (-nän, -tyä) fn termés, 
gyümölcsözés, gyümölcshozás 

hetelmöitämät|öin (-tömän, -öintä) mn 
terméketlen, gyümölcstelen 

hete||ve|si (-jen, -ttä) fn gyümölcslé 
heti hsz 1. egyszerre, egyszersmind; 2. 

rögtön, azonnal 
heti||paikalla hsz egyszerre, egyszer-

smind, egyidejűleg 
hetkekši hsz egy pillanatra 
hetkeššä hsz szempillantás alatt 
het|ki (-en, -kie) fn pillanat, szempil-

lantás ◊ tällä ~ellä az adott pilla-
natban, jelen pillanatban, momen-
tán 

hetkuj|a (-an, -ua) mn 1. ingó; 2. in-
gatag; ~a šilta ingatag híd; 3. in-
goványos 

hetteis|ä (-än, -yä) mn 1. ingó; 2. in-
gatag; 3. ingoványos; ~ä šuo ingo-
ványos láp / mocsár 
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hevois||hank|i (-en, -ie) fn lovat elbíró 
jégkéreg 

hevois||karj|a (-an, -ua) fn ménes, ló-
csorda 

hevois||kašvatuš||laito|š (-kšen, -šta) fn 
lótenyészet 

hevois||kyy|ti (-ven, -tie) fn lovastúra 
hevois||kärry|t (-jen, -jä) fn plur lovas-

kocsi 
hevois||laum|a (-an, -ua) fn ménes, ló-

csorda 
hevois||mie|š (-hen, -štä) fn kocsis, fu-

varos 
hevois||paimen (-en, -ta) fn csikós, lo-

vász 
hevois||talli (-n, -e) fn lóistálló ◊ Au-

geijan ~ Augiász istállója 
hevois||vaunu (-n, -o) fn lófogat 
hevois||voim|a (-an, -ua) fn lóerő 
hevon||ajo||kilv|at (-ojen, -oja) fn plur 

lóverseny 
hičut|tua (-an, -tau) verb súrol, felsú-

rol; ~tua latetta felsúrolni a padlót 
hičv|a (-an, -ua) fn széngáz, szénmo-

noxid 
hičva|ni (-sen, -sta) mn széngázos, szén-

monoxidos 
hiehko|ni (-sen, -sta) fn (fiatal) üsző 
hien|o (-on, -uo) mn apró, apró sze-

mű; ~o kirjutuštapa apró betűs kéz-
írás; ~o potakka apró szemű bur-
gonya 

hienoh hsz kicsire, apróra 
hieno||kerrokši|ni (-sen, -sta) mn vé-

konyrétegű 
hieno||kuori|ni (-sen, -sta) mn vékony-

héjú, vékonybőrű 
hieno||nahka|ni (-sen, -sta) mn vékony-

héjú, vékonybőrű 

hieno|ni (-sen, -sta) mn apró szemű; 
~ni vihma apró szemű eső 

hienontami|ni (-sen, -sta) fn összetö-
rés, szétdarabolás, felaprózás 

hienon|tua (-nan, -tau) verb felapróz, 
szétmorzsol, széttördel, szétzúz; ~tua 
kivijä követ szétzúzni / törni 

hienon|tuo (-tuu) verb összetörik, ösz-
szezúzódik 

hienosillah hsz könnyű ruhában 
hieno||šokeri (-n, -e) fn kristálycukor 
hienošti hsz finomkodva, választéko-

san 
hienošto||nai|ni (-sen, -sta) fn illemtu-

dó nő 
hieno||šeinä|ni (-sen, -stä) mn vékony-

falú 
hienoš|šella (-telen, -telou) verb szer-

tartásoskodik 
hienoštelij|a (-an, -ua) mn szertartásos, 

kimért 
hienoštelovašti hsz szertartásosan, ki-

mérten 
hieno||šäikehi|ni (-sen, -stä) mn vékony-

szálú, vékonyrostú 
hieno|ta (-nou) verb összetörik, össze-

zúzódik 
hieno||tavar|a (-an, -ua) fn rövidáru 
hieno||tavara||kaup|pa (-an, -pua) fn 

rövidáruüzlet, rövidárubolt 
hieno||tunnollisu|š (-kšen, -šta) fn ta-

pintat, tapintatosság 
hieno||tuntoisu|š (-kšen, -šta) fn tapin-

tat, tapintatosság 
hieno||tunto|ni (-sen, -sta) mn tapin-

tatos 
hieno|tuntosešti hsz tapintatosan 
hienou|š (-on, -tta) fn finomkodás, vá-

lasztékosság
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hieri|e (-n, -y) verb 1. dörzsöl, ledör-
zsöl, megdörzsöl; 2. töröl, megtöröl, 
letöröl 

hieroj|a (-an, -ua) fn masszőr 
hieroma||voije (-n, -ta) fn masszázs-

kenőcs, masszázskrém 
hieromi|ni (-sen, -sta) fn masszírozás, 

dörzsölés 
hieron|ta (-nan, -tua) fn masszírozás, 

dörzsölés 
hierontahi|ni (-sen, -sta) fn kidörzsö-

l(őd)és, (láb)feltörés 
hieronta||koneh (-en, -ta) fn masz-

százskészülék, masszírozó eszköz 
hierou|tuo (-vun, -tuu) verb 1. dörzsö-

lődik, surlódik; 2. összekenődik  
hier|tyä (-rän, -täy) verb dörzsöl, ledör-

zsöl 
hier|työ (-tyy) verb dörzsölődik, kidör-

zsölődik, feltörik (a lába) 
hier|uo (-on, -ou) verb 1. dörzsöl, masz-

szíroz; ~uo kipietä kättä a fájós / 
beteg kezét masszírozni; ~uo šel-
kyä a hátát masszírozni; ~uo voi-
jetta polveh a térdébe krémet masz-
szírozni; 2. összeken  

hieštyny|t (-ön, -ttä) mn izzadt, meg-
izzadt, kiizzadt 

hieš|työ (-syn, -tyy) verb izzad, meg-
izzad, kiizzad; ~työ poikkoseh aš-
tuośśa kiizzadni / megizzadni a gyors 
járásban 

hietik|kö (-ön, -kyö) fn föveny 
hietikkö||ran|ta (-nan, -tua) fn homo-

kos part, parti föveny 
hihit|tyä (-än, -täy) verb vihog, nevet-

gél, kuncog  
hihity|š (-kšen, -štä) fn vihogás, nevet-

gélés, kuncogás  

hiihah|tua (-an, -tau) verb síel, sízik 
hiihn|a (-an, -ua) fn szíj, heveder 
hiihna||kuleti|n (-men, -nta) fn futósza-

lag 
hiihna||käty|t (-ön, -ttä) fn függő böl-

cső 
hiih|to (-on, -tuo) fn síelés, sízés 
hiihto||juokšu (-n, -o) fn sífutás 
hiihto||kenk|ä (-än, -yä) fn síbakancs 
hiihto||kilpailu (-n, -o) fn síverseny 
hiihto||maj|a (-an, -ua) fn síbázis, sí-

központ 
hiihto||pu|ku (-vun, -kuo) fn síruha, sí-

öltözék 
hiihto||šukš|et (-ien, -ie) fn plur síléc, 

sí 
hiihto||urheilu (-n, -o) fn sísport 
hiih|tyä (-än, -täy) verb síel, sízik  
hiihtäj|ä (-än, -yä) fn síelő, síző 
hiihtäjä||jouk|ko (-on, -kuo) fn sícsa-

pat 
hiikkuri (-n, -e) fn pokol 
hiilav|a (-an, -uа) mn forró; ~ kiukua 

forró kályha 
hiiley|tyä (-vän, -täy) verb elszenesít 
hiiley|työ (-tyy) verb elszenesedik 
hiil|i (-en, -tä) fn szén 
hiili||happo|ni (-sen, -sta) mn széngá-

zos, szénsavas 
hiili||happo||ve|si (-jen, -ttä) fn szén-

savas víz 
hiili||hauk|ka (-an, -kuа) fn ölyv [Buteo] 
hiili|jun|a (-an, -ua) fn szénszállító 

(vasúti) szerelvény 
hiilik|kö (-ön, -kyö) fn szénparázs 
hiili||roš|ka (-an, -kua) mn salakos, sa-

lakozott, salakborítású 
hiili||roška||ra|ta (-van, -tua) fn sala-

kos pálya, salakborítású pálya 
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hiili||samovuar|a (-an, -ua) fn szenes 
szamovár 

hiili||vaunu (-n, -o) fn szenes bánya-
csille 

hiillut|tua (-an, -tau) verb hevít, fel-
melegít, izzít 

hiillyty|š (-kšen, -štä) fn elszenesedés, 
megszenesedés 

hiilo|š (-kšen, -šta) fn kemenceszáj-
előtér (az orosz kályhában) 

hiiltyny|t (-ön, -ttä) mn megégett, meg-
pörkölődött 

hiil|työ (-lyn, -tyy) verb leég, megég 
hiily|t (-ön, -ttä) fn széndarabka 
hiilyt|tyä (-än, -täy) verb megéget, el-

éget, elszenesít 
hii|pie (-vin, -piy) verb belopózik, be-

férkőzik 
hiirak|ko (-on, -kuo) mn 1. szürke; 2. 

pej; ~ko heponi almásszürke ló 
hiiren||ham|maš (-pahan, -mašta) fn 

tejfog 
hiiren||herneh (-en, -tä) fn kaszanyűg-

bükköny [Vicia cracca] 
hiiren||karva|ni (-sen, -sta) mn egér-

szürke 
hiiren||oravai|ni (-sen, -sta) fn érdes-

nyelű tinorú [Boletus scaber] 
hiiren||peš|ä (-än, -yä) fn egérfészek, 

egérlyuk 
hiiren||po|ika (-jan, -ikua) fn egérkö-

lyök, kisegér, egérke 
hiir|i (-en, -tä) fn egér [Mus muscu-

lus]  
hiirihauk|ka (-an, -kua) fn egerész-

ölyv, ölyv [Buteo] 
hiiri||lau|ta (-van, -tua) fn egérfogó 
hiiri||pöllö (-ön, -yö) fn karvalybagoly 

[Surnia ulula] 

hiis|i (-en, -ta) fn ördög 
hiiskah|tua (-an, -tau) verb mukkan, 

megmukkan 
hiis|kuo (-un, -kuu) verb suttogva beszél 
hiitroi (-n, -ta) mn furfangos, forté-

lyos, agyafúrt, ravasz, cseles  
hiiv|a (-an, -ua) fn élesztő 
hiivak|ka (-an, -kua) mn ócska, ósdi, 

ó, öreg, használt 
hiiva||lei|pä (-vän, -pyä) fn kelesztett 

kenyér, kovászos kenyér 
hiiva||taikin|a (-an, -ua) fn kelttészta 
hiivat|ti (-in, -tie) fn pokol 
hiivey|työ (-vyn, -tyy) verb elkerülik egy-

mást 
hiiv|uo (-on, -ou) verb odalopózik, oda-

lopakodik  
hijaš|tua (-šan, -tau) verb halaszt, el-

halaszt, halogat, késleltet 
hikey|työ (-vyn, -tyy) verb izzad, ki-

izzad, megizzad, verejtékezik 
hi|ki (-jen, -kie) fn izzadság, verejték, 

veríték 
hiki||helm|i (-en, -ie) fn izzadságcsöpp, 

verejtékcsöpp 
hiki||koivu (-n, -o) fn molyhos nyírfa 

[Betula pubescens] 
hiki|ni (-sen, -stä) mn izzadó, izzadt, 

verejtékes 
hiki||rauha|ni (-sen, -sta) fn verejték-

mirigy, izzadságmirigy 
hikou|tuo (-vun, -tuu) verb izzad, ki-

izzad, megizzad, verejtékezik 
hile (-n, -tä) fn dér, zúzmara 
hiľľ|a (-an, -ua) mn 1. csendes, halk; 

~a ilta csendes este; 2. lassú, lom-
ha  

hiľľah hsz 1. csendben, halkan; 2. nyu-
godtan 
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hiľľaisu|š (-kšen, -šta) fn nyugalom, 
békesség 

hiľľakkah hsz lassan, apránként 
hiľľakkai|ni (-sen, -sta) mn lassú, lom-

ha, óvatos, komótos, ráérős 
hiľľakkaiseh hsz óvatosan, komóto-

san, ráérősen 
hiľľakkaisešti hsz óvatosan, komó-

tosan, ráérősen 
hiľľa|ni (-sen, -sta) mn 1. csendes, halk, 

hallgatag; ~ni lapši csendes gye-
rek; 2. lassú, lomha, komótos 

hiľľaseh hsz nyugodtan, lassan 
hiľľassu|š (-kšen, -šta) fn lassúság, lom-

haság, komótosság 
hiľľasu|š (-kšen, -šta) fn nyugalom, bé-

kesség 
hiľľau|š (-on, -tta) fn lassúság, lomha-

ság, komótosság 
hillen|tyä (-nän, -täy) verb 1. lassít; 2. 

halkít, hangot letompít; 3. csitít, le-
csendesít, csendesít, elcsendesít 

hilleri (-n, -e) fn görény [Mustela] 
hille|tä (-nen, -nöy) verb megnyugszik, 

elcsitul, lecsendesedik  
hilley|š (-kšen, -ttä) fn csend, csönd, 

nyugalom  
hill|o (-on, -uo) fn tőzegszeder [Rubus 

chamaemorus] 
hillo||likööri (-n, -e) fn (tőzeg)szeder-

likőr 
hiľľu|š (-kšen, -šta) fn nyugalom, bé-

kesség 
himij|a (-an, -ua) fn kémia 
himijalli|ni (-sen, -sta) mn kémiai, ve-

gyi 
himija|pešu (-n, -o) fn vegytisztítás 
himija|pešul|a (-an, -ua) fn vegytisztí-

tó (szolgáltatás) 

himija||puhaššu|š (-kšen, -šta) fn vegy-
tisztítás 

himija||teh|aš (-tahan, -ašta) fn vegyi-
üzem 

himija||terapij|a (-an, -ua) fn kemo-
terápia 

himik|ko (-on, -kuo) fn kémikus 
himmie||näkö|ni (-sen, -stä) mn fakó 

arcú 
him|o (-on, -uo) fn kívánság, óhaj, vágy 
himok|aš (-kahan, -ašta) fn/mn 1. vmit 

kedvelő, vmiért bolonduló; 2. önkén-
tes, vmit szívesen tevő; 3. kéjenc, 
kéjsóvár 

himot|ella (-telen, -telou) verb szeszé-
lyeskedik, bogara van 

himotteliu|tuo (-vun, -tuu) verb sze-
szélyeskedik, bogara van 

himot|tua (-tau) verb kíván, óhajt, vá-
gyik  

hinkal|o (-on, -uo) fn szénserpenyő 
hink|ata (-kuan, -kuau) verb súrol, si-

kál, tisztít, töröl 
hinkotteliu|tuo (-vun, -tuu) verb szeszé-

lyeskedik 
hinkut|tua (-an, -tau) verb súrol, sikál, 

tisztít, töröl 
hinnak|aš (-kahan, -ašta) mn értékes, 

drága 
hinnan||alennu|š (-kšen, -šta) fn leára-

zás, árcsökkenés, leértékelés 
hinnan||kor|ko (-on, -kuo) fn 1. áreme-

lés; 2. felár 
hinnan||muotoštumi|ni (-sen, -sta) fn 

árképzés, árkalkuláció, díjszámítás, 
díjkalkuláció 

hinnaš|to (-šon, -tuo) fn árjegyzék, ár-
lista 

hinnoissah hsz értékén felül, drágán 
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hinnot|ella (-telen, -telou) verb díjat 
megszab, árat megállapít 

hinnat|oin (-toman, -ointa) mn felbe-
csülhetetlen 

hinnottami|ni (-sen, -sta) fn 1. árazás, 
felárazás; 2. becslés, megbecsülés, 
felbecsülés, taksálás 

hinnottelu (-n, -o) fn ármegállapítás, 
díjszabás 

hinnot|tua (-an, -tau) verb 1. beáraz, 
árat megállapít; 2. felbecsül, meg-
becsül, taksál 

hinnotu|š (-kšen, -šta) fn 1. árazás, fel-
árazás; 2. becslés, megbecsülés, fel-
becsülés, taksálás 

hin|ta (-nan, -tua) fn ár, érték, költség; 
korkie ~a magas ár; halpa ~a ala-
csony ár 

hintahi|ni (-sen, -sta) mn (meghatáro-
zott) árú 

hinta||indeksi (-n, -e) fn árindex 
hinta||lap|pu (-un, -puo) fn árjegyzék, 

árlista 
hinta||list|a (-an, -ua) fn árjegyzék, ár-

lista 
hinta|ni (-sen, -sta) mn (meghatározott) 

árú 
hinta||politiik|ka (-an, -kua) fn árpoli-

tika 
hintas|a (-an, -ua) mn értékes, drága 
hinta||šuhteh|et (-tien, -tie) fn plur ár-

viszony, árarány 
hinta||tauluk|ko (-on, -kuo) fn díjtáb-

lázat 
hinter|ä (-än, -yä) mn nyápic, csene-

vész, satnya 
hipaleh (-en, -ta) fn pihe, bóbita 
hipaššu|š (-kšen, -šta) fn szomj, szom-

júság 

hipaš|tuo (-šun, -tuu) verb szomjazik, 
szomjúhozik 

hipie (-n, -tä) fn bőr, hártya 
hipie||hiir|i (-en, -tä) fn érverés, lükte-

tés, rángás 
hipis|tyä (-sän, -täy) verb lopva meg-

fog, titokban megérint 
hip|pa (-an, -pua) fn fogócska; juoš-

ša ~pasillah fogócskázni 
hipšut|tua (-an, -tau) verb megmoccan, 

moccan 
hirmu (-n, -о) fn félelem, rettegés, szo-

rongás  
hirmu||valta|ni (-sen, -sta) mn despo-

tikus, zsarnoki, kényúri 
hirnakoi|ja (-čen, -ččоu) verb nyerít 
hirnakoin|ta (-nan, -tua) fn nyerítés 
hirnun|ta (-nan, -tua) fn 1. tüsszentés, 

prüszkölés; 2. nyerítés  
hirnu|o (-n, -u) verb 1. tüsszent, prüsz-

köl; 2. nyerít 
hirren||piä (-n, -tä) fn útburkoló fakoc-

ka 
hir|ši (-ren, -ttä) fn 1. gerenda, oszlop, 

cölöp, szálfa, rönk; 2. gerenda [tor-
nasport] 

hiršik|kö (-ön, -kyö) fn szálfaerdő, épü-
letfa-erdő 

hirši||meč|čä (-än, -čyä) fn szálfaerdő, 
épületfa-erdő 

hirši|ni (-sen, -stä) mn gerendázott, ge-
rendás, oszlopos, cölöpös 

hirši||puu (-n, -ta) fn akasztófa, bitófa 
hirttämi|ni (-sen, -stä) fn felakasztás, 

akasztás [kivégzés] 
hirt|tyä (-än, -täy) verb akaszt, fela-

kaszt [kivégzés] 
hirttäy|työ (-lyn, -tyy) verb felakaszt-

ja magát 



hirurki 87 hiäväki
 

hirurki (-n, -e) fn sebész 
hirurki|ni (-sen, -sta) mn sebészeti 
hirurkij|a (-an, -ua) fn sebészet 
hirva|š (-han, -šta) fn jávorszarvas-

bika 
hirven||aj|o (-on, -uo) fn jávorszarvas-

vadászat 
hirven||juur|i (-en, -ta) fn peremizs [Inu-

la] 
hirven||kello (-on, -uo) fn harangvirág 

[Campanula] 
hirven||lih|a (-an, -ua) fn jávorszarvas-

hús 
hirven||nah|ka (-an, -kua) fn jávorszar-

vasbőr 
hirv|etä (-ien, -iey) verb mer, merészel, 

bátorkodik 
hirv|i (-en, -ie) fn jávorszarvas [Alces 

alces] 
hirvie (-n, -tä) mn 1. rettenetes, ször-

nyű, pokoli, borzasztó, borzalmas; 
2. kellemetlen 

hirvien hsz rettenetesen, szörnyen, po-
kolian, borzasztóan 

hirviešti hsz rettenetesen, szörnyen, po-
kolian, borzasztóan 

hirvij|ö (-ön, -yö) fn szörny, szörnye-
teg, rém 

hirvi||lehm|ä (-än, -yä) fn jávorszar-
vastehén 

hirvissyttäy hsz félelemben, rémület-
ben 

hirvit|tyä (-täy) verb megrettent, meg-
ijeszt 

hirvittävän hsz rémmesébe illően 
hišši  (-n, -e) fn lift, felvonó 
hišši||kori (-n, -e) fn liftfülke 
hiššin||kulettaj|a (-an, -ua) fn liftes, lift-

kezelő 

hiukajai|ni (-sen, -sta) fn éhség, éh, éh-
ségérzet 

hiutaleh|et (-tien, -tie) fn plur pely-
hek; lunta tuprutti šuurina ~ina nagy 
pelyhekben hull a hó 

hivel|työ (-lyn, -tyy) verb kificamít, meg-
rándít 

hivoj|a (-an, -ua) fn köszörűs 
hivon|ta (-nan, -tua) fn 1. csiszolás, kö-

szörülés; 2. hántolás 
hivonta||koneh (-en, -ta) fn köszörű, 

csiszológép 
hivot|tu (-un, -tuo) mn 1. csiszolt, kö-

szörült; 2. hántolt 
HIV-tartun|ta (-nan, -tua) fn HIV-fer-

tőzés 
hivukš|et (-ien, -ie) fn plur hajzat, 

szőrzet 
hiv|uo (-on, -ou) verb 1. csiszol, kö-

szörül; ~uo latetta padlót csiszolni; 
2. hántol 

hivuomi|ni (-sen, -sta) fn 1. csiszolás, 
köszörülés; 2. hántolás 

hivu|š (-on, -tta) fn haj, hajszál, szőr, 
szőrszál 

hivuttami|ni (-sen, -sta) fn súrolás, dör-
zsölés 

hivut|tua (-an, -tau) verb súrol, dörzsöl  
hiä|jellä (-telen, -telöy) verb űz, ker-

get, hajt, elűz, elkerget, elhajt; leh-
mä ~telöy puarmoja hännällä a te-
hén a farkával hajtja el a böglyöket 

hiä||lahj|a (-an, -ua) fn nászajándék 
hiän (hänen, häntä) nm ő 
hiät (häijen, häitä) fn plur esküvő, la-

kodalom, nász  
hiä|työ (-vyn, -tyy) verb elmegy, eltá-

vozik, eltűnik  
hiä||vä|ki (-jen, -kie) fn násznép 
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hlori (-n, -e) fn klór 
hohka||kiv|i (-en, -ie) fn habkő, tajték-

kő 
hohka||kivi||jauh|o (-on, -uo) fn hab-

kőpor 
hohot|tua (-an, -tau) verb hahotázik, 

kacag 
hohtaj|a (-an, -ua) mn sugárzó, ragyo-

gó; ~a päiväni ragyogó nap 
hohtim|et (-ien, -ie) fn plur fogó, ha-

rapófogó, csípőfogó 
hoh|tua (-an, -tau) verb sugároz, su-

gárzik; hänen šilmäh ~ti iluo a sze-
mében öröm sugárzott 

hoi isz hé! 
hoijettav|a (-an, -ua) fn eltartott; hänel-

lä on monta ~ua neki (nála) sok az 
eltartott(ja) 

hoijet|tu (-un, -tuo) mn elkényeztetett, 
dédelgetett 

hoijošša hsz gondozás alatt, kezelés 
alatt; kotiliäkärin ~ háziorvosi ke-
zelés alatt 

hoijot|oin (-toman, -ointa) mn elha-
nyagolt, gondozatlan; ~oin talouš 
elhanyagolt gazdaság 

hoijottomu|š (-kšen, -šta) fn elhanya-
goltság, gondozatlanság 

hoikah|ella (-telen, -telou) verb ha-
hózik, kiáltozik, szólongat 

hoikahtelomi|ni (-sen, -sta) fn hahó-
zás, kiáltozás, szólongatás 

hoikahtelen|ta (-nan, -tua) fn hahó-
zás, kiáltozás, szólongatás 

hoiken|tua (-nan, -tau) verb vékonyít, 
elvékonyít, karcsúsít, lefogyaszt 

hoik|eta (-kenen, -kenou) verb 1. fogy, 
soványodik, lefogy, lesoványodik; 
2. karcsúsodik  

hoik|ka (-an, -kua) mn 1. zsenge, tö-
rékeny, gyenge; 2. vékony, karcsú, 
sovány, keskeny; ~ka vartalo kar-
csú derék; 3. kecses 

hoikka||n’okka||kair|a (-an, -ua) fn 
lumma [Uria aalge] 

hoikku|š (-kšen, -šta) fn karcsúság, vé-
konyság, soványság 

hoilah|ella (-telen, -telou) verb kia-
bál, kiáltozik, ordibál, ordítozik 

hoil|ata (-uan, -uau) verb 1. kiált, ki-
abál, kiáltozik; 2. torkaszakadtából 
hallatja; ~ata lauluja torkaszakad-
tából éneklő 

hoiskie (-n, -ta) mn vékony, karcsú; ~ 
koivu karcsú nyírfa 

hoitaj|a (-an, -ua) fn 1. vezető, irá-
nyító; 2. gondozó, ápoló(nő); 3. fel-
ügyelő, gondnok  

hoitamat|oin (-toman, -ointa) mn el-
hanyagolt, gondozatlan; ~oin läsijä 
elhanyagolt beteg 

hoitami|ni (-sen, -sta) fn ápolás, gon-
dozás 

hoi|to (-jon, -tuo) fn 1. vezetés, irá-
nyítás; 2. gondozás 

hoito||aloveh (-en, -ta) fn (köz)igazga-
tási terület 

hoito||huoneh (-en, -ta) fn kezelőszo-
ba 

hoito||kuršši (-n, -e) fn gyógykezelés, 
(gyógy)kúra 

hoito||laito|š (-kšen, -šta) fn vállalat, 
vállalkozás 

hoitomattomu|š (-kšen, -šta) fn elha-
nyagoltság, gondozatlanság 

hoi|tua (-jan, -tau) verb 1. vezet, irá-
nyít; ~tua kotitaloutta háztartást ve-
zetni; 2. gondoz 
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hoivah|tua (-an, -tau) verb könnyeb-
bít, megkönnyít, enyhít 

hoivah|tuo (-un, -tuu) verb megköny-
nyebbedik, enyhül 

hoivahu|š (-on, -tta) fn enyhítés, csilla-
pítás 

hoiv|ata (-uan, -uau) verb nevel, felne-
vel 

hoiven|tua (-nan, -tau) verb enyhít, csil-
lapít 

hok|ka (-an, -kua) fn orrvitorla 
hok|ki (-in, -kie) fn patkószeg 
hokšahu|š (-on, -tta) fn találós kérdés, 

rejtvény 
hokš|ata (-uan, -uau) verb kitalál vmit 
hokšij|a (-an, -ua) fn ötletgazda, mó-

kamester 
hokšuaj|a (-an, -ua) mn ötletes, jó fel-

fogóképességű 
hokšuamat|oin (-toman, -ointa) mn öt-

lettelen, nehezen kapcsoló 
hokšuamattomu|š (-kšen, -šta) fn öt-

lettelenség 
hokšuanta||ky|ky (-vyn, -kyö) fn jó fel-

fogóképesség 
hokšuavai|ni (-sen, -sta) mn ötletes, jó 

felfogóképességű 
holis|sa (-ou) verb csobog, csörgede-

zik 
hollannin mn rtlan 1. hollandiai; 2. hol-

land; ~ kieli holland nyelv; 3. német-
alföldi 

Hollan|ti (-nin, -tie) fn Hollandia, Né-
metalföld 

hollantilai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. hol-
landiai; 2. holland; ~ni juušto hol-
land sajt; ~ni karjarotu holland mar-
ha(fajta); 3. németalföldi 

holli (-n, -e) fn hall, előcsarnok 

holmie (-n, -ta) mn szélcsendes, szél-
mentes 

holskat|ella (-telen, -telou) verb lubic-
kol; ~ella veješšä vízben lubickolni 

homeh (-en, -ta) fn penész 
homehen mn rtlan penészes 
homeh||lei|pä (-vän, -pyä) fn penészes 

kenyér 
homehtunu|t (-on, -ta) mn megpené-

szedett, penészes 
homeh|tuo (-un, -tuu) verb megpené-

szedik 
homehut|tua (-an, -tau) verb rothaszt, 

megrothaszt 
homm|a (-an, -ua) fn szakma, dolog, 

munka, vállalkozás  
homm|ata (-uan, -uau) verb 1. készít, 

csinál; 2. szerez, megszerez; 3. kijár, 
kieszközöl 

hommuaj|a (-an, -ua) fn anyagbeszer-
ző, beszerző 

hommuan|ta (-nan, -tua) fn beszerzés, 
anyagbeszerzés 

honk|a (-n, -ua) fn száraz fenyő 
honka||meč|čä (-än, -čyä) fn kiszáradt 

erdő 
honka|ni (-sen, -sta) fn száraz fenyő 
honka||puu (-n, -ta) fn száraz fenyőfa 
honkau|tuo (-tuu) verb kiszárad (a fa) 
honkik|ko (-on, -kuo) fn kiszáradt erdő 
honkis|to (-son, -tuo) fn kiszáradt erdő 
hopeut|tua (-an, -tau) verb ezüstöz, be-

ezüstöz 
hopie (-n, -ta) fn ezüst 
hopie||esineh (-en, -tä) fn ezüst tárgy 
hopie||kanii|ni (-sen, -sta) mn ezüstnyúl 

[Oryctolagus cuniculus domestica] 
hopie||kappaleh (-en, -ta) fn ezüst tömb, 

ezüstdarab 
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hopie||ket|tu (-un, -tuo) fn ezüstróka 
[Canis argentatus] 

hopie||lusik|ka (-an, -kua) fn ezüstka-
nál 

hopie||metali (-n, -e) fn ezüstérem 
hopien||harmua (-n, -ta) mn ezüstös fe-

hér, szürkés fehér 
hopien||helie (-n, -tä) mn ezüstös csen-

gésű 
hopie|ni (-sen, -sta) mn ezüstös, ezüst-; 

~ šormuš ezüstgyűrű 
hopie||paju (-n, -o) fn fehér fűz [Salix 

alba] 
hopie||poppeli (-n, -e) fn fehér fűz [Sa-

lix alba] 
hopie||rupľ|a (-an, -ua) fn ezüst rubel 
hop|pu (-un, -puo) fn 1. sietés, sietség; 

2. veszekedés, civódás, perpatvar, vi-
ta; noštua hoppu vitát kezd 

hoput|tua (-an, -tau) verb unszol, nó-
gat, hajt, hajszol; ~tua hevoista haj-
szolni a lovat 

hord|a (-an, -ua) fn húr, körívhúr [mér-
tan] 

horeograffi (-n, -e) fn koreográfus 
horhot|tua (-an, -tau) verb hahotázik, 

kacag, felkacag, hangosan nevet, fel-
nevet 

horhotu|š (-kšen, -šta) fn hahota, ka-
cagás, hangos nevetés 

horie (-n, -ta) fn ritka lyukú rosta 
horin|a (-an, -uа) fn pletyka, fecsegés, 

locsogás 
horjah|tua (-an, -tau) verb megdönt, 

meghajlít, megingat 
horm|a (-an, -ua) fn erdei deréce [Cha-

maenerion angustifolium] 
hor||meisteri (-n, -e) fn karvezető, kó-

rusvezető 

hormik|ko (-on, -kuo) fn erdeideréce-
csalit 

horšm|a (-an, -ua) fn erdei deréce [Cha-
maenerion angustifolium] 

Hospoti (-n, -е) fn Úr, Úristen 
hoš ksz bár, ámbár, noha, jóllehet, még-

ha 
hoši|e (-n, -u) verb csap, megcsap, rá-

csap 
hotelli (-n, -e) fn szálloda, hotel 
hoti ksz bár, ámbár, noha, jóllehet, még-

ha 
ho|tu (-vun, -tuo) fn mozgás 
houken|ta (-nan, -tua) fn megőrülés, té-

boly, megtébolyodás 
houke|ta (-nen, -nou) verb megőrül vmi 

miatt, elmegy az esze, elveszti a jó-
zan eszét 

houk|ka (-an, -kua) fn/mn eszelős, té-
bolyodott, őrült 

houkuttelev|a (-an, -ua) fn csábos, csá-
bító, győzködő 

houkut|ella (-telen, -telou) verb rábír, 
rávesz, meggyőz, győzköd, csábít, 
elcsábít 

houkut|tua (-an, -tau) verb rábír, rá-
vesz, meggyőz, csábít, elcsábít 

houkutu|š (-kšen, -šta) fn meggyőzés, 
be(le)vonás vmibe, csábítás, elcsá-
bítás 

hourau|š (-on, -tta) fn félrebeszélés, 
hallucináció, lázálom 

houreissa hsz eszméletlenségben 
houri|e (-n, -u) verb félrebeszél, hallu-

cinál 
houšu|t (-jen, -ja) fn plur nadrág 
ho|veh (-tehen, -vehta) fn báránybőr 
hov|i (-en, -ie) fn (uralkodói) udvar, 

udvartartás; čuarin ~i cári udvar
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hrisantemi (-n, -e) fn krizantém [Chry-
santemum indicum] 

Hrist|a (-n, -ua) fn Krisztus 
Hristoss|a (-n, -ua) fn Krisztus 
hromi (-n, -e) fn króm 
hromirui|ja (-čen, -ččou) verb krómoz, 

bevon krómmal 
hromosfer|a (-an, -ua) fn kromoszféra 
hromosomi|t (-en, -ja) fn plur kromo-

szómák 
hronikan||kirjuttaj|a (-an, -ua) fn kró-

nikás, krónikaíró 
hronik|ka (-an, -kua) fn krónika 
hronologij|a (-an, -ua) fn kronológia, 

időrend, időszámítás 
hronoskop|pi (-in, -ie) fn kronoszkóp 
hrustali (-n, -e) fn kristály 
hrustali|mun|a (-an, -ua) fn tojásdad 

alakúra csiszolt kristály / ásvány 
huahit|tua (-an, -tau) verb liheg, piheg, 

fújtat  
huah|ka (-an, -kua) fn viharsirály [La-

rus canus] 
huahla||kouk|ku (-un, -kuo) fn a kon-

dért / üstöt felfüggesztő kampó 
huahlu|o (-n, -u) verb teker, csavar, 

pödör, gombolyít 
huahm|o (-on, -uo) fn sziluett, árny-

kép, körvonal, kontúr; tumannošša 
näky laivan ~o a ködben a hajónak 
a sziluettje / a kontúrja / a körvonala 
látszik 

huahmotelm|a (-an, -ua) fn vázlat, sé-
ma, sablon 

hualak|ka (-an, -kua) mn halvány, fa-
kó, sápadt 

hualie (-n, -ta) mn 1. meleg; ~ vesi me-
leg víz; 2. halvány, fakó, sápadt; 3. 
hervadt 

hualis|tuo (-tuu) verb 1. felmelegszik 
[az idő]; 2. kifakul, megfakul, el-
fakul, elsápad; 3. elhervad 

huamak|ka (-an, -kua) mn 1. boron-
gós; ~ka ilma borongós idő; 2. fa-
kó, ~ka vuate fakó ruha  

huamis|tuo (-sun, -tuu) verb kifakul, 
elfakul, megfakul 

huamu (-n, -о) fn illúzió, látszat, láto-
más, vízió 

huamu||kuv|a (-an, -ua) fn káprázat, ví-
zió, fantomkép, tünemény, délibáb 

hua|pa (-van, -рuа) fn rezgő nyárfa [Po-
pulus tremula] 

huapa||meč|čä (-än, -čyä) fn nyárfa-
erdő 

huapa|ni (-sen, -sta) mn nyárfa-, nyár-
fából készült 

huar|a (-ап, -uа) fn elvezetés, elterelés 
huarau|tuo (-vun, -tuu) verb elága-

zik, szétágazik; ~tuo kahekši ketté 
ágazni 

huara||juur|i (-en, -ta) fn korallgyö-
kér  [Corallorhiza trifida]  

huaruk|ka (-an, -kua) fn villa [alkat-
rész]; polkupyörän ~ka kerékpár-
villa 

huara||piäčky|ni (-sen, -stä) fn füsti-
fecske [Hirundo rustica] 

huaris|tua (-san, -tau) verb kitár, szét-
tár, szétnyit, szétvet 

huarot|tua (-an, -tau) verb kitár, szét-
tár, szétnyit, szétvet; ~tua kiät szét-
tárni a kezét 

huaruk|aš (-kahan, -ašta) mn elága-
zó, szétágazó; ~š tie elágazó út 

huaś|śa (-śап, -uа) fn szárítóállvány 
huaśśui|ja (-čen, -ččou) verb (szénát) 

szárít 
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huaš|ka (-ап, -kuа) fn tetem, hulla, dög 
huaš|tua (-šan, -tau) verb megfontol, 

meggondol, meghány-vet magában 
huav|a (-ап, -uа) fn seb, sérülés; šyvä 

~a mély seb 
huavan mn rtlan nyárfa-, nyárfából 

készült 
huavan||lasi||šii|pi (-ven, -pie) fn da-

rázslepke [Sesia apiformis] 
huavan||šyöj|ä (-än, -yä) fn nyárfa-

levélbogár [Chrysomela tremula] 
huav|ata (-uan, -uau) verb megpró-

bál, megkísérel 
huaveh (-en, -ta) fn ábránd, álomkép; 

šuuren ošan ~ nagy szerencséről va-
ló ábránd(ozás) 

huaveh||kuv|a (-an, -ua) fn álomkép, 
utópia 

huaveilij|a (-ап, -uа) fn idealista, ra-
jongó, ábrándozó 

huaveil|la (-en, -au) verb ábrándozik, 
álmodozik; ~la tulevaisutta a jövő-
ről ábrándozni 

huavekši|e (-n, -u) verb ábrándozik, ál-
modozik 

huavel|la (-en, -au) verb feltételez, fel-
tesz magában vmit, valószínűsít 

huavellen hsz feltehetőleg, valószínűleg 
huavelu|š (-kšen, -šta) fn 1. feltétele-

zés, feltevés, hipotézis; 2. előjel 
huavi (-n, -е) fn 1. horgászháló, me-

rítőháló, kéziháló; 2. lepkefogóháló 
huavik|ko (-on, -kuo) fn nyárfaerdő 
huavot|tua (-an, -tau) verb megsebez, 

megsebesít, felsért 
huh isz hű! juj! ~, kun on jykie hű, 

milyen nehéz 
huhľak|ka (-an, -kua) mn álarcos, jel-

mezes, álcázott, maszkírozott 

huhti||kuu (-n, -ta) fn április  
huhu (-n, -о) fn 1. kiáltás, hahó; 2. 

szóbeszéd, híresztelés 
huhuilu (-n, -o) fn fn kiabálás, kiál-

tozás, hahózás 
huhuomi|ni (-sen, -sta) fn kiabálás, ki-

áltozás, hahózás 
huhuon|ta (-nan, -tua) fn kiabálás, ki-

áltozás, hahózás 
huhu|t (-jen, -ja) fn plur szóbeszéd, 

híresztelés 
huhu|ta (-on, -ou) verb kiált, kiabál, ki-

áltozik, hahózik 
huhut|tua (-an, -tau) verb szólít, szó-

longat, hívogat 
huhuu|š (-on, -tta) fn kiáltás  
hui|jata (-kuan, -kuau) verb rossz hírbe 

hoz, megrágalmaz 
huijo|ta (-nen, -nou) verb elszégyeli ma-

gát, szégyenkezik 
huijot|oin (-toman, -ointa) mn szem-

telen, szégyentelen, szemérmetlen 
huijot|tua (-an, -tau) verb megszégye-

nít, szégyenbe hoz 
huikau|tuo (-vun, -tuu) verb zavarba jön 
huikevu|š (-on, -tta) fn szégyen, gyalá-

zat 
huikie1 (-n, -ta) fn szégyen, gyalázat  
huikie2 (-n, -ta) mn szégyenletes, gya-

lázatos 
huikiešti hsz szégyenletesen, gyaláza-

tosan 
huikiet|oin (-toman, -ointa) mn szé-

gyentelen, szemérmetlen, feslett 
huila|ta (-nen, -nou) verb 1. gyorsan jár, 

kilép; 2. lebzsel 
huilu1 (-n, -o) fn menyasszonyi kendő 
huilu2 (-n, -o) fn fuvola, flóta; šoittua 

~lla fuvolázni, fuvolán játszani 



huilupaikka 93 hukkuo 
 

huilu||paik|ka (-an, -kua) fn menyasz-
szonyi kendő 

huim|a (-an, -ua) mn veszett, őrült, dü-
höngő 

huima|piä (-n, -tä) fn őrült, bolond 
huima||päisešti hsz féktelenül, zabo-

látlanul 
huimašti hsz veszettül, őrülten 
huimaš|tua (-šan, -tau) verb bolondo-

zik, csintalankodik 
huima|ta (-nen, -nou) verb kavarog a 

feje 
huimelš|ie (-en, -au) verb makrancos-

kodik, bolondul 
huimennel|la (-en, -au) verb esztelen-

kedik, bolondozik 
huimen|tua (-nan, -tau) verb elveszti az 

eszét 
huime|ta (-nen, -nou) verb elmegy az 

esze 
huimuaľ|ľa (-en, -au) verb esztelenke-

dik, bolondozik 
huip|pu (-un, -puo) fn hegyfok, csúcs 
huippu||koh|ta (-an, -tua) fn delelés, de-

lelőpont  
huippu||kokohu|š (-on, -tta) fn csúcs-

találkozó 
huippu||muotik|aš (-kahan, -ašta) mn 

divatos, stílusos 
huiskah|tua (-an, -tau) verb felröppen, 

fellódul, fellendül 
huiskahu|š (-on, -tta) fn lendítés, len-

dület 
huiskahut|tua (-an, -tau) verb int, le-

gyint, lendít 
huis|kata (-uan, -kuau) verb 1. dob, ha-

jít, ellódít; 2. lendít, lenget 
huiskaut|tua (-an, -tau) verb nekilen-

dül, meglendül 

huiskeh (-en, -ta) fn sietség, kapkodás, 
sürgés 

huis|kua (-an, -kau) verb futkos, futká-
rozik, kapkod, sürög 

huiskut|tua (-an, -tau) verb lendít, len-
get 

hui|tu (-jun, -tuo) fn tejsavó 
huiva|ta (-nen, -nou) verb ráterít; ~ta 

paikka a kendőt ráteríteni 
hujan||hajallah hsz rendezetlenül, ren-

detlenül 
hukan||kakr|a (-än, -yä) fn vadzab [Ave-

na fatua] 
hukan||marj|a (-än, -yä) fn medvesző-

lő [Arctostaphylos] 
hukan||marja||puu (-n, -ta) fn ükörke-

lonc [Lonicera xylosteum] 
hukan||mečäštäj|ä (-än, -yä) fn farkas-

vadász 
hukan||peš|ä (-än, -yä) fn farkasvacok 
hukan||put|ki (-en, -kie) fn gyilkos cso-

morika, vízibürök [Cicuta virosa] 
huk|ata (-kuan, -kuau) verb elveszít, 

elveszt, elhagy  
huk|ka (-an, -kua) fn farkas, szürke-

farkas [Canis lupus] 
hukkah hsz hasznavehetetlenül, hasz-

nálhatatlanul, haszontalanul 
hukka||koir|a (-an, -ua) fn farkasva-

dászó kutya 
hukkah||män|ö (-ön, -yö) fn kiadás, 

fogyasztás, veszteség; ajan ~ö idő-
veszteség 

hukkau|š (-on, -tta) fn kiadás, fogyasz-
tás, veszteség 

hukku|ni (-sen, -sta) mn nehéz felfo-
gású, bugyuta, infantilis 

huk|kuo (-un, -kuu) verb elmerül, el-
süllyed 
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hukut|tua (-an, -tau) verb elhalmoz, el-
áraszt, telerak; ~tua kukkih elhal-
mozni virággal; ~tua työh telerak-
ni munkával; vesi ~ti rannat a víz 
elárasztotta a partot 

hulikoi|ja (-čen, -ččou) verb járkál, jár-
kel, sétál, kószál, mászkál, kóborol, 
barangol 

hulivil|i (-en, -ie) fn/mn szeleburdi, sze-
leskedő 

hulk|ki (-in, -kie) fn foglalat 
hullu (-n, -о) mn őrjítő, őrült, őrületes; 

~ päivä őrült egy nap 
hullu||hein|ä (-än, -yä) fn beléndek 

[Hyoscyamus] 
hullujen||huoneh (-en, -ta) fn diliház, 

bolondok háza, őrültek háza 
hullu|ni (-sen, -sta) mn nehéz felfogá-

sú, buta, dilis 
hullu|š (-kšen, -šta) fn őrültség, őrület 
hullušti hsz őrülten, megőrülve 
hulluš|tua (-šan, -tau) verb esztelenke-

dik, bolondozik, őrültködik 
hulmah|tua (-an, -tau) verb 1. lobog, 

leng; 2. lobog (a tűz) 
hulmu|ta (-ou) verb 1. lobog, leng; 2. 

lobog (a tűz) 
hulp|a (-an, -ua) fn vég, szövetvég 
hulvak|ka (-an, -kua) mn gondtalan, 

gond nélküli 
hulvakkahašti hsz gondtalanul, gond 

nélkül 
humal|a (-an, -ua) fn mámor, alkohol-

mámor 
humala||hein|ä (-än, -yä) fn komló [Hu-

mulus lupulus] 
humalahi|ni (-sen, -sta) mn 1. részeg, 

ittas, piás; 2. részeges, iszákos, al-
koholista; 3. részegítő 

humalai|ni (-sen, -sta) mn 1. részeg, 
ittas, piás; 2. részeges, iszákos, al-
koholista; 3. részegítő 

humala||mie|š (-hen, -štä) fn részeg em-
ber, részeg 

humalapäissäh hsz részegen, megré-
szegülve, ittasan, italosan 

humallu|š (-kšen, -šta) fn alkoholiz-
mus, részegség, ittasság 

humallut|tua (-an, -tau) verb része-
gít, megrészegít, lerészegít; viina ~tau 
a szesz lerészegít 

humaľniek|ka (-an, -kua) fn alkoho-
lista, részegeskedő, iszákos, piás 

humaloi|ja (-čen, -ččou) verb alkoholi-
zál, részegeskedik, iszákoskodik, pi-
ál 

humal|tuo (-lun, -tuu) verb berúg, le-
részegedik, megittasodik, bepiál 

humin|a (-an, -ua) fn moraj, moraj-
lás, zúgás; meren ~a a tenger zú-
gása 

humanismi (-n, -e) fn humanizmus 
humis|sa (-ou) verb morajlik, zúg 
humori|ni (-sen, -sta) mn humoros; ~ni 

ihmini humoros ember; ~ni kerto-
muš humoros történet 

humoristi (-n, -e) fn humorista 
humu|š (-kšen, -šta) fn humusz, termő-

föld, talaj 
huńhet|tua (-an, -tau) verb orrhangon 

beszél, orrhangon énekel 
hunšvot|ti (-in, -tie) fn gazember, hit-

vány, semmirekellő, lókötő 
hun|tu (-nun, -tuo) fn fátyol; antila-

halla oli kaunis ~tu a menyasszony-
nak szép fátyla volt 

huntu||hän|tä (-nän, -tyä) fn fátyolfar-
kú aranyhal [Carassius auratus] 
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huoh|tua (-an, -tau) verb sugároz, ki-
sugároz, áraszt; šuo ~tau kylmyä a 
mocsár hideget áraszt / sugároz 

huojennu|š (-kšen, -šta) fn kedvezmény 
huojennuš||hin|ta (-nan, -tua) fn ked-

vezményes ár 
huojen|tua (-nan, -tau) verb 1. csök-

kent, kisebbít; 2. leszállít (árat); 3. 
egyhít, könnyebbít 

huoju|o (-n, -u) verb leng, himbálózik, 
imbolyog  

huokahu|š (-on, -tta) fn 1. lélegzet, lé-
legzés; 2. sóhaj, sóhajtás 

huokai|n (-men, -nta) fn orrlyuk 
huokais|sa (-en, -ou) verb kifújja ma-

gát 
huoleh|tie (-in, -tiu) verb gondosko-

dik, törődik; ~tie lapšista gondos-
kodni a gyerekekről 

huolehtij|a (-an, -uа) mn gondos, gon-
doskodó 

huolehtivai|ni (-sen, -sta) mn gondos, 
gondoskodó 

huolehut|tua (-an, -tau) verb nyugta-
lanít, izgat, aggaszt 

huolek|aš (-kahan, -ašta) mn együtt-
érző, megértő, készséges 

huolekkahašti hsz nyugtalanul, nyugta-
lansággal, aggódva, aggodalommal 

huolelli|ni (-sen, -sta) mn 1. gondos, 
pontos; ~ni työ gondos munka; 2. 
gondoskodó, figyelmes; ~ni kašva-
tuš gondoskodó ápolás 

huolellisešti hsz gondosan, pontosan, 
figyelmesen 

huolellisu|š (-kšen, -šta) fn figyelmes-
ség, figyelem, törődés 

huolen||pi|to (-von, -tuo) fn 1. gondos-
kodás; 2. törődés, aggódás 

huolen||pitäj|ä (-än, -yä) fn gyám, pat-
rónus, gondnok 

huoleššut|tua (-an, -tau) verb nyugta-
lanít, izgat, aggaszt 

huoleštuneisu|š (-kšen, -šta) fn nyug-
talankodás, nyugtalanság 

huoleštunuona hsz nyugtalanul, izga-
tottan, felindultan 

huoleštunu|t (-on, -tta) mn nyugtalan, 
izgatott, felindult 

huoleš|tuo (-šun, -tuu) verb nyugtalan-
kodik, izgul, aggódik 

huolet|oin (-toman, -ointa) mn rendet-
len, rendezetlen, rendszertelen 

huolettomašti hsz rendetlenül, rende-
zetlenül, rendszertelenül 

huolettomu|š (-kšen, -šta) fn gondat-
lanság, nemtörődömség, rendetlen-
ség, rendezetlenség 

huolet|tua (-an, -tau) verb nyugtalanít, 
izgat, aggaszt 

huol|i (-en, -ta) fn 1. gondoskodás; 2. 
törődés, aggódás  

huoli|e (-n, -u) verb 1. gondoskodik; 
2. törődik vele, aggódik érte 

huolik|aš (-kahan, -ašta) mn nyugta-
lan, ideges, izgatott 

huolima|toin (-toman, -ointa) mn ren-
detlen, rendezetlen, rendszertelen 

huolimattomašti hsz hanyagul, ren-
detlenül 

huolimattomu|š (-kšen, -šta) fn ha-
nyagság, mulasztás, rendetlenkedés 

huolis|tuo (-sun, -tuu) verb felizgul, 
felindul, felidegesedik 

huolov|a (-an, -uа) mn gondos, pontos, 
figyelmes 

huolovaisu|š (-kšen, -šta) fn figyelmes-
ség, figyelem, törődés 
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huom|ata (-uan, -uau) verb észrevesz  
huomattav|a (-an, -uа) fn méretes, ha-

talmas 
huomaut|tua (-an, -tau) verb megje-

gyez, megjegyzést tesz, észrevétele 
van 

huomautu|š (-kšen, -šta) fn megjegy-
zés, észrevétel 

huomen (-en, -ta) fn holnap(i nap)  
huomena hsz holnap 
huomenekšella hsz 1. reggel; 2. holnap 
huomenekšelli|ni (-sen, -stä) mn reg-

geli 
huomene|š (-kšen, -šta) fn reggel 
huomeneš||hämär|ä (-än, -yä) fn vir-

radat, derengés 
huomeneš||kašše (-n, -ta) fn reggeli 

harmat 
huomeneš||kierro|š (-kšen, -šta) fn reg-

geli (kör)séta 
huomeneš||laittautumi|ni (-sen, -sta) 

fn reggeli öltözködés, reggeli toalett 
huomeneš||näytän|tö (-nön, -työ) fn ma-

tinémozi, reggeli mozielőadás 
huomeneš||puol|i (-en, -ta) fn virradat, 

derengés 
huomeneš||ruo|ka (-van, -kuo) fn reg-

geli [étkezés] 
huomeneš||ruš|ko (-on, -kuo) fn haj-

nalpír 
huomeneš||tak|ki (-in, -kie) fn regge-

li köntös 
huomeneš||voimistel|u (-n, -o) fn reg-

geli torna 
huomeni|ni (-sen, -sta) mn holnapi 
huomenis||päiv|ä (-än, -yä) fn holnap(i 

nap) 
huomij|o (-on, -uo) fn figyelem, figye-

lés 

huomijo||kyky (-n, -ö) fn megfigyelő-
képesség 

huomijo||kyky|ni (-sen, -stä) mn meg-
figyelési, megfigyelő 

huomis||päiv|ä (-än, -yä) fn holnap(i 
nap) 

huomuamat|oin (-toman, -ointa) mn 
nem találékony 

huomuamatta hsz észrevétlenül, ész-
revehetetlenül 

huomuamattomu|š (-kšen, -šta) fn a 
találékonyság hiánya 

huomuami|ni (-sen, -sta) fn felfede-
zés, feltárás 

huomuavai|ni (-sen, -sta) mn figyel-
mes 

huomuavaisešti hsz figyelmesen, figye-
lemmel 

huomuavaisu|š (-kšen, -šta) fn figye-
lem, érdeklődés 

huoneh (-en, -ta) fn szoba 
huonehen mn rtlan szobai 
huonehis|to (-son, -tuo) fn apartman, 

lakrész, lakosztály 
huoneh||kalu|t (-jen, -ja) fn plur szo-

babútor, szobai berendezés 
huoneh||tarpeh|et (-tien, -tie) fn plur 

szobabútor, szobai berendezés 
huonehu|t (-jen, -ja) fn plur helyiség 
huon|o (-on, -uo) mn rossz, romlott 
huono||henki|ni (-sen, -stä) mn bete-

ges, gyenge, erőtlen 
huono|ta (-nen, -nou) verb rosszabbo-

dik, romlik, súlyosbodik, elgyengül, 
lankad 

huonu|š (-kšen, -šta) fn épület, épít-
mény  

huopa||kenk|ä (-än, -yä) fn nemezcipő, 
filccipő 
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huopari (-n, -e) fn farevező 
huop|pie (-in, -piy) verb (farevezővel) 

evez 
huopuaj|a (-an, -uа) fn farevezős 
huor|a (-an, -uа) mn kicsapongó, le-

dér, buja, züllött 
huor|ata (-uan, -uau) verb elzüllik 
huorimu|š (-kšen, -šta) fn ledér nő, 

rossznő 
huorui|ja (-čen, -ččou) verb kicsapong, 

ledérkedik, bujálkodik, züllik 
huori||kakar|a (-an, -uа) mn házassá-

gon kívüli 
huori||äpäreh (-en, -tä) mn házassá-

gon kívüli 
huoru|š (-kšen, -šta) fn kicsapongás, 

ledérkedés, bujálkodás, züllés 
huotr|a (-an, -uа) fn tok, hüvely 
huov|ata (-uan, -uau) verb (farevező-

vel) evez 
huo|vis (-kehen, -vista) mn olcsó; ~vis 

hinta olcsó ár 
huovisset|tu (-un, -tuo) mn árcsökken-

tett, csökkentett árú 
huovissu|š (-kšen, -šta) fn árcsökken-

tés, árleszállítás 
huovis|tua (-san, -tau) verb árat csök-

kent, enged az árból, leszállítja az 
árat 

hu|pa (-van, -pua) mn jelentéktelen  
hupaš|a (-an, -uа) mn gyorsan eltűnő, 

szertefoszló; ~a lumi szertefoszló hó 
hupet|ti (-in, -tie) fn/mn buta, bugyu-

ta, ostoba 
hupet|tua (-an, -tau) verb butaságo-

kat beszél, butaságokat hord össze, 
zagyvál 

huppan|a (-аn, -uа) fn fajankó 
hup|pu (-un, -puo) fn csuklya 

huppurioi|ja (-čen, -ččou) verb téve-
lyeg, kóborol, bandukol 

hupše|ta (-nen, -nou) verb elbutul 
hupš|u (-n, -o) fn különc, csudabogár 
hur|a (-an, -ua) mn szokatlan, idegen 
hurah|tua (-an, -tau) verb 1. behajt, be-

gördül, berobog; 2. serénykedik  
hurahut|tua (-an, -tau) verb 1. kilöty-

tyint, egy mozdulattal kiönt; 2. el-
hajít 

hurekš|ie (-en, -au) verb makrancos-
kodik, dühöng, tombol 

hureu|tuo (-vun,- tuu) verb makran-
coskodik, dühöng, tombol 

hurin|a (-an, -ua) fn zúgás, dongás  
hurisen|ta (-nan, -tua) fn zúgás, don-

gás  
huris|sa (-ou) verb zúg, dong 
hurj|a (-an, -ua) mn 1. vakmerő; 2. esz-

telen, féktelen, zabolátlan, dühöngő, 
tomboló 

hurjaisu|š (-kšen, -šta) fn vakmerőség 
hurja||päi|ni (-sen, -stä) fn fenegye-

rek, vakmerő legény 
hurjašti hsz esztelenül, féktelenül, za-

bolátlanul 
hurm|a (-an, -ua) ébenfa (anyag) 
hurma||puu (-n, -ta) fn ébenfa (nö-

vény) [Diospyros] 
hurmeh|tuo (-un, -tuu) verb elszende-

rül, elkábul 
hurmehu|š (-on, -tta) fn szendergés, 

kábulat 
hurraa isz hurrá! 
hurš|ti (-sin, -tie) fn durva vászon 
huršti|ni (-sen, -sta) mn durva vászon-

ból készült 
hurt|ta (-an, -tua) fn nagyméretű bo-

zontos kutya 
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hušah|tua (-an, -tau) verb leomlik, alá-
süllyed 

hutkah|ella (-telen, -telou) verb aláhull, 
lesüllyed, leereszkedik 

hut|kata (-uan, -kuau) verb odacsat-
tant, dörejjel rádob 

hutr|a (-an, -ua) mn törékeny, gyen-
ge; ~a jiä gyenge / törékeny jég 

hut|tu (-un, -tuo) fn kása 
huttunah (-en, -ta) fn lavina, görge-

teg 
huťuk|ka (-an, -kua) fn/mn malac, trá-

gár, mocskosszájú 
huuh|ella (-telen, -telou) verb 1. öb-

löget, kiöblöget, kiöblít; ~ella šuu 
szájat kiöblíteni; 2. fecskendez, be-
fecskendez 

huuheľnik|ka (-an, -kua) fn/mn álar-
cos, jelmezes 

huuhkaj|a (-an, -ua) fn uhu, fülesba-
goly [Bubo bubo] 

huuhmar (-en, -ta) fn mozsár 
huuhon|ta (-nan, -tua) fn kimosás, el-

mosás 
huuhtelu (-n, -o) fn 1. öblítés, kiöblí-

tés, öblögetés; vuatteijen ~ ruhaöblí-
tés; 2. fecskendezés, befecskende-
zés, beöntés 

huuhtelu||ruis|ku (-un, -kuo) fn beön-
tőkészülék 

huuhtomi|ni (-sen, -sta) fn kimosás, 
elmosás 

huuhtou|tuo (-vun, -tuu) verb kiöblí-
tődik, leöblítődik 

huuh|tua (-an, -tau) verb leönt, lelo-
csol, öntöz 

huuh|tuo (-on, -tou) verb öblít, öblö-
get, kiöblít, elmos 

huul|i (-en, -ta) fn ajak 

huuli||harp|pu (-un, -puo) fn szájhar-
monika 

huuli||lihakš|et (-ien, -ie) fn plur száj-
izom 

huuli||mual|i (-en, -ta) fn szájfesték, 
szájrúzs, szájkrém 

huuli||voije (-n, -ta) fn szájrúzs, száj-
festék, szájkrém 

huumahu|š (-on, -tta) fn kábítószere-
zés 

huumeh|et (-tien, -tie) fn plur kábító-
szer, narkotikum 

huume||rippuvaisu|š (-kšen, -šta) fn ká-
bítószerfüggőség 

huumori (-n, -e) fn humor 
humorin||taju (-n, -o) fn humorérzék 
huur|a (-an, -ua) fn köd 
huureh||paju (-n, -o) fn kaukázusi fűz 

[Salix acutifolia] 
huurre (-en, -ta) fn dér, zúzmara 
huurreh (-en, -ta) fn dér, zúzmara 
huurre||paju (-n, -o) fn vörös káspi fűz 

[Salix acutifolia] 
huurtehi|ni (-sen, -sta) mn deres, zúz-

marás 
huurtunu|t (-on, -tta) mn deres, zúz-

marás 
huur|tuo (-ron, -tou) deresedik, zúzma-

rásodik 
huu|to (-von, -tuo) fn kiáltás, felkiáltás 
huuto||merk|ki (-in, -kie) fn felkiáltó-

jel 
huutor|a (-an, -ua) fn tanya, major 
huu|tua (-vvan, -tau) verb kiált, fel-

kiált, kiabál, kiáltozik  
huu|vveh (-tehen, -vvehta) fn zúzma-

ra, dér  
huuvveh|tuo (-en, -tou) verb deresedik, 

zúzmarásodik
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hu|veta (-penen, -penou) verb eltűnik, 
elmúlik, elvész 

huvi (-n, -e) fn mulatás, mulatság, szó-
rakozás 

huvi||järještäj|ä (-än, -yä) fn móka-
mester 

huvil|a (-an, -ua) fn villa, kertilak, nya-
raló(villa) 

huvi||laitteh|et (-tien, -tie) fn plur ren-
dezvény, program 

luvi||mat|ka (-an, -kua) fn piknik 
huvi||numer|o (-on, -uo) fn attrakció, 

mutatvány, produkció, szám 
huvi||puis|to (-son, -tuo) fn vurstli, mu-

tatványostér 
huvit|ella (-telen, -telou) verb mulat-

tat, vidít, felvidít, vidámít, szórakoz-
tat 

huvittav|a (-an, -ua) mn mulattató, vi-
dító, szórakoztató; ~a kukkani szó-
rakoztató játék 

huvittavašti hsz mulattatóan, vidító-
an, szórakoztatóan 

huvitteliu|tuo (-vun, -tuu) verb mulat, 
mulatozik, vidul, szórakozik 

huvit|tua (-an, -tau) verb mulattat, vi-
dít, felvidít, vidámít, szórakoztat 

hyleh (-än, -tä) fn fóka 
hylehen||lih|a (-an, -ua) fn fókahús 
hylehen||po|ika (-jan, -ikua) fn fóka-

borjú, fókakölyök 
hylekši|e (-n, -y) verb undorodik, utál, 

megvet 
hyl|kie (-en, -köy) verb semmibevesz, 

elutasít, visszautasít 
hyl|ky (-yn, -kyö) fn 1. selejt; 2. semmi-

rekellő 
hylky||tavar|a (-an, -ua) fn selejtáru, 

kiselejtezett áru 

hylkyäj|ä (-än, -yä) mn vmit elhagyó; 
vieron ~ä / ušon ~ä hitehagyott 

hylkyämi|ni (-sen, -stä) fn elutasítás, 
elvetés; ehotukšen ~n a javaslat el-
vetése / elutasítása 

hylät|ty (-yn, -työ) mn 1. gazdátlan, 
elhagyott, elhagyatott; 2. kiselejte-
zett 

hyl|ätä (-kyän, -kyäy) verb 1. cserben-
hagy, elhagy, elvet; 2. selejtez, ki-
selejtez  

hymy (-n, -ö) fn mosoly, mosolygás, 
elmosolyodás 

hymyil|lä (-en, -öy) verb mosolyog, el-
mosolyodik 

hypel|lä (-en, -öy) verb ugrik, ugrál, ug-
rándozik, szökdécsel 

hypin|tä (-nän, -tyä) fn ugrás, ugrálás, 
ugrándozás 

hypity|š (-kšen, -štä) fn ugrás, ugrálás, 
ugrándozás 

hyppely (-n, -ö) fn ugrás, ugrálás, ug-
rándozás 

hyp|pie (-in, -piy) verb ugrik 
hyppien hsz ugorva, ugrálva, ugrán-

dozva 
hyp|py (-yn, -pyö) fn ugrás 
hyppy||lau|ta (-van, -tua) fn ugródesz-

ka, trambulin 
hyppy||mat|to (-on, -tuo) fn ugrósző-

nyeg 
hyppy|ni (-sen, -stä) fn ugrándozás 
hyppy|nuor|a (-an, -ua) fn ugrókötél 
hyppyri (-n, -e) fn (sí)ugrósánc 
hyppy||torni (-n, -e) fn (mű)ugrótorony 

[sport] 
hyppähy|š (-ön, -ttä) fn ugrás 
hyppäyt|tyä (-än, -täy) verb ugráltat 
hypähellen hsz ugrálva, ugrándozva 
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hypäh|tyä (-än, -täy) verb felugrik, fel-
pattan; ~tyä šatulah nyeregbe ug-
rani 

hyp|ätä (-pyän, -pyäy) verb 1. ugrik, ug-
rál, ugrándozik, szökdécsel; ~ätä laš-
kuvarjolla ejtőernyővel ugrani; 2. 
felugrik, felpattan  

hyrin|ä (-än, -yä) fn zúgás, búgás, don-
gás 

hyris|sä (-öy) verb zúg, búg, dong  
hyrr|ä (-än, -yä) fn búgócsiga [gyerek-

játék] 
hyrrä||pyör|ä (-än, -yä) fn búgócsiga 

[gyerekjáték] 
hyrr|ätä (-yän, -yäy) verb zúg, búg, dong 
hyryyt|tyä (-än, -täy) verb tisztít, si-

kál, súrol 
hyräh|tyä (-än, -täy) verb 1. felrepül, 

felröppen, felszáll; 2. nekilát  
hyr|ätä (-yän, -yäy) verb zúg, búg, dong 
hytis|sä (-en, -öy) verb remeg, reszket  
hytkäh|tyä (-än, -täy) verb meghajlik, 

behorpad 
hyt|ti (-in, -tie) fn kupé, (vasúti) fülke 
hytti||vaunu (-n, -o) fn fülkés kocsi / 

vagon 
hyvekši|e (-n, -у) verb dicsér, dicsőít, 

magasztal 
hyvin hsz 1. jól; 2. jócskán ◊ hyvistä 

~ csodálatosan 
hyvin||kašvatet|tu (-un, -tuo) mn ud-

varias, jólnevelt 
hyvin||mielin hsz szívélyesen, kedve-

sen 
hyvin||opaštuj|a (-an, -ua) fn jótanuló 
hyvin||pärjyäj|ä (-än, -yä) mn sikeres, 

szerencsés, jómódú 
hyvin||pärjyämi|ni (-sen, -stä) fn jó-

lét 

hyvin||toimeh||tulij|a (-an, -ua) mn si-
keres, szerencsés, jómódú 

hyvin||toimeh||tul|o (-on, -uo) fn jó-
lét 

hyvit|ellä (-telen, -telöy) verb 1. jó-
indulatot mutat; 2. jutalmaz, meg-
jutalmaz 

hyvittely (-n, -ö) fn jóindulat 
hyvit|tyä (-än, -täy) verb hálálkodik, 

megköszön 
hyvity|š (-kšen, -štä) fn jutalom, ju-

talmazás 
hyvy|š (-ön, -ttä) fn jótett 
hyvyälen|tä (-nän, -tyä) fn gyöngéd-

ség 
hyvyäl|lä (-en, -öy) verb kényeztet, be-

céz, dédelget 
hyv|ä (-än, -yä) mn 1. jó; ~ä haju jó / 

finom íz, jó illat; ~ä henki jó légkör; 
~ä merkki jó jel; ~ä on jól van, 
rendben van; 2. jószívű; 3. kitűnő, 
kiváló ◊ ~ä huomenehta! jó reg-
gelt! ~ä iltua! jó estét!  kaikkie ~ä! 
minden jót! ~ä matkua! jó utat! 
ole ~ä! légy szíves! légy oly jó! ~yä 
päivyä! jó napot! ~yä yötä! jó éjt / 
éjszakát! 

hyväččäi|ni (-sen, -stä) mn aranyos, bá-
jos, kedves, vonzó 

hyvä||haju|ni (-sen, -sta) mn jószagú, 
illatos 

hyväkšymi|ni (-sen, -stä) fn 1. jóvá-
írás, beszámítás; 2. elismerés; 3. jó-
váhagyás, engedélyezés 

hyväkšyn|tä (-nän, -tyä) fn 1. felvé-
tel; ~tä yliopistoh felvétel az egye-
temre; 2. elismerés 

hyväkšyttäv|ä (-än, -yä) mn illő, tet-
sző; Jumalan ~ä Istennek tetsző 
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hyväkšy|ö (-n, -y) verb 1. jóváír, be-
számít; 2. felvesz [oktatás]; 3. el-
ismer; 4. jóváhagy, engedélyez 

hyvä||kulku|ni (-sen, -sta) mn terepjá-
ró; ~ni auto terepjáró gépkocsi 

hyvä||kunto|ni (-sen, -sta) mn ép, sér-
tetlen 

hyvä||käytökši|ni (-sen, -stä) mn jól-
nevelt 

hyvälis|tö (-sön, -työ) fn főnökség, ve-
zetőség, parancsnokság 

hyvä||luatu|ni (-sen, -sta) mn jóminő-
ségű, minőségi 

hyvä||lykky|ni (-sen, -stä) mn szeren-
csés 

hyvä||maku|ni (-sen, -sta) mn étvágy-
gerjesztő, ínycsiklandó 

hyvä||mieli|ni (-sen, -stä) mn jólelkű, 
jószívű, jóságos 

hyvän||luajin|ta (-nan, -tua) fn jótéte-
mény, jótékonyság, jótékonykodás 

hyvän||luatij|a (-an, -ua) fn jótevő, 
jótékonykodó 

hyvän||luatu|ni (-sen, -sta) mn jóin-
dulatú [orvoslás]; ~ni kašvain jó-
indulatú daganat 

hyvän||näkö|ni (-sen, -stä) mn tetsze-
tős, tetsző 

hyvän||ruataj|a (-an, -ua) fn jótevő 
hyvän||rua|to (-von, -tuo) fn jótéte-

mény 
hyvä||onni|ni (-sen, -sta) mn szeren-

csés 
hyvä||piäšy|ni (-sen, -stä) mn terepjá-

ró; ~ni auto terepjáró gépkocsi 
hyvä||päi|ni (-sen, -stä) mn okos, ér-

telmes, eszes, jófejű 
hyvä||rotu|ni (-sen, -sta) mn tiszta fa-

jú, fajtiszta; ~ni koira fajtiszta eb 

hyväseštä hsz jól 
hyvä||šana|ni (-sen, -sta) mn udvarias 
hyvä||šanasešti hsz udvariasan 
hyvä||šanasu|š (-kšen, -šta) fn udva-

riasság 
hyvä||šiämi|ni (-sen, -stä) mn szívbé-

li; ~ni kaveri szívbéli (jó)barát 
hyvä||šopu|ni (-sen, -sta) mn barátsá-

gos, barátias 
hyväšti isz Isten veled / veletek / ön-

nel /önökkel! 
hyvä||tahto|ni (-sen, -sta) mn jóindu-

latú, jószándékú, jólelkű, jószívű 
hyvä||tahtosešti hsz jóindulatúan, jó-

szándékúan, jólelkűen, jószívűen 
hyvä||tapa|ni (-sen, -sta) mn udvarias 
hyvä||tulokšelli|ni (-sen, -sta) mn ma-

gas jövedelmű, jó fizetésű 
hyvä||tulo|ni (-sen, -sta) mn jövedel-

mező, kifizetődő, rentábilis 
hyvättäv|ä (-än, -yä) mn elég(gé) jó 
hyvä||vauhti|ni (-sen, -sta) mn nagy-

sebességű 
hyvä||virka|ni (-sen, -sta) mn szívélyes 
hyy (-n, -tä) fn dér, zúzmara 
hyymöt|tyä (-än, -täy) verb csügged, 

elcsügged 
hyypiehauk|ka (-an, -kua) fn fülesba-

goly, uhu [Bubo bubo] 
hyyryt||tyä (-än, -täy) verb mozog, jár 

[Föld, szerkezet] 
hyyräk|kä (-än, -kyä) mn borús, fel-

hős; ~kä šiä borús idő; ~kä taivaš 
felhős ég 

hyyröt|tyä (-än, -täy) verb csügged, 
elcsügged 

hyytel|ö (-ön, -yö) fn zselé, kocsonya 
hyytym|ä (-än, -yä) fn alvadék, meg-

alvadt rög / csomó 
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hyytyny|t (-ön, -tt) mn összesűrűsödött, 
összezsugorodott 

hyy||tyä (-täy) verb eljegesedik 
hyyty|ö (-у) verb összesűrűsödik, ösz-

szezsugorodik 
hyytäv|ä (-än, -yä) mn fagyos 
hyyveh (-en, -tä) fn jégvirág (az abla-

kon) 
hyö (heijän, heitä) nm plur ők 
hyökkyäj|ä (-än, -yä) fn agresszor, tá-

madó 
hyökkyämi|ni (-sen, -stä) fn támadás, 

megtámadás 
hyökkyämättömyš||šopimu|š (-kšen, 

-šta) fn megnemtámadási egyez-
mény 

hyökkyän|tä (-nän, -tyä) fn támadás, 
megtámadás 

hyökkäy|š (-ön, -ttä) fn agresszió, tá-
madás 

hyökkäyš||jouk|ko (-on, -kuo) fn tá-
madó csapat 

hyökkäyš||politiik|ka (-an, -kua) fn tá-
madó politika 

hyökkäyš||šo|ta (-van, -tua) fn táma-
dó háború 

hyökkäyš||tappelu (-n, -o) fn támadó 
harc / ütközet 

hyökkäyš||vaunu (-n, -o) fn harcko-
csi, tank 

hyök|ätä (-yän, -yäy) verb támad, rá-
támad, megtámad 

hyöteh (-en, -tä) fn karó 
hyö|ty (-vyn, -työ) fn haszon, nyere-

ség, előny 
hyöty||puu (-n, -ta) fn szerfa (eszkö-

zök készítésére való fa) 
hyöty||ruato||miär|ä (-än, -yä) fn ha-

tásfok 

hyötys|ä (-än, -yä) mn előnyös, jöve-
delmező, kifizetődő, rentábilis 

hyö|työ (-vyn, -tyy) verb hasznot húz, 
nyer, előnyhöz jut, gazdagodik 

hyötyö||vuottamat|oin (-toman, -oin-
ta) mn önzetlen 

hyötyö||vuottamatta hsz önzetlenül; 
auttua ~ önzetlenül segíteni 

hyövykši hsz javára, hasznára, elő-
nyére 

hyövylli|ni (-sen, -stä) mn előnyös, ki-
fizetődő, rentábilis 

hyövyllisešti hsz előnyösen, kifizető-
dően, rentábilisan 

hyövyt|tyä (-än, -täy) verb gazdagít, 
meggazdagít, gazdaggá tesz 

hyövyttä hsz előnytelenül, vesztesé-
gesen, ráfizetéssel 

hyövyt|öin (-tömän, -öintä) mn előny-
telen, veszteséges, ráfizetéses 

hyövyttömäšti hsz előnytelenül, vesz-
teségesen, ráfizetéssel 

häčer|tyä (-än, -täy) verb futkos, sü-
rög-forog, kapkod 

häčv|ä (-än, -yä) fn 1. füst, füstköd, füst-
szag; 2. gőz 

häčvit|tyä (-än, -täy) verb 1. füstöl, füs-
tölög; 2. gőzölög 

häčvä|ni (-sen, -stä) mn 1. füstös, füs-
tölgő; 2. gőzös, gőzölgő; ~ni keit-
tijö gőzzel teli konyha 

häike|tä (-nen, -nöy) verb szétszóródik, 
szétoszlik, eloszlik 

häikäilömättömäšti hsz szemrebbenés 
nélkül, arcátlanul, szemtelenül, pi-
maszul, pofátlanul 

häikäilömättömy|š (-kšen, -štä) fn ar-
cátlanság, szemtelenség, pimaszság, 
pofátlanság 
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häikäilömät|öin (-tömän, -öintä) mn 
arcátlan, szemtelen, pimasz, pofát-
lan; ~öin valehtelija arcátlan ha-
zug / hazudozó 

häilyen hsz inogva, ingadozva 
häilyj|ä (-än, -yä) mn ingó, ingadozó, 

ingatag, rozoga 
häilymät|öin (-tömän, -öintä) mn sta-

bil; ~öin skammi stabil pad / lóca 
häilyt|ellä (-telen, -telöy) verb ingat, 

ringat, lenget, himbál 
häilyt|tyä (-än, -täy) verb ingat, rin-

gat, lenget, himbál 
häilähyt|tyä (-än, -täy) verb lendít, 

mozgat, mozdít 
häiriččij|ä (-än, -yä) mn megzavaró, 

megsértő 
häirij|ö (-ön, -yö) fn fon [hangerő mér-

tékegysége] 
häiriv|ö (-ön, -yö) fn zavar, zavaro-

dás; olla ~önä zavarban lenni 
häiriy|työ (-vyn, -tyy) verb megbom-

lik, felbomlik, (időben) megszakad 
häkki|ni (-sen, -stä) fn bikaborjú, 

növendékbika 
häkläč|čy (-yn, -čyö) fn szószátyár  
häklät|tyä (-än, -täy) verb szószátyár-

kodik 
häkyt|tyä (-än, -täy) verb zavarban van 
hälineh (-en, -tä) fn zűrzavar, zavargás 
hälin|ä (-än, -yä) fn lárma, kiabálás, 

zsivaj, zaj, zörej 
hämehikin||verk|ko (-on, -kuo) fn pók-

háló 
hämehik|ki (-in, -kie) fn pók [Arach-

noidea]; ~ki kutou verkkuo hálót 
sző a pók 

hämmen|työ (-nyn, -tyy) verb felkava-
rodik 

hämminki (-n, -e) fn összezavarodás, 
kapkodás 

hämmäššy|š (-kšen, -štä) fn zavar, zűr-
zavar, zavarodás, kapkodás, fejet-
lenség 

hämmäššyt|tyä (-än, -täy) verb meglep, 
elámít, ámulatba ejt, csodálatba ejt 

hämmäštyny|t (-ön, -ttä) mn meglepő-
dött, elámult, elcsodálkozott; ~t nä-
kö meglepődött / elámult tekintet 

hämmäštynyöšti hsz meglepődve, cso-
dálkozva, ámulva 

hämmäš|työ (-šyn, -tyy) verb megle-
pődik, elámul, elcsodálkozik, ámu-
latba esik, csodálatba esik 

hämäräšti hsz homályban, félhomály-
ban, sötétedéskor; lamppu palau ~ 
sötétedéskor ég a lámpa 

hämäry|š (-kšen, -štä) fn szürkület, fél-
homály, alkonyat 

hänellä nm rtlan (ő)neki, (ő)nála 
hänet nm rtlan őt; hyvä viesti virotti 

~ a jó hír felélénkítette őt 
hännik|äš (-kähän, -äštä) mn farkos, 

farokkal rendelkező 
hännit|tyä (-än, -täy) verb fut utána 
hännän||kantaj|a (-an, -ua) fn/mn hí-

zelgő, hajbókoló, szolgalélek 
hännän||tynk|ä (-än, -yä) fn farok-

csonk 
hännät|öin (-tömän, -öintä) mn farok 

nélküli, farkatlan 
hän|tä1 (-nän, -tyä) fn farok 
häntä2 nm rtlan őt; ilmain ~ (ő)nélküle 
häntä||jouh|i (-en, -ta) fn lószőr [fa-

rokszőr] 
häntä||luu (-n, -ta) fn farkcsont 
häntä||pöl|lö (-ön, -lüö) fn macskaba-

goly [Strix aluco] 
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häntä||tija|ni (-sen, -sta) fn cinke, ci-
nege [Parus] 

häntä||täh|ti (-en, -tie) fn üstökös, ko-
méta 

hänän nm rtlan övé, az ő …-ja, -je; ~ 
kera (ő)vele 

häpelöi|jä (-čen, -ččöy) verb keres-
gél, kutatgat 

häpeyt|tyä (-än, -täy) verb vkire rá-
pirít  

häpey|työ (-vyn, -tyy) verb 1. zavarba jön, 
összezavarodik, megzavarodik, belezava-
rodik vmibe; 2. szégyenkezik 

häpie1 (-n, -tä) fn gyalázat, szégyen 
häpie2 (-n, -tä) mn gyalázatos, szé-

gyenletes 
häpielli|ni (-sen, -stä) mn gyalázatos, 

becstelen, szégyentelen 
häpiellisešti hsz gyalázatosan, becs-

telenül, szégyentelenül 
häpien||tun|to (-non, -tuo) fn lelkiis-

meretesség 
häplis|työ (-syn, -tyy) verb elgyengül, 

elerőtlenedik 
häpräk|kä (-än, -kyä) mn 1. megöre-

gedett, elaggott; 2. ósdi, elavult 
häpšis|työ (-syn, -tyy) verb meglepő-

dik, meghökken, elképed 
härč|čä (-än, -čyä) fn akadály, gát 
härkin||hein|ä (-än, -yä) fn csibehúr 

[Spergula arvensis] 
härkin||meč|čä (-än, -čyä) fn sűrű bo-

zótos erdő 
härki|tä (-čen, -ččöу) verb kever, ka-

var, habar, felkever, felkavar, (ha-
bot) felver 

här|kä (-än, -kyä) fn bika 
härkä|ni (-sen, -stä) fn bikaborjú, nö-

vendékbika 

härkä||vasik|ka (-an, -kua) fn bika-
borjú, növendékbika 

härm|ä (-än, -yä) fn dér, zúzmara 
härän||hein|ä (-än, -yä) fn szentperje, 

máriafű [Hierochloe] 
härän||jyv|ä (-än, -yä) fn anyarozs, var-

júköröm [Claviceps purpurea]  
härän||šilm|ä (-än, -yä) fn örvény, for-

gó 
hätyyt|tyä (-än, -täy) verb elijeszt, el-

riaszt 
hätähisešti hsz nyugtalanul, aggódva, 

izgatottan 
hätä||huu|to (-von, -tuo) fn segélyki-

áltás 
hätä||jarru (-n, -o) fn vészfék 
hätä||jarrutu|š (-kšen, -šta) fn vész-

fékezés 
hätä||kauh|o (-on, -uo) fn pánikérzés, 

pánik 
hätä||kel|lo (-on, -luo) fn vészharang, 

riasztócsengő 
hätä||merk|ki (-in, -kie) fn vészjelzés, 

vészjel 
hätä||mielial|at (-ojen, -oja) fn plur 

pánikhangulat 
hätä||puik|ko (-on, -kuo) fn/mn nyug-

hatatlan, izgága 
hätä||pukšu (-n, -o) fn rémhírterjesz-

tő, pánikkeltő 
hätä||päiväkši hsz a rosszabb napok-

ra, a szűk napokra 
hätäsilläh hsz szükségben, szükség ese-

tén 
hätä||til|a (-an, -ua) fn pánikhelyzet 
hätä||tilanneh (-en, -ta) fn pánikhely-

zet 
hätä||var|a (-an, -ua) fn vésztartalék, 

vészfedezet 
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hätäyt|tyä (-än, -täy) verb nyugtala-
nít, aggaszt, izgat 

hätäytyny|t (-ön, -ttä) mn zavaros, ösz-
szezavarodott, megzavarodott 

hävel|työ (-lyn, -tyy) verb megromlik 
hävettäv|ä (-än, -yä) mn szégyenteljes, 

botrányos; ~ä juttu botrányos eset 
häviej|ä (-än, -yä) mn mulandó, pusz-

tuló 
häviemi|ni (-sen, -stä) fn kihalás, ki-

pusztulás, megszűnés; toivoijen ~ni 
a remény megszűnése 

häviemättä hsz kifizetődően, nyeresé-
gesen, veszteség nélkül, kockázat-
mentesen 

häviemättömyš||la|ki (-jin, -kie) fn 
megmaradás elve; voiman ~ki az 
energia megmaradásának elve 

häviemät|öin (-tömän, -öintä) mn ki-
fizetődő, nyereséges, veszteség nél-
küli, kockázatmentes; ~öin tuotanto 
nyereséges termelés 

hävien|tä (-nän, -tyä) fn kihalás, ki-
pusztulás, elvesztése vminek 

hävitet|ty (-yn, -työ) mn elpusztított, 
megsemmisített 

hävittäj|ä (-än, -yä) mn megsemmi-
sítő, elpusztító 

hävittäjä||laiv|a (-an, -ua) fn torpedó-
romboló 

hävittämi|ni (-sen, -stä) fn elpusztí-
tás, megsemmisítés 

hävittämis||himo|ni (-sen, -sta) fn/mn 
vandál 

hävittämis||himosu|š (-kšen, -šta) fn 
vandalizmus 

hävittömy|š (-kšen, -štä) fn szemtelen-
ség, arcátlanság, pimaszság, pofát-
lanság 

hävittömäšti hsz szégyentelenül, sze-
mérmetlenül, pimaszul 

hävitän|tä (-nän, -tyä) fn érvénytelení-
tés, hatálytalanítás, megsemmisítés 

häväissyš||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn per-
sziflázs, gúnyirat 

häv|ätä (-yän, -yäy) verb szégyent 
hoz vkire 

höipöt|tyä (-än, -täy) verb gyorsan nő, 
gyorsan megnő 

höisseh (-en, -tä) fn hazugság 
höis|tö (-sön, -työ) fn ízesítés, fűszere-

zés 
höiš|tyä (-šän, -täy) verb ízesít, fűsze-

rez 
hökkel|i (-en, -tä) fn házikó, házacska, 

lak 
hökkeli||aloveh (-en, -ta) fn nyomor-

negyed 
hököt|tyä (-än, -täy) verb érthetetlenül 

beszél, nyökög 
hölkki||juokš|u (-n, -o) fn ügetés 
hölkyt|tyä (-än, -täy) verb üget 
höllöt|ellä (-telen, -telöy) verb elké-

nyeztet 
höllöt|tyä (-än, -täy) verb elkényeztet 
hölmissy|š (-kšen, -štä) fn csüggedés, 

kedvetlenség, levertség 
hölmisteliy|työ (-vyn, -tyy) verb csüg-

ged, elcsügged, elkedvetlenedik 
hölmäk|kä (-än, -kyä) mn csüggedt, el-

kedvetlenedett, levert 
hölm|ö (-ön, -yö) fn szájtáti, mamlasz, 

mulya, málészájú 
hölmöy|š (-ön, -ttä) fn mamlaszság, mu-

lyaság 
höly (-n, -ö) fn szóbeszéd, pletyka 
hölyn||pöly (-n, -ö) fn badarság 
hönt|tö (-ön, -työ) mn zagyva, zavaros 



höpertyä 106 höyštyä
 

höper|tyä (-rän, -täy) verb hetet-ha-
vat összehord, beszél össze-vissza 

höper|työ (-ryn, -tyy) verb butul, elbu-
tul, megbutul, elhülyül, meghülyül  

höper|ö (-ön, -yö) fn ostoba, tökfilkó, 
buta, bugyuta, hülye, lüke 

höperöi|jä (-čen, -ččöy) verb butít, hü-
lyít, megbutít, meghülyít 

höplis|kö (-ön, -kyö) mn siránkozó 
höplis|työ (-syn, -tyy) verb sírhatnék-

ja van 
höplä||huul|i (-en, -ta) fn bőgőmasina 
höpl|ätä (-yän, -yäy) verb hadovál 
höpl|ö (-ön, -yö) mn komolytalan 
höplöt|tyä (-än, -täy) verb dünnyög, 

dörmög, mormog 
höpöt|tyä (-än, -täy) verb dünnyög, 

dörmög, mormog 
hörč|čä (-än, -čyä) fn csomó, görcs, bü-

työk 
hörčik|äš (-kähän, -äštä) mn csomós, 

görcsös, bütykös 
hörkis|työ (-syn, -tyy) verb felfigyel 
hörpisteliy|työ (-vyn, -tyy) verb résen 

van 
hörppä||korva|ni (-sen, -sta) mn elálló 

fülű, lógó fülű 
hörš|ky (-yn, -kyö) fn ügetés 
höröš|työ (-šyn, -tyy) verb megszűnik, 

abbamarad 
höššäk|kä (-än, -kyä) fn tolongás 
hötvel|ö (-ön, -yö) fn friss puha hó 
hötäk|kä (-än, -kyä) fn tolongás 
hövähyt|tyä (-än, -täy) verb elhamar-

kodva mond 
höyhen (-en, -tä) fn tollpihe, pihe, toll 
höyhen||perin|ä (-än, -yä) fn tollduny-

ha, tollpaplan, tollpárna 
höyhen||pielu|š (-kšen, -šta) fn tollpárna 

höyhen||pu|ku (-vun, -kuo) fn tolla-
sodás, megtollasodás 

höyhen||šarj|a (-an, -ua) fn pehelysúly 
[sport] 

höyhen|tyä (-nän, -täy) verb tollat foszt 
höyheny|š (-kšen, -štä) fn tollasodás, 

megtollasodás 
höyhtö||kiuru (-n, -o) fn búbospacsir-

ta [Galerida cristata] 
höyl|i (-en, -ie) mn bőkezű, bőséges 
höylisti hsz bőkezűen, bőségesen 
höyl|ä (-än, -yä) fn gyalu 
höyl|ätä (-yän, -yäy) verb meggyalul, 

legyalul 
höyry (-n, -ö) fn gőz, pára 
höyry||generattori (-n, -e) fn gőzge-

nerátor 
höyry||joh|to (-on, -tuo) fn gőzvezeték 
höyry||kattil|a (-an, -ua) fn gőzkazán 
höyry||keiti|n (-men, -ntä) fn pároló 

(-készülék), gőzölő(készülék) 
höyry||laiv|a (-on, -tuo) fn gőzhajó 
höyrymäi|ni (-sen, -stä) mn gáznemű, 

légnemű 
höyry||pain|o (-on, -uo) fn gőznyomás 
höyryt|tyä (-än, -täy) verb párol, meg-

párol, gőzöl, meggőzöl 
höyry||turbiini (-n, -e) fn gőzturbina 
höyryty|š (-kšen, -štä) fn párolgás, el-

párolgás, gőzölgés 
höyry|tä (-ön, -öy) verb gőzölög, pá-

rolog, elpárolog, kipárolog 
höyry||veturi (-n, -e) fn gőzmozdony 
höyry||voim|a (-an, -ua) fn gőzener-

gia, gőzerő 
höyräh|tyä (-än, -täy) verb gőzölög, pá-

rolog, elpárolog, kipárolog 
höyš|tyä (-šän, -täy) verb ízesít, fű-

szerez
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I 
 
i ksz és, s, meg 
iččeheš||tyytyväi|ni (-sen, -stä) mn ön-

telt, önelégült 
iččenäi|ni (-sen, -stä) mn önálló, füg-

getlen, szuverén; ~ni valtakunta füg-
getlen állam 

iččenäisy|š (-kšen, -štä) fn önállóság, 
függetlenség, szuverenitás 

iččenäisešti hsz önállóan, függetlenül, 
szuverénen, egyénileg 

ič|е (-čie) nm maga, önmaga, szemé-
lyesen 

iče||hallitu|š (-kšen, -šta) fn önkormány-
zat, önkormányzás; paikallini ~š 
helyi önkormányzat 

iče||ijettäj|ä (-än, -yä) mn elevenszülő 
[növény] 

ičeke|nki (-nenki, -täki) nm 1. minden, 
mindegyik; 2. bármelyik, akárme-
lyik 

iče||kritiik|ki (-in, -kie) fn önkritika, ön-
bírálat 

iče||kuri (-n, -e) fn önfegyelem, önmér-
séklet 

ičekšeh hsz 1. önmagában véve; 2. 
magában [egyedül]; 3. magától 

iče||liimautuj|a (-an, -ua) mn öntapa-
dó(s) 

ičen||arvoštelu (-n, -o) fn önkritika, ön-
bírálat 

ičen||hallin|ta (-nan, -tua) fn önuralom; 
kavottua ~ta az önuralmat elvesz-
teni 

ičen||ihailu (-n, -o) fn önimádat, ön-
teltség, önelégültség, önhittség 

ičen||ilmaisu (-n, -o) fn önkifejezés 

ičen||kannattavu|š (-on, -tta) fn önálló 
elszámolás [gazdasági modell] 

ičen||kašvatu|š (-kšen, -šta) fn önneve-
lés 

ičen||kehittämi|ni (-sen, -stä) fn önkép-
zés, önművelés 

ičen||kehumi|ni (-sen, -sta) fn öndicsőí-
tés, öndicséret 

ičen||kehun|ta (-nan, -tua) fn öndicsőí-
tés, öndicséret 

ičen||korvauš||kyky (-n, -ö) fn renta-
bilitás, kifizetődés 

ičen||korvauš||kyky|ni (-sen, -stä) mn 
rentábilis, kifizetődő 

ičen||kunnivoitu|š (-kšen, -šta) fn ön-
becsülés 

ičen||luatim|a (-an, -ua) mn saját ké-
szítésű 

ičen||miäräyš||oikeu|š (-on, -tta) fn ön-
rendelkezés 

ičen||näytän|tä (-nän, -tyä) fn önkife-
jezés 

ičen||opaššun|ta (-nan, -tua) fn önkép-
zés, önművelés 

ičen||pettämi|ni (-sen, -sta) fn önámí-
tás 

ičen||puoluššu|š (-kšen, -šta) fn önvé-
delem 

ičen||puoluššuš||keinoj|a (-an, -ua) fn 
önvédelmi fogás 

ičen||puoluštelu (-n, -o) fn önigazolás 
ičen||reklamoin|ta (-nan, -tua) fn ön-

reklámozás 
ičen||šuojel|u (-n, -o) fn önvédelem 
ičen||šuvačen|ta (-nan, -tua) fn önbe-

csülés 
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ičen||šuvaiččij|a (-an, -ua) mn önző, 
egoista 

ičen||šuvaičen|ta (-nan, -tua) fn önzés, 
egoizmus 

ičen||šäilyty|š (-kšen, -štä) fn önfenn-
tartás 

ičen||šäilytyš||instinkti (-n, -e) fn ön-
fenntartási ösztön 

ičen||tap|po (-on, -puo) fn öngyilkosság 
ičen||tarkaššu|š (-kšen, -šta) fn önellen-

őrzés, önkontroll 
ičen||tietämättä hsz önkéntelenül, öntu-

datlanul, ösztönösen; luatie ~ ön-
kéntelenül / ösztönösen cselekedni 

ičen|tietämät|öin (-tömän, -öintä) mn 
önkéntelen, öntudatlan, ösztönös 

ičen||toteuttami|ni (-sen, -sta) fn önté-
telezés [filozófia] 

ičen||turvau|š (-on, -tta) fn önellátás, 
öngondoskodás 

ičen||uhruan|ta (-nan, -tua) fn önfel-
áldozás 

ičen||varjelu (-n, -o) fn önvédelem 
iče||palvelu (-n, -o) mn önkiszolgáló 
iče||palvelu||ruokal|a (-an, -ua) fn ön-

kiszolgáló étkezde 
iče||päi|ni (-sen, -stä) mn önfejű, nya-

kas, makacs, akaratos 
iče||rak|aš (-kahan, -ašta) mn önimá-

dó, öntelt, önelégült, önhitt 
ičeššä hsz önmagában, magában 
ičeštäh hsz önkéntelenül, ösztönösen, 

spontánul 
ičeštänä hsz önmagától, magától 
iče||šuaj|a (-an, -ua) mn elevenszülő [ál-

lat] 
iče||šyttyj|ä (-än, -yä) mn öngyúlékony 
iče||šyttymi|ni (-sen, -stä) fn öngyúlé-

konyság, öngyulladás 

iče||šytyn|tä (-nän, -tyä) fn öngyúlé-
konyság, öngyulladás 

iče||val|ta (-lan, -tua) fn önkényura-
lom, egyeduralom 

iče||valta|ni (-sen, -sta) fn önkényural-
mi, abszolutisztikus 

iče||valtasu|š (-kšen, -šta) fn önkény-
uralom, egyeduralom 

iče||varm|a (-an, -ua) mn öntelt, önelé-
gült, önhitt 

iče||varmu|š (-kšen, -šta) fn önteltség, 
önelégültség, önhittség 

ičeväkisin hsz önerőből, saját erőből, 
segítség nélkül 

ideali|ni (-sen, -sta) mn 1. idealista; 2. 
ideális, eszményi 

idealismi (-n, -e) fn idealizmus 
idealisti (-n, -e) fn idealista 
idej|a (-an, -ua) fn eszme, gondolat, öt-

let, idea; hyvä ~a jó ötlet / gondolat 
ideologij|a (-an, -ua) fn ideológia, vi-

lágnézet 
ideologi|ni (-sen, -sta) mn ideológiai, 

világnézeti; ~ni taistelu ideológiai 
harc 

idoli (-n, -e) fn bálvány; palvuo ~ja 
bálvány(oka)t imádni 

ielli|ni (-sen, -stä) mn előbbi, korábbi, 
előző, megelőző 

iellytykš|et (-ien, -ie) fn plur adatok 
iellä1 hsz először, kezdetben 
iellä2 (gen) nu elé 
ielläh hsz előre, tovább  
iellähpäin hsz később, ezután 
ielläh||viej|ä (-än, -yä) fn hajtóerő 
ieltä||päin hsz előre, idejében 
ieššä1 hsz elöl  
ieššä2 (gen) nu előtt; talon ~ a ház előtt 

◊ nenän ~ az orra előtt 
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ieššä||kulkij|a (-an, -ua) fn vezető, elöl-
járó, élen haladó 

ieššä||päin hsz elöl 
ieš||takasin hsz előre-hátra, oda-vissza, 

fel-alá, ide-oda 
ieštuaš hsz előre-hátra, oda-vissza,  fel-

alá, ide-oda 
ieštä1 hsz elölről 
ieštä2 (gen) nu 1. elől; 2. -tól, -től; 3. 

helyett; miun ~ (én)helyettem 
ieštä||päin hsz elölről 
ieštä||päin||nä|kö (-vön, -kyö) fn elöl-

nézet, szembenézet 
ihailen|ta (-nan, -tua) fn meghajlás vki 

/ vmi előtt, hódolás 
ihailij|a (-an, -uа) fn tisztelő, hódoló, 

imádó, rajongó, csodáló 
ihail|la (-en, -ou) verb áhitattal tekint 

vkire, ájtatosságot gyakorol 
ihaillen hsz áhitatosan, ájtatosan 
ihailomi|ni (-sen, -sta) fn meghajlás 

vki / vmi előtt, hódolás 
ihailu (-n, -o) fn áhítat, ájtatosság 
ihal|a (-an, -uа) mn kedves, drága, sze-

retett, imádott 
ihan1 hsz egészen, teljesen, tökéletesen, 

igazán, valóságosan, abszolúte; ~ 
nimitä igazán / abszolúte semmi 

ihan2 mn rtlan valódi, valóságos, igazi 
ihan|a (-an, -uа) mn elragadó, elbű-

völő, gyönyörű; mimmoni ~a iäni 
micsoda / milyen elbűvölő hang 

ihanašti hsz elragadóan, elbűvölően, 
gyönyörűen; ~ laulua gyönyörűen 
/ elbűvölően énekelni 

ihanneh (-en, -ta) fn ideál, eszmény-
kép 

ihantehelli|ni (-sen,-stä) mn eszményi, 
tökéletes 

ihaššu|š (-kšen, -šta) fn öröm 
ihaššuttav|a (-an, -ua) mn elragadó, el-

bűvölő, gyönyörű 
ihaššut|tua (-an, -tau) verb vidít, fel-

vidít, vidámít, jókedvre derít 
ihaštelij|a (-an, -ua) fn/mn idealista, ra-

jongó 
ihašteliu|tuo (-vun, -tuu) verb lelkese-

dik, örvendezik 
ihaštunehešti hsz lelkesen, elragadtat-

va, örvendezve 
ihaštunu|t (-on, -tta) mn lelkes, elragad-

tatott 
ihaš|tuo (-šun, -tuu) verb örül, megörül, 

örvendezik, lelkesedik 
ihme (-n, -tä) fn csoda 
ihmeh (-en, -tä) fn csodálkozás, elcso-

dálkozás, ámulás, elámulás, bámu-
lás, meglepődés 

ihmehelli|ni (-sen,-stä) mn varázslatos, 
elbűvölő, csodálatos 

ihmeh|la|pši (-pšen, -šta) fn csodagye-
rek 

ihmeh||starin|a (-an, -ua) fn tündér-
mese 

ihmelli|ni (-sen,-stä) mn 1. érdekes, ér-
dekfeszítő, nem mindennapi; 2. kü-
lönös, különleges, furcsa 

ihmellisen hsz csodálatosan, érdeke-
sen, furcsán 

ihmetellen hsz csodálkozva, elcsodál-
kozva, ámulva, elámulva, bámulva, 
meglepődve 

ihmet|ellä (-telen, -telöy) verb csodál-
kozik, elcsodálkozik, ámul, elámul, 
meglepődik 

ihmetyt|tyä (-än, -täy) verb elvarázsol, 
elbűvöl, megigéz, megbabonáz, ma-
gával ragad 
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ihmetyttäv|ä (-än, -yä) mn varázsos, 
varázslatos, elbűvölő, bűbájos, el-
ragadó, magával ragadó, megigéző, 
megbabonázó 

ihmien||luatij|a (-an, -ua) fn csodatevő 
ihmi|ni (-sen,-stä) fn ember 
ihmis||ar|ka (-an, -kua) fn/mn ember-

kerülő, barátságtalan, mogorva, mu-
furc, morcos 

ihmis||ar|kuš (-ukšen, -kušta) fn em-
berkerülés, barátságtalanság, mogor-
vaság, mufurcság, morcosság 

ihmis||arv|o (-on, -uo) fn emberi mél-
tóság 

ihmiselli|ni (-sen,-stä) mn 1. emberi, em-
ber-; 2. emberséges, emberies, hu-
mánus 

ihmisen mn rtlan emberi, ember- 
ihmis||huk|ka (-an, -kua) fn 1. farkas-

bőrbe bújt ember, 2. farkasember 
ihmis||jouk|ko (-on, -kuo) fn tömeg, 

sokaság, népség 
ihmis||kirp|pu (-un, -puo) fn emberbol-

ha [Pulex irritans] 
ihmis||kunnan||vašta|ni (-sen, -sta) mn 

társadalomellenes 
ihmis||kun|ta (-nan, -tua) fn 1. embe-

riség; ~nan istorija az emberiség 
történelme; 2. társadalom; 3. társa-
ság; 4. személyzet 

ihmis||muo|to (-von, -tuo) fn emberi 
forma, emberi alkat 

ihmis||muoto|ni (-sen, -sta) mn ember-
szabású; ~ni apina emberszabású 
majom 

ihmis||oikevuš||puoluštaj|a (-an, -ua) 
fn emberi jogi ügyvéd / védelmező 

ihmis||par|ka (-an, -kua) fn mártír, 
emberáldozat 

ihmis||ro|tu (-vun, -tuo) fn emberfaj, 
faj, rassz 

ihmis||tie|to (-jon, -tuo) fn 1. antropo-
lógia, embertan; 2. anatómia 

ihmis||tietäj|ä (-än, -yä) fn antropoló-
gus 

ihmis||tunnon||hävitän|tä (-nän, -tyä) 
fn demoralizáció, erkölcsi lezüllés, 
elembertelenedés 

ihmis||tyyp|pi (-in, -pie) fn személy, 
személyiség, személyiségtípus, em-
bertípus 

ihmis||vašta|ni (-sen, -sta) mn ember-
telen, emberellenes 

ihmis||vir|ta (-ran, -tua) fn emberá-
radat 

ihnak|ka (-an, -kua) mn ösztönös, ösz-
tönszerű, spontán, önkéntelen, aka-
ratlan 

ihnaššut|tua (-an, -tau) verb untat, el-
untat, meguntat, unalmassá tesz 

ih|o (-on, -uo) fn bőr 
iho||hein|ä (-än, -yä) fn subás farkas-

fog, háromgöngyös koldus, hármas 
burkörömvirág [Bidens tripartita] 

iho||muil|a (-an, -ua) fn pipereszappan 
ihon||väri|ni (-sen,-stä) mn testszínű, 

bőrszínű 
iho||puarm|a (-an, -ua) fn emberba-

gócs [Dermatobia hominis] 
iho||tuberkuľosi (-n, -e) fn bőrfarkas, 

lupus 
ihuaľ|ľa (-en, -ou) verb lelkesedik, ra-

jong 
Iisus (-an, -sua) fn Jézus; ennein ~sua 

Krisztus előtt 
Iivanan||päiv|ä (-än, -yä) fn Szent Iván-

nap ~ä on kesäpruasniekka Szent 
Iván-nap egy nyári ünnep 
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ijen (ikenen, ijentä) fn íny, fogíny, fog-
hús 

ijen||tulehu|š (-on, -tta) fn (fog)ínygyul-
ladás 

ijäkšeh hsz örökké, örökösen 
ijäkši hsz mindörökre, mindörökkön 

örökké 
ijäk|äš (-kähän, -äštä) mn idősebb, ko-

rosabb, középkorú, éltes 
ijän||iku|ni (-sen, -sta) mn örökös, vég-

telen, örökké tartó, örökkévaló; ~ni 
viha örökké tartó / örökkévaló el-
lenségeskedés 

ijän||ikusešti hsz örökösen, örökké, ál-
landóan, mindig, folyvást, folyton, 
folytonosan 

ijät|tyä (-än, -täy) verb vernalizál, ja-
rovizál, (magot) előérlel, csíráztat  

ijättämi|ni (-sen,-stä) fn vernalizáció, 
jarovizáció, (mag) előérlelése, csíráz-
tatás 

ikinä hsz soha, sohasem  
ikinäh hsz soha, sohasem 
iki||lu|mi (-men, -nta) fn örökös hó, 

örökhó 
iki||muisto|ni (-sen, -sta) mn örökem-

lékű, felejthetetlen 
iki||rou|ta (-van, -tua) fn örökös fagy, 

örökfagy 
iki||vahn|a (-an, -ua) mn régi, ősrégi, 

hajdani, ősi, ódon 
iki||vanh|a (-an, -ua) mn örökös, vég-

telen, örökké tartó, örökkévaló 
iki||vihan|ta (-nan, -tua) fn/mn örök-

zöld 
ikkun|a (-an, -ua) fn ablak 
ikkuna||korva|ni (-sen, -sta) fn ablak-

párkány 
ikkuna||lasi (-n, -е) fn ablaküveg 

ikkuna||lau|ta (-van, -tua) fn ablakdesz-
ka 

ikkuna||lauv|at (-ojen, -oja) fn plur spa-
letta, zsalugáter 

ikkuna||louk|ko (-on, -kuo) fn ablak-
nyílás 

ikkunan||piäl|ät (-yän, -ättä) fn ablak-
dísz 

ikkunan||puolis|ko (-on, -kuo) fn ablak-
szárny 

ikkuna||piel|i (-en, -tä) fn ablakfélfa, 
ablakszárfa 

ikkuna||ruam|i (-en, -ie) fn ablakkeret, 
ablakráma 

ikkuna||verh|o (-on, -uo) fn ablakfüg-
göny 

ikkuna||vier|i (-en, -tä) fn ablakpár-
kány 

ikoni (-n, -e) fn ikon 
ikuhi|ni (-sen, -sta) mn tartós, állandó 
ikuhisešti hsz tartósan, állandóan 
ikuis|tua (-san, -tau) verb 1. megörö-

kít; 2. halhatatlanná tesz 
ikuisu|š (-kšen, -šta) fn halhatatlanság, 

örök élet 
iku|ni (-sen, -sta) mn örökkévaló, örö-

kös, örök; ~ni tuli örök tűz  
ikä (ijän, ikyä) fn kor, életkor, élettar-

tam 
ikä||erikoisu|š (-kšen, -šta) fn életkori 

sajátosság 
ikä||er|o (-on, -uo) fn életkori különb-

ség 
ikäh hsz örökké, folyton, mindig, ál-

landóan 
ikähi|ni (-sen,-stä) mn örök, örökös; ~ni 

proplema örök probléma 
ikä||ihmi|ni (-sen,-stä) fn felnőtt ember 
ikä||kaveri (-n, -e) fn kortárs 
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ikä||mie|š (-hen, -štä) fn felnőtt ember 
ikä|ni (-sen,-stä) fn éves, esztendős 
ikä||raj|a (-an, -ua) fn korhatár 
ikä||ryhm|ä(-än, -yä) fn életkori cso-

port 
ikä||vu|osi (-uvven, -otta) fn életév 
ikävy|š (-ön, -ttä) fn 1. unatkozás, 

unalom; 2. bánkódás, bánat 
ikävyššyt|tyä (-än, -täy) verb untat 
ikävyš|työ (-šyn, -tyy) verb unatkozik, 

(el)unja magát 
ikäv|ä1 (-än, -yä) fn unalom  
ikäv|ä2 (-än, -yä) mn unalmas, unott, 

sivár, örömtelen 
ikävä||miel|i (-en, -tä) fn unalomérzés 
ikäväšti hsz unalmasan, unottan, si-

váran, örömtelenül 
ikävöi|jä (-čen, -ččöу) verb 1. unatko-

zik, (el)unja magát; 2. bánkódik  
ilahut|tua (-an, -tau) verb vidít, felvi-

dít, vidámít, jókedvre derít 
ilettäv|ä (-än, -yä) mn rossz, rosszin-

dulatú, gonosz, gonoszkodó 
ile|tä (-nen, -nöy) verb szégyenbe ke-

rül, szégyent hoz magára 
ili ksz vagy, avagy 
ilkamoi|ja (-čen, -ččou) verb kigúnyol, 

gúnyt űz vkiből, kicsúfol, kinevet 
ilkevy|š (-ön, -ttä) fn gúnyolódás, kigú-

nyolás, csúfolódás, kicsúfolás, cini-
kusság, becsmérlés; täyši ~š kész / 
valóságos csúfolódás 

ilkevyš||šan|a (-an, -ua) fn gúnyos szó, 
csúfoló szó 

ilkie (-n, -tä) mn rossz, rosszindulatú, 
gonosz, gonoszkodó, undok, aljas, 
ocsmány, utálatos; ~ akka gonosz / 
undok (vén)asszony; ~ šiä ocsmány 
időjárás; ~ teko aljas cselekedet 

ilkie||kieli|ni (-sen,-stä) mn 1. gonosz 
nyelvű, gonosz beszédű; 2. illetlen, 
trágár 

ilkie||näkö|ni (-sen,-stä) mn szánalom-
ra méltó, nyomorúságos kinézetű 

ilkiešti hsz kihívóan, tapintatlanul, 
szemtelenül, rosszindulatúan 

ilkimy|š (-kšen, -štä) fn semmirekel-
lő, lator, gonosztevő, bűnöző 

ilki||val|tua (-lan, -tau) verb botrányt 
okoz, botrányoskodik, garázdálko-
dik 

illač|ču (-un, -čuo) fn estély 
illais||aika (-||ajan, -||aikua) fn vacso-

raidő  
illais|tua (-san, -tau) verb vacsorázik, 

megvacsorázik  
illaistu|o (-u) verb esteledik, beestele-

dik 
illakši hsz estére 
illalla hsz este; myöhäseh ~ késő(n) 

este 
illalli|ni (-sen, -sta) fn vacsora 
illallisel|la (-en, -ou) verb meghív va-

csorára 
illallis||stol|a (-an, -ua) fn vacsoraasz-

tal 
illais|tua (-san, -tau) verb vacsorázik, 

megvacsorázik; läkkä ~tamah! gye-
rünk vacsorázni! on aika ~tua ide-
je vacsorázni 

illan||issun|ta (-nan, -tua) fn téli es-
ték összejövetele, fonóházi este 

illan||istujais|et (-ien, -ie) fn plur téli 
esték összejövetele, fonóházi este 

illatiivi (-n, -e) fn illatívusz 
illen (-en, -tä) fn jégkéreg 
illis|työ (-syn, -tyy) verb elveszti az esz-

méletét
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ilm|а (-an, -ua) fn 1. levegő, lég; pa-
ha ~a rossz levegő; 2. idő, időjá-
rás; kaunis ~a jó idő(járás) 

ilma||hallin|ta (-nan, -tua) fn légi ura-
lom, légi hegemónia 

ilmah||noušu (n, -o) fn felrepülés, fel-
szállás 

ilma||hälyty|š (-kšen, -štä) fn légiriadó 
ilmailu (n, -o) fn 1. repülés; 2. légha-

józás; 3. légügy, repülésügy 
ilmain1 hsz ingyen; antua ~ ingyen 

adni 
ilmain2 (part) prep nélkül; ~ meitä 

nélkülünk; ~ lupua engedély nélkül 
ilmaisu||kein|o (-on, -uo) fn kifejező-

eszköz; kielen ~ot nyelvi kifejező-
eszközök 

ilma||jarru (-n, -o) fn légfék 
ilma||joh|to (-on, -tuo) fn légvezeték 
ilma||keh|ä (-än, -yä) fn légkör, at-

moszféra; Muan ~ä a Föld légköre 
ilma||kiärm|is (-ehen, -istä) fn játék-

sárkány 
ilma||kuvau|š (-on, -tta) fn légi fotó-

zás, légi fényképezés, légi felvétel 
ilma||laivaš|to (-šon, -tuo) fn légiflot-

ta  
ilma||mass|a (-an, -ua) fn légtömeg 
ilman1 hsz azonkívül, mellőzve 
ilman2 mn rtlan 1. légi; 2. időjárási 
ilma|ni (-sen, -sta) mn ingyen, ingye-

nes, térítésmentes, díjmentes, díjta-
lan 

ilman||iku|ni (-sen, -sta) mn végtelen, 
örökös 

ilman||kepie (-n, -tä) mn légies, szellős, 
könnyed 

ilman||kier|to (-ron, -tuo) fn a levegő 
körforgása, a légkör cirkulációja 

ilman||lämmiti|n (-men, -ntä) fn hő-
sugárzó 

ilman||pain|o (-on, -uo) fn légnyomás 
ilman||painon||mittar|i (-en, -ie) fn ba-

rométer, légnyomásmérő 
ilman||puhaštaj|a (-an, -ua) fn leve-

gőtisztító (berendezés) 
ilman||puhaššuš||laiteh (-tehen, -ehta) 

fn légtisztító készülék 
ilman||ran|ta (-nan, -tua) fn horizont 
ilman||šuun|ta (-nan, -tua) fn égtáj, vi-

lágtáj 
ilman||šuur|i (-en, -ta) mn óriási, ha-

talmas, végtelenül nagy, iszonyato-
san nagy; ~i rakennuš hatalmas épü-
let 

ilman||vaih|to (-on, -tuo) fn légcsere, 
levegőcsere 

ilman||vaihto||koneh (-en, -ta) fn lég-
kondicionáló (készülék) 

ilma||pall|o (-on, -uo) fn léggömb 
ilma||pump|pu (-un, -puo) fn levegő-

pumpa 
ilma||purjehtij|a (-an, -ua) fn légha-

jós 
ilma||purjehu|š (-on, -tta) fn légha-

józás 
ilma||put|ki (-en, -kie) fn légvezeték 
ilma||raj|a (-an, -ua) fn légi határ 
ilma||renk|aš (-kahan, -ašta) fn lég-

tömlős abroncs(gumi), légtömlős ke-
rék 

ilmasiksi hsz ingyen, ingyenesen, té-
rítésmentesen, díjmentesen, díjtala-
nul 

ilma||šoiti|n (-men, -nta) fn fúvóshang-
szer 

ilma||šoitin||orkesteri (-n, -e) fn fúvós-
zenekar 
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ilma||šota||jouko|t (-jen, -ja) fn légi-
deszánt, légi csapatledobás 

ilma||šota||voim|at (-ojen, -oja) fn plur 
légierő 

ilmaš|to (-šon, -tuo) fn éghajlat, klíma 
ilmašto||vyöhykeh (-en, -tä) fn éghaj-

lati övezet 
ilma||šäh|kö (-ön, -kyö) fn légköri elekt-

romosság 
ilma||tappelu (n, -o) fn légi ütközet, lé-

gi csata 
ilma||tieteilij|ä (-än, -yä) fn meteoro-

lógus 
ilma||ti|eto (-ijon, -etuo) fn meteoro-

lógia 
ilma||tieto||laito|š (-kšen, -šta) fn me-

teorológiai központ / intézet 
ilma||tieto||mie|š (-hen, -štä) fn me-

teorológus 
ilma||tiijolli|ni (-sen, -sta) mn meteo-

rológiai 
ilmat|oin (-toman, -ointa) mn légmen-

tes, légüres; ~oin ilma légüres tér 
ilma||torjunta||tykis|tö (-sön, -työ) fn 

légvédelmi tüzérség 
ilma||ual|to (-lon, -tuo) fn léghullám 
ilmau|š (-on, -tta) fn kifejezés, szó-

fordulat 
ilma||vir|ta (-ran, -tuа) fn légáram, lég-

áramlat 
ilma||voim|at (-ojen, -oja) fn plur 1. 

légierő; 2. repülőkötelék, repülőegy-
ség, repülőraj 

ilme (-n, -tä) fn kifejezés, megnyilvá-
nulás 

ilmekky|š (-kšen, -štä) fn kifejező erő, 
kifejező képesség, szemléletesség 

ilmekkähäšti hsz kifejezően, szemlé-
letesen 

ilmek|äš (-kähän, -äštä) mn kifejező, 
szemléletes 

ilme||kuv|a (-an, -uа) fn kifejezés, meg-
nyilvánulás 

ilme|ni (-sen, -stä) mn nyílt, őszinte 
ilmenny|š (-kšen, -štä) fn felfedés, le-

leplezés 
ilmen|tyä (-nän, -täy) verb kifejez, ki-

nyilvánít 
ilmentäj|ä (-än, -yä) fn szóvivő, szó-

szóló 
ilmeššyn|tä (-nän, -tyä) fn megjelenés, 

feltűnés 
ilmeššy|š (-kšen, -štä) fn kinyilatkozta-

tás 
ilmeštymi|ni (-sen, -stä) fn megjele-

nés, feltűnés 
ilmeš|työ (-šyn, -tyy) verb 1. megje-

lenik, jelentkezik, feltűnik; 2. nap-
fényre kerül  

ilmettömäšti hsz kifejezéstelenül 
ilme|tä (-nen, -nöy) verb kifejezi ma-

gát, megnyilvánul 
ilmi (-n, -e) mn 1. nyílt, nyilvánvaló; 

2. becsületes, tisztességes 
ilmi||antaj|a (-an, -uа) fn áruló 
ilmih||antaj|a (-an, -uа) fn besúgó, jú-

dás, spicli, informátor 
ilmih||an|to (-non, -tuo) fn besúgás, jú-

dáskodás, spicliskedés 
ilmih||piäštämättömy|š (-kšen, -štä) fn 

titok, titkosság 
ilmih||tuomi|ni (-sen, -sta) fn feltárás, 

felfedezés 
ilmih||tuon|ta (-nan, -tua) fn feltárás, 

felfedezés 
ilmij|ö (-ön, -yö) fn megmutatkozás, 

kifejezésre jutás 
ilmi||tul|i (-en, -ta) fn láng, nyílt láng
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ilmot|ella (-telen, -telou) verb 1. kö-
zöl, tudat, tudomásra hoz, kijelent; 
2. (ki)plakátol, szórólapozik; 3. be-
jelent 

ilmottaj|a (-an, -uа) fn bejelentő 
ilmottamat|oin (-toman, -ointa) mn 

szószegő, álnok 
ilmottamatta hsz szószegéssel, álnokul 
ilmottami|ni (-sen, -sta) fn kihirdetés, 

köthírré tétel, nyilvánosságra hoza-
tal 

ilmottautumi|ni (-sen, -sta) fn felirat-
kozás, beiratkozás 

ilmottau|tuo (-vun, -tuu) verb felirat-
kozik, beiratkozik 

ilmot|tua (-an, -tau) verb 1. közöl, tu-
dat, tudomásra hoz, kijelent; ~tua 
halu közölni a kívánságát; 2. (ki-) 
plakátol, szórólapozik; 3. bejelent 

ilmotu|š (-kšen, -šta) fn közlés, köz-
lemény, értesítés, híradás, tudatás 

ilmotuš||lau|ta (-van, -tua) fn hirdető-
tábla 

ilmotuš||leh|ti (-en, -tie´fn röplap, szó-
rólap, falragasz, plakát, hirdetés 

ilmotuš||merk|ki (-in, -kie) fn figyel-
meztetőjel, felhívójel 

ilmotuš||pač|aš (-čahan, -ašta) fn hir-
detőoszlop 

il|o (-on, -uo) fn öröm, vidámság 
iloil|la (-en, -ou) verb szórakozik, mu-

lat 
iloiľ|ľa (-en, -ou) verb örömködik, vi-

gad, vidámkodik 
ilo|ni (-sen, -sta) mn örömteli, vidám, 

víg, jókedvű; ~ni tyttö jókedvű / vi-
dám leány 

ilon||pi|to (-von, -tuo) fn vidámság, jó-
kedv, örömteliség 

ilos|a (-an, -uа) mn örömteli, vidám, 
víg, jókedvű 

ilosena hsz örömmel; olen ~ örülök 
annak… 

ilosešti hsz vidáman, vígan 
iloššut|tua (-an, -tau) verb megvidá-

mít, felvidít, jókedvre derít, megör-
vendeztet 

iloš|tuo (-šun, -tuu) verb megvidámo-
dik, felvidul, örvend, jókedvre derül 

ilo|ta (-nen, -nou) verb örömködik, vi-
gad, vidámkodik 

ilot|oin (-toman, -ointa) mn örömtelen 
ilo||tulitu|š (-kšen, -šta) fn tűzijáték 
il|ta (-lan, -tua) fn este, est; joka ~ta 

minden este 
ilta||hämär|ä (-än, -yä) fn sötétedés, 

esti (fél)homály, szürkület, alkonyat, 
alkonyodás, esthajnal 

ilta||konsert|ti (-in, -tie) fn estélyi kon-
cert / hangverseny, gálakoncert, gá-
lahangverseny 

ilta||koštevu|š (-on, -tta) fn esti har-
matosság 

ilta||kävely (-n, -ö) fn esti összejöve-
tel / mulatság / népünnepély 

iltam|at (-ojen, -oja) fn plur estély, 
táncmulatság, esti összejövetel 

ilta||mek|ko (-on, -kuo) fn estélyi(ruha) 
iltana hsz ma este 
ilta|ni (-sen, -sta) fn vacsora 
ilta||nimen||huu|to (-von, -tuo) fn esti 

létszámellenőrzés 
ilta||puoleh hsz estefelé 
ilta||puoli||pimie (-n, -tä) fn esti félho-

mály, szürkület 
ilta||päivällä hsz estefelé 
ilta||ruš|ko (-on, -kuo) fn naplemente, 

napnyugta, alkony  
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Ilta||täh|ti (-en, -tie) fn Esthajnalcsil-
lag, Vénusz 

ilve (-n, -tä) fn arckifejezés, arcjáték, 
mimika 

ilveh (-en, -tä) fn nem túlságosan von-
zó személy 

ilveh|tie (-in, -tiy) verb bohóckodik, 
pojácáskodik, majomkodik 

ilveilijä||kukka|ni (-sen, -sta) fn báb-
játék, bábszínház 

ilveil|lä (-en, -öy) verb bohóckodik, po-
jácáskodik, majomkodik 

ilveily (-n, -ö) fn tréfa, vicc, megtré-
fálás, viccelődés 

ilveliy|työ (-vyn, -tyy) verb bohócko-
dik, pojácáskodik, majomkodik 

ilventeliy|työ (-vyn, -tyy) verb kényes-
kedik, affektál, finomkodik, tetsze-
leg, szenveleg 

ilve|š (-hen, -štä) fn hiúz [Lynx lynx]  
imeh (-en, -tä) fn csoda, csodálatos do-

log ◊ mikä ~? mi a csoda? micsoda? 
imehellen hsz ámulva, csodálkozva, 

meglepődve 
imehelli|ni (-sen, -stä) mn csodálatos, 

csodás 
imehellisešti hsz csodálatosan 
imehni|ni (-sen, -stä) fn ember  
imeh|tie (-in, -tiy) verb csodálkozik, el-

csodálkozik, ámul, elámul 
imehyt|tyä (-än, -täy) verb elámít, cso-

dálatba ejt, bámulatba ejt 
imelly|š (-kšen, -štä) fn maláta 
imellyt|tyä (-än, -täy) verb malátáz 
imel|työ (-lyn, -tyy) verb malátásodik 
imel|ä (-än, -yä) mn émelyítően édes 
imen|tä (-nän, -tyä) fn felszívódás, be-

ivódás; vejen ~tä a víz felszívódása 
imentä||put|ki (-en, -kie) fn szívócső 

imet|ellä (-telen, -telöy) verb csodálko-
zik, elcsodálkozik, ámul, elámul 

imet|tyä (-än, -täy) verb szoptat, meg-
szoptat; ~tyä lašta (meg)szoptatni a 
gyermeket 

imettäj|ä (-än, -yä) fn dajka, szopta-
tós dajka, dadus; ~ä imetti laštah a 
dajka megszoptatta a gyermeket 

imettäj|ät (ien, -ie) fn plur emlősök, 
emlős állatok 

imettämi|ni (-sen, -stä) fn szoptatás 
imetän|tä (-nän, -tyä) fn szoptatás 
imey|työ (-vyn, -tyy) verb felszívódik, 

beivódik 
im|ie (-en, -öy) verb szopik  
imitatij|o (-on, -uo) fn utánzás, imitá-

ció, imitálás, utánzat 
imity|š (-kšen, -štä) fn cefre, sörcefre 
immunitet|ti (-in, -tie) fn immunitás 
imperatiivi (-n,-e) fn imperatívusz, 

felszólító mód; ~ ili käškytapa im-
peratívusz (a)vagy felszólító mód 

imperfekti (-n, -e) fn imperfektum, el-
beszélő múlt idő 

imperfektiivi|ni (-sen, -stä) mn elbe-
szélő múlt idejű 

imperij|a (-an, -ua) fn birodalom; bri-
tanijan ~a a brit birodalom 

im|pi (-men, -pie) fn/mn szűz, szűzle-
ány 

inplantatij|o (-on, -uo) fn implantá-
ció, szervbeültetés, (test)szövetbeül-
tetés 

implantoi|ja (-čen, -ččou) verb im-
plantál, szervet / (test)szövetet be-
ültet; ~ja šytänläppä szívbillentyűt 
beültetni 

impulsivi|ni (-sen, -sta) mn impulzív, 
heves
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imu (-n, -o) fn kiszívás, leszívás 
imu||aineh (-en, -ta) fn extraktum, ki-

vonat 
imu||karamelli (-n, -e) fn kandiszcukor 
imu||tuuletuš||škuap|pi (-in, -pie) 

fn vegyifülke 
indefiniitti||pronomini (-n, -e) fn ha-

tározatlan névmás 
indeksi (-n, -e) fn 1. index, jegyzék, lis-

ta, lajstrom; 2. index, mutató(szám); 
hinta~ árindex; 3. indexszám, hat-
ványkitevő 

indikatiivi (-n, -e) fn indikatívusz, kije-
lentő mód 

individuali|ni (-sen, -sta) mn egyéni, in-
dividuális  

individualisešti hsz egyénileg, indivi-
duálisan  

inessiivi (-n, -e) fn inesszívusz 
infinitiivi (-n, -e) fn infinitívusz, főné-

vi igenév 
inhak|ka (-an, -kua) mn utálatos, un-

dok, undorító 
inh|o (-on, -uo) fn utálat, undor; he-

rättyä ~uo utálatot / undort kelteni 
inhottav|a (-an, -ua) mn utálatos, un-

dok, undorító 
inhot|tua (-an, -tau) verb utál, undo-

rodik 
inkassatori (-n, -e) fn behajtó, pénz-

beszedő 
innok|aš (-kahan, -ašta) mn szenvedé-

lyes; ~aš peluaja szenvedélyes já-
tékos, hazárdjátékos 

innokkahašti hsz szenvedélyesen 
innolla hsz lelkesülten, fellelkesülve, 

ihletetten, pátosszal, szenvedéllyel; 
laulua ~ lelkesülten énekelni; hiän 
pakasi ~ (ő) ihletetten beszélt 

innoššu|š (-kšen, -šta) fn lelkesültség, 
lelkesség, lelkesedés, ihlet, pátosz; 
lyhytaikani ~š rövid idejű / futó lel-
kesedés 

innoššut|tua (-an, -tau) verb lelkesít, 
fellelkesít, megihlet, ösztönöz; ~tua 
omalla esimerkillä a saját példá-
jával ösztönözni; tämä ehotuš ~ti 
kaikkie ez a javaslat mindenkit fel-
lelkesített 

innoštaj|a (-an, -ua) mn lelkesítő, fel-
lelkesítő, ihlető, ösztönző 

innoš|tua (-šan, -tau) verb lelkesít, fel-
lelkesít, megihlet, ösztönöz 

innoštumi|ni (-sen, -sta) fn lelkesült-
ség, lelkesség, lelkesedés, ihlet, pá-
tosz 

innoštunuošti hsz lelkesülten, fellelke-
sülve, ihletetten, pátosszal, szenve-
déllyel 

innoštunut (-on, -ta) mn lelkesült, fel-
lelkesült, ihletett, patetikus, szenve-
délyes 

innoš|tuo (-šun, -tuu) verb lelkesedik, 
fellelkesedik, megihletődik, ösztön-
zést kap, kedve támad vmire; ~tuo 
uuvven kirjan kirjuttamiseh új könyv 
megírására ihletet / ösztönzést kapni 

innot|tua (-an, -tau) verb lelkesít, fel-
lelkesít, megihlet, ösztönöz 

instinkti (-n, -e) fn ösztön 
instituut|ti (-in, -tie) fn 1. intézet, in-

tézmény; eläinliäketiijollini ~ti ál-
lategészségügyi intézet; 2. főiskola; 
opaštuo ~tissa főiskolán tanulni 

instruktiivi (-n, -e) fn eszközhatározó 
instrument|ti (-in, -tie) fn eszköz, mű-

szer, szerszám 
inšeneri (-n, -e) fn mérnök 
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intellekti (-n, -e) fn értelem, ész, fel-
fogó képesség, intellektus 

intellektuali|ni (-sen, -sta) mn értelmi, 
észbeli, intellektuális 

intelligent|ti (-in, -tie) fn értelmiségi 
intensiivi|ni (-sen, -sta) mn intenzív; 

~ni opaššantakeino intenzív oktatá-
si módszer 

internationali|ni (-sen, -sta) mn 1. nem-
zetközi, internacionális; 2. interna-
cionalista; ~ni kašvatuš internaci-
onalista nevelés 

interjektio (-n, -ta) fn indulatszó 
interjeri (-n, -e) fn interiőr 
internationalismi (-n, -e) fn nemzet-

köziség, internacionalizmus 
internet|ti (-in, -tie) fn internet 
intervali (-n, -e) fn 1. köz, távköz, tá-

volság; 2. időköz; 3. hangköz, inter-
vallum [zene] 

intiani||loh|i (-en, -ta) fn vörös lazac 
[Oncorhynchus nerka] 

Intij|a (-an, -ua) fn India 
intijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn indiai, ind 
intijan mn rtlan indiai, ind 
in|to (-non, -tuo) fn 1. vágy, vágyako-

zás, sóvárgás; 2. szenvedély, játék-
szenvedély 

into||him|o (-on, -uo) fn 1. nemi vágy, 
kéjvágy; 2. őrületes vágy 

intonatij|o (-on, -uo) fn intonáció, in-
tonálás, hanglejtés, hanghordozás, 
hangvétel 

int|tyä (-än, -täy) verb vitatkozik, vi-
tázik, ellentmond 

invalidi (-n, -e) fn rokkant; tulla ~ksi 
megrokkan, lerokkan, rokkanttá válik 

inventari (-n, -e) fn leltár, leltározás; 
luatie ~ leltároz, leltárt készít 

investoi|ja (-čen, -ččou) verb beruház, 
befektet, invesztál 

iralli|ni (-sen, -sta) mn szabad 
irbissi (-n, -e) fn párduc [Uncia un-

cia] 
ironij|a (-an, -ua) fn irónia 
irralli|ni (-sen, -sta) mn beillesztett, be-

szúrt; ~ni arija dalbetét, betétdal 
irrotettav|a (-an, -ua) mn leválasztha-

tó, levehető, leszerelhető 
irrot|tua (-an, -tau) verb 1. felszaba-

dít, megszabadít, kiszabadít; ~tua 
jalka rauvoista a lábát a csapdából 
kiszabadítani; 2. leválaszt, eltávolít, 
letép vmiről; ~tua liha luušta a húst 
a csontról leválasztani; ~tua poš-
timerkki kirjaiskuorešta a bélyeget 
a levélborítékról letépni / leválasz-
tani; 3. lebont, kibont; ~tua rušetti 
a szalagot kibontani; 4. kiszakít, el-
szakít vmitől / vhonnan; ~tua pere-
heštä a családtól elszakítani, a csa-
ládból kiszakítani 

irtautumi|ni (-sen, -sta) fn 1. levá-
lasztódás, elválasztódás, elkülönü-
lés; 2. tüszőérés, tüszőrepedés, pe-
televálás 

irtau|tuo (-vun, -tuu) verb kiszabadul, 
megszabadul, felszabadul 

irti hsz el, ki 
irtinäi|ni (-sen, -stä) mn leválasztha-

tó, levehető, leszerelhető 
irtonai|ni (-sen, -sta) mn rögzítetlen 
irto||kalenteri (-n, -e) fn naptár letép-

hető oldalakkal 
irvallah hsz vigyorogva, vicsorogva, 

fintorogva, grimaszolva 
irvi||kuv|a (-an, -ua) fn gúnyrajz, ka-

rikatúra 
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irvi||leu|ka (-van, -kua) fn/mn élesnyel-
vű, csípősnyelvű 

irvis|kö (-ön, -kyö) fn vigyori 
irvissellen hsz gunyorosan, csúfondá-

rosan, ironikusan 
irvissel|lä (-en, -öy) verb grimaszol, fin-

torog 
irvissy|š (-kšen, -štä) fn grimasz, fin-

tor, arcfintor 
irvisteliy|työ (-vyn, -tyy) verb izgul, fel-

izgul 
irvistely (-n, -ö) fn grimasz, fintor, arc-

fintor 
irvistely||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn hír-

lapi tárca, tárca, tárcanovella 
irvis|tyä (-sän, -täy) verb vigyorog, vi-

csorít, vicsorgat, fogat villant, fin-
torog, grimaszol 

irvisty|ö (-у) verb megreped, meghasad, 
megreccsen 

irvistäj|ä (-än, -yä) mn gunyoros, csú-
fondáros, ironikus 

irvotu|š (-kšen, -šta) fn gúnyolódás, csú-
folódás, irónia 

iskey|työ (-vyn, -tyy) verb 1. nekiütő-
dik, nekivágódik, nekicsapódik; 2. 
beleivódik, belemaródik 

is|kie (-on, -köy) verb üt, csap, ver, meg-
üt, megcsap, megver  

is|ku (-un, -kuо) fn ütés, csapás, verés 
isku||pataljo|ni (-sen, -sta) fn roham-

zászlóalj, csapásmérő zászlóalj 
isku||virkeh (-en, -tä) fn jelszó, jelige, 

jelmondat, lózung 
isku||välähy|š (-ön, -ttä) fn távoli vil-

lámlás, felvillanás 
isoľattori (-n, -e) fn elkülönítő szoba 
Ispanij|a (-an, -ua) fn Spanyolország, 

Hispánia 

ispanijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. 
spanyolországi; 2. spanyol, hispán 

ispanijan mn rtlan 1. spanyolországi; 
2. spanyol, hispán 

israsti (-n, -e) fn sablon, minta, mo-
dell 

issah|tua (-an, -tau) verb rövid időre 
leül, lecsüccsen 

issui|n (-men, -nta) fn szék, ülés, ülő-
ke 

issuin||paik|ka (-an, -kua) fn ülőhely 
issuin||teľľ|o (-on, -uo) fn csónakülés 
is|sun (-tumen, -suinta) fn 1. ülés, ülő-

hely; 2. trón; suarin ~sun cári trón 
issun|to (-non, -tuo) fn ülésszak, ülés 

[rendezvény] 
issunto||šali (-n, -e) fn 1. ülésterem; 2. 

trónterem 
issuttami|ni (-sen, -sta) 1. leültetés; 2. 

ültetés, elültetés 
issutan|ta (-nan, -tua) fn 1. leültetés; 2. 

ültetés, elültetés 
issutet|tu (-un, -tuo) mn 1. leültetett; 

2. ültetett, elültetett 
issutteliu|tuo (-vun, -tuu) verb rövid 

időre leül, lecsüccsen 
issut|tua (-an, -tau) verb 1. leültet, ülő-

hellyel kínál; 2. ültet, elültet; 3. ráül-
tet, ráhelyez 

issutuš||ruavo|t (-jen, -ja) fn plur ülő-
munka(végzés) 

istorij|a (-an, -ua) fn történet, történe-
lem, história 

istorijalli|ni (-sen, -sta) mn történelmi, 
történeti 

istorijan mn rtlan történelmi, történeti 
istorijan||taka|ni (-sen, -sta) mn tör-

ténelem előtti, prehisztorikus 
istuj|a (-an, -ua) mn ülő 
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istuma||paik|ka (-an, -kua) fn ülőhely 
istuma||työ (-n, -tä) fn ülőmunka 
istuma||vaunu (-n, -o) fn ülőhelyes va-

súti kocsi 
istumi|ni (-sen, -sta) fn 1. ültetés, ter-

mesztés; 2. keltetés 
is|tuo (-sun, -tuu) verb ül, leül; ~tuo 

stolašša asztalnál ülni 
istuoľľah hsz ülve, ültében 
istuu|tuo (-vun, -tuu) verb leül, helyet 

foglal  
isäk|kö (-ön, -kyö) fn hím 
isän||mua (-n, -ta) fn haza, hon 
isän||mualli|ni (-sen, -sta) mn 1. haza-

fias; Šuuri ~ni Šota Nagy Honvé-
dő Háború; 2. hazai, honi, belföldi 

isännän mn rtlan házigazdai, birtokosi, 
tulajdonosi 

isännät|öin (-tömän, -öintä) mn gaz-
dátlan; ~öinkoira gazdátlan kutya, 
kóborkutya; ~öin pelto gazdátlan föld 

isännöi|jä (-čen, -ččöy) verb gazdálko-
dik, gazdaságot vezet 

isän|tä (-nän, -tyä) fn 1. gazda, házi-
gazda; 2. birtokos, tulajdonos; enti-
ni ~tä korábbi tulajdonos 

iźmit|tyä (-än, -täy) verb kihorgászik 
Italij|a (-an, -ua) fn 1. Olaszország; 2. 

Itália 
italijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. olasz-

országi, olasz; 2. itáliai 
italijan mn rtlan 1. olaszországi, olasz; 

2. itáliai 
italijan||män|ty (-nyn, työ) fn mandu-

lafenyő [Pinus pinea] 
itar|a (-an, -ua) mn fukar, fösvény, zsu-

gori, kapzsi  
itaroi|ja (-čen, -ččou) verb fukarkodik, 

fösvénykedik, kapzsiskodik 

iten|tä (-nän, -tyä) fn siratás, megsira-
tás, elsiratás 

itet|tyä (-än, -täy) verb sirat, megsi-
rat, elsirat 

itettäj|ä (-än, -yä) fn siratóasszony 
itey|työ (-tyy) verb csírázik, sarjad, sar-

jadozik, hajt, kicsírázik, kisarjad, ki-
hajt 

itijö|t (-jen, -jä) fn plur spórák 
itik|kä (-än, -kyä) fn 1. szúnyog; 2. ro-

var 
itikän||šyöj|ä (-än, -yä) mn rovarevő, 

rovaremésztő [állat, növény] 
itkeny|t (-ön, -ttä) mn kisírt; ~öt šil-

mät kisírt szemek 
it|kie (-en, -köy) verb sír, rí, siránkozik 

◊ Itke hiľ ľ aseh, a nakra, jotta kai-
kin kuultais! Sírj csendesen, de úgy 
nevess, hogy mindenki hallja! 

itkij|ä1 (-än, -yä) fn siratóasszony 
itkij|ä2 (-än, -yä) mn síró 
itkijä||koivu (-n, -o) fn síró nyír [Be-

tula pendula] 
itkijä||paju (-n, -o) fn síró fűz [Salix 

babylonica] 
it|ku (-un, -kuo) fn sírás, rívás, sirán-

kozás 
itkur|i (-en, -ta) fn bőgőmasina 
itku||vir|ši (-ren, -ttä) fn siratóének 
itkömi|ni (-sen, -stä) fn siratás, megsi-

ratás, elsiratás 
ito|ni (-sen, -ista) fn csíra, hajtás, sarj 
itu (-n, -o) fn csíra, hajtás, sarj 
ituk|aš (-kahan, -ašta) mn nyafogó, si-

ránkozó, nyafka, bőgős 
it|yä (-äy) verb kicsírázik, kihajt, kisar-

jad 
itä (ijän, ityä) fn kelet; Lähi-~ Közel-

Kelet 



itäjä 121 iänimerkki
 

itäj|ä (-än, -yä) mn csíraképes, csírázó 
itä||maijen||tutkij|a (-an, -ua) fn ori-

entalista, keletkutató 
itä||maijen mn rtlan keleti (vidéki) 
itä||mai|ni (-sen, -sta) mn keleti (vidé-

ki) 
itä||meren mn rtlan 1. balti-tengeri; 2. 

balti 
itä||meren||šampi (-n, -e) fn közönsé-

ges tokhal [Acipenser sturio] 
itä||meren||šuomelai|ni (-sen, -sta) mn 

balti-finn; ~ni kieli balti-finn nyelv 
Itä||mer|i (-en, -tä) fn Balti-tenger 
itä||mua (-n, -ta) fn keleti ország, ke-

leti országrész, keleti föld 
itä||oš|a (-an, -ua) fn keleti oldal, ke-

leti rész 
itä||puoli|ni (-sen, -sta) mn keleti 
itä||raj|a (-an, -ua) fn keleti határ 
itä||vallan mn rtlan 1. ausztriai; 2. oszt-

rák 
Itä||val|ta (-lan, -tua) fn Ausztria 
itä||valtalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. auszt-

riai; 2. osztrák 
itävy|š (-ön, -ttä) fn csíraképesség, csí-

rázás 
iäneh hsz fennhangon, hangosan, hall-

hatóan; lukie ~ hangosan olvasni; 
šanuo ~ hangosan mondani 

iäneh||it|ku (-un, -kuo) fn zokogás 
iänekkähäšti hsz fennhangon, hango-

san, nagyhangon; laulua ~ fennhan-
gon énekelni 

iänek|äš (-kähän, -äštä) mn erős han-
gú, nagyhangú, hangos 

iänellä hsz fennhangon, nagyhangon, 
hangosan 

iänellä||itkij|ä (-än, -yä) fn siratóasz-
szony 

iänen||kannattaj|a (-an, -ua) fn sajtó-
orgánum 

iänen||voim|a (-an, -ua) fn hangerő 
iäneššy|š (-kšen, -štä) fn szavazás 
iänessyš||paik|ka (-an, -kua) fn szava-

zókör(zet) 
iäneššän|tä (-nän, -tyä) fn szavazás 
iäneš|tyä (-šän, -täy) verb szavaz, meg-

szavaz; ~tyä noštamalla kättä kéz-
felemeléssel szavazni; ~tyä yksimie-
lisešti egyhangúlag megszavazni 

iäneštämi|ni (-sen, -stä) fn szavazás 
iänettä hsz hangtalanul 
iänettä||ol|o (-on, -uo) fn hangtalan-

ság, hallgatás, hallgatagság, szótlan-
ság 

iänettömy|š (-kšen, -štä) fn hallgatag-
ság, hallgatás, hangtalanság, szót-
lanság; täyši ~š teljes szótlanság / 
hangtalanság 

iänettömäšti hsz hangtalanul; ~ itkie 
hangtalanul sírni 

iänet|öin (-tömän, -öintä) mn 1. hall-
gatag, szófukar ◊ Iänetöin on jou-
košta viisahin. A hallgatag okosabb 
a sokaságnál / tömegnél. 2. hangta-
lan; 3. rekedt  

iän|i (-en, -tä) fn hang; korkie ~i ma-
gas hang; matala ~ mély hang; 2. 
hangadás, hangzás; 3. szavazat 

iäni||al|a (-an, -ua) fn hangterjedelem, 
regiszter 

iäni||erissy|š (-kšen, -štä) fn hangszi-
getelés 

iäni||erissyš||aineh|et (-tien, -tie) fn plur 
hangszigetelő anyag 

iäni||levy (-n, -ö) fn diszk, hanglemez 
iäni||kin|o (-on, -uo) fn hangosfilm 
iäni||merk|ki (-in, -kie) fn hangjelzés 
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iäni||nauh|a (-an, -ua) fn hangszalag, 
magnószalag 

iäni||oikeu|š (-on, -tta) fn szavazati 
jog 

iäni||šopu (-vun, -puo) fn összhang, 
harmónia 

iäni||šuunnittelij|a (-an, -ua) fn hang-
mérnök 

iäni||tarkaštaj|a (-an, -ua) fn hangmér-
nök 

iäni||taš|o (-on, -uo) fn hang, hangzás, 
hangzat [zene] 

iänity|š (-kšen, -štä) fn hangadás, han-
gosítás  

iäni||ual|to (-lon, -tuo) fn hanghullám 
iänissy|š (-kšen, -štä) fn hangrögzítés, 

hangfelvétel 
iänissyš||laitteh|et (-tien, -tie) fn plur 

hangrögzítő készülék 
iänneh (-en, -tä) fn beszédhang, hang; 

labialini ~ ajakhang 
iän|tyä (-nän, -täy) verb 1. artikulál, 

hangoztat, kiejt, hangot ad; 2. han-
gosan szólít, felkiált; ~tyä kovašti 
hangosan felkiáltani 

iäntä||imij|ä (-än, -yä) fn hangtompító 

iäntä||levittäj|ä (-än, -yä) mn hangát-
eresztő 

iäntämi|ni (-sen, -stä) fn artikuláció, 
kiejtés; hyvä ~ jó / helyes kiejtés 

iäntämis||opilli|ni (-sen, -sta) mn he-
lyes kiejtési, szép kiejtési 

iäntämis||op|pi (-in, -pie) fn helyes ki-
ejtés, szép kiejtés 

iäntämis||ta|pa (-van, -pua) fn kiejté-
si szokás 

iäntämy|š (-kšen, -štä) fn artikuláció, ki-
ejtés; epäšelvä ~š nem tiszta kiejtés 

iäntä||pitäj|ä (-än, -yä) mn hangszige-
telő 

iäre hsz kívül 
iäreššä (gen) nu mellett, -nál, -nél; is-

tuo kirjaompelun ~ hímzőkeret mel-
lett ülni 

iärettömy|š (-kšen, -štä) fn határtalan-
ság, mérhetetlenség 

iäret|öin (-tömän, -öintä) mn határta-
lan, mérhetetlen; ~öin valtameri ha-
tártalan óceán 

iäri||mit|at (-ojen, -oja) fn plur kül-
méret, terjedelem 

iäri||viiv|a (-an, -ua) fn körvonal 
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jaalli|ni (-sen, -sta) mn já-zós tájszó-

lású 
jaallisešti hsz já-zós tájszólásban 
jaguari (-n, -e) fn jaguár [Felis onca] 
jaher|tua (-ran, -tau) verb bolondozva 

huzakodik 
jahm|uo (-ou) verb megdermed 
jakaj|a (-an, -ua) fn árukiadó, áruel-

osztó 
jakamat|oin (-toman, -ointa) mn nem 

különálló, nem önálló 
jakamattomašti hsz nem külön, nem 

önállóan 
jakami|ni (-sen, -sta) fn osztás, elosz-

tás, felosztás, szétosztás 
jakau|š (-on, -tta) fn 1. felosztás, elosz-

tás, szétosztás; 2. választék [haj-
ban]; šuora ~š középen való elvá-
lasztás 

jakau|tuo (-vun, -tuu) verb csoporto-
sul, csoportosodik 

jakauvun|ta (-nan, -tua) fn osztás, el-
osztás, felosztás, szétosztás 

ja|ko (-von, -kuo) fn 1. osztás, felosz-
tás, szétosztás, elosztás; 2. oszto-
zás, osztozkodás 

jako||laš|ku (-un, -kuo) fn osztás [ma-
tematika] 

jako||vell|i (-en, -ie) fn az osztozko-
dásban résztvevő, részes 

jakšau|tuo (-vun, -tuu) verb levetkő-
zik, kitakarózik 

jakš|o (-on, -uo) fn ügylet, különügylet, 
művelet, részművelet 

jakš|ua (-an, -au) verb levetkőztet, ki-
takar  

jakua (juan, jakau) verb 1. oszt, fel-
oszt, szétoszt, eloszt; 2. kioszt, kiad 

jakuaj|a (-an, -ua) fn osztó [matema-
tika] 

jalačči||kaup|pa (-an, -pua) fn cipő-
bolt, cipőüzlet 

jalačči||muasteri (-n, -е) fn cipész, ci-
pészmester, suszter 

jalačči||ošaš|to (-šon, -tuo) fn cipő-
osztály, cipőrészleg 

jalačin||pohj|a (-an, -ua) fn cipőtalp 
jalač|it (-čien, -čija) fn plur cipő 
jalan||ala|ni (-sen, -sta) mn láb alatti 
jalan||paik|ka (-an, -kua) fn lépcső, 

hágcsó, lábtartó, lábtámasz 
jalan||pohj|a (-an, -ua) fn talp [a láb 

része] 
jalan||ter|ä (-än, -yä) fn talp [a láb ré-

sze] 
jala|š (-han, -šta) fn szántalp 
jalaš|tua (-šan, -tau) verb (fajtát) ne-

mesít  
jalat|oin (-toman, -ointa) mn lábat-

lan, láb nélküli 
jal|ka (-an, -kua) fn 1. láb [testrész]; 

2. láb [valaminek a lába] 
jalka||jarru (-n, -o) fn lábfék, talpfék 
jalka||jouš|i (-en, -ie) fn számszeríj 
jalka||kammič|ča (-an, -čua) fn bék-

lyó, lábbilincs 
jalka||kouk|ku (-un, -kuo) fn rúgás 
jalka||lamp|pu (-un, -puo) fn állólámpa 
jalka||mat|ka (-an, -kua) fn gyalogút 

[gyaloglás] 
jalka||mie|š (-hen, -štä) fn gyalogos, 

gyalogló 
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jalka|ni (-sen, -sta) fn lábacska, kis láb 
jalka||pall|o (-on, -uo) fn labdarúgás, 

futball, foci 
jalka||pallo||kent|tä (-än, -tyä) fn lab-

darúgópálya, futballpálya, focipá-
lya 

jalka||pallon||peluaj|a (-an, -ua) fn lab-
darúgó, futballista, focista 

jalka||puol|i (-en, -ie) fn/mn féllábú 
jalka||šotilah|at (-ojen, -oja) fn plur 

gyalogság 
jalka||tie (-n, -tä) fn járda, gyalogút 
jalka||väki||divisijon|a (-an, -ua) fn gya-

log(os)hadosztály 
jalka||väki||jouk|ko (-on, -kuo) fn gya-

log(os)csapat, gyalog(os)sereg 
jalkojen||hoi|to (-jon, -tuo) fn lábápo-

lás, pedikűr 
jaloin||kulkij|a (-an, -ua) fn gyalogos, 

gyalogló 
jalo||kiv|i (-en, -ie) fn drágakő 
jalo||kivi||kaup|pa (-an, -pua) fn ék-

szerüzlet, ékszerbolt 
jalo||kivi||šep|pä (-än, -pyä) fn éksze-

rész 
jalo||metalli (-n, -e) fn nemesfém 
jaloššu|š (-kšen, -šta) fn nemesítés 
jalošti hsz különféleképpen 
jalušši|n (-men, -nta) fn kengyel 
jaluš|ta (-šan, -tua) fn alapzat, talapzat 
jambi (-n, -e) fn jambus 
jambi|ni (-sen, -sta) fn jambikus 
jamu|o (-n, -u) verb összekapcsol, ösz-

szecsatol 
jankut|tua (-an, -tau) verb ismételget, 

hajtogat, mondogat 
jan|o (-on, -uo) fn szomjúság, szomj 
janoš|tuo (-šun, -tuu) verb szomjazik, 

megszomjazik 

janot|tua (-an, -tau) verb szomjazik, 
megszomjazik 

janotu|š (-kšen, -šta) fn szomjúság, 
szomj 

japanilai|ni (-sen, -sta) fn/mn japán 
japanin mn rtlan japán; ~ kieli japán 

nyelv 
japanin||kiršik|ka (-an, -kua) fn japán 

díszcseresznye [Prunus serrulata 
’Kanzan’] 

japanin||kur|ki (-ren, -kie) fn japán da-
ru, mandzsu daru [Grus japonen-
sis] 

Japonij|a (-an, -ua) fn Japán 
jarmank|ka (-an, -kua) fn vásár 
jarru (-n, -o) fn fék 
jarru|kenk|ä (-än, -yä) fn féksaru 
jarrut|tua (-an, -tau) verb fékez, lefé-

kez, megfékez 
jarrutu|š (-kšen, -šta) fn fékezés 
jarrutuš||mat|ka (-an, -kua) fn fékút 
jarru||valo|t (-jen, -ja) fn plur stop-

jelzés 
jarru||ve|to (-von, -tuo) fn fékerő 
jasmini (-n, -e) fn jázmin [Jasminum] 
jasp|is (-ehen, -ista) fn jáspis 
jassak|ka (-an, -kua) fn skandalum, 

botrány 
jassakoiččij|a (-an, -ua) fn/mn köteke-

dő 
jassakoi|ja (-čen, -ččou) verb köteke-

dik, civakodik 
jat|a (-an, -ua) fn sor 
jataš|a (-an, -ua) fn sor 
jatkaj|a (-an, -ua) fn utód 
jatkami|ni (-sen, -sta) fn 1. folytatás; 

2. meghosszabbítás 
jat|ko (-on, -kuo) fn 1. folytatás; 2. meg-

hosszabbítás 
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jat|kua (-an, -kau) verb 1. hozzáad, 
kiegészít, folytat; 2. meghosszabbít  

jatku|o (-u) verb 1. folytatódik; 2. 
meghosszabbodik 

jatkuv|a (-an, -ua) fn rendszeres, 
szisztematikus 

jatkuvu|š (-on, -tta) fn tartam, időtar-
tam, időhossz 

jato|š (-kšen, -šta) fn 1. folytatás; 2. 
meghosszabbítás 

jauhin||kiv|i (-en, -ie) fn malomkő  
jauh|o (-on, -uo) fn liszt 
jauho||hut|tu (-un, -tuo) fn lisztkása 
jauhoj|a (-an, -ua) fn molnár 
jauho||kuorijai|ni (-sen, -sta) fn liszt-

bogár [Tenebrio molitor] 
jauhomi|ni (-sen, -sta) fn őrlés, darálás 
jauhon|ta (-nan, -tua) fn őrlés, darálás 
jauho||rok|ka (-an, -kua) fn 1. rántott-

leves; 2. rántással készült leves 
jauho||roveh (-en, -ta) fn lisztesvéka, 

liszteskas 
jauho||šiekl|a (-an, -ua) fn lisztesszita 
jauho||šäk|ki (-in, -kie) fn liszteszsák 
jauho|ta (-nen, -nou) verb őröl, meg-

őröl, darál, megdarál 
jauhut|tu (-un, tuo) mn őrölt, darált; 

~tu liha darált hús 
jauhot|tua (-an, -tau) verb őröl, meg-

őröl, darál, megdarál 
jauhotu|š (-kšen, -šta) fn őrlés, darálás 
jauh|uo (-on, -ou) verb őröl, megőröl, 

darál, megdarál 
javottau|tuo (-vun, -tuu) verb csopor-

tosul, csoportosodik 
javottelu (-n, --o) fn felosztás, elosztás, 

szétosztás 
jefreittori (-n, -е) fn őrvezető 
Jegipti (-n, -е) fn Egyiptom 

jegiptiläi|ni (-sen, -stä) fn/mn egyip-
tomi 

jekeri (-n, -е) fn vadász [fegyvernem] 
jeres|ti (-sin, -tiе) fn varázs, varázslat, 

varázslás 
jerestyi|jä (-čen, -ččöy) verb varázsol, 

elvarázsol 
jeretnik|kä (-än, -kyä) fn/mn 1. eret-

nek; 2. varázsló, boszorkánymester 
jesauli (-n, -е) fn kozákkapitány 
jevanheli (-n, -е) fn evangélium  
jevanheli|ni (-sen, -sta) mn 1. evangé-

liumi; ~ni teksti evangéliumi szöveg; 
2. evangélikus; ~ni kirikkö evan-
gélikus egyház 

jevanhelisti (-n, -e) fn evangélista 
jevrei (-n, -tä) fn/mn izraelita, zsidó 
jevreijen mn rtlan 1. zsidó; 2. héber; 

~ kieli héber nyelv 
jiä (-n, -tä) fn jég  
jiähi|ni (-sen, -stä) mn jeges 
jiä||hyväis||konsert|ti (-in, -tie) fn bú-

csúhangverseny, búcsúkoncert 
jiä|hä (-n, -у) verb marad, jut, része van 

vmiben 
jiäj|ä (-än, -yä) mn maradó 
jiä||kair|i (-en, -ie) fn jégfúró 
jiä||kau|ši (-ven, -šie) fn jégkorszak 
jiä||kauven||taka|ni (-sen, -sta) mn pre-

glaciális, jégkorszak előtti 
jiä||keih|ä (-än, -yä) fn jégcsákány 
jiä||kel|i (-en, -ie) fn jégkéreg 
jiä||kellari (-n, -e) fn gleccser 
jiä||kent|tä (-än, -tyä) fn jégmező 
jiä||kerro|š (-kšen, -šta) fn jégréteg 
jiä||kiek|ko (-on, -kuo) fn jégkorong, 

jéghoki 
jiä||kiekkoilij|a (-an, -ua) fn jégkoron-

gozó, jéghokis 
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jiä||kiekko||jouk|ko (-on, -kuo) fn jég-
korongcsapat, jéghokicsapat 

jiä||kontie (-n, -ta) fn jegesmedve 
jiäkši|e (-n, -у) verb fogadalmat tesz 
jiäkšintähi|ni (-sen, -stä) fn fogadalom 
jiäkšiy|työ (-vyn, -tyy) verb megfogad 

vmit 
jiä||kuor|i (-en, -ie) fn jégkéreg 
jiä||kylm|ä (-än, -yä) fn/mn jéghideg 
jiä||kyyhky|ni (-sen, -stä) fn alkabukó 

[Alle alle] 
jiä||laut|ta (-an, -tua) fn jégtömb, jég-

tábla 
jiälič|čä (-än, -čyä) fn tojás, tyúktojás 
jiä||louk|ko (-on, -kuo) fn lék a jégben 
Jiä||mer|i (-en, -ie) fn Északi-Jeges-

tenger 
jiämi|ni (-sen, -stä) fn lemaradás, el-

maradás 
jiän||ala|ni (-sen, -sta) mn jég alatti; 

~ni vesi jég alatti víz 
jiän||läh|tö (-ön, -työ) fn jégzajlás 
jiän||murtaj|a (-an, -ua) fn jégtörőhajó 
jiännökš|et (-ien, -ie) fn plur mara-

dék, maradvány 
jiännö|š (-kšen, -štä) fn maradék, ma-

radvány 
jiä||pal|a (-an, -ua) fn jégdarab 
jiä||pall|o (-on, -uo) fn jégkorong 
jiä||pallon||peluaj|a (-an, -ua) fn jég-

korongozó, jéghokis 
jiä||peiteh (-en, -tä) fn jégtakaró 
jiä||plaunik|ko (-on, -kuo) fn jégtömb, 

jégtábla 
jiä||puik|ko (-on, -kuo) fn jégcsap 
jiä||reun|a (-an, -ua) fn jégszegély, jég-

perem 
jiä||ruo|paš (-vahan, -pašta) fn jég-

torlasz 

jiä||škuap|pi (-in, -pie) fn jégszekrény, 
hűtőszekrény 

jiätel|ö (-ön, -yö) fn fagylalt 
jiätik|kö (-ön, -kyö) fn jégkéreg, jege-

sedés 
jiä||tora|š (-han, -šta) fn jégcsap 
jiätymi|ni (-sen, -stä) fn megfagyás, be-

fagyás 
jiätymis||pisteh (-en, -tä) fn fagypont 
jiätyny|t (-ön, -ttä) mn fagyott, meg-

fagyott, befagyott 
jiä|työ (-vyn, -tyy) verb megfagy, be-

fagy; joki ei ole vielä ~tyn a folyó 
még nem fagyott be 

jiä||verk|ko (-on, -kuo) fn háló a jég 
alatti halászáshoz 

jiävi|e (-n, -у) verb elhíresztel, közhírré 
tesz 

jiäviy|työ (-vyn, -tyy) verb megjelenik 
jiä||vuar|a  (-an, -ua) fn jéghegy 
jiävyt|tyä (-än, -täy) verb fagyaszt, le-

fagyaszt, megfagyaszt 
jiävyttämi|ni (-sen, -stä) fn morató-

rium, haladék, halasztás 
jiävyty|š (-kšen, -štä) fn fagyasztás, 

megfagyasztás, lefagyasztás, mély-
hűtés 

jodi (-n, -e) fn jód 
jodi|ni (-sen, -sta) mn jódos 
johi|n (-men, -nta) fn szuffixum, (utó-) 

toldalék, rag, jel, képző 
johis|sa (-en, -ou) verb 1. zúg, süvölt, 

süvít [szél]; 2. dünnyög, dörmög  
johtaj|a (-an, -ua) fn igazgató, főnök, 

vezető 
johtaja||laito|š (-kšen, -šta) fn vezér-

kar 
johtaj|at (-ojen, -oja) fn plur igazga-

tóság, főnökség, irányítás, vezetőség 
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johtami|ni (-sen, -sta) fn vezetés, le-
vezetés, irányítás, igazgatás; konfe-
renššin ~ni a konferencia (le)veze-
tése 

joh|to (-on, -tuo) fn vezetés, levezetés, 
irányítás, igazgatás 

johto||kun|ta (-nan, -tua) fn igazgató-
ság, főnökség, irányítás, vezetőség 

joh|tua (-an, -tau) verb vezet, levezet, 
irányít, igazgat 

joh|tuo (-un, -tuu) verb következik vmi-
ből 

joi|ku (-n, -kuo) fn karjalai szólóze-
nei és költői improvizációs műfaj 

joka szn rtlan minden, összes, valam-
ennyi; ~ päivä minden nap; ~ kerta 
minden alkalommal ◊ ~ tulo voipi 
olla enšimmäini, ~ lähtö voipi olla 
jälkimmäini. Minden érkezés lehet 
az első, és minden távozás lehet az 
utolsó. 

joka||ilta|ni (-sen, -sta) mn esti, estén-
kénti 

jokahi|ni (-sen, -sta) nm mindegyik, 
bármelyik 

joka||kuu||kauti|ni (-sen, -sta) mn ha-
vi, havonkénti, hónaponkénti 

joka||päivälli|ni (-sen, -stä) mn napi, 
naponkénti, mindennapi, hétközna-
pi 

joka||päivä|ni (-sen, -stä) mn napi, na-
ponkénti, mindennapi, hétköznapi 
◊ Anna meile tänäpäi meijän ~ni 
leipä! Mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma! 

joka||päiväsy|š (-kšen, -štä) fn minden-
napiság, hétköznapiság 

joka||vuoti|ni (-sen, -sta) mn évenkén-
ti, évi, éves 

joka||yölli|ni (-sen, -stä) mn éjjeli, éj-
szakai, éjjelenkénti, éjszakánkénti 

jo|ki (-ven, -kie) fn folyó, folyam 
joki||čuuru (-n, -o) fn folyami kavics, 

folyami sóder 
joki||kakkarai|ni (-sen, -sta) fn gólya-

hír [Caltha] 
joki||kal|a (-an, -ua) fn folyami hal 
joki||kalaššu|š (-kšen, -šta) fn folya-

mi halászat 
joki||kampal|a (-an, -ua) fn folyami le-

pényhal [Platessa platessa] 
joki||krapu (-n, -o) fn folyami rák [Can-

cer] 
joki||laivaš|to (-šon, -tuo) fn folyami 

flottilla, folyami hajóraj 
joki||liikenneh (-en, -tä) fn folyami /vízi 

szállítás  
joki|ni (-sen, -sta) fn folyó-, folyami 
joki||ran|ta (-nan, -tua) fn folyópart 
joki||šatam|a (-an, -ua) fn folyami ki-

kötő 
joki||šuar|a (-an, -ua) fn mellékfolyó 
joki||tiir|a (-an, -ua) fn folyami csér 

[Sterna] 
joki||var|ši (-ren, -tta) fn folyóvölgy 
joki||ve|si (-jen, -ttä) fn folyóvíz 
joko hsz már 
jonnin||joutav|a (-an, -ua) fn jelenték-

telen, értéktelen, vacak, ócska 
jon|o (-on, -uo) fn sor, sorrend 
joog|a (-an, -ua) fn jóga 
joogi (-n, -e) fn jógi 
jopot|tua (-an, -tau) verb szemére vet, 

szemrehányást tesz 
jorah|tua (-an, -tau) verb sziszeg, sis-

tereg 
jorh|ata (-uan, -uau) verb fennhangon 

énekel, fennhangon dalol 
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joris|sa (-ou) verb cseng, csilingel, csö-
rög 

Jortan|a1 (-an, -ua) fn Jordán 
jortan|a2 (-an, -ua) fn nagy lék 
joru (-n, -о) fn hangzás, csengés, zen-

gés  
jorvis|tuo (-sun, -tuu) verb meghökken, 

megdöbben ◊ hiän on ~tun, ei ni 
šanua šano úgy megdöbbent, hogy 
szóhoz sem jutott 

još ksz ha, hogyha 
joškuš hsz néha, olykor 
jošpa ksz/msz hacsak nem, netán 
jotta ksz hogy  
jouč|en (-čenen, -enta) fn hattyú [Cyg-

nus] 
joučen||karj|a (-an, -ua) fn hattyúcsa-

pat, hattyúraj 
jouh|i (-en, -ta) fn lószőr 
jouhik|aš (-kahan, -ašta) mn lószőrből 

készült 
jouhi||ma|to (-von, -tuo) fn fonálféreg 

[Gordius aquaticus] 
jouhi||män|ty (-nyn, -työ) fn fenyőfa 

sapkabojtszerű csúccsal 
jouhi||petäj|ä (-än, -yä) fn fenyőfa sap-

kabojtszerű csúccsal 
jouhi||šiekl|a (-an, -ua) fn lószőrből ké-

szült szita 
jouhi||šorš|a (-an, -ua) fn nyílfarkú ré-

ce [Anas acuta] 
jouhi||täyteh (-en, -tä) fn lószőrtöme-

dék, lószőrtöltelék 
jouk|ko (-on, -kuo) fn 1. csoport, raj, 

falka, tömeg, sokaság; 2. család 
joukko||česnin|tä (-nän, -tyä) fn dög-

vész, tömeges elhullás 
joukko||kilpailu (-n, -o) fn csapatver-

seny 

joukko||kun|ta (-nan, -tua) fn testület 
joukko||mat|ka (-an, -kua) fn társas-

utazás 
joukko||näytän|tö (-nön, -työ) fn tö-

megrendezvény 
joukko||tiijotuš||välineh|et (-ien, -ie) fn 

plur tömegkommunikáció 
joukko||tuotan|to (-non, -tuo) fn tö-

megtermelés 
joukko||urak|ka (-an, -kua) fn kollek-

tív szerződés 
joukko||valo||kuv|a (-an, -ua) fn cso-

portfénykép, csoportkép 
joukkoveh (-en, -ta) fn szakasz [fegy-

veres] 
joukolla hsz kórusban 
joukolli|ni (-sen, -sta) mn csoportos 
jouš|i (-en, -ta) fn 1. íj; 2. húr, hang-

szerhúr 
jouši||mie|š1 (-hen, -štä) fn íjász 
Jouši||mie|š2 (-hen, -štä) fn Nyilas [csil-

lagkép] 
jouši||orkesteri (-n, -e) fn vonószene-

kar 
jouštav|a (-an, -ua) mn operatív, tett-

rekész 
jouštavašti hsz operatívan, tettreké-

szen 
jouštavu|š (-on, -tta) fn tettrekészség 
joutav|a (-an, -ua) mn 1. szabad, fe-

lesleges, használatlan; 2. haszonta-
lan, hitvány, silány; 3. tétlen 

joutavan||päivälli|ni (-sen, -stä) fn cse-
kély ebéd 

joutavu|š (-on, -tta) fn tétlenség 
joutila|š (-han, -šta) mn tétlen 
jou|to (-von, -tuo) fn szabadidő 
jouto||aika (-||ajan, -||aikua) fn szabad-

idő 
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jouto||eläm|ä (-än, -yä) fn dologtalan 
élet, henye élet 

jouto||päiv|ä (-än, -yä) fn szabadnap 
jou|tua (-van, -tau) verb ráér, nincs el-

foglalva 
jou|tuo (-vun, -tuu) verb 1. odacsöp-

pen valahová, odajut, odakerül; 2. 
eltűnik  

joutus|a (-an, -ua) mn sikeres 
jouvuk|aš (-kahan, -ašta) mn gyors, se-

bes, serény, fürge, szapora  
jouvut|tua (-an, -tau) verb sürget, siet-

tet, nógat 
joven mn rtlan folyó-, folyami 
joven||al|ku (-un, -kuo) fn a folyó ere-

dete, a folyó forrása 
joven||ham|maš (-pahan, -mašta) fn 

folyami partfok 
joven||nisk|a (-an, -ua) fn folyómeder 
joven||pohj|a (-an, -ua) fn folyófenék 
joven||poukam|o (-on, -uo) fn folyó-

öböl 
joven||ran|ta (-nan, -tua) fn folyópart 
joven||šuar|a (-an, -ua) fn mellékfo-

lyó 
joven||šuu (-n, -ta) fn folyótorkolat 
joven||taka|ni (-sen, -sta) mn folyón 

túli, túlparti 
joven||term|ä (-än, -yä) fn meredek fo-

lyópart 
joven||var|ši (-ren, -tta) fn folyóvölgy 
juakon||villak|ko (-on, -kuo) fn Jakab-

napi aggófű [Senecio jacobaea] 
juallisu|š (-kšen, -šta) fn oszthatóság 
juallisuš||kriteri (-n, -e) fn az osztha-

tóság kritériuma 
juan|ta (-nan, -tua) fn 1. osztás, felosz-

tás, szétosztás; 2. osztozás, osztoz-
kodás 

juanta||stol|a (-an, -ua) fn kiadópult 
juariu|tuo (-vun, -vuu) verb makacs-

kodik, csökönyösködik 
ju|ata (-vuan, -vuau) verb oszt, feloszt, 

szétoszt 
juattav|a (-an, -ua) fn osztandó [ma-

tematika] 
juavel|i (-en, -ie) fn ördög 
jufti||nah|ka (-an, -kua) fn bagariabőr 
juh|kata (-uan, -kuau) verb dörög, dö-

römböl, dübörög 
juh|kua (-an, -kau) verb dobog, dobban  
juhkut|tua (-tau) verb 1. fájón lüktet; 

2. ver, dobog [szív] 
juhl|a (-an, -ua) fn ünnep 
juhla||konserti (-n, -e) fn díszhangver-

seny, ünnepi hangverseny, ünnepi 
koncert 

juhla||kulkij|a (-an, -ua) fn ünneplő, 
ünnepi résztvevő, ünnepi felvonuló 

juhla||kul|ku (-un, -kuo) fn ünnepi fel-
vonulás, ünnepi menet  

juhlalli|ni (-sen, -sta) mn 1. ünnepi, ün-
nepélyes; 2. dísz-; 3. virtuóz [zene] 

juhlallisešti hsz ünnepélyesen, dísze-
sen, parádésan 

juhlallisu|š (-kšen, -šta) fn ünnepség, 
parádé 

juhla||pi|to (-von, -vuo) fn ünnepi ren-
dezvény, ünnepi műsor 

juhla||pu|ku (-vun, -kuo) fn ünnepi öl-
tözet, díszruha 

juhla||päivälli|ni (-sen, -stä) fn zárt-
körű ebéd, ünnepi ebéd 

juhla||stol|a (-an, -ua) fn ünnepi asztal 
juhla||šali (-n, -e) fn díszterem, aula 

[oktatás] 
juhla||tanššijais|et (-ien, -ie) fn plur bál, 

táncestély 
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juhla||tulitu|š (-kšen, -šta) fn díszsor-
tűz 

juhla||valo|t (-jen, -ja) fn (ünnepi) dísz-
kivilágítás 

juhla||vuatti|et (-jen, -je) fn plur ün-
nepi öltözet, díszruha 

juhla||vu|osi (-uvven, -otta) fn jubile-
umi év 

juhli|e (-n, -u) verb ünnepel, megün-
nepel, ünnepséget tart; ~e šyntymä-
päivyä születésnapot (meg)ünnepelni 

juhm|ata (-uan, -uau) verb üt, vág, ver, 
csap, megüt, megver  

juk|kie (-in, -kiu) verb vitatkozik, per-
lekedik, felesel 

juliani||kalenteri (-n, -e) fn Julianus-
naptár 

julissu|š (-kšen, -šta) fn deklarálás, ki-
nyilvánítás, nyilatkozat, deklaráció; 
rahvahienvälini ~š nemzetközi nyi-
latkozat 

julis|tua (-san, -tau) verb deklarál, ki-
nyilvánít, nyilatkozik 

julkaisij|a (-an, -ua) fn kiadó, könyv-
kiadó, lapkiadó 

julkai|ssa (-en, -ou) verb kiad, meg-
jelentet, publikál 

julkaisu (-n, -o) fn kiadás, megjelen-
tetés; kirjojen ~ könyvkiadás 

jul|ki (-en, -kie) mn nyilvánvaló, nyílt 
julki|ni (-sen, -sta) mn nyilvános, nyílt; 

~ni oikevuš nyílt (bírósági) tárgyalás 
julkisešti hsz nyilvánosan 
julkistami|ni (-sen, -sta) fn kiadás, meg-

jelentetés, publikálás 
julkisu|š (-kšen, -šta) fn nyilvánosság 
julm|a (-an, -ua) mn kegyetlen, könyör-

telen; ~ vihollini kegyetlen ellen-
ség ◊ Iivana ~a Rettegett Iván 

julmašti hsz kegyetlenül, könyörtele-
nül 

julmu|š (-kšen, -šta) fn kegyetlenség, 
könyörtelenség 

jumal|a, Jumal|a (-an, -ua) fn 1. is-
ten, istenség; 2. Isten [egyistenhit-
ben] ◊ elä, ~a, lepi! ne engedd, Is-
tenem! ~an hyväkšyttävä Istennek 
tetsző; mäne ~an kera! menj Isten 
hírével! Isten veled!  

jumalahi|ni (-sen, -sta) mn istenfélő, 
ájtatos 

jumalah||uškoj|a (-an, -ua) fn/mn is-
tenhívő 

jumalaisešti hsz istenien, istenesen, áj-
tatosan 

jumalaisuš (-kšen, -šta) fn istenféle-
lem, ájtatosság 

jumalak|aš (-kahan, -ašta) mn isten-
félő, ájtatos 

jumalalli|ni (-sen, -sta) mn isteni, iste-
nes 

jumalan mn rtlan isteni, istenes, isten- 
jumalan||ečin|tä (-nän, -tyä) fn isten-

keresés 
jumalan||kuv|a (-an, -ua) fn szentkép, 

ikon 
jumalan||käš|ky (-yn, -kyö) fn tízpa-

rancsolat 
jumalan||lehm|ä (-än, -yä) fn katica-

bogár [Coccinella septempunctata] 
jumalan||palvelu|š (-kšen, -šta) fn is-

tentisztelet 
jumalan||pilk|ka (-an, -kua) fn isten-

káromlás 
jumalan||pilkkuaj|a (-an, -ua) fn/mn 

istenkáromló 
jumalan||vaiva|ni (-sen, -sta) fn/mn 

rokkant, invalidus 
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jumalat|oin (-toman, -ointa) fn/mn 1. 
istentagadó, ateista; 2. istentelen 

jumaloi|ja (-čen, -ččou) verb istenít, 
dicsőít 

ju|mi (-men, -nta) fn erőtlenség, kime-
rültség 

jumik|ki (-in, -kie) fn lassú járású ló 
jumu (-n, -o) fn mennydörgés, dörgés, 

dübörgés 
jun|a (-an, -ua) fn vonat; laškeutuo ~aš-

taleszállni a vonatról; noušša ~ah 
vonatra (fel)szállni 

juna||liikenneh (-en, -tä) fn vasúti szál-
lítás 

juna||lip|pu (-un, -puo) fn vonatjegy 
juna||mat|ka (-an, -kua) fn vonaton uta-

zás, vasúti utazás 
junan||ajaj|a (-an, -ua) fn mozdony-

vezető, masiniszta 
juna||remontti||ašem|a (-an, -ua) fn 

vonatkocsiszín, vonatremíz 
juniori (-n, -e) fn junior, ifi 
juniorien mn rtlan junior, ifjúsági 
juniori||kilpailu (-n, -o) fn juniorver-

seny, ifjúsági verseny 
junkkeri (-n, -e) fn hadapród, kadét 
jun|o (-on, -uo) fn fénysugár, világos 
juohat|ella (-telen, -telou) verb 1. meg-

mutat, elirányít, eligazít; 2. megma-
gyaráz 

juohati|n (-men, -nta) fn mutatópálca 
juohattaj|a (-an, -uа) fn tájékoztató, 

tanácsadó  
juohat|tua (-an, -tau) verb 1. megmu-

tat, elirányít, eligazít; 2. megmagya-
ráz 

juohatu|š (-kšen, -šta) fn tájékoztatás, 
tanácsadás 

juohtu|o (-u) verb eszébe jut  

juokšen|nella (-telen, -telou) verb fut, 
szalad, futkos 

juokšentelu (-n, -o) fn 1. futkosás, ló-
tás-futás, szaladgálás; turha ~ hiá-
bavaló futkosás; 2. kergetőzés 

juokšij|a (-an, -ua) fn futó 
juokšu (-n, -о) fn futás, szaladás 
juokšu||hau|ta (-van, -tua) fn futóárok 

[harcászat] 
juokšu||jalašša hsz futva, szaladva 
juokšu||jalkua hsz futva, szaladva 
juokšulla hsz futva, szaladva 
juokšu||po|ika (-jan, -ikua) fn kifutó-

fiú, küldönc, kézbesítő 
juokšu||šolmu (-n, -o) fn futócsomó 
juokšu||tie (-n, -tä) fn futópálya 
juokšut|tua (-an, -tau) verb elhajt, el-

kerget, elűz, kihajt, kikerget, kiűz; 
~tua veri vérteleníteni 

juolah|tua (-an, -tau) verb ötlik; ~tua 
mieleh eszébe ötlik 

juom|a (-an, -ua) fn 1. ivás; 2. ital, 
innivaló; alkoholitoin ~a alkohol-
mentes ital; virkistäjä ~a üdítőital 

juomar|i (-en, -ie) fn/mn alkoholista, 
részeges, iszákos, borissza, piás 

juomatta hsz ivás nélkül kiszáradtan 
juomi|ni (-sen, -sta) fn ital, innivaló 
juom|o (-on, -uo) fn rés, hézag, hasadék 
juomu (-n, -о) fn rés, hézag, hasadék  
juon|i (-en, -ta) fn 1. tárgy, téma, cse-

lekmény; 2. intrika, ármány; 3. sze-
szély 

juoni|e (-n, -u) verb 1. intrikál, ármány-
kodik; 2. szeszélyeskedik 

juoni||näytelm|ä (-än, -yä) fn fondor-
latos témájú színdarab 

juonit|ella (-telen, -telou) verb intri-
kál, ármánykodik 
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juoniu|tuo (-vun, -tuu) verb megma-
kacsolja magát, ellenszegül 

juon|ta (-nan, -tua) fn ital, innivaló 
juonta||ve|si (-jen, -ttä) fn ivóvíz, iható 

víz 
juonto||pih|ti (-en, -tie) fn (erdészeti) 

markolóeszköz 
juonto||tie (-n, -tä) fn erdei kocsiút, er-

dei szekérút 
juon|tua (-nan, -tau) verb húz, von, 

vontat, vonszol, visz, hord 
juopot|ella (-telen, -telou) verb italoz-

gat, alkoholizál, szeret inni 
juopottelu (-n, -o) fn alkoholfüggőség, 

iszákosság, részegesség 
juop|po (-on, -puo) fn iszákos, alko-

holista 
juoppohullu|š (-kšen, -šta) fn delirium 

tremens 
juoppohu|š (-on, -tta) fn iszákosság, 

alkoholizmus 
juopuk|ka (-an, -kua) fn hamvas áfo-

nya [Vaccinium uliginosum] 
juo|puo (-vun, -puu) verb 1. elég, leég; 

2. széngázmérgezést kap 
juoru (-n, -о) fn pletyka, megszólás, 

rágalom 
jouru||ak|ka (-an, -kua) fn pletykafé-

szek 
juorujen||kantaj|a (-an, -ua) fn plety-

kafészek 
juorun|ta (-nan, -tua) fn pletyka, meg-

szólás, rágalom 
juoru|t (-jen, -ja) fn plur szóbeszéd, 

mendemonda, hallomás 
juoru|ta (-n, -u) verb pletykál, meg-

szól, rágalmaz, kibeszél 
juoru||värč|či (-en, -čie) fn pletykafé-

szek 

juo|šša (-kšen, -kšou) verb 1. fut, sza-
lad, rohan; 2. folyik; 3. kinyújt, ki-
dug; ~šša kieli kinyújtani a nyelvét 

juotan|ta (-nan, -tua) fn forrasztás, meg-
forrasztás, összeforrasztás, hegesz-
tés 

juotav|a (-an, -ua) fn ital, innivaló 
juottaj|a (-an, -ua) fn forrasztó(mun-

kás), hegesztő(munkás) 
juottami|ni (-sen, -sta) fn forrasztás, 

megforrasztás, összeforrasztás, he-
gesztés 

juot|to (-on, -tuo) fn itató 
juotto||lamp|pu (-un, -puo) fn forrasz-

tólámpa, hegesztőlámpa, forrasztó-
pisztoly, hegesztőpisztoly 

juotto||paik|ka (-an, -kau) fn (parti) ita-
tóhely 

juotto||vasar|a (-an, -ua) fn forrasz-
tópáka 

juot|tua (-an, -tau) verb 1. itat, meg-
itat; ~tua ativoita čäijyllä a vendé-
geket teával (meg)itatni; 2. forraszt, 
beforraszt, összeforraszt, hegeszt, 
meghegeszt; ~tua vesiputkija vízve-
zetéket megforrasztani / meghegesz-
teni 

juot|tuo (-un, -tuu) verb összeforr 
juov|a (-an, -ua) fn csík, sáv 
juova||kakla||tyll|i (-en, -ie) fn parti li-

le [Charadrius hiaticula] 
juova||kefali (-n, -e) fn nagyfejű ten-

geri pérhal [Mugil cephalus] 
juova||skunk|ki (-in, -kie) fn szkunksz, 

bűzös borz [Mephitis mephitis] 
juovik|aš (-kahan, -ašta) mn csíkos, sá-

vozott 
juovut|tua (-an, -tau) verb 1. elég, leég; 

2. széngázmérgezést kap 
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jura||ka|uši (-vven, -utta) fn jura kor 
/ korszak 

juridi|ni (-sen, -sta) mn jogi 
juridisešti hsz jogilag 
jurisdiktij|o (-on, -uo) fn törvényke-

zés, bíráskodás 
juristi (-n, -e) fn jogász, jogtudós 
juristin mn rtlan jogi 
jurris|ko (-on, -kuo) mn sötét, komor, 

borongós 
jurt|ta (-an, -tua) fn jurta, nemezsátor 
jušah|tua (-an, -tau) verb beleütközik, 

nekiütődik 
juš|ka (-an, -kua) fn légelzáró (a kály-

hán) 
juššik|ko (-on, -kuo) fn nárdus [Nardos-

tachys grandiflora] 
juššin||par|ta (-ran, -tua) fn nárdus 

[Nardostachys grandiflora] 
juštih hsz betű szerint, szó szerint, szó 

szoros értelmében, valóban, tényleg 
jut|ella (-telen, -telou) verb beszélget, 

cseveg, társalog, megbeszél, eszmét 
cserél 

jutkah|tua (-an, -tau) verb aláhull, le-
süllyed, leereszkedik 

jutkeh (-en, -ta) fn hangos kopogás, do-
bogás, dörömbölés 

jutkut|tua (-an, -tau) verb hangosan 
kopog, dobog, dörömböl 

juttelu (-n, -o) fn beszélgetés, csevegés, 
társalgás, megbeszélés, eszmecsere 

jut|tu (-un, -tuo) fn 1. beszélgetés, cse-
vegés, társalgás, megbeszélés, esz-
mecsere; 2. elbeszélés, történet; kek-
šitty ~tu kitalált történet; 3. téma, 
tárgy, cselekmény; 4. eset, esemény; 
šekava ~tu különös eset, furcsa ese-
mény 

juukut|tua (-an, -tau) verb fáj 
juumak|ka (-an, -kua) mn cammogó, 

lomha 
juumot|tua (-an, -tau) verb fáj 
juup|po (-on, -puo) fn gyümölcsleves 
juuret|oin (-toman, -ointa) mn 1. gyö-

kértelen; 2. hazátlan, hontalan, ro-
kontalan 

juur|i1 (-en, -ta) fn 1. gyökér; 2. gyök  
juuri2 hsz éppen, pontosan 
juuričči hsz gyök alatt 
juuri||karv|at (-ojen, -oja) fn plur haj-

szálgyökérzet 
juurik|aš (-kahan, -ašta) mn gyöke-

res 
juurikaš||šokeri (-n, -e) fn répacukor 
juuri||kašv|i (-en, -ie) fn gyökérnö-

vény, gyökérzöldség 
juurik|ka (-an, -kua) fn gyökértörzs, 

főgyökér 
juuri||merk|ki (-in, -kie) fn gyökjel 
juurineh (-en, -ta) fn gyökérzet 
juuri|ni (-sen, -sta) mn gyökérből ké-

szült 
juuris|ko (-on, -kuo) mn komor, mo-

gorva 
juuri||veš|a (-an, -ua) fn hajtás, sarj 
jurrun|ta (-nan, -tau) fn 1. meggyö-

kereztetés; 2. meghonosítás 
juurruttami|ni (-sen, -sta) fn 1. meg-

gyökereztetés; 2. meghonosítás 
juurrut|tua (-an, -tau) verb 1. meg-

gyökereztet; 2. meghonosít 
juur|tua (-ran, -tau) verb 1. meggyö-

kereztet; 2. meghonosít; 3. hozzá-
növeszt 

juur|tuo (-run, -tuu) verb 1. meggyö-
keresedik, meggyökerezik; 2. meg-
honosodik; 3. hozzánő  



juušto 134 jyršitty
 

juuš|to (-šon, -tuo) fn sajt 
juušto||mai|to (-jon, -tuo) fn előtej, ko-

losztrum 
juutalais||vih|a (-an, -ua) fn zsidógyű-

lölet, antiszemitizmus 
juut|tuo (-un, -tuu) verb fullad, fulla-

dozik, megfullad  
ju|uvva (-on, -ou) verb iszik; anna 

~uvva! adj inni! 
jyh|kätä (-yän, -kyäy) verb dobog, dü-

bög, dörög, dübörög, dörömböl 
jyhmi|e (-n, -у) verb dobog, dübög, dö-

rög, dübörög, dörömböl 
jykehy|š (-ön, -ttä) fn teher, súly, ne-

hézség 
jyker|ä (-än, -yä) mn üreges, odvas; ~ä 

puu odvas fa 
jykeyt|tyä (-än, -täy) verb megterhel, 

megnehezít 
jykey|työ (-vyn, -tyy) verb teherbe esik, 

terhes lesz 
jykie (-n, -tä) mn nehéz, súlyos  
jykie||paino|ni (-sen, -sta) mn nagy-

terhelésű 
jykiešti hsz nehezen 
jymin|ä (-än, -yä) fn zúgás, zörgés, zaj 
jymis|sä (-en, -öy) verb zúg, zörög, za-

jong 
jymy||uuti|ni (-sen, -sta) fn meglepe-

tés, szenzáció 
jymäh|tyä (-än, -täy) verb odavág, oda-

csap 
jymähy|š (-ön, -ttä) fn dörej, dörgés 
jynk|kä (-än, -kyä) mn sűrű 
jyrie (-n, -tä) mn vastag 
jyrieh hsz nagy darabokra, nagy ré-

szekre 
jyrie||lanka|ni (-sen, -sta) mn vastag 

szálú 

jyrineh (-en, -tä) fn zúgás, morajlás 
jyrin|ä (-än, -yä) fn mennydörgés, dör-

gés, égzengés 
jyris|sä (-öy) verb mennydörög, dö-

rög 
jyrke|tä (-jän, -jäy) verb meredekké 

válik 
jyrk|kä (-än, -kyä) mn meredek; ~kä 

ranta meredek part 
jyrkkäh hsz meredeken 
jyrkkä||luonto|ni (-sen, -sta) mn szigo-

rú, erélyes, merev, kemény 
jyrkkä||mieli|ni (-sen, -stä) mn szélső-

séges felfogású, radikális, fanatikus 
jyrkkä||pakinai|ni (-sen, -sta) mn go-

romba, durva 
jyrkkä||ranta|ni (-sen, -sta) mn me-

redek partú 
jyrkkä||šana|ni (-sen, -sta) mn 1. szi-

gorú, erélyes, merev, kemény; 2. go-
romba, durva 

jyrkynäi|ni (-sen, -stä) fn aprítatlan / 
felvágatlan tűzifa 

jyrky|š (-kšen, -štä) fn meredekség, me-
redély 

jyrkänneh (-en, -tä) fn meredekség, 
meredély 

jyrkäšti hsz meredeken 
jyr|šie (-ren, -šiy) verb kirág, elrág 
jyršij|ä (-än, -yä) fn 1. rágcsáló; 2. ma-

rós (szakmunkás) 
jyršin||konehen||käyttäj|ä (-än, -yä) fn 

marógépkezelő 
jyršin||ter|ä (-än, -yä) fn maró (esz-

köz) 
jyršin||terä||koneh (-en, -ta) fn maró-

gép 
jyršit|ty (-yn, -työ) mn rágott, megrá-

gott 
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jyrškyt|tyä (-än, -täy) verb harap, rág, 
megharap, megrág 

jyrš|kätä (-yän, -kyäy) verb zúg 
jyry (-n, -ö) fn 1. mennydörgés, dörgés, 

égzengés; 2. zivatar, vihar 
jyrähm|ö (-ön, -yö) fn kis hegy, domb, 

halom, kis meredekség 
jyräh|tyä (-än, -täy) verb dörren, dur-

ran 
jyrähy|š (-ön, -ttä) fn mennydörgés, 

dörgés, égzengés 
jyräk|kä (-än, -kyä) fn mennydörgés, 

dörgés, égzengés 
jyr|ätä (-yäy) verb mennydörög, dö-

rög 
jyškeh (-en, -tä) fn kopogás, kopácso-

lás 
jyškyt|tyä (-än, -täy) verb kopog, be-

kopog, átkopog, kopogtat, kopácsol 
jyškähy|š (-ön, -ttä) fn kopogás, be-

kopogás, átkopogás, kopogtatás, ko-
pácsolás 

jyš|tyä (-šän, -täy) verb töri a jeget 
jyšäh|tyä (-än, -täy) verb odavág, oda-

csap 
jyšähyt|tyä (-än, -täy) verb odavág, 

odacsap 
jytkeh (-en, -tä) fn öklelés, taszítás 
jyt|kätä (-yän, -kyäy) verb elhajít, 

odébblódít, odébbtaszít 
jyven|tyä (-nän, -täy) verb megnehe-

zít, megterhel, nehezékkel nyomat 
jy|vetä (-kenen, -kenöy) verb elnehezül, 

elnehezedik 
jyvi|e (-n, -у) verb rág, rágcsál, elrág  
jyv|ä (-än, -yä) fn mag  
jyvä||käršä||pör|ö (-ön, -yö) fn mag-

tári zsuzsok [Calandra granaria] 
jyväk|äš (-kähän, -äštä) mn magos 

jyvä|ni (-sen, -stä) fn mag [anyagi ré-
szecske] 

jähkäleh (-en, -tä) fn viharfelhő 
jäh|kätä (-yän, -kyäy) verb hajít, nagy 

erővel eldob 
jähmettymi|ni (-sen, -stä) fn 1. meg-

dermedés; 2. megkövülés 
jähmettyny|t (-ön, -ttä) mn 1. dermedt, 

megdermedt; 2. megkövült 
jähmet|työ (-yn, -tyy) verb 1. megder-

med; ~työ kauhušta megdermedni 
a rémülettől; 2. megkövül 

jäh|työ (-yn, -tyy) verb lehűl, kihűl 
jähyš|työ (-šyn, -tyy) verb meghűl; ~työ 

matan aikana meghűlni az úton 
jähyt|tyä (-än, -täy) verb hűt, lehűt, ki-

hűt, fagyaszt, lefagyaszt; ~tyä mai-
to lehűteni a tejet 

jähyty|š (-kšen, -štä) fn hűtés, lehűtés, 
kihűtés, fagyasztás, lefagyasztás 

jäič|čä (-än, -čyä) fn tojás 
jäiččä|ni (-sen, -stä) fn kis tojás, tojá-

socska 
jäi|ni (-sen, -stä) mn fagyos, dermesz-

tő; ~ni tuuli fagyos szél 
jäkälik|äš (-kähän, -äštä) mn mohos, 

mohás, mohalepte 
jäkäl|ä (-än, -yä) fn 1. moha [Bryo-

phyta]; 2. zuzmó [Cladonia] 
jäkälä||šien|i (-en, -tä) fn tömlősgomba 

[Lichinomycetes] 
jälekkäh hsz egymás után  
jälellä hsz hátul, nyomában 
jälelläh hsz hátra, vissza, visszafelé 
jälelläh||an|to (-non, -tuo) fn vissza-

adás, visszatérítés 
jälenny|š (-kšen, -štä) fn utánzás, után-

zat 
jäleššä hsz hátul, nyomában 
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jälešti hsz utána 
jäleštä hsz hátul, nyomában 
jäleštäh hsz később, utána 
jäleštä||päin hsz később, utána 
jälettä hsz nyomtalanul 
jälettömäšti hsz nyomtalanul; katuo 

~ nyomtalanul eltűnni 
jälkeh1 hsz utána, mögötte  
jälkeh2 (gen) nu után, nyomában, mö-

gött 
jälkeh||päin hsz hátra, vissza, vissza-

felé 
jäl|ki (-en, -kie) fn nyom, lábnyom 
jälkie hsz azután, aztán, utána 
jälki||kai|ku (-jun, -kuo) fn visszatük-

röz(őd)és, rezonancia 
jälki||keš|ä (-än, -yä) fn nyárutó, vén-

asszonyok nyara 
jälki||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn utóirat 
jälkiläi|ni (-sen, -stä) fn örökös 
jälkimmäi|ni (-sen, -stä) mn következő 
jälki||polv|i (-en, -ie) fn utód(ok), örö-

kös(ök) 
jälki||ruo|ka (-van, -kua) fn harma-

dik fogás, desszert 
jälki||ruoka||viin|a (-an, -ua) fn desz-

szertbor 
jälki||šan|a (-an, -ua) fn faragatlanság, 

gorombaság [szóbeli] 
jälki||tau|ti (-vin, -tie) fn szövődmény  
jälki||tulo|š (-kšen, -šta) fn következ-

tetés 
jälki||vaikutu|š (-kšen, -šta) fn követ-

kezmény 
jäl|tätä (-yän, -tyäy) verb átpaszíroz 
jäl|ä (-än, -yä) fn köpet, hurutos vá-

ladék 
jämie (-n, -tä) mn hajlíthatatlan, me-

rev 

jämpis|työ (-syn, -tyy) verb megder-
med, elzsibbad 

jämäk|kä(-än, -kyä) mn merev, ne-
hézkes, mozdulatlan 

jämäh|tyä (-än, -täy) verb lepottyan, 
letottyan, lepuffan 

jäniksen||apila|š (-han, -šta) fn koro-
nafürt [Coronilla] 

jäniksen||huul|i (-en, -ie) fn nyúlszáj 
jäni|s (-ksen, -stä) fn nyúl [Lepus] 
jänis||koir|a (-an, -ua) fn hajtókutya, 

vadászkutya, kopó 
jänis||pukšu (-n, -o) fn gyáva, gyáva-

kukac 
jänkyt|tyä (-än, -täy) verb utánoz, ki-

figuráz 
jänk|ä (-än, -yä) fn 1. nagy felhő; 2. 

nagy mocsár 
jän|ne (-ten, -netä) fn 1. ín; 2. íjhúr 
jän|neh (-tehen, -nehtä) fn 1. ín; 2. íj-

húr 
jännittyny|t (-ön, -ttä) mn megfeszí-

tett, kifeszített, feszített, feszült 
jännit|tyä (-än, -täy) verb megfeszít, 

kifeszít, feszít; ~tyä jouši megfeszí-
teni az íjat 

jännity|š (-kšen, -štä) fn feszültség, fe-
szítettség 

jännittäv|ä (-än, -yä) mn lebilincselő 
jäntöv|ä (-än, -yä) mn inas, eres; ~ä 

kakla inas / eres nyak 
jänö|ni (-sen, -stä) fn nyulacska, nyu-

szi, nyuszika 
jäpšäh|tyä (-än, -täy) verb feléled, fel-

élénkül 
jäper|ä (-än, -yä) mn alacsony 
järeštäh hsz sorjában, sorrendben 
järettömy|š (-kšen, -štä) fn értelmetlen-

ség, esztelenség, meggondolatlanság 



järettömäšti 137 jäytyä
 

järettömäšti hsz értelmetlenül, eszte-
lenül, meggondolatlanul 

järet|öin (-tömän, -öintä) mn értelmet-
len, esztelen, meggondolatlan 

järie (-n, -tä) mn 1. nagyszemű, dara-
bos; ~ šuola nagyszemű só; 2. vas-
kos, vastag; ~ puu vaskos ˛vastag fa 

järieh hsz (nagyobb) darabokra, ré-
szekre 

järit|tyä (-än, -täy) verb szétvág, ka-
szabol, szétdarabol 

järittämi|ni (-sen, -stä) fn szétvágás, 
szétdarabolás 

järješšy|š (-kšen, -štä) fn rend, sorrend  
jär|ki (-en, -kie) fn ész, értelem 
järkieh hsz sorjában, sorrendben 
järkyt|tyä (-än, -täy) verb megrendít, 

lesújt, letör, lever 
järköv|ä (-än, -yä) mn 1. eszes, értel-

mes, okos; 2. szakavatott, szaksze-
rű, tapasztalt 

järköväšti hsz eszesen, ésszerűen, ész-
szel, értelmesen, okosan 

järv|i (-en, -ie) fn tó 
järvi||kaisl|a (-an, -ua) fn (tavi) nád 

[Phragmites australis] 
järvi||kal|a (-an, -ua) fn tavi hal 
järvik|äš (-kähän, -äštä) mn tavi 
järvi||loh|i (-en, -ie) fn tavi pisztráng 

[Salmo trutta morpha lacustris] 
järvi||nuot|ta (-an, -tua) fn tavi halá-

szatra való vonóháló / kerítőháló 
järvi||ran|ta (-nan, -tua) fn tópart 
järvi||ranta||aloveh (-en, -ta) fn tóparti 

terület 
järvi||šien|i (-en, -tä) fn szivacsnövény 

[Spongilla] 
järäkäšti hsz durván 
jär|ätä (-yän, -yäy) verb csörömpöl 

jäšen (-en, -tä) fn tag; perehen ~ csa-
ládtag 

jäšen||kirj|a (-an, -ua) fn tagkönyv 
jäšen||kort|ti (-in, -tie) fn tagsági iga-

zolvány 
jäšen||makšu (-n, -o) fn tagdíj 
jäšenny|š (-kšen, -štä) fn rendszer, rend, 

terv, tervezet 
jät|е (-tien, -että) fn hulladék, eselék 
jäte||paperi (-n, -e) fn makulatúra, se-

lejtpapír, papírhulladék 
jäte||tilk|ku (-un, -kuo) fn foszlány 
jätti|et (-jen, -je) fn plur limlom, ka-

cat, ócskaság 
jättiläi|ni (-sen, -stä) fn óriás 
jättiläis||pač|aš (-čahan, -ašta) fn óriás 
jät|tyä (-än, -täy) verb 1. hagy, rá-

hagy, meghagy, abbahagy; 2. (az 
óra) késik 

jättämi|ni (-sen, -stä) fn ráhagyás, örö-
kítés 

jätät|tyä (-än, -täy) verb hagy, ráhagy, 
meghagy, abbahagy 

jättäy|työ (-vyn, -tyy) verb megadja 
magát, kapitulál 

jäyčis|työ (-syn, -tyy) verb megdermed, 
megmerevedik 

jäyčäk|kä (-än, -kyä) mn hajlíthatat-
lan, merev 

jäyh|ä (-än, -yä) mn kemény, szilárd, 
merev; ~ä mua kemény föld 

jäykistyny|t (-ön, -ttä) mn kifejezés-
telen; ~t nuama kifejezéstelen arc 

jäyk|kä (-än, -kyä) mn nehézkes, merev 
jäykkä||kourissu|š (-kšen, -šta) fn me-

revgörcs, tetanusz 
jäykäšti hsz nehézkesen, mereven 
jäyt|yä (-än, -äy) verb rág, megrág, el-

rág, összerág 
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K 
 
ka msz 1. no, nos, nos hát; 2. hát 
kaapeli (-n, -e) fn kábel 
kaapeli||joh|to (-on, -uo) fn kábelveze-

ték 
kaapeli||kel|a (-an, -ua) fn kábelcsörlő 
kaašu (-n, -o) fn gáz 
kaašu||hell|a (-an, -ua) fn gáztűzhely, 

gázsparherd 
kaašu||hyökkäy|š (-ön, -ttä) fn gáztá-

madás 
kaašu||joh|to (-on, -uo) fn gázvezeték 
kaašu||keh|ä (-än, -yä) fn légkör; päi-

väsen ~ä kromoszféra 
kaašu||maski (-n, -e) fn gázálarc, gáz-

maszk 
kaašu||mie|š (-hen, -štä) fn gázszere-

lő, gázos 
kaašu||mittari (-n, -e) fn gázfogyasz-

tásmérő, gázóra 
kaašu||nuamar|i (-en, -ta) fn gázálarc, 

gázmaszk 
kaašun||viej|ä (-än, -yä) fn gázexpor-

tőr 
kaašun||viejä||mua (-n, -ta) fn gázex-

portőrország 
kaašu||pito|ni (-sen, -sta) fn gáznemű, 

légnemű, gázhalmazállapotú; ~ni ai-
neh gáznemű / légnemű anyag 

kaašu||puhašši|n (-men, -nta) fn gáz-
tisztító készülék 

kaašu||šulatu|š (-kšen, -šta) fn gázhe-
gesztés 

kaašu||tevollisu|š (-kšen, -šta) fn gáz-
ipar 

kaašut|tua (-an, -tau) verb 1. gázosít, 
elgázosít; 2. gázt bevezet, gázzal ellát 

kaašutu|š (-kšen, -šta) fn gázszolgál-
tatás, gázellátás; kylän ~š a falu gáz-
ellátása 

kaašu||šytyti|n (-men, -ntä) fn gázön-
gyújtó 

kaašu||varaš|to (-šon, -tuo) fn gáztar-
tály 

kaašu||vuo|to (-von, -tuo) fn gázszivár-
gás 

kaateri (-n, -e) fn káder 
kaateri||jouk|ko (-on, -kuo) fn hivatá-

sos alakulat / csapat / sereg 
kaateri||ošaš|to (-šon, -tuo) fn személy-

zeti osztály 
kabinetti (-n, -e) fn dolgozószoba, iro-

da, rendelő 
kabotaši (-n, -e) fn partmenti hajózás 
kabotaši||laiv|a (-an, -ua) fn partmenti 

hajó 
kač|a (-an, -ua) fn hántolókés, vonó-

kés 
kačah|ella (-telen, -telou) verb oda-

odanéz, rá-ránéz, megtekintget, pil-
lantgat 

kačah|tua (-an, -tau) verb ránéz, meg-
néz, rátekint, megtekint 

kačahukšelli|ni (-sen, -sta) fn áttekintő 
kačahu|š (-on, -tta) fn pillantás, te-

kintet, nézés; elotoin ~š fátyolos / 
homályos tekintet; mielipuolini ~š 
eszelős tekintet; miettiväni ~š el-
gondolkodó pillantás; myötämie-
lini ~š jóindulatú / kegyes tekintet; 
tarkka ~š átható tekintet; viluve-
rini ~š egykedvű / közönyös tekin-
tet / nézés 
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kaččelu (-n, -o) fn 1. megnézés, meg-
tekintés, megszemlélés, megvizsgá-
lás, átnézés; 2. szemle 

kaččelen|ta (-nan, -tua) fn 1. megné-
zés, megtekintés, megszemlélés, meg-
vizsgálás, átnézés; 2. szemle 

kaččoj|a (-an, -uа) fn 1. néző; 2. ápo-
ló; heposien ~a lóápoló 

kaččou|tuo (-vun, -tuu) verb elbámész-
kodik, megbámul, szemét legelteti 
vmin 

kač|čuо (-on, -čou) verb 1. néz, ránéz, 
megnéz; ~čuo ajatellen tűnődve néz-
ni; ~čuo kajehtien irigykedve néz-
ni; tarkkaseh ~čuo kaikki mindent 
figyelmesen / alaposan megnézni; 
~čuo vihasešti haragosan / dühö-
sen nézni; ~čuo peitokkali titokban 
/ lopva rápillantani; ~čuo ylimie-
lisešti dölyfösen nézni ◊ ~o šie! no 
nézd csak! ~čuo pahalla šilmällä / 
~čuo šyrjäšilmällä görbe szemmel 
nézni; ~čuo nälkähisin šilmin só-
várgó szemekkel nézni; 2. ápol, gon-
doz, felügyel; ~čuo lapšie gyerekek-
re felügyelni; 3. ellenőriz, kontrol-
lál, felülvizsgál; 4. kikeres, kiválaszt; 
5. kémlel; 6. bírál, elbírál, bírálgat 

kač|ella (-čelen, -čelou) verb megnéz, 
megvizsgál, szemügyre vesz  

kačker|a (-an, -uа) mn 1. keserű, keser-
ves; 2. avas 

kačku (-n, -o) fn égésszag 
kačoksen|nella (-telen, -telou) verb né-

zeget 
kačon|ta (-nan, -tua) fn tárgyalás 
kačonta||korokeh (-en, -ta) fn lelátó, 

tribün, nézőtér 
kačonta||šali (-n, -e) fn tárgyalóterem 

kačottav|a (-an, -uа) mn felügyelet alatt 
álló, gyámság alatt álló 

kadet|ti (-in, -tie) fn hadapród, kadét 
kadetti|opis|to (-son, -tuo) fn hadap-

ródiskola 
kahah|tua (-an, -tau) verb ráugrik, ne-

kiugrik, rátámad, nekitámad 
kaha||kieli|ni (-sen, -stä) mn ravasz-

kodó, alattomos [beszédben] 
kahak|ka (-an, -kua) fn vita, veszeke-

dés, dulakodás 
kahak|ko (-on, -kuo) mn érdes, nyers, 

durva, goromba 
kahallah hsz tárva-nyitva 
kahalli|ni (-sen, -sta) mn széttárt, ki-

tárt, szétnyitott 
kah|ata (-uan, -uau) verb 1. ugrándo-

zik, szökdécsel, hancúrozik; 2. röp-
köd, felröppen 

kahat|tua (-an, -tau) verb gágog 
kahekšan||-1 et nyolc- 
kahekšan2 hsz nyolcan 
kahekš|an3 (-an, -uа) szn nyolc 
kahekšan||airo|ni (-sen, -sta) mn nyolc-

evezős 
kahekšan||jalka|ni (-sen, -sta) mn nyolc-

lábnyi [verselés]; nyolcütemű 
kahekšan||kerrokši|ni (-sen, -sta) mn 

nyolcszintes, nyolcemeletes 
kahekšan||kerta|ni (-sen, -sta) mn 

nyolcszoros 
kahekšan||kieli|ni (-sen, -stä) mn nyolc-

húros 
kahekšan||kulma|ni (-sen, -sta) mn 

nyolcszögű, nyolcszögletű 
kahekš|an||kymmen|tä (-an||-nеn, -ua 

||-tä) szn nyolcvan 
kahekšan||kymmen||vuoti|ni (-sen, 

-sta) mn nyolcvan éves 
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kahekšanne|š (-n, -tta) szn nyolcad  
kahekšan||numeroi|ni (-sen, -sta) mn 

nyolcjegyű 
kahekšan||polvi|ni (-sen, -sta) mn 

nyolclábnyi [verselés]; nyolcütemű 
kahekšan||päivä|ni (-sen, -stä) mn 

nyolcnapos 
kahekšan||rupľahi|ni (-sen, -sta) mn 

nyolc rubelbe kerülő, nyolcrubeles  
kahekš|an||šatua (-an||šuan, -ua||ša-

tua) szn nyolcszáz 
kahekšan||šuan||vuoti|ni (-sen, -sta) mn 

nyolcszázéves 
kahekšan||šärvi|ni (-sen, -stä) mn 

nyolcsíkú 
kahekš|an||toista (-an||toista, -ua||tois-

ta) szn tizennyolc 
kahekšan||toista||vuoti|ni (-sen, -sta) 

mn tizennyolc éves 
kahekšan||tunti|ni (-sen, -sta) mn 

nyolcórai, nyolcórás 
kahekšan||vuoti|ni (-sen, -sta) mn 

nyolcévi, nyolcéves 
kahekša|š (-nnen, -tta) szn nyolcadik 
kahekša|š||kymmen|eš (-nnen||-nen, 

-tta||-tä) szn nyolcvanadik 
kahekšaš||luokkalai|ni (-sen, -sta) mn 

nyolcadikos, nyolcadik osztályos 
kahekša|š||šua|š (-nnen||-nnen, -tta|| 

-tta) szn nyolcszázadik 
kahekša|š||toista (-nnen||toista, -tta|| 

toista) szn tizennyolcadik 
kahekša|š||tuhanne|š (-nnen||-n, -tta|| 

-tta) szn nyolcezredik 
kahekši hsz ketté, kétfelé 
kahekši||jal|ka (-an, -kua) fn nyolc-

karú polip [Octopus] 
kahekšik|ko (-on, -kuo) fn/mn nyol-

cas [számjegy, számozás] 

kahekšikko||veneh (-en, -ta) fn eve-
zős nyolcas (csónak) 

kahekšin hsz nyolcan  
kahen hsz ketten 
kahen||hevon||vejettäv|ä (-än, -yä) fn 

kétfogatú, kettősfogat 
kahen||kerta|ni (-sen, -sta) mn kétsze-

res, dupla, kettős, kétszeri 
kahen||keški|ni (-sen, -stä) mn kétol-

dalú 
kahenlai|ni (-sen, -sta) mn kétféle 
kahenlaisešti hsz kétféleképpen 
kahen||luati|ni (-sen, -sta) mn kétsze-

res, dupla, kettős, kétszeri 
kahen||väli|ni (-sen, -stä) mn kétoldalú; 

~ni šopimuš kétoldalú megállapo-
dás 

kahe|š||kymmen|eš (-n||-nen, -tta||-tä) 
szn huszadik 

kahe|š||toista (-n||toista, -tta||toista) 
szn tizenkettedik 

kahičči hsz kétszer 
kahin|a (-an, -uа) fn susogás, suhogás, 

zizegés 
kahinoin|ta (-nan, -tua) fn belviszály, 

viszálykodás 
kahis|sa (-en, -ou) verb susog, suhog, 

zizeg, zsibong, zajong, zúg, zörög 
kahis|tuo (-sun, -tuu) verb bereked 
kahisut|tua (-an, -tau) verb meglib-

bent, megrezdít, megzizegtet 
kahleh (-en, -ta) fn lánc 
kahleh|tua (-an, -tau) verb láncol, le-

láncol, megláncol, hozzáláncol 
kahli|s (-ksen, -sta) fn 1. lánc; 2. bék-

lyó, bilincs 
kahmie (-n, -ta) mn eljegesedett 
kahot|tua (-an, -tau) verb gyorsan jár, 

sietve megy 
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kahtie hsz ketté, kétfelé 
kahu|ta (-on, -ou) verb verekedik, ve-

rekszik, veszekedik, veszekszik, ci-
vakodik 

kahv|a (-an, -uа) fn saroglya 
kahvi (-n, -e) fn kávé [ital] 
kahvi||herneh (-en, -tä) fn csicseribor-

só [Cicer arietinum] 
kahvi||kup|pi (-in, pie) fn kávéscsésze 
kahvi||mylly (-n, -ö) fn kávédaráló 
kahvin||keiti|n (-men, -nta) fn kávéfőző 
kahvin||poro|t (-jen, -ja) fn plur ká-

véüledék, kávézacc 
kaihe (-n, -ta) fn fehérhályog, leukoma 
kaih|o (-on, -uo) mn szánalmas, nyo-

morúságos, nyomorult 
kaiho|ta (-nen, -nou) verb szomorko-

dik, búslakodik, búsul, bánkódik 
kaijennet|tu (-un, -tuo) mn szűkített, le-

szűkített, összeszűkített 
kaijennu|š (-kšen, -šta) fn szűkület  
kaijen|tua (-nan, -tau) verb szűkít, le-

szűkít, összeszűkít  
kai|jeta (-tenen, -tenou) verb szűkül, 

leszűkül, összeszűkül  
kaikat|tua (-an, -tau) verb gágog, há-

pog, kotkodácsol, rikácsol  
kaiken||jytty|ni (-sen, -stä) mn minden-

féle, mindenfajta 
kaiken||karva|ni (-sen, -sta) mn min-

denféle, mindenfajta 
kaikenlai|ni (-sen, -sta) mn minden-

féle, mindenfajta 
kaiken||luatuni (-sen, -sta) mn min-

denféle, mindenfajta 
kaiken||moi|ni (-sen, -sta) mn minden-

féle, mindenfajta 
kaiken||nä|köni (-kösen, -vöistä) mn kü-

lönféle, mindenféle 

kaiken||puolisu|š (-kšen, -šta) fn sok-
oldalúság, mindenoldalúság 

kaiken||šyöj|ä (-än, -yä) mn mindenevő 
kaiken||valtuaj|a (-an, -uа) mn min-

dent elemésztő 
kaiken||voittaj|a (-an, -uа) mn min-

dent legyőző 
kaikičči hsz mindig, állandóan  
kaik|ki (-en, -kie) szn minden, összes 
kaikkieh hsz összesen, mindösszesen 
kaikkiehali hsz mindenhonnan, min-

denünnen, mindenfelől 
kaikiella hsz mindenhol, mindenütt, 

mindenfelé 
kaikkielta hsz mindenhonnan, min-

denünnen, mindenfelől 
kaikkieštah hsz összesen, mindössze-

sen 
kaikkietah hsz összesen, mindössze-

sen 
kaikki||jumalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 

panteista 
kaikki||jumalaisu|š (-kšen, -šta) fn pan-

teizmus 
kaikki||ruoka|ni (-sen, -sta) mn min-

denevő 
kai|ku (-jun, -kuo) fn visszhang, hang, 

hangzás 
kaikuj|a (-an, -uа) mn kongó, vissz-

hangos, visszhangzó 
kaiku|o (-u) verb hangzik, hallatszik, 

visszhangzik 
kaim|a (-an, -uа) fn perem, szél, ka-

rima 
kaiman||krokotiili (-n, -e) fn kajmán 

[Caiman] 
kaim|ata (-uan, -uau) verb kísér, kikí-

sér, elkísér  
kaimuaj|a (-an, -uа) fn kísérő 
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kaimuami|ni (-sen, -sta) fn kísérés, kí-
séret 

kainal|o (-on, -uo) fn hónalj 
kainalo||kuop|pa (-an, -pua) fn hón-

aljgödör 
kainalo||šauv|at (-ojen, -oja) fn plur 

mankó 
kainalo||tilk|ku (-un, -kuo) fn pálha, 

melléklevél 
kain|o (-on, -uo) mn félénk, bátortalan, 

szégyenlős 
kainoš|šella (-telen, -telou) verb bá-

tortalankodik, szorong 
kainošti hsz félénken, bátortalanul 
kainou|š (-on, -tta) fn félénkség, szo-

rongás, szégyenlősség 
kainu (-n, -о) mn félénk, bátortalan, 

szégyenlős 
kainu|š (-kšen, -šta) fn bátortalanság, 

félénkség 
kaipaš|tuo (-šun, -tuu) verb eltávolo-

dik, eltávozik, elmegy, eltűnik; ~tuo 
rannašta eltávolodni a parttól 

kaipau|š (-on, -tta) fn sóvárgás, epeke-
dés, vágyakozás 

kair|a1 (-an, -uа) fn fúró 
kair|a2 (-an, -uа) fn csík, sáv [textil, 

föld] 
kair|a3 (-an, -uа) fn uria [Uria] 
kaira|ni (-sen, -sta) fn csíkocska, vé-

kony sáv 
kair|ata (-uan, -uau) verb fúr, kifúr 
kair|i (-en, -ie) fn fúró 
kairij|a (-an, -uа) fn fúrós (szakmun-

kás) 
kaisl|a (-an, -ua) fn nád [Phragmites 

australis] 
kaisla||hein|ä (-än, -yä) nád [Phrag-

mites australis] 

kaisla||lin|tu (-nun, -tuo) fn nádirigó, 
nádiposzáta [Arcocephalus] 

kaisla||rupisko||kun|a (-an, -ua) fn ná-
divarangy [Epidalea calamita] 

kaislik|ko (-on, -kuo) fn nádas  
kai|ta (-jän, -tua) mn szűk, keskeny 
kaita||nenä|ni (-sen, -stä) mn hegyes 

orrú 
kaita|ni (-sen, -sta) mn szűk, keskeny 
kaivami|ni (-sen, -sta) fn ásás, felá-

sás, kiásás 
kaivan|ta (-nan, -tua) fn ásás, felásás, 

kiásás 
kaiv|ata (-uan, -uau) verb áhít, kíván, 

vágyik vmit; ~ata rauhua vágyni a 
békét 

kaivat|tua (-tau) verb elmos, alámos, 
kimos valahonnan 

kaivau|tuo (-vun, -tuu) verb belemé-
lyed, belevájódik; ~tuo muah be-
lemélyedni a földbe 

kaivel|la (-en, -ou) verb 1. feltúr, fel-
bolygat; 2. felhánytorgat; ~la män-
nyttä felhánytorgatni a múltat 

kaiverru|š (-kšen, -šta) fn véset, met-
szet, rézkarc 

kaivertaj|a (-an, -uа) fn vésnök, réz-
metsző 

kaiver|tua (-ran, -tau) verb 1. kipré-
sel, kinyom; 2. vés, metsz, gravíroz  

kaiv|o (-on, -uo) fn kút 
kaivon||šalv|o (-on, -uo) fn kútkáva 
kaivo|š (-kšen, -šta) fn 1. mélyedés; 

2. bánya; 3. akna, bányaakna 
kaivo||šalv|o (-on, -uo) fn kútkáva 
kaivoš||mie|š (-hen, -štä) fn bányász, 

vájár 
kaivoš||vaunu (-n, -o) fn bányászcsil-

le, csille 
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kaivo||ve|si (-jen, -ttä) fn kútvíz 
kaiv|ua (-an, -au) verb 1. ás, felás; ~ua 

hautua gödröt / vermet ásni; ~ua 
kaivuo kutat ásni; ~ua oja árkot 
ásni; 2. kiás, kikotor; 3. vájkál, tur-
kál; 4. bányászik, kibányászik 

kaivuami|ni (-sen, -sta) fn 1. ásás, ki-
ásás; 2. bányászás, kibányászás 

kaivuan|ta (-nan, -tua) fn 1. ásás, ki-
ásás; 2. bányászás, kibányászás 

kaivuri (-n, -e) fn exkavátor, kotrógép 
kaivuri||pör|ö (-ön, -yö) fn közönsé-

ges nünüke [Meloe proscarabaeus] 
kajah|ella (-telen, -telou) verb hang-

zik, felhangzik 
kajahtelu (-n, -o) fn hang, hangzás 
kajah|tua (-an, -tau) verb visszhangzik  
kajahu|š (-on, -tta) fn visszhang 
kajahut|tua (-an, -tau) verb hangzik, 

hallatszik 
kajak|ka (-an, -kua) mn visszhangos, 

kongó, döngő 
kajaš|tua (-tau) verb pirkad, világoso-

dik, pitymallik 
ka|jeh (-tehen, -jehta) fn irigység 
kajehittav|a (-an, -ua) mn irigylésre 

méltó, irigyelni való 
kajeh|tie (-in, -tiu) verb irigyel, meg-

irigyel, irigykedik 
kajehtien hsz irigykedve  
kajehtij|a (-an, -ua) mn irigy, irigykedő 
kajehu|š (-on, -tta) fn irigység 
kaj|o (-on, -uo) fn derült idő, tiszta ég 
kajokši|ni (-sen, -sta) mn felhőtlen, de-

rült 
kajo|š (-kšen, -šta) fn derült ég, tiszta 

idő, felhőtlenség 
kajoštu|o (-u) verb felderül, kiderül, ki-

tisztul [ég, idő] 

kaju (-n, -o) fn zaj, dörej, robaj 
kaju|ta (-on, -ou) verb zúg, búg 
kaka|o (-on, -ou) fn 1. kakaóbab; 2. ka-

kaó [por, ital] 
kakao||puu (-n, -ta) fn kakaófa, ka-

kaócserje [Theobroma cacao] 
kakar|a (-an, -ua) fn gyerekecske, kis-

kölyök, zöldfülű [lenézően] 
kakat|tua (-tau) verb kotkodácsol  
kakkar|a (-an, -ua) fn palacsinta 
kakkarai|ni (-sen, -sta) fn tündérró-

zsa [Nymphaea] 
kakkara||rosmiess|a (-an, -ua) fn pa-

lacsintatészta [sütés előtti, híg] 
kakkarik|ko (-on, -uo) fn tündérrózsa-

telep 
kakkois|vaih|e (-en, -tie) fn második 

sebesség(fokozat), kettes sebesség 
kakko|ni (-sen, -sta) fn kettes [szám-

jegy, osztályzat] 
kakl|a (-an, -ua) fn nyak 
kaklači|n (-men, -nta) fn póráz 
kakla||helm|et (-ien, -ie fn plur gyöngy-

nyaklánc, gyöngysor 
kakla||hiihn|a (-an, -ua) fn nyakörv 
kakla||kis|a (-an, -ua) fn körtánc 
kaklakkah hsz átkarolva, átölelve 
kakla||koru (-n, -o) fn nyaklánc 
kakla||ku|pu (-vun, -puo) fn strúma, 

golyva 
kakla||liha|š (-kšen, -šta) fn nyakizom 
kakla||liin|a (-an, -ua) fn nyakkendő 
kakla||nauh|a (-an, -tua) fn nyakkendő 
kakla||nikam|a (-an, -ua) fn nyakcsi-

golya 
kakla||paik|ka (-an, -kua) fn sál, váll-

kendő 
kakla||röyhtel|ö (-ön, -yö) fn zsabó, 

nyakfodor, vállfodor 
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kaklu|š (-kšen, -šta) fn 1. gallér; 2. ru-
hanyak 

kakluš||haikar|a (-an, -ua) fn bölöm-
bika [Botaurus] 

kakluš|ta (-šan, -tua) fn 1. gallér; 2. ru-
hanyak 

kaklušta||nap|pi (-in, -pie) fn gallér-
gomb 

kakr|a (-аn, -uа) fn zab [Avena] 
kakra||hein|ä (-än, -yä) fn réti csen-

kesz [Festuca pratensis] 
kakra||helpeh|et (-tien, -tie) fn plur zab-

pehely 
kakrahi|ni (-sen, -sta) mn zab-, zabból 

készült 
kakra||hiutaleh|et (-tien, -tie) fn plur 

zabpehely 
kakra||huuh|ta (-an, -tua) fn zabbal be-

vetett irtásterület 
kakra||hut|tu (-un, -tuo) fn zabkása 
kakra|ni (-sen, -sta) mn zab-, zabból 

készült 
kakra||pel|to (-lon, -tuo) fn zabföld 
kakra||pok|ko (-on, -kuo) fn a meny-

asszony barátnője 
kakra||pušši (-n, -e) fn (lóetető) zab-

zsák 
kakra||ryyn|i (-en, -ie) fn zabkása 
ka|kši (-hen, -hta) szn kettő, két 
kakši||airo|ni (-sen, -sta) mn kéteve-

zős; ~ni veneh kétevezős csónak 
kakši||akkaisu|š (-kšen, -šta) fn kétne-

jűség, bigámia 
kakši||akka|ni (-sen, -sta) mn kétne-

jű, bigámista 
kakši||huara|ni (-sen, -sta) mn ketté-

osztott, kettéválasztott 
kakši||huonehi|ne (-sen, -sta) mn két-

szobás 

kakši||ikkunai|ni (-sen, -sta) mn kétab-
lakos; ~ni huoneh kétablakos szoba 

kakši||jalkai|ni (-sen, -sta) mn kétlábú  
kakši||kamari|ni (-sen, -sta) mn két-

kamarás; ~ni parlamentti kétkama-
rás parlament 

kakši||kanti|ni (-sen, -sta) mn kétfe-
délzetes; ~ni laiva kétfedélzetes hajó 

kakši||karva|ni (-sen, -sta) mn kétszí-
nű, kétféle színű 

kakši||kerta|ni (-sen, -sta) mn kétszeri, 
kétszeres, dupla, kettős 

kakšikertasešti hsz kétszeresen (ak-
kora méretben) 

kakši||kesä|ni (-sen, -stä) mn 1. kétke-
zi; ~ni šaha kétkezi fűrész; 2. két-
éves 

kakši||kieli|ni (-sen, -stä) mn kétnyelvű, 
bilingvis 

kakši||kielisy|š (-kšen, -štä) fn kétnyel-
vűség, bilingvizmus 

kakšik|ko (-on, kuo) fn/mn kettes, pá-
ros [sport: bob, szán, vízi sportok] 

kakšikko||šoutaj|a (-an, -ua) fn kettes, 
páros [sport: bob, szán, vízi spor-
tok] 

kakši-kolme szn két-három 
kakši||kuu||kauti|ni (-sen, -sta) mn 1. 

kéthónapos; 2. kéthavonkénti 
ka|kši||kymmen|tä (-hen||-nеn, -hta|| 

-tä) szn húsz 
kakši||kymmentä||vuoti|ni (-sen, -sta) 

mn húszéves 
kakši||kyttyräi|ni (-sen, -stä) mn két-

púpú; ~ni kameli kétpúpú teve 
kakši||lapa|ni (-sen, -sta) mn kétlapá-

tos; ~ni mela kétlapátos evező, ka-
jakevező 

kakši||litra|ni (-sen, -sta) mn kétliteres 
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kakši||metri|ni (-sen, -stä) mn kétmé-
teres 

kakši||mieli|ni (-sen, -stä) mn kétér-
telmű; ~ni vaštahuš kétértelmű vá-
lasz 

kakši||mielisešti hsz kétértelműen 
kakšin hsz kettesben, ketten 
kakšinai|ni (-sen, -sta) mn kétszeri, két-

szeres, dupla, kettős 
kakšinais|et (-ien, -ie) fn plur ikrek 
kakšinaisu|š (-kšen, -šta) fn 1. kettős-

ség; 2. kétszínűség 
kakši||nappi||rivi|ni (-sen, -stä) mn két-

soros; ~ni takki kétsoros öltöny 
kakšin||kerta|ni (-sen, -sta) mn kétszeri, 

kétszeres, dupla, kettős 
kakšin||kertasešti hsz kétszer, két al-

kalommal, két ízben 
kakšin||taistelu (-n, -o) fn párviadal, 

párbaj 
kakši|nuamaisu|š (-kšen, -šta) fn két-

arcúság, kétszínűség, álnokság 
kakši||nuama|ni (-sen, -sta) mn két-

arcú, kétszínű, álnok 
kakši||numeroi|ni (-sen, -sta) mn két-

(szám)jegyű 
kakši||oša|ni (-sen, -sta) mn kétrészes, 

kétosztatú 
kakši||paikka|ni (-sen, -sta) mn két-

üléses, kétszemélyes 
kakši||piippu||pyššy (-n, -ö) fn kétcsö-

vű puska, kétcsövű fegyver 
kakši||polvi|ni (-sen, -sta) mn kétüte-

mes [költészet] 
kakši||puoli|ni (-sen, -sta) mn 1. két-

oldali, kétoldalú, kétirányú; 2. két-
szárnyú; ~ni ovi kétszárnyú ajtó 

kakši||päi|ni (-sen, -stä) mn kétfejű; 
~ni kokko kétfejű sas 

ka|kši||šatua (-hen||šuan, -hta||šatua) 
szn kétszáz, kettőszáz 

kakši||šija|ni (-sen, -sta) mn kétszemé-
lyes; ~ni šänky kétszemélyes ágy 

kakši||tahti|ni (-sen, -sta) mn kétüte-
mű; ~ni mouttori kétütemű motor 

kakši||tavu|ni (-sen, -sta) mn kétszó-
tagú; ~ni šana kétszótagú szó 

kakšitellen hsz kettesben, ketten  
ka|kši||toista (-hen||toista, -hta||tois-

ta) szn tizenkettő, tizenkét 
kakšittain hsz kettesével, párosával 
ka|kši||tuha|tta (-hen||-nnen, -hta||-tta) 

szn kétezer, kettőezer 
kakši||varvas||laiskalai|ni (-sen, -sta) 

fn kétújjú lajhár, unau [Choloepus 
didactylus] 

kakši||vuoro|ni (-sen, -sta) mn 1. két-
műszakos; ~ni työ kétműszakos mun-
ka; 2. kétnyomásos [mezőgazdaság] 

kakši||vuoti|ni (-sen, -sta) mn kétéves, 
kétévi 

kakši||väri|ni (-sen, -stä) mn kétszí-
nű, kétféle színű; ~ni lippu kétszí-
nű zászló 

kakšois||ihmi|ni (-sen, -stä) fn alter-
egó, hasonmás 

kakšois||konsonant|ti (-in, -tie) fn ket-
tőzött mássalhangzó, hosszú más-
salhangzó, gemináta 

kakšois||kover|a (-an, -ua) mn bikon-
káv 

kakšois||kovera||las|i (-en, -ie) fn bi-
konkáv üveg(lencse) 

kakšois||kuper|a (-an, -ua) mn bikon-
vex 

kakšois||kupera||las|i (-en, -ie) fn bi-
konvex üveg(lencse) 

kakšois||leu|ka (-van, -kua) fn toka 
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kakšois||oto|š (-kšen, -šta) fn kettős 
kakšois||pihteh (-en, -tä) fn kettőspont 
kakšois||pohj|a (-an, -ua) fn dupla fe-

nék 
kakšois||val|ta (-lan, -tua) fn kettős 

hatalom 
kakšos|et1 (-ien, -ie) fn plur ikrek 
Kakšos|et2 (-ien, -ie) fn plur Ikrek 

[csillagkép] 
kal|a (-an, -ua) fn hal [Pisces] 
kala||filee (-n, -tä) fn halfilé 
kala||hauk|ka (-an, -kua) fn halász-

sas [Pandion haliaetus] 
kala||hein|ä (-än, -yä) fn menta [Men-

tha] 
kalah|tua (-an, -tau) verb megcsör-

ren, csörömpöl 
kala||keit|to (-on, -tuo) fn halleves 
kala||kesseli (n, -e) fn halszák, haltartó 
kala||kotliet|ta /-an, -tua) fn halsze-

let, halkotlett 
kala||kuk|ko (-on, -kuo) fn halaspirog, 

halasbatyu [sütemény] 
kala||lie|mi (-men, -ntä) fn halleves 
kala||lok|ka (-an, -kua) fn viharsirály 

[Larus canus]  
kala||lok|ki (-in, -kie) fn viharsirály [La-

rus canus]  
kala||mie|š (-hen, -štä) fn halász 
kalan||kašvattaj|a (-an, -ua) fn hal-

tenyésztő 
kalan||kašvatu|š (-kšen, -šta) fn hal-

tenyésztés 
kalan||kašvatuš||laito|š (-kšen, -šta) fn 

haltenyésztési telep / üzem 
kalan||ku|tu (-vun, -tuo) fn ívás 
kalan||maijo|t (-jen, -ja) fn plur hal-

tej 
kalan||makš|a (-an, -ua) fn halmáj 

kalan||po|ika (-jan, -ikua) fn haliva-
dék, halporonty 

kalan||pyyn|ti (-nin, -tie) fn halászat 
kalan||pyytäj|ä (-än, -yä) fn halász 
kalan||rašv|a (-an, -ua) fn halzsír 
kalan||šuomu (-n, -o) fn halpikkely 
kala||rok|ka (-an, -kua) fn halleves 
kalan||ruo|ta (-van, -tua) fn halszál-

ka 
kala||parv|i (-en, -ie) fn halraj 
kala||purki|t (-en, -ja) fn plur halkon-

zerv 
kala||salat|ti (-in, -tie) fn halsaláta 
kalaššu|š (-kšen, -šta) fn halászat 
kalaššuš||aika (||-ajan, ||-aikua) fn ha-

lászati idény 
kalaššuš||artteli (-n, -e) fn halászati 

szövetkezet 
kalaššuš||kau|ši (-ven, -šie) fn halászati 

idény 
kalaššuš||laiv|a (-an, -ua) fn halász-

hajó 
kalaššuš||tarvikkeh|et (-tien, -tie) fn 

plur halászfelszerelés 
kalaššuš||veneh (-en, -tä) fn halász-

csónak 
kalaššuš||verko|t (-jen, -ja) fn plur ha-

lászháló 
kalaštaj|a (-an, -ua) fn halász 
kalaštaja||lin|tu (-nun, -tuo) jégma-

dár [Alcedo] 
kalaštami|ni (-sen, -sta) fn halászás 
kalaš|tua (-šan, -tau) verb halászik 
Kal|at (-ojen, -oja) fn plur Halak 

[csillagkép] 
kal|ata (-uan, -uau) verb kocogtat, koc-

cint, megcsörrent 
kalat|oin (-toman, -ointa) mn halmen-

tes, hal nélküli 
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kalaut|tua (-an, -tau) verb hallal be-
telepít 

kalaut|tuo (-un, -tuu) verb hallal be-
népesül 

kala||verk|ko (-on, -kuo) fn halháló 
kala||viljely||lammik|ko (-on, -kuo) fn 

halastó [mesterséges víztározó] 
kalčis|tuo (-sun, -tuu) verb kiszárad, 

megkérgesedik 
kaleidoskop|pi (-in, -pie) fn kaleido-

szkóp 
kalendul|a (-an, -ua) fn orvosi köröm-

virág [Calendula officinalis] 
kalenteri (-n, -e) fn naptár, kalendá-

rium 
kalevai|ni1 (-sen, -sta) fn fehér tündér-

rózsa [Nymphaea candida] 
kalevai|ni2 (-sen, -sta) fn engedetlen 

gyerek 
Kaleval|a (-an, -ua) fn 1. Kalevala [vá-

ros]; ~an ošakunta kalevalai szár-
mazás; 2. Kalevala [finn népi eposz] 

Kalevala||šeur|a (-an, -ua) fn Kalevala 
Társaság 

kaliiperi (-n, -e) fn űrméret, furat, kali-
ber 

kalik|ka (-an, -kua) fn 1. pálca, bot; 2. 
zarándok; 3. vándorkoldus 

kalikkai|ni (-sen, -sta) fn 1. zarándok; 
2. vándorkoldus 

kalin|a (-an, -ua) fn kányafa [Viburnum] 
kalit|ta (-an, -tua) fn pirog, kalács, sü-

temény, pogácsa 
kalkah|tua (-an, -tau) verb csöröm-

pöl, csörget, kongat 
kalkahut|tua (-an, -tau) verb megcsör-

get, megcsendít, megkongat 
kalkan|a (-an, -ua) fn vérontófű [Po-

tentilla erecta] 

kalk|aš (-kahan, -ašta) mn fürge, ele-
ven, friss; ~aš lapši eleven gyerek 

kalkat|tua (-an, -tau) verb csörömpöl, 
csörget, kongat 

kalki|ta (-čen, -čou) verb fehérít, ki-
fehérít 

kalk|ki (-in, -kie) fn 1. mész; šammu-
tettu ~ oltott mész; 2. fehérítő(szer) 

kalkki||kiv|i (-en, -ie) fn mészkő 
kalkki||kivi||vuar|a (-an, -ua) fn mész-

kőhegy 
kalm|a (-an, -ua) fn 1. sír, sírhant, sír-

domb, sírgödör; 2. halálos betegség 
/ kór 

kalma||hau|ta (-van, -tua) fn sír, sír-
hant, sírdomb, sírgödör 

kalmalai|ni (-sen, -sta) fn elhunyt, meg-
boldogult, halott 

kalma||lauv|at (-ojen, -oja) fn plur ko-
porsódeszkázat 

kalman||kaivaj|a (-an, -ua) fn sírásó 
kalman||koprissu|š (-kšen, -šta) fn hal-

doklás, agónia 
kalmis||mua (-n, -ta) fn temető, sír-

kert 
kalori|ni (-sen, -sta) mn kalóriás 
kalošši (-n, -e) fn sárcipő, kalocsni 
kalot|tua (-an, -tau) verb hallal betele-

pít 
kalot|tuo (-un, -tuu) verb hallal bené-

pesül 
kaloveh (-en, -ta) fn csukló, kéztő  
kalpeu|š (-on, -tta) fn sápadtság 
kalpie (-n, -ta) mn sápadt, halvány; ~ 

lapši sápadt gyerek  
kalpis|tuo (-sun, -tuu) verb elsápad, el-

halványodik, kifakul 
kalpevu|š (-on, -tta) fn elsápadás, sá-

padás, elhalványodás 
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kalšu|t (-jen, -ja) fn plur lábszárvédő, 
kamásli 

kalt|to (-on, -tuo) mn ferde, görbült, el-
hajlott 

kalu (-n, -o) fn bútor 
kaluš|to (-šon, -tuo) fn bútorzat, bútor 
kaluš|tua (-šan, -tau) verb bútoroz, be-

bútoroz 
kalve|ta (-nen, -nou) verb elsápad, el-

halványodik 
kalvis|tuo (-sun, -tuu) elsápad, elhal-

ványodik 
kalv|o (-on, -uo) fn 1. hártya; 2. víz-

tükör; 3. fehérhályog, leukoma 
kalvoi|ni (-sen, -sta) fn könyökvédő 
kam|a (-an, -uа) fn szemöldökfa 
kamahl|o (-on, -uo) fn marok, marék 
kamahlolli|ni (-sen, -sta) fn marok, ma-

rék 
kamah|tua (-an, -tau) verb dördül, dör-

ren, durran, puffan 
kamal|a (-an, -ua) mn szörnyű, rémes, 

borzasztó, borzalmas; ~a šiä bor-
zasztó időjárás 

kamari (-n, -e) fn 1. kamara [testü-
let]; 2. szoba 

kamari|ni (-sen, -sta) mn kamarás, 
kamarai 

kameli (-n, -e) fn teve [Camelus] 
kamelij|a (-an, -ua) fn kamélia [Ca-

mellia] 
kamineh (-en, -ta) fn dobogás, ricsaj, 

lárma 
kammaš|tuo (-šun, -tuu) verb botlik, 

elbotlik, megbotlik, félrelép, rosszul 
lép 

kamm|ata (-uan, -uau) verb fésül, le-
fésül, kifésül, megfésül, lefésül, si-
mára fésül 

kammič|ča (-an, -čua) fn 1. köteg; 2. 
béklyó, bilincs 

kam|pa (-man, -pua) fn fésülés, meg-
fésülés 

kampal|a (-an, -ua) fn lepényhal [Pla-
tessa platessa] 

kampau|š (-on, -tta) fn 1. fésülés, meg-
fésülés; 2. frizura, hajviselet 

kamppie|t (-n, -ja) fn plur holmi, pogy-
gyász, cókmók 

kampšu|t (-jen, -ja) fn plur holmi, 
poggyász, cókmók 

kampuaj|a (-an, -ua) fn fodrász, bor-
bély, frizőr 

kan|a (-an, -uа) fn tyúk [Gallus gal-
lus domesticus] 

Kanad|a (-an, -ua) fn Kanada 
kanadan mn rtlan kanadai; ~ dollari 

kanadai dollár 
kanadalai|ni (-sen, -sta) fn/mn kana-

dai  
kanadan||majav|a (-аn, -uа) fn ka-

nadai hód [Castor canadensis] 
kana||filee (-n, -tä) fn tyúk(hús)filé 
kana||hauk|ka (-an, -kua) fn héja [Ac-

cipiter gentilis] 
kana||hyytel|ö (-ön, -yö) fn tyúkko-

csonya 
kana||koir|a (-аn, -uа) fn kopó, va-

dászkutya 
kanan||kop|pi (-in, -pie) fn tyúkól, tyúk-

ketrec 
kanan||kual|i (-en, -ie) fn közönséges 

borbálafű [Barbarea vulgaris] 
kana||laji|t (-en, -ja) fn plur tyúkfé-

lék [Gallinaceae] 
kana||lie|mi (-men, -ntä) fn tyúkhús-

leves 
kanan||lih|a (-аn, -uа) fn tyúkhús 
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kanan||mun|a (-аn, -uа) fn tyúktojás 
kanan||po|ika (-jan, -ikua) fn csirke, 

csibe 
kana||pais|ti (sin, -tie) fn tyúkpecse-

nye, sült tyúk 
kanarijan||lin|tu (-nun, -tuo) fn kanári 

[Serinus canarius] 
kanarvik|ko (-on, -kuo) fn csarabbo-

zót 
kanarv|o (-on, -uo) fn csarab, seprővi-

rág [Calluna vulgaris] 
kanav|a (-an, -ua) fn csatorna 
kandidatin mn rtlan kandidátusi 
kandidat|ti (-in, -tie) fn kandidátus 
kandidatuuri (-n, -e) fn kandidátusi 

fokozat 
kani (-n, -e) fn házinyúl [Oryctola-

gus cuniculus var. domestica] 
kaniini (-n, -e) fn házinyúl [Orycto-

lagus cuniculus var. domestica] 
kanka|š (-han, -šta) fn szövet, szövet-

anyag, anyag 
kankaš||kiuru (-n, -o) fn erdei pacsirta 

[Lullula arborea] 
kankaš||pal|a (-an, -ua) fn szövetda-

rab 
kankaš||pušer|o (-on, -uo) fn blúz 
kankaš||puu|t (-jen, -ja) fn plur szö-

vőszék 
kankaš||šien|i (-en, -tä) fn rőt tejelő-

gomba [Lactarius rufus] 
kankaš||stuav|at (-ojen, -oja) fn plur 

szövőszék 
kank|i (-en, -ie) fn emelőrúd, feszítő-

vas 
kankie (-n, -ta) mn nehézkes 
kankiešti hsz nehézkesen 
kanki|ta (-čen, -čou) verb elver, meg-

ver, elnáspángol, eldönget 

kannalmu|š (-kšen, -šta) fn teher, súly, 
nehezék 

kannan|ta (-nan, tua) fn (szó)elválasz-
tás 

kan|naš (-tahan, -ašta) fn 1. földszo-
ros; 2. bakülés a szánon 

kannattaj|a (-an, -ua) fn 1. vkinek / 
vminek a híve, hívő; 2. hitvédel-
mező, apologéta 

kannattamat|oin (-toman, -ointa) mn 
kis nyereségű, csekély hozamú, alig 
jövedelmező 

kannat|tua (-an, -tau) verb 1. tart, tá-
maszt, megtámaszt, alátámaszt; 2. 
kavar, felkavar, sodor, hord [szél] 

kannatu|š (-kšen, -šta) fn teher, súly, 
nehezék 

kannatuš||palk|ki (-in, -kie) fn tám-
gerenda 

kannek|aš (-kahan, -ašta) mn fedeles, 
fedett 

kannel (-en, -ta) fn kantele [hangszer] 
kan|nella (-telen, -telou) verb kavar, 

felkavar, sodor, hord [szél] 
kannelli|ni (-sen, -sta) mn 1. fedélze-

ti; 2. fedélzettel rendelkező 
kannen mn rtlan fedélzeti 
kann|et (-ien, -ie) fn plur fedőlap, fe-

dél, borítólap, borító, kötés [nyom-
dászat] 

kannik|ka (-an, -kua) fn kenyérvég, 
sercli 

kanni|n (-men, -nta) fn vminek a füle, 
fülecske 

kannok|aš (-kahan, -ašta) mn tuskó-
val teli; ~aš mua tuskóval teli föld-
terület 

kanno|š (-kšen, -šta) fn teher, súly, ne-
hezék 
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kannu (-n, -о) fn 1. kanna, bödön; 2. 
korsó, köcsög  

kannukš|et (-ien, -ie) fn plur sarkan-
tyú 

kannu|š (-kšen, -šta) fn sarkantyú 
kannuš||ruoh|o (-on, -uo) fn gyujto-

ványfű [Linaria] 
kannuš|tua (-šan, -tau) verb 1. sarkan-

tyúz, megsarkantyúz; 2. ösztönöz, 
serkent, buzdít, stimulál 

kanot|ti (-in, -tie) fn kajak, kenu, sport-
csónak 

kanotti||mat|ka (-an, -kua) fn kaja-
kozás, kenuzás 

kanseľari||työ (-n, -tä) fn ügykezelés, 
ügyintézés 

kanš|a (-an, -ua) fn nép, nemzet, nem-
zetiség 

kanšain||väli|ni (-sen, -stä) mn nem-
zetközi 

kanša||kun|ta (-nan, -tua) fn nemzet 
kanšalai|ni (-sen, -sta) fn polgár, ál-

lampolgár, polgártárs, alattvaló 
kanšalais||järješ|tö (-šön, -työ) fn tár-

sadalmi szervezet 
kanšalais||kamari (-n, -e) fn népi ka-

mara, népi gyűlés 
kanšalais||šo|ta (-van, -tua) fn polgár-

háború 
kanšalaistami|ni (-sen, -sta) fn ho-

nosítás, állampolgárság megadása; 
pakolaisien ~ni menekültek hono-
sítása 

kanšalais|tua (-san, -tua) verb hono-
sít állampolgárságot megad 

kanšalais|tuo (-sun, -tuu) verb állam-
polgárságot kap 

kanšalaisu|š (-kšen, -šta) fn 1. állam-
polgárság, nemzeti hovatartozás; šua-

ha ~š megkapni az állampolgársá-
got; 2. nemzetiség 

kanšalli|ni (-sen, -sta) mn 1. állampol-
gári, polgári; 2. nemzeti, nemzetisé-
gi; ~ni koloriitti nemzeti szín(ek); 
3. népi, nép-; ~ni tanšši néptánc 

kanšallistami|ni (-sen, -sta) fn nacio-
nalizálás, államosítás 

kanšallis|tua (-san, -tua) verb nacio-
nalizál, államosít 

kanšallisu|š (-kšen, -šta) fn 1. nemze-
ti hovatartozás; 2. nemzetiség 

kanšallisuš||kyšymy|š (-kšen, -štä) fn 
nemzetiségi kérdés 

kanšallisuš||liikeh (-en, -tä) fn nem-
zeti mozgalom, népi mozgalom 

kanšan mn rtlan népi, nemzeti 
kanšan||musiik|ki (-in, -ie) fn népze-

ne 
kanšan||oikeu|š (-on, -tta) fn népbíró-

ság 
kanšan||pu|ku (-vun, -kuo) fn népvise-

let 
kanšan||runou|š (-on, -tta) fn népköl-

tészet, folklór 
kanšan||talou||velli|ni (-sen, -stä) mn 

népgazdasági; ~ni šuunnitelma nép-
gazdasági terv 

kan|ši (-nen, -šta) fn 1. fedő, fedél; 2. 
borító, fedél; kirjan ~ši könyvborító, 
a könyv fedele ◊ lukie ~nešta ~teh 
elejétől végéig (fedelétől fedeléig) 
kiolvas; 3. fedélzet 

kanši||issui|n (-men, -nta) fn sezlony, 
heverő 

kanšij|o (-on, -uo) fn dosszié, irattar-
tó, iratmappa 

kanši||paperi (-n, -e) fn (könyv)borí-
tó, borítópapír 
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kanši||rakenteh|et (-tien, -tie) fn plur 
fedélzeti berendezések, fedélzeti fel-
szerelések 

kanšlija- et irodai, hivatali 
kanšlija||tavar|at (-ojen, -oja) fn plur 

irodaszerek 
kanšliija||tyyli (-n, -e) fn hivatalos / 

hivatali stílus 
kanšojen||väli|ni (-sen, -stä) mn nem-

zetközi 
kan|ta (-nan, -tua) fn 1. tő, szótő; 2. 

gyök; 3. alapvonal, alapsík; 4. sarok, 
cipősarok 

kanta||ašuk|aš (-kahan, -ašta) fn ősla-
kos 

kanta||eläj|ä (-än, -yä) fn/mn 1. ősla-
kos; 2. bennszülött 

kantajai|ni (-sen, -sta) fn anya [folk-
lór] 

kanta||karjalai|ni (-sen, -sta) fn/mn ős-
karjalai, őskarél 

kanta||kiel|i (-en, -tä) fn alapnyelv, ős-
nyelv 

kanta||lap|pu (-un, -puo) fn (cipő)sa-
rokvas 

kanta||lip|pu (-un, -puo) fn (igazoló) 
szelvény 

kantami|ni (-sen, -sta) fn hordás, el-
hordás, kihordás, elvitel, kivitel 

kanta||piä (-n, -tä) fn sarok, cipősarok, 
a láb sarka 

kantarelli (-n, -e) fn rókagomba [Can-
tharellus cibarius] 

kantau|tuo (-vun, -tuu) verb odahal-
latszik, idehallatszik, elhallatszik 

kanta||vä|ki (-jen, -kie) fn őslakos-
ság, eredeti lakosság 

kanteik|ka (-an, -kua) fn vödör 
kanteleh (-en, -ta) fn kantele [hangszer] 

kantelij|a (-аn, -uа) fn 1. kihordó, kéz-
besítő; 2. házaló 

kantik|aš (-kahan, -ašta) mn szegélyes, 
szélezett, peremes 

kan|to (-non, -tuo) fn tuskó, tönk 
kanto||kyky (-n, -ö) fn teherbírás 
kanto||stuul|a (-аn, -uа) fn hordszék, 

gyaloghintó 
kanto||šien|i (-en, -tä) fn gyűrűs töl-

csérgomba [Armillaria mellea] 
kant|ti (-in, -tie) fn szegély, szél, perem 
kan|tua (-nan, -tau) verb 1. hord, hor-

doz, visz, cipel; ~tua vihua haragot 
táplálni, haragot tartani; 2. elbír 

ka|pa (-van, -pua) fn szárított hal 
kapa||kal|a (-аn, -uа) fn (szárított) hal-

szelet 
kapak|ka (-an, -kua) fn kocsma, sön-

tés, csapszék, taverna 
kapal|o (-on, -uo) fn pelenka  
kapaloi|ja (-čen, -čou) verb pelenkáz, 

bepelenkáz, bebugyolál; ~ja lapši 
a gyereket bepelenkázni 

kapaloimi|ni (-sen, -sta) fn pelenká-
zás, bepelenkázás 

kapaloin|ta (-nan, -tua) fn pelenká-
zás, bepelenkázás 

kapalo||la|pši (-pšen, -šta) fn csecse-
mő, csecsszopó, ded, kisded 

kapalo||ripak|ko (-on, -kuo) fn pelenka 
kapa||rok|ka (-an, -kua) fn halleves 

(szárított halból) 
kapel|o (-on, -uo) fn szegényember 
kapelu (-n, -o) fn szegénység, nincste-

lenség 
ka|pi (-ven, -pie) fn viszketés 
kapie (-n, -ta) fn pata 
kapin|a (-аn, -uа) fn 1. lázadás, zen-

dülés, pártütés, zavargás, felkelés; 
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merimieš~a laivalla tengerészzen-
dülés a hajón; 2. sztrájk, munkabe-
szüntetés 

kapina||jouk|ko (-on, -uo) fn lázadó-
csapat, zendülőcsapat, felkelőcsa-
pat 

kapinalli|ni (-sen, -sta) mn 1. lázadó, 
zendülő, pártütő, zavargó, felkelő; 
2. sztrájkoló, munkabeszüntető 

kapinoi|ja (-čen, -čou) verb 1. lázad, 
fellázad, zendül, zavarog, felkel vki / 
vmi ellen; 2. sztrájkol, beszünteti a 
munkát 

kapinoiččij|a (-аn, -uа) fn 1. lázadó, 
zendülő, pártütő, zavargó, felkelő; 
2. sztrájkoló, munkabeszüntető 

kapitalismi (-n, -e) fn kapitalizmus 
kapitalisti|ni (-sen, -sta) mn kapita-

lista, tőkés 
kapla|š (-han, -šta) fn szánkóláb, ep-

lény, szánkeresztfa 
kapli (-n, -e) fn hántolókés, kérgező-

kés, vonókés 
kapli|ta (-čen, -čou) verb hántol, le-

hántol  
kap|pa (-аn, -puа) fn fejősajtár, sajtár, 

fejődézsa 
kappaleh (-en, -ta) fn 1. darab; 2. egy-

ség  
kapper|a (-аn, -uа) mn élénk, üde, friss, 

eleven 
kapšah|tua (-an, -tau) verb nekiront, 

ráront, nekirohan, nekiugrik 
kapšak|ki (-in, -kie) fn bőrönd, koffer 
kapš|ata (-uan, -uau) verb gyorsan csi-

nál vmit 
kapšu (-n, -o) fn dobogás 
kapš|ua (-an, -au) verb dobban, kop-

pan, csattan 

kapšut|tua (-an, -tau) verb dobog 
kapteni (-n, -e) fn kapitány 
kapuaštau|tuo (-vun, -tuu) verb kimá-

szik, felkapaszkodik vhonnan, fel-
mászik vhonnan 

kapuaš|tua (-šan, -tau) verb felkapasz-
kodik vhová, felmászik vhová 

kapula||šill|at (-ojen, -oja) fn plur pal-
lóút (a lápon át) 

kарuоľ|ľa (-en, -ou) verb 1. átölel, át-
karol; 2. megmászik 

kapus|ta (-san, -tua) fn merőkanál, me-
rítőkanál, merítőedény 

karah|tua (-an, -tau) verb nekimegy, 
nekiütődik 

karahut|tua (-an, -tau) verb gyorsan 
csinál, gyorsan elvégez 

karais|tu (-sun, -tuo) mn edzett, meg-
edzett [kohászat] 

karamelli (-n, -e) fn karamella, kara-
mell, égetett cukor 

karamelli||kuľ|a (-аn, -uа) fn karamel-
lászacskó 

karamelli||teh|aš (-tahan, -ašta) fn 
karamellaüzem 

kar|ata (-uan, -uau) verb megtámad, 
rátámad 

karat|ella (-telen, -telou) verb ikrázik 
karčak|ka (-an, -kua) mn érdes, rücs-

kös, durva, nyers 
kare (-n, -ta) fn vízfodor, fodrozódás 
kareh (-en, -ta) fn hullámzás 
kareheliu|tuo (-vun, -tuu) verb harag-

gal elválik 
kareh|ella (-telen, -telou) verb vesze-

kedik, veszekszik, civakodik, huza-
kodik 

kareh|tie (-in, -tiu) verb hullámzik, fod-
rozódik
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karhakаšti hsz érdesen, durván, nyer-
sen; vaššata ~ durván / nyersen vá-
laszolni 

karhak|ka (-an, -kua) mn érdes, dur-
va, nyers 

karhaku|š (-kšen, -šta) fn érdesség, dur-
vaság, nyersesség 

karh|ata (-uan, -uau) verb felmászik, 
felkapaszkodik 

karhe (-n, -ta) fn szénabálázó henger 
karhie (-n, -ta) mn bütykös, csomós; 

~t šormet bütykös ujjak 
karhis|tua (-tau) verb reszel, kapar [to-

rok] 
karhu (-n, -o) fn medve [Ursus] 
kari (-n, -е) fn zúgó, sellő 
karičan||vill|a (-аn, -uа) fn bárány-

gyapjú 
kаrič|čа (-аn, -čuа) fn bárány 
karit|tua (-tau) verb hullámzik, fod-

rozódik 
karj|a (-аn, -uа) fn 1. marha, barom, 

jószág; 2. nyáj, csorda, falka 
karjah|ella (-telen, -telou) verb kiabál, 

ordítozik, üvölt, jajgat 
karjahtelu (-n, -o) fn kiabálás, kiálto-

zás, ordítozás, üvöltözés 
karjah|tua (-an, -tau) verb elbődül, fel-

ordít, felüvölt, felkiált, kiáltásban tör 
ki; ~ tušašta a fájdalomtól felkiál-
tani 

karjahu|š (-on, -tta) fn kiáltás, felki-
áltás; iloni ~š örömkiáltás 

karjak|ko (-on, -kuo) fn állattenyésztő 
Karjal|a (-аn, -uа) fn Karjala, Karélia 
karjalai|ni (-sen, -sta) fn/mn karjalai, 

karél; ~s–unkarilaini šanakirja kar-
jalai–magyar szótár ~s–venäläini 
šanakirja karjalai–orosz szótár ◊ ~ 

meččättä ei voi elyä. Karjalai em-
ber erdő nélkül nem tud élni. 

karjalakši hsz karjalaiul, karélul; hy-
vin paissa ~ jól beszélni karjalaiul 

karjalan mn rtlan karjalai, karél; 
Venäjän Tietoakatemijan ~ Tieto-
keškukšen Kielen, Kirjallisuon ta 
Istorijan Instituutti Oroszországi 
Tudományos Akadémia Karjalai 
Tudományos Központjának Nyel-
vészeti, Irodalmi és Történeti Inté-
zete 

karjalan||kieli|ni (-sen, -stä) mn kar-
jalai nyelvű 

karjan||ajaj|a (-аn, -uа) fn pásztor, 
csordás 

karjan||hoitaj|a (-аn, -uа) fn állatte-
nyésztő 

karjan||hoi|to (-jon, -tuo) fn állatte-
nyésztés, állattartás 

karjan||hoito||aloveh (-en, -ta) fn ál-
lattenyésztési körzet 

karjan||mua (-n, -ta) fn legelő 
karja||ro|tu (-vun, -tuo) fn szarvas-

marhafajta 
karja||sovhosi (-n, -e) fn állattenyésztő 

állami gazdaság / szovhoz 
karja||šuoj|at (-ojen, -oja) fn plur 1. 

istálló, pajta; 2. marhatelep 
karja||talou|š (-on, -tta) fn állattenyész-

tés 
karja||talouš||teknik|ko (-on, -kuo) fn 

állattenyésztési szakember 
karja||talouš||teknilli|ni (-sen, -stä) mn 

állattenyésztési 
karjeh (-en, -ta) fn kiáltás, jajgatás, 

ordítás, üvöltés 
karjeu|tuo (-vun, -tuu) verb elkiáltja 

magát, odakiált, rákiált 
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karju|o (-n, -u) verb kiabál, ordítozik, 
üvölt, jajgat 

karkevu|š (-on, -tta) fn 1. keserű íz; 2. 
keserűség, keserv 

karkie (-n, -ta) mn 1. keserű (ízű); ~ 
liäke keserű orvosság; 2. keserű, 
keserves ◊ ~ tosi a keserű igazság 

karkie||hein|ä (-än, -yä) fn orosz búza-
virág [Rhaponticum repens] 

karkie||juur|i (-en, -ie) fn torma [Ar-
moracia rusticana] 

karkiešti hsz 1. keserűen; 2. keserve-
sen 

kark|ota (-uon, -uou) verb 1. eltávo-
lodik, eltávozik; 2. kitelepül 

karkot|ella (-telen, -telou) verb 1. kila-
koltat, kitelepít; 2. deportál, kiuta-
sít; 3 száműz 

karkotet|tu (-un, -tuo) fn/mn számű-
zött 

karkottami|ni (-sen, -sta) fn 1. kilakol-
tatás, kitelepítés; 2. deportálás, ki-
utasítás; 3 száműzetés 

karkot|tua (-an, -tau) verb 1. kilakol-
tat, kitelepít; 2. deportál, kiutasít; 
~tua muašta kiutasítani az ország-
ból; 3. száműz 

karkotu|š (-kšen, -šta) fn 1. kilakolta-
tás, kitelepítés; 2. deportálás, kiuta-
sítás; 3 száműzetés 

karkotuš||koh|ta (-an, -tua) fn a számű-
zetés / a kitelepítés helye 

karkotuš||paik|ka (-an, -kua) fn a 
száműzetés / a kitelepítés helye 

karkuri (-n, -e) fn szökevény, katona-
szökevény 

karmak|ka (-an, -kua) mn érdes, dur-
va; ~ka käsi érdes kéz; ~ka nakru 
durva / goromba kacaj 

karmaš|tuo (-šun, -tuu) verb érdessé vá-
lik, megrücskösödik 

karmi (-n, -e) fn háttámla 
karmie (-n, -ta) mn érdes, rücskös 
kar|o (-on, -uo) fn fehér bárány 
karpal|o (-on, -uo) fn áfonya [Oxycoc-

cus]  
karpalo||moršši (-n, -e) fn áfonya-

szörp, áfonyalé 
karpalo||šokeri||lie|mi (-men, -ntä) fn 

áfonyaszirup, áfonyaszörp 
karpalo||viin|a (-an, -uа) fn áfonya-

pálinka, áfonyavodka 
karpassu (-n, -o) fn északi orosz tí-

pusú vitorlás, evezős halászhajó 
karp|pi (-in, -pie) fn tőponty, potyka 

[Cyprinus carpio carpio] 
karša|š (-han, -šta) mn görbe, hajlott, 

ferde 
kar|ši (-ren, -tta) fn koromlerakódás 
karš|ie (-en, -ou) verb metsz, lemetsz, 

megmetsz, nyes, lenyes, megnyes 
karšik|ko (-on, -kuo) fn kultikus alapon 

csupaszra metszett fa 
karšiloi|ja (-čen, -ččou) verb megér-

desít, érdessé tesz 
karšimi|ni (-sen, -sta) fn metszés, nye-

sés 
karšin|a (-an, -uа) fn pince 
karšin|ta (-nan, -tua) fn metszés, nye-

sés 
karškah|tua (-an, -tau) verb nekiüt-

közik, nekiütődik, nekivágódik, ne-
kicsapódik, beleütközik; veneh ~ti 
kiveh a csónak kőbe ütközött 

karškeh (-en, -ta) fn recsegés, ropogás, 
reccsenés, roppanás 

karšk|ua (-an, -au) verb recseg, ropog, 
recseg-ropog, reccsen, roppan 
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karš|ta (-šan, -tua) fn korom 
kartaš|to (-šon, -tuo) fn atlasz, térkép-

atlasz 
kart|at (-ojen, -oja) fn plur gereben, 

kártoló, gyapjúfésű  
kart|ata (-tuan, -tuau) verb kártol, ki-

fésül 
kart|ta1 (-an, -tua) fn teknő, vályú, mo-

sóteknő, itatóvályú 
kart|ta2 (-an, -tua) fn fn gereben, kár-

toló, gyapjúfésű 
kart|ta3 (-an, -tua) fn térkép 
kartta||kirj|a (-аn, -uа) fn atlasz, tér-

képatlasz 
kartta||lauk|ku (-un, -kuo) fn térkép-

táska 
kartta|merk|ki (-in, -kie) fn térkép-

jelölés, jel a térképen 
karttamukš|et (-ien, -ie) fn plur kár-

tolt gyapjú 
kart|tuo (-un, -tuu) verb összegyűlik, 

összegyülemlik, összejön, felhalmo-
zódik 

karu (-n, -o) fn ördög 
karuselli (-n, -e) fn körhinta 
karv|a (-аn, -uа) fn szőr 
karva||jal|ka (-an, -kua) fn medve 

[Ursus] 
karva||kakluš|ta (-šan, -tua) fn szőrme-

gallér, prémgallér 
karvak|aš (-kahan, -ašta) mn szőrös 
karva||kenk|ä (-än, -yä) fn szőrmeláb-

beli, prémlábbeli 
karva||korteh (-en, -ta) fn zsurló [Equi-

setum arvense] 
karva||lak|ki (-in, -kie) fn szőrmesap-

ka, prémsapka, kucsma 
karva||mato|ni (-sen, -sta) hernyó, lep-

kelárva 

karva|ni (-sen, -sta) mn szőrös 
karvan||läh|tö (-ön, -työ) fn vedlés,  át-

vedlés, szőrváltás, prémváltás 
karvanmoi|ni (-sen, -sta) mn szőrös 

kinézetű 
karvau|tuo (-vun, -tuu) verb szőrösö-

dik, megszőrösödik 
karvijais||marj|a (-аn, -uа) fn egres 

[Ribes grossularia] 
kasak|ka (-an, -kua) fn/mn 1. kozák; 2. 

béres, cseléd, napszámos, zsellér, me-
zőgazdasági munkás 

kasakka|kapteni (-n, -e) fn kozákka-
pitány 

kasakka||kyl|ä (-än, -yä) fn kozák fa-
lu, kozák szállás 

kasakka||kyläläi|ni (-sen, -stä) mn ko-
zák faluba való, kozák faluban lakó 

kasakka||piällik|kö (-ön, -yö) fn ata-
mán, kozákfőnök, kozákvezér 

kasakka|rua|to (-von, -tuo) fn béres-
munka, zsellérmunka, mezőgazda-
sági munka 

kasakoi|ja (-čen, -ččou) verb béres-
kedik, zsellérkedik, mezőgazdasági 
munkásként dolgozik 

kasaku|š (-kšen, -šta) fn béreskedés, 
zsellérkedés, cselédkedés 

kasarmi (-n, -e) fn laktanya, kaszárnya 
kasarmi||til|a (-аn, -uа) fn laktanyai 

szabályzat, laktanyai rendtartás, lak-
tanyai házirend 

kasarmi||rakennu|š (-kšen, -šta) fn lak-
tanyaépület, kaszárnyaépület 

kasn|a (-аn, -uа) fn kincstár 
kasnan||hoitaj|a (-аn, -uа) fn kincs-

tárnok 
kasnan||hoito||toimis|to (-son, -tuo) fn 

számvevőség, pénzügyőrség 
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kaspijan||šär|ki (-ren, -kie) fn vobla, 
Kaszpi-tengeri ponty [Rutilus rutilus 
caspicus] 

kass|a (-an, -ua) fn pénztár 
kassa||kirj|a (-an, -ua) fn pénztárkönyv 
kassan||keryäj|ä (-än, -yä) fn pénzbe-

szedő, pénzbehajtó 
kassa||škuap|pi (-in, -pie) fn páncél-

szekrény, széf 
kas|ti (-sen, -tie) fn/mn ragadozó 
kaš|a (-аn, -uа) fn kupac, halom, rakás, 

csomó, domb, boly 
kašah|tua (-an, -tau) verb elmozdul 

vhonnan 
kašattunu|t (-on, -tta) mn megkemé-

nyedett, kemény, száradt, száraz, kér-
ges; ~t leipä száraz kenyér 

kašattu|o (-u) verb kiszárad, megkér-
gesedik, megkeményedik 

kašettunu|t (-on, -tta) mn megkemé-
nyedett, kemény, száradt, száraz, kér-
ges 

kašettu|o (-u) verb kiszárad, megkér-
gesedik, megkeményedik 

kaš|ki (-en, -kie) fn irtás, irtásterület 
kaški||mua (-n, -ta) fn irtásföld 
kašotteliu|tuo (-vun, -tuu) verb nyúj-

tózik, nyújtózkodik, kinyújtózik, el-
nyújtózik 

kašš|a (-an, -ua) fn kasza 
kašša||lent|ta (-an, -tua) fn kaszahe-

veder 
kaššali||vei|čči (-čen, -stä) fn (nagy) kés 
kaššal|tua (-lan, -tau) verb bemerít, be-

lemerít, alámerít; ~tua veteh bele-
meríteni a vízbe 

kaššan|ta (-nan, -tua) fn keresztelés, 
megkeresztelés 

kašša||piä (-n, -tä) fn nagylány, leány 

kaššari (-n, -e) fn 1. kaszakés; 2. nye-
sőkés, metszőkés, nyesőolló, met-
szőolló 

kaššari||kirve|š (-hen, -stä) fn kasza-
kés 

kaššaroi|ja (-čen, -ččou) verb kasza-
bol, vagdos, vagdal, irdal 

kaššar|tua (-ran, -tau) verb kaszabol, 
vagdos, vagdal, irdal 

kaššat|tua (-an, -tau) verb áztat, be-
áztat, megáztat, nedvesít, benedve-
sít, megnedvesít 

kašše (-n, -ta) fn 1. harmat; 2. már-
tás, szaft 

kaššek|aš (-kahan, -ašta) mn harma-
tos; ~aš niity harmatos rét / mező 

kaš|šella (-telen, -telou) verb 1. öntöz, 
megöntöz, locsol, meglocsol, leönt, 
eláztat, fröcsköl, lefröcsköl; ~šella 
vuattiet vejellä vízzel lefröcskölni a 
ruhát; 2. nedvesít, megnedvesít, be-
nedvesít, átnedvesít 

kašše||ma|to (-von, -tuo) fn földigiliszta 
[Lumbricus terrestris] 

kašši (-n, -e) fn 1. láda; 2. (nagyobb) 
doboz 

kaštami|ni (-sen, -sta) fn megnedve-
sítés, benedvesítés, átnedvesítés 

kaštau|tuo (-vun, -tuu) verb bemerül, 
belemerül, alámerül; ~tuo kokonah 
veteh fejestől a víz alá merülni 

kaštelomi|ni (-sen, -sta) fn megned-
vesítés, benedvesítés, átnedvesítés 

kaštelu (-n, -o) fn öntözés, locsolás, 
megöntözés, meglocsolás 

kaštelu||kanav|a (-an, -ua) fn öntöző-
csatorna 

kaštelu||kannu (-n, -o) fn locsolókan-
na, öntözőkanna 
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kaš|ti (-šen, -tie) fn/mn élősködő, pa-
razita, ingyenélő [ember] 

kaš|tua (-šan, -tau) verb 1. öntöz, meg-
öntöz, locsol, meglocsol, leönt, el-
áztat; 2. nedvesít, megnedvesít, be-
nedvesít, átnedvesít; ~tua tukkia a 
hajat benedvesíteni; 3. megkeresz-
tel, keresztel 

kaš|tuo (-šun, -tuu) verb felitat, felszív  
kašvai|n (-men, -nta) fn kinövés, du-

dor, daganat 
kašvaj|a (-an, -ua) mn növő, megnövő, 

növekvő; ~a Kuu növekvő Hold 
kašvajai|ni (-sen, -sta) fn szemölcs, bi-

bircsók, bütyök, tyúkszem 
kašvajais||hein|ä (-än, -yä) fn görvélyfű 

[Scrophularia] 
kašvamat|oin (-toman, -ointa) mn gyér, 

gyéren növő 
kašvami|ni (-sen, -sta) fn növés, nö-

vekedés, megnövés 
kašvan|ta (-nan, -tua) fn növés, növe-

kedés, megnövés 
kašvantahi|ni (-sen, -sta) fn kinövés, 

dudor, daganat 
kašvattaj|a (-an, -ua) fn 1. termesztő, 

tenyésztő; 2. nevelő, pedagógus 
kašvattajan mn rtlan 1. termesztői, 

tenyésztői; 2. nevelői, pedagógusi 
kašvattami|ni (-sen, -sta) fn 1. ter-

mesztés, tenyésztés; 2. nevelés, fel-
nevelés 

kašvat|ti (-in, -tie) fn növendék 
kašvat|tua (-an, -tau) verb 1. termeszt, 

tenyészt; 2. nevel, felnevel  
kašvatu|š (-kšen, -šta) fn nevelés, fel-

nevelés 
kašvatuš||opilli|ni (-sen, -sta) mn ne-

veléstudományi, pedagógiai 

kašvatuš||op|pi (-in, -pie) fn nevelés-
tudomány, pedagógia 

kašvatuš||työ (-n, -tä) fn nevelőmunka 
kašvatuš||vanhem|mat (-pien, -pie) fn 

plur nevelőszülők 
kašvau|tuo (-vun, -tuu) verb benő vmi-

vel, ellep vmivel 
kašvet|tuo (-un, -tuu) verb összenő, ösz-

szeforr, összeforrad; katkenut luu 
~tu a törött csont összeforrt; ~tua 
yhteh egybeforrni 

kašvi (-n, -е) fn növény 
kašvi||ai|ta (-jan, -tua) fn élősövény 
kašvi||huoneh (-en, -ta) fn üvegház, 

melegház, pálmaház 
kašvi||huoneh||viljely (-n, -ö) fn üveg-

házi termesztési feltétel / körülmény 
kašvi||keräelm|ä (-än, -yä) fn növény-

gyűjtemény, növénytár, herbárium 
kašviks|et (-ien, -ie) fn plur zöldség 

[növény] 
kašvi||laj|i (-en, -ie) fn növényfajta, 

növényfaj 
kašvi||liipukkai|ni (-sen, -sta) fn fe-

hérlepke [Pieridae] 
kašvi||mua (-n, -ta) fn veteményes-

kert, konyhakert 
kašvi||muajilm|a (-an, -ua) fn növény-

zet, növényvilág, flóra 
kašvin||kannik|ka (-an, -kua) fn sarló 
kašvi||luokittelu (n, -o) fn növény-

rendszer, növényrendszerezés 
kašvin||parennu|š (-kšen, -šta) fn nö-

vénynemesítés 
kašvin||šuojelu||aineh (-en, -ta) fn nö-

vényvédőszer, peszticid 
kašvin||šyöj|ä (-än, -yä) fn/mn 1. nö-

vényevő; ~ä eläin növényevő állat; 
2. vegetáriánus 
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kašvin||šyön|tä (-nän, -tyä) fn 1. nö-
vényevés; 2. vegetáriánizmus 

kašvinta||aika (||-ajan, ||-aikua) fn ser-
dülőkor 

kašvi||opilli|ni (-sen, -sta) mn növény-
tani 

kašvi||op|pi (-in, -pie) fn növénytan, 
botanika 

kašvi||ornament|ti (-in, -tie) fn növény-
dísz, növénydíszítés 

kašvi||pei|te (-ven, -tie) fn növényta-
karó 

kašvi||ruo|ka (-van, -kua) fn vegetá-
riánus étel 

kašvi||salat|ti (-in, -tie) fn franciasa-
láta 

kašvis||kaup|pa (-an, -pua) fn zöldség-
bolt, zöldségüzlet, zöldséges 

kašvis||keit|to (-on, -tuo) fn zöldségle-
ves 

kašvis||leikkuri (-n, -e) fn zöldségvá-
gó, zöldségmetélő 

kašvis|to (-son, -tuo) fn növényzet, nö-
vényvilág, flóra 

kašvis||varaš|to (-šon, -tuo) fn zöld-
ségtároló 

kašvi|t (-en, -ja) fn plur növényzet 
kašvi||tieteilij|ä (-än, -yä) fn botanikus, 

növénykutató, növénybiológus 
kašvi||tie|to (-jon, -tuo) fn növénytan, 

botanika 
kašvi||tiijolli|ni (-sen, -sta) mn növény-

tani, botanikus; ~ni tarha botanikus 
kert 

kašv|o (-on, -uo) fn 1. növés, növeke-
dés, megnövés; 2. vetés [terület]; 
3. hajtás, sarj, csíra; 4. szaporulat 

kašvok|aš1 (-kahan, -ašta) fn termés, 
termény 

kašvok|aš2 (-kahan, -ašta) mn nagyra 
nőtt, nagynövésű 

kašvo|t (-jen, -ja) fn plur arc, arculat, 
ábrázat, profil, kinézet 

kašvo||ve|si (-jen, -ttä) fn arcvíz 
kašvu (-n, -o) fn 1. növés, növekedés, 

megnövés; 2. vegetáció 
kašv|ua (-an, -au) verb 1. nő, felnő, nö-

vekedik, növekszik, felnövekszik; 2. 
nevelkedik, felnevelkedik 

kašvu||aika (-||ajan, -||aikua) fn ve-
getációs időszak 

kašvu||tendenssi (-n, -e) fn növekedési 
irány, növekedési célzat 

katai|ja (-čen, -ččou) verb jósol, meg-
jósol, jövendöl, jövendőt mond 

kataj|a (-an, -ua) fn boróka, boróka-
fenyő [Juniperus] 

katajan||marj|a (-an, -ua) fn boróka-
bogyó 

katajan||marja||viina (-an, -ua) fn bo-
rókapálinka 

katajan||marja||voi (-n, -ta) fn boró-
kakrém 

kataja||pensa|š (-han, -šta) fn boró-
kabokor, borókacserje 

katajik|ko (-on, -kua) fn borókaerdő, 
borókafenyves 

katal|a (-an, -ua) fn/mn szegény, sze-
rencsétlen, nyomorult, ágrólszakadt 

katan|ta (-nan, -tua) fn betemetés 
kat|ata (-kuan, -kuau) verb 1. tör, el-

tör, széttör, összetör, tördel; 2. sza-
kít, elszakít, szétszakít, összeszakít; 
3. megszakít; ~ata telefonipakina 
megszakítani a telefonbeszélgetést 

katat|tu (-un, -tuo) mn tört, eltört, szét-
tört, összetört, letört; ~tu puun ok-
ša letört faág 
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kat|e (-tien, -että) fn 1. takaró, pléd; 
2. terítő; 3. fedő, fedél 

katehelli|ni (-sen, -sta) mn irigy, irigy-
kedő, vmit irigyelő 

katehui|ja (-čen, -ččou) verb irigyke-
dik,  irigyel, megirigyel 

katehu|š (-on, -tta) fn irigység, irigy-
kedés 

kat|ella (-telen, -telou) verb takar, fed, 
betakar, befed, letakar, lefed, elta-
kar, elfed 

katelmu|š (-kšen, -šta) fn 1. törés, eltö-
rés, széttörés, összetörés; 2. szaka-
dás, elszakadás, szétszakadás, ösz-
szeszakadás; 3. megszakadás [fo-
lyamaté] 

katennu|t (-on, -tta) mn 1. eltört, le-
tört; ~t käsi eltört kéz; 2. elszakí-
tott, leszakított; ~t lanka elszakított 
fonál / cérna / szál 

kat|eta (-kien, -kieu) verb 1. törik, eltö-
rik, széttörik, összetörik; 2. szakad, 
elszakad, szétszakad, összeszakad; 
3. megszakad [folyamat] 

katet|tu (-un, -tuo) mn 1. tört, törött, el-
tört, széttört, összetört; 2. elszakadt, 
szétszakadt; 3. megszakadt 

katis|ka (-an, -kua) fn varsa  
katkais|sa (-en, -ou) verb 1. (fogóval) 

lecsíp; 2. levág; ~sa tiet levágni az 
utat; 3. tördel, betördel [tipográfia] 

katkaisu (-n, -o) fn szakadás, elszaka-
dás, megszakadás, szétszakadás [mű-
szaki]; johon ~ vezetékszakadás 

katka||ra|pu (-vun, -puo) fn gránátgar-
néla, tízlábú rák [Palaemon serra-
tus] 

katkelm|a (-an, -ua) fn töredék, sza-
kasz 

katkennui|ni (-sen, -sta) fn törés helye 
katkeu|tuo (-vun, -tuu) verb 1. törik, 

eltörik, széttörik, összetörik; 2. sza-
kad, elszakad, szétszakad, össze-
szakad; 3. megszakad [folyamat] 

katkieľ|ľa (-en, -ou) verb szakadozik, 
foszlik, foszladozik 

katkielov|a (-an, -ua) mn megszaka-
dó, félbeszakadó 

katkiem|a (-an, -ua) fn 1. törés, eltö-
rés, széttörés, összetörés; 2. szaka-
dás, elszakadás, szétszakadás, ösz-
szeszakadás; 3. megszakadás [fo-
lyamaté] 

katkiemi|ni (-sen, -sta) fn szakadás, 
elszakadás, megszakadás, szétsza-
kadás 

katkientahi|ni (-sen, -sta) fn megsza-
kítás, félbeszakítás, szünet 

katkienta||koh|ta (-an, -tua) fn törés 
helye 

katkienta||paik|ka (-an, -kua) fn törés 
helye 

katkientahi|ni (-sen, -sta) fn 1. törés he-
lye; 2. feltörés, horzsolódás 

kat|ko1 (-on, -kuo) fn bürök [Conium 
maculatum] 

kat|ko2 (-on, -kuo) fn megszakadás, 
fennakadás, zökkenő, bökkenő 

katkonai|ni (-sen, -sta) mn szakado-
zó, akadozó, meg-megszakadó 

katkonaisešti hsz szakadozva, aka-
dozva, meg-megszakadva 

katko||viiv|a (-an, -ua) fn szaggatott 
vonal, pontozott vonal 

katkuami|ni (-sen, -sta) fn törés helye 
katkuan|ta (-nan, -tua) fn törés helye 
kat|kuo (-un, -kuu) verb széttör, össze-

tör, tönkretesz 
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ka|to (-von, -tuo) fn rossz termés 
katoli|ni (-sen, -sta) mn katolikus; ~ni 

Kirikkö Katolikus Egyház 
katomi|ni (-sen, -sta) fn eltűnés, elmúlás 
kato|š (-kšen, -šta) fn 1. védőfedél, vé-

dőtető, fedél, tető; 2. napellenző; 3. 
sátor 

katoš||puu|t (-jen, -ja) fn plur fedél-
szék, szaruzat 

katova||ikä|ni (-sen, -stä) mn elörege-
dett, kiöregedett, agg, éltes 

kato||vu|osi (-uvven, -otta) fn rossz ter-
mést hozó év, szűk esztendő 

katrilli (-n, -e) fn francia négyes; tanš-
šie ~e francia négyest táncolni 

kattami|ni (-sen, -sta) fn beföldelés 
kattau|tuo (-vun, -tuu) verb becsukó-

dik, bezáródik, bezárul 
kattil|a (-an, -ua) fn lábos, fazék 
kattilan||korv|a (-an, -ua) fn a lábos 

füle, a fazék füle 
kat|to (-on, -tuo) fn tető, fedél 
katto|hir|ši (-ren, -ttä) fn tetőgerenda, 

szarufa 
katto||komer|o (-on, -uo) fn kamra, 

éléskamra 
katto||lamp|pu (-un, -puo) fn (meny-

nyezeti) többkarú csillár 
katto||päreh (-en, -tä) fn zsindely, fa-

zsindely 
katto||tiil|i (-en, -ie) fn tetőcserép, cse-

rép, tetőpala, pala 
kat|tua (-an, -tau) verb fed, takar, be-

fed, betakar, lefed, letakar, takargat 
ka|tu (-vun, -tuo) fn utca 
katu||kiel|i (-en, -tä) fn utcai zsargon, 

utcai nyelv 
katu||käytäv|ä (-än, -yä) fn járda, gya-

logút 

katumu|š (-kšen, -šta) fn bú, bánat, 
búbánat, bánkódás, szomorúság 

ka|tuo (-von, -tou) verb 1. elvész, el-
veszik, elkallódik, eltűnik; 2. kerül 
vhová, odavetődik 

katuomi|ni (-sen, -sta) fn elveszés, el-
kallódás, eltűnés 

katu||uh|ka (-an, -kua) fn rögzítő bi-
lincs [közlekedés] 

kauh|a (-an, -ua) fn mer(ít)őkanál 
kauha||kaivuri (-n, -e) fn markológép 
kauha|ni (-sen, -sta) fn mer(ít)őkanál 
kauhehu|š (-on, -tta) fn rémület, borza-

lom, félelem, szörnyűség, rémség 
kauhien hsz borzalmasan, szörnyen; 

~ halpa borzalmasan olcsó 
kauhie (-n, -ta) mn rémisztő, borzal-

mas, félelmetes; ~ uni rémisztő álom 
kauhiešti hsz borzalmasan, szörnyen 
kauhissuttau hsz borzalmasan, ször-

nyen 
kauhissuttav|a (-an, -ua) mn borzal-

mas, szörnyű, rémisztő 
kauhissut|tua (-an, -tau) verb megfé-

lemlít, félelembe ejt, megrémít, ré-
mületbe ejt 

kauhis|tuo (-sun, -tuu) verb félelembe 
esik, megrémül 

kauhtumi|ni (-sen, -sta) fn mérgelő-
dés, dühöngés, tombolás, őrjöngés 

kauh|tuo (-un, -tuu) verb megmérge-
sedik, feldühödik, dühbe jön / gurul, 
haragra gerjed 

kauhu (-n, -о) fn rémület, borzalom, fé-
lelem, szörnyűség, rémség 

Kaukasi (-n, -e) fn Kaukázus 
kaukasilai|ni (-sen, -sta) mn kauká-

zusi 
kaukasin mn rtlan kaukázusi 
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kaunehešti hsz szépen 
kaunehuon||tun|to (-non, -tuo) fn jó íz-

lés, esztétikai érzék, szépérzék 
kaunehu|š (-on, -tta) fn 1. szépség, esz-

tétikum; 2. választékosság, ízléses-
ség 

kaunehuš||saloni (-n, -e) fn szépség-
szalon 

kaun|is (-ehen, -ista) mn 1. szép, esz-
tétikus; 2. választékos, ízléses 

kaunis||kašvo|ni (-sen, -sta) mn szép 
arcú 

kaunis||nuama|ni (-sen, -sta) mn szép 
arcú 

kaunis||pakinai|ni (-sen, -sta) mn ér-
zékeny, finom, gyöngéd, tapintatos 

kaunissu|š (-kšen, -šta) fn díszítés, 
dísz, dekoráció 

kaunissuš||työ (-n, -tä) fn dekorációs 
munka 

kaunissut|tua (-an, -tau) verb szépen 
felöltöztet, kiöltöztet 

kaunisteliu|tuo (-vun, -tuu) verb ki-
csinosítja magát, szépítkezik 

kaunistelomat|oin (-toman, -ointa) mn 
egyenes, egyszerű, keresetlen, mes-
terkéletlen; ~oin kertomuš egysze-
rű elbeszélése vminek 

kaunis|tua (-san, -tau) verb 1. szépít, 
megszépít; 2. díszít, feldíszít, deko-
rál, kidekorál 

kaunis|tuo (-sun, -tuu) verb 1. szépül, 
megszépül; 2. szépen felöltözik, ki-
öltözik 

kaunis||vartaloi|ni (-sen, -sta) mn da-
liás, deli, délceg, kackiás, szemreva-
ló, jó kiállású 

kauno||kirjallisu|š (-kšen, -šta) fn szép-
irodalom 

kauno||pakinai|ni (-sen, -sta) mn ékes-
szóló 

kauno||pakina||kyky (-n, -ö) fn ékes-
szólás 

kauno||voimistelu (-n, -o) fn művé-
szi torna 

kaup|at (-ojen, -oja) fn plur üzlet, ügy-
let, biznisz 

kaup|ata (-puan, -puau) verb kereske-
dik, árul, árusít, elad, üzletel 

kaupot|ella (-telen, -telou) verb keres-
kedik, árul, árusít, elad, üzletel 

kaup|pa (-an, -pua) fn üzlet, bolt, ke-
reskedés 

kauppiehen mn rtlan kereskedő-, ke-
reskedői 

kauppie|š (-hen, -stä) fn kereskedő, bol-
tos, árus, eladó 

kauppa||kamari (-n, -e) fn kereskedel-
mi kamara 

kauppa||kešku|š (-kšen, -šta) fn üzlet-
központ 

kauppa||kiel|to (-lon, -tuo) fn kereske-
delmi zárlat / tilalom, embargó 

kauppa||kuj|a (-an, -ua) fn bevásárló-
utca, fedett üzletutca, passzázs 

kauppa||laito|š (-kšen, -šta) fn keres-
kedelmi szervezet / cég 

kauppa||mie|š (-hen, -štä) fn kereske-
dő, árus, boltos, eladó 

kauppa||ministerij|ö (-ön, -yö) fn ke-
reskedelmi minisztérium 

kauppa||šopimu|š (-kšen, -šta) fn üz-
leti / kereskedelmi / adás-vételi meg-
állapodás 

kauppa||tal|o (-on, -uo) fn kereskedő-
ház, üzletház 

kauppa||tor|i (-en, -ta) fn vásártér, pi-
actér, bazár 
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kauppa||verk|ko (-on, -kuo) fn üzlethá-
lózat 

kauppa||väli||mie|š (-hen, -štä) fn köz-
vetítő, ügynök, alkusz, bróker 

kaupunki (-n, -e) fn város; elyä ~ssa 
városban lakni / élni 

kaupunkien||väli|ni (-sen, -stä) mn vá-
rosközi, városok közötti ~ni auto-
bušši városközi / városok közötti au-
tóbusz(járat) 

kaupunkilai|ni (-sen, -sta) fn/mn vá-
roslakó, városi, városba való 

kaupunkilaistumi|ni (-sen, -sta) fn vá-
rosiasodás, urbanizáció 

kaupunkin mn rtlan városi 
kaupunkin||hallitu|š (-kšen, -šta) fn vá-

rosi önkormányzat 
kaupunkin||neuvoš|to (-šon, -tuo) fn 

városi tanács 
kaupunkin||rakentami|ni (-sen, -sta) 

fn városépítés, városépítészet 
kaupunkin||tal|o (-on, -uo) fn város-

ház(a) 
Kauris (-en, -ta) fn Bak [csillagkép] 
kaurj|a (-an, -uа) fn/mn pej, aranysár-

ga (ló) 
kaurum|a (-an, -ua) fn öböl 
kaušah|tua (-an, -tau) verb betoppan, 

váratlanul érkezik 
kau|ši (-ven, -šie) fn 1. korszak, kor; 

2. fázis, időszak; 3. szezon 
kauši||tavar|a (-an, -ua) fn szezonáru 
kautta (gen) nu révén, útján, által 
kautti (gen) nu 1. keresztül; 2. révén, 

útján, által 
kavah|tua (-an, -tau) verb hirtelen / vá-

ratlan dolgot tesz 
kavahut|tua (-an, -tau) verb hirtelen / 

váratlan dolgot tesz 

kaval|a (-an, -ua) mn alattomos, ra-
vasz, aljas, galád 

kavalašti hsz alattomosan, ravaszul, 
aljasan, galádul 

kavaleri (-n, -e) fn gavallér, udvarló, 
lovagja vkinek 

kavalu|š (-kšen, -šta) fn aljasság, ga-
ládság 

ka|veh (-pehen, -vehta) fn természet-
fölötti lény, mitológiai alak 

kaven|tua (-nan, -tau) verb szűkít, le-
szűkít, keskenyít, lekeskenyít, véko-
nyít, levékonyít 

kaveri (-n, -e) fn 1. barát; 2. társ, paj-
tás, bajtárs; 3. jóakaró; 4. fickó, le-
gény 

kaver|tua (-ran, -tau) verb váj, vés, fa-
rag, kiváj, kivés, kifarag 

kaveru|š (-kšen, -šta) fn barátság, baj-
társiasság 

kaveruš||väli|t (-en, -jä) fn plur bará-
ti / bajtársi viszony 

kavis|tua (-san, -tau) verb kapar, va-
kar, dörzsöl, lekapar, levakar 

kavok|ki (-in, -kie) fn elvesztett tárgy 
kavon|ta (-nan, -tua) fn elkallódás, el-

tűnés, elveszés 
kavo|ta (-nen, -nou) fn elkallódik, el-

tűnik, elveszik, elvész 
kavot|ella (-telen, -telou) verb elveszt, 

elveszít, elhagy 
kavotet|tu (-un, -tuo) mn elvesztett, el-

veszített 
kavot|tua (-an, -tau) verb elveszt, el-

veszít, elhagy 
kavotu|š (-kšen, -šta) fn 1. elvesztés; 

2. veszteség 
kavu|ta (-on, -ou) verb átmászik, ke-

resztülmászik 
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keččin|ä (-än, -yä) fn bőr ◊ Kellä ~ä 
kupajau, še kylyn löytäy. Akinek 
viszket a bőre, talál fürdőt. 

keh|ata (-tuan, -tuau) verb 1. szándé-
kozik, akar; 2. izgat, ingerel  

kehi|e (-n, -у) verb felteker, felcsavar, 
felgombolyít  

kehik|kö (-ön, -kyö) fn körvonal, kerü-
let, keret, gyűrű 

kehittymi|ni (-sen, -stä) fn 1. fejlesz-
tés; 2. fejlődés 

kehittymättömy|š (-kšen, -štä) fn fej-
letlenség 

kehittymät|öin (-tömän, -öintä) mn fej-
letlen 

kehittyny|t (-ön, -ttä) mn képzett, ki-
képzett, művelt, kiművelt 

kehit|tyä (-än, -täy) verb kifejleszt  
kehit|työ (-yn, -tyy) verb kifejlődik 
kehittämi|ni (-sen, -stä) fn kifejlődés 
kehity|š (-kšen, -štä) fn kifejlődés; elä-

män ~š az élet kifejlődése  
kehityš||kier|to (-ron, -tuo) fn fejlődési 

/ fejlesztési ciklus 
kehityš||op|pi (-in, -pie) fn fejlődéstu-

domány, fejlődéstan, evolucioniz-
mus 

kehityš||prosessi (-n, e) fn fejlődési / 
fejlesztési folyamat 

kehn|o (-on, -uo) fn 1. ördög; 2. gonosz 
kehotan|ta (-nan, -tua) fn kezdeménye-

zés, indítványozás, előterjesztés, ja-
vaslat 

kehottami|ni (-sen, -sta) fn kezdemé-
nyezés, indítványozás, előterjesztés, 
javaslat 

kehot|tua (-an, -tau) verb kezdemé-
nyez, indítványoz, előterjeszt, java-
sol 

kehotu|š (-kšen, -šta) fn kezdeménye-
zés, indítványozás, előterjesztés, ja-
vaslat 

kehtuamatta hsz kedvetlenül, kellet-
lenül 

kehumi|ni (-sen, -sta) fn dicsérés, di-
csőítés, magasztalás 

kehun|ta (-nan, -tua) fn dicsérés, dicsőí-
tés, magasztalás 

kehu|o (-n, -u) verb dicsér, dicsőít, ma-
gasztal 

kehuttavašti hsz dicséretesen 
keh|ä (-än, -yä) fn 1. vminek a burka, 

külseje; 2. abroncs, foglalat; 3. vmi-
nek a kerülete 

keih|ä (-än, -yä) fn kopja, pika, lán-
dzsa, gerely, dárda 

keihä|š (-kšen, -štä) fn kopja, pika, 
lándzsa, gerely, dárda 

keija|š (-kšen, -šta) fn oázis 
keiju||korentoi|ni (-sen, -sta) fn rabló 

szitakötő [Lestidae] 
keikisselen hsz kényeskedve, finnyás-

kodva 
keikistelevy|š (-ön, -ttä) fn kényes-

kedés, finnyáskodás 
keikisteliy|työ (-vyn, -tyy) verb kényes-

kedik, finnyáskodik 
keikkuj|a (-an, -ua) mn ingó, ingado-

zó, ringó, ringatózó, lengő, hintázó, 
himbálózó, labilis 

keikku||kukla|ni (-sen, -sta) fn keljfel-
jancsi 

keik|kuo (-un, -kuu) verb leng, ring, 
ringatózik, hintázik, himbálózik 

keikut|ella (-telen, telou) verb lenget, 
hintáztat, himbál, ringat 

keikut|tua (-an, -tau) verb lenget, hin-
táztat, himbál, ringat 
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keil|a (-an, -ua) fn gorodki, fabábuk-
kal és bottal űzött orosz népi játék 

keiluen hsz imbolyogva 
keimis|kö (-ön, -kyö) fn piperkőc, ficsúr 
keimis|sellä (-telen, -telöy) verb kér-

kedik, fitogtat vmit, páváskodik, pi-
piskedik 

kein|o (-on, -uo) fn eljárás, mód, mód-
szer, metódus, eszköz; varma ~o ki-
próbált módszer; vertailu-istorijal-
lini ~o összehasonlító történeti mód-
szer 

keinok|aš (-kahan, -ašta) mn lelemé-
nyes, találékony, ötletes 

keino||ruokin|ta (-nan, -tua) fn mes-
terséges táplálás 

keino||teko|ni (-sen, -sta) mn mester-
séges, művi, mű-; ~set kukat művi-
rágok; ~ni timantti mesterséges gyé-
mánt 

keinottelij|a (-an, -ua) fn spekuláns, 
üzér 

keisari (-n, -e) fn imperátor, caesar, 
császár 

keiskah|tua (-an, -tau) verb leesik, le-
hull, lezuhan  

keit|e (-tien, -että) fn (zöldség)leves 
keitet|ty (-yn, -työ) mn főtt, főzött, meg-

főzött; ~ty kala főtt hal; ~ty muna 
főtt tojás; ~ty makkara főtt kolbász 
/ hurka 

keitin||lei|pä (-vän, -pyä) fn kovászos 
kenyér 

keitin||möyk|ky (-yn, -kyö´fn rozslepény 
keitin||pirti (-n, -e) fn konyha 
keitin||pirtin mn rtlan konyhai 
keitin||pirtin||vehkeh|et (-tien, -tie) fn 

plur konyhai eszközök, konyhai fel-
szerelések 

keittij|ö (-ön, -yö) fn konyha 
keittijön mn rtlan konyhai 
keit|to (-on, -tuo) fn leves 
keitto||kattil|a (-an, -ua) fn leveses tál, 

leveses lábos 
keitto||kirj|a (-an, -ua) fn szakács-

könyv 
keitto||kouk|ku (-un, -kuo) fn a főző-

üst / bogrács akasztó kampója 
keitto||marj|a (-an, -ua) fn (híg) lekvár 
keitto||pa|ta (-van, -tua) fn főzőüst 
keitto||tai|to (-jon, -tuo) fn szakács-

mesterség, szakácsművészet 
keit|tyä (-än, -täy) verb főz, megfőz, 

forral, felforral; ~tyä päivällistä ebé-
det főzni 

keittäj|ä (-än, -yä) fn szakács 
keittäjä||muasteri (-n, -e) fn szakács-

mester, szakácsművész 
keittämi|ni (-sen, -stä) fn főzés 
keittämät|öin (-tömän, -öintä) mn főt-

len 
ke|ko (-von, -kuo) fn boglya, kazal 
keksi (-n, -е) fn keksz 
kekši (-n, -е) fn csáklya, szigony, kam-

pó 
kekši|e (-n, -у) verb 1. létrehoz, te-

nyészt, termeszt; 2. kigondol, kia-
gyal, kieszel; 3. gondol, sejt, vél 

kekšij|ä (-än, -yä) fn ötletgazda, lele-
ményes ember, feltaláló 

kekšijän||oikevu|š (-on, -tta) fn talál-
mányi / feltalálói jog 

kekšijä||patent|ti (-in, -tie) fn találmá-
nyi szabadalom 

kekšimi|ni (-sen, -stä) fn kitalálás, ki-
gondolás, kieszelés 

kekšin|tä (-nän, -tyä) fn lelemény, öt-
let, furfang 
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kekšintä||kyky|ni (-sen, -stä) mn lele-
ményes, ötletes, fantáziadús 

kekšin|tö (-nön, -työ) fn találmány, fel-
találás 

kekšintä||kyky (-n, -ö) fn kitaláció, öt-
letelés, fantáziálás 

kekšit|ty (-yn, -työ) mn kitalált, kigon-
dolt, képzelt, vélt; ~ty juttu kitalált 
/ képzelt történet; ~ty nimi álnév; 
~ty tauti képzelt betegség 

kekšiväi|ni (-sen, -stä) mn leleményes, 
ötletes, fantáziadús 

kekšiväisy|š (-kšen, -štä) fn kitaláció, 
fantáziálás, ötletelés 

kekäleh (-en, -tä) fn zsarátnok, üszök  
kel|a (-an, -ua) fn csörlő, cséve, orsó, 

kötéldob, vitla, motolla 
kelahai|ni (-sen, -sta) fn elszáradt fe-

nyő 
kel|ata (-uan, -uau) verb csörlőz, fel-

csörlőz, csévéz, orsózik 
kele|š (-hen, -štä) fn széldeszka 
kel|i (-en, -tä) fn útviszony, útállapot; 

šykšyni paha ~i őszi rossz útviszo-
nyok / útállapotok 

kelket|tyä (-än, -täy) verb fecseg, lo-
csog, karattyol 

kelk|ka (-an, -kua) fn szán, szánkó 
kelkkailu||ra|ta (-van, -tua) fn szánút, 

szánkóút 
kelkkie (-n, -tä) fn friss, élénk, üde 
kellah|tua (-an, -tau) verb dől, borul; 

~tua kylelläh oldal(á)ra dőlni / bo-
rulni 

kellaistunu|t (-on, -tta) mn elsárgult, 
megsápadt 

kellais|tuo (-sun, -tuu) verb sárgul, el-
sárgul, megsárgul 

kellari (-n, -e) fn pince 

keller|työ (-ryn, -tyy) verb sárgállik 
kellertäv|ä (-än, -yä) mn sárgás 
kell|o (-on, -uo) fn 1. óra [szerkezet]; 

äijäkö ~o on? hány óra (van)? 2. 
harang, csengetyű; 3. csengő 

kello||jal|at (-kojen, -koja) fn plur ha-
rangláb 

kello||kanarv|o (-on, -uo) fn hanga, 
erika [Erica arborea] 

kello||kan|ta (-nan, -tua) fn harangto-
rony, harangláb 

kello||kuk|ka (-an, -kua) fn harangvi-
rág [Campanula] 

kello||kaup|pa (-an, -pua) fn órásbolt, 
órásüzlet, óraüzlet 

kello|ni (-sen, -sta) fn harangtorony, 
harangláb 

kellon||kiel|i (-en, -tä) fn 1. harang-
nyelv; 2. gong 

kellon||šoittaj|a (-an, -ua) fn harango-
zó 

kellon||šoit|to (-on, -tuo) fn harango-
zás, harangzúgás 

kello||šep|pä (-än, -pyä) fn órás, órás-
mester 

kello||torni (-n, -e) fn harangtorony 
kel|o (-on, -uo) fn elszáradt fenyő 
kelo||honk|a (-an, -ua) fn elszáradt fe-

nyő 
kel|po (-von, -puo) mn 1. alkalmas, 

használható, szavatos; 2. értékes, 
remek, nagyszerű 

kelpo|ni (-sen, -sta) mn alkalmas, 
használható, szavatos 

kelpoisu|š (-kšen, -šta) fn alkalmas-
ság, használhatóság, szavatosság 

kelpoisuš||aika (||-ajan, ||-aikua) fn 
szavatossági idő; ~aika on loppun 
a szavatossági idő lejárt 
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kelpuamat|oin (-toman, -ointa) mn al-
kalmatlan, használhatatlan 

kelta||akacij|a (-an, -ua) fn sárga akác 
[Caragana treelike] 

kelta||čirk|ku (-un, -kuo) fn sárgarigó 
[Oriolus oriolus] 

kelta||hein|ä (-än, -yä) fn boglárka [Ra-
nunculus]  

kelta||iho|ni (-sen, -sta) mn sárga bőrű 
keltajai|ni (-sen, -sta) fn sárgája, to-

jássárgája 
kelta||kašvo|ni (-sen, -sta) mn sárga 

arcú 
kelta||kypšy|š (-kšen, -štä) fn viasz-

érés [mezőgazdaság] 
kelta||liipukkai|ni (-sen, -sta) fn cit-

romlepke [Gonepteryx rhamni] 
kelta||lim|a (-an, -ua) fn kovamoszat 

[Bacillariophyceae] 
kelta||lintu|ni (-sen, -sta) fn sármány 

[Emberiza] 
keltam|o (-on, -uo) fn vérehulló fecs-

kefű [Chelidonium majus] 
kelta|ni (-sen, -sta) mn sárga 
kelta||ńok|ka (-an, -kua) mn sárga csőrű 
kelta||ńokka|ni (-sen, -sta) mn sárga 

csőrű 
kelta||näkö|ni (-sen, -stä) mn sárga arcú 
kelta||piis|ku (-un, -kuo) fn aranyvesz-

sző [Solidago] 
kelta||piä||tija|ni (-sen, -sta) fn királyka 

[Regulus]   
kelta||šien|i (-en, -tä) fn vargánya [Bo-

letus]   
kelta||tau|ti (-vin, -tie) fn sárgaság 
kelta||tautihi|ni (-sen, -sta) mn sárga-

ságban szenvedő 
keltavai|ni (-sen, -sta) fn sárgája, to-

jássárgája 

kelta||varpu|ni (-sen, -sta) fn sármány 
[Emberiza] 

kelta||väistäräk|ki (-in, -kie) fn baráz-
dabillegető [Motacilla] 

kel|vata (-puan, -puau) verb illik, meg-
felel; nämä ei ~vata miula ez nem 
felel meg nekem 

kelvot|oin (-toman, -ointa) mn 1. al-
kalmatlan, használhatatlan; 2. hit-
vány, silány; ~oin tavara silány áru; 
3. tisztességtelen 

kelvottomašti hsz hitványul, tisztes-
ségtelenül 

kelvottomu|š (-kšen, -šta) fn 1. cse-
lekvőképtelenség [jog]; 2. tisztes-
ségtelenség 

ke|n (-nen, -tä) nm 1. ki, kicsoda; 2. 
aki 

kenenkänä nm senkié 
kenerali (-n, -e) fn tábornok, generá-

lis 
keneralissimu|š (-kšen, -šta) fn főve-

zér, generalisszimusz 
kenkit|tyä (-än, -täy) verb 1. patkol, 

megpatkol; ~tyä heponi lovat pat-
kolni; 2. cipőt húz / felvesz, lábbe-
lit húz / felvesz 

kenkity|š (-kšen, -štä) fn patkolás, meg-
patkolás 

kenk|ä (-än, -yä) fn cipő, félcipő, ma-
gasszárú cipő, csizma, lábbeli 

kenkä||harj|a (-an, -ua) fn cipőkefe 
kenkä||korjuam|o (-on, -uo) fn cipész-

műhely, csizmadiaműhely 
kenkä||läp|pä (-än, -pyä) fn cipőheve-

der, cipőpánt 
kenkän||nauh|a (-an, -ua) fn cipőfűző 
kenkän||piä (-n, -tä) fn cipőfelsőrész, 

cipőfej 
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kenkän||pohj|a (-an, -ua) fn cipőtalp 
kenkän||šiär|i (-en, -tä) fn csizmaszár 
kenkän||šuoj|at (-ojen, -oja) fn plur ci-

pőhuzat, cipővédő 
kenkän||var|ši (-ren, -tta) fn csizmaszár 
ke|n||känä (-nen||känä, -tä||känä) nm 

senki 
kenkä|t (-jen, -jä) fn plur cipő, cúgos 

cipő, magasszárú cipő, fűzős cipő, 
csizma, lábbeli 

kenkä||verš|ta (-šan, -tua) fn cipész-
műhely, csizmadiaműhely 

kenkä||voije (-n, -ta) fn cipőkrém 
ke|n||nih (-nen||nih, -tä||nih) nm va-

laki, bárki, akárki  
kenpä nm kicsoda, ki a csoda 
kenpäš nm kicsoda, ki a csoda 
kent|tä (-än, -tyä) fn térség, mező 
kenttä||armeij|a (-an, -ua) fn hadra-

kelt sereg 
kenttä||harmua (-n, -ta) fn terepszí-

nű, védőszínű, álcaszínű 
kenttä||kiikari (-n, -e) fn tábori táv-

cső 
kenttä||šairal|a (-an, -ua) fn tábori kór-

ház 
kenttä||tykis|tö (-sön, -työ) fn tábori tü-

zérség 
kepie (-n, -tä) mn könnyű; ~ laukku 

könnyű táska; ~ tykistö könnyűtü-
zérség 

kepie||betoni (-n, -e) fn lyukacsos be-
ton 

kepie||jalka|ni (-sen, -sta) mn könnyű 
lábú, gyors lábú, fürge lábú 

kepie||mieli|ni (-sen, -stä) mn köny-
nyelmű, meggondolatlan 

kepie||mielisešti hsz könnyelműen, 
meggondolatlanul; ruatua ~ köny-

nyelműen / meggondolatlanul cse-
lekedni 

kepie||mielisy|š (-kšen, -štä) fn köny-
nyelműség, meggondolatlanság 

kepiešti hsz könnyen, könnyedén 
kepin||isku|t (-jen, -ja) fn plur boto-

zás, botütés, vesszőzés, vesszőcsa-
pás 

kepin||kuri (-n, -e) fn botfenyítés, pál-
cafenyítés, vesszőfenyítés, testi fe-
nyítés 

kep|pi (-in, -pie) fn pálca, bot, séta-
pálca, sétabot, vessző 

kepšak|ka (-an, -kua) mn könnyed, für-
ge, gyors 

kera (gen) nu együtt, -val, -vel; šuppi 
leivän ~ leves kenyérrel  

kerh|o (-on, -uo) fn kör, szakkör 
keriččömi|ni (-sen, -stä) fn birkanyí-

rás 
keričеn|tä (-nän, -tyä) fn birkanyírás 
keri|e (-n, -у) verb felgöngyölít, fel-

gombolyít 
kerit|tyä (-än, -täy) verb elold, kiold, 

felold, kibont 
kerittämi|ni (-sen, -stä) fn kioldás, ki-

bontás 
ker|itä1 (-kien, -kiey) verb sikerül  
ker|itä2 (-čen, -ččöy) verb birkát nyír 
keriy|työ (-vyn, -tyy) verb kioldódik, 

kibomlik 
kerjäläi|ni (-sen, -stä) fn koldus 
kerj|ätä (-yän, -yäy) verb koldul, ki-

könyörög, kikunyerál 
kerkie (-n, -tä) mn serény, fürge, se-

bes, gyors 
kerkiej|ä (-än, -yä) mn jó előmenetelű 
kerm|a (-an, -ua) fn 1. tejföl; 2. tej-

szín 
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ker|o (-on, -uo) fn garat, gége, torok 
kerois||liäkäri (-n, -e) fn gégész 
kerois||peili (-n, -e) fn gégetükör 
kerois||tulehu|š (-on, -tta) fn torok-

gyulladás, mandulagyulladás, torok-
lob, angina 

kero||luu (-n, -ta) fn ádámcsutka 
kero|ni (-sen, -sta) fn garat, gége, to-

rok 
kerp|pu (-un, -puo) fn ágseprű, vessző-

seprű, vesszőnyaláb 
kerrakši hsz egyszerre 
kerralli|ni (-sen, -sta) mn egyszeri  
kerran hsz egyszer, egy ízben, egy al-

kalommal 
kerran|ta (-nan, -tua) fn ismétlés, meg-

ismétlés, elismétlés 
kerrašša hsz egyszerre, hirtelen, egy-

szer csak 
kerraššah hsz teljességgel, egészen, tel-

jesen 
kerraš|tua (-šan, -tau) verb sodor, ösz-

szesodor 
ker|rata (-tuan, -tuau) verb sodor, ösz-

szesodor 
kerrat|tu (-un, -tuo) mn sodort, össze-

sodort 
kerron|ta (-nan, -tua) fn vminek az 

elismétlése, elbeszélés, elmondás, el-
mesélés, elregélés 

kerro|š (-kšen, -šta) fn 1. emelet, szint; 
2. réteg; 3. tömb 

kerroš|tua (-šan, -tau) verb ismétel, 
megismétel, elismétel 

ker|ta1 (-ran, -tua) fn 1. alkalom; jo-
ka ~ta minden alkalommal; 2. eme-
let, szint 

kerta2 hsz egyszer, egy ízben, egy al-
kalommal 

kerta||ašt|iet (-eijen, -eitä) fn plur egy-
szer használatos edény, eldobható 
edény 

kerta||lip|pu (-un, -puo) fn egy alka-
lomra szóló jegy 

kerta||paino|š (-kšen, -šta) fn egysze-
ri kiadás 

kertomu|š (-kšen, -šta) fn elbeszélés, 
novella, mese, rege 

ker|tuo (-ron, -tou) verb elbeszél, el-
mond, elmesél, elregél 

keryäj|ä (-än, -yä) fn 1. gyűjtő, mű-
gyűjtő; poštimerkkien ~ä bélyeg-
gyűjtő; 2. beszedő, behajtó 

keryämi|ni (-sen, -stä) fn 1. gyűjtés, 
szedés, szüretelés; 2. beszedés, be-
hajtás 

keryän|tä (-nän, -tyä) fn 1. gyűjtés, sze-
dés, szüretelés; 2. beszedés, behaj-
tás; veron ~tä adóbeszedés, adóbe-
hajtás 

keryäntähi|ni (-sen, -stä) fn gyűjte-
mény, kollekció 

ker|ä (-än, -yä) fn 1. gombolyag, gön-
gyöleg; 2. fej [káposzta, saláta]  

kerähm|ö (-ön, -yö) fn gyűlés, össze-
jövetel, gyülekezet 

kerä||kurvič|ča (-an, -čua) fn havasi 
lile [Charadrius morinellus] 

ker|ätä (-yän, -yäy) verb 1. gyűjt, ösz-
szegyűjt, szed; ~ätä šientä gombát 
szedni / gyűjteni; ~ätä viimeset voi-
mat összegyűjteni az utolsó erejét; 
2. összehív, egybehív; 3. beszed, be-
hajt; ~ätä veroja adót beszedni / 
behajtani; 4. összepakol, összecso-
magol 

keräytymi|ni (-sen, -stä) fn gyüleke-
zés, gyülekező, összegyűlés 
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keräytymis||paik|ka (-an, -kua) fn gyü-
lekezőhely, gyülekezőpont, találko-
zóhely; peitollini ~ka titkos talál-
kozóhely / gyülekezőhely 

keräy|työ (-vyn, -tyy) verb 1. összegyű-
lik, gyülekezik, összejön; ~työ juok-
koloih csoportokba gyűlni, csopor-
tosulni; ~työ yhteh egybegyűlni, ösz-
szeseregleni; 2. felhalmozódik; ~ty 
äijän ruatuo sok tennivaló halmo-
zódott fel 

keräyvyn|tä (-nän, -tyä) fn gyüleke-
zés, gyülekező, összegyűlés 

keräyvyntä||paik|ka (-an, -kua) fn gyü-
lekezőhely, gyülekezőpont, találko-
zóhely 

kesry|š (-kšen, -štä) fn fonás 
kesryäj|ä (-än, -yä) fn fonónő 
kesryämi|ni (-sen, -stä) fn fonás 
kesryän|tä (-nän, -tyä) fn fonás 
kesrä||koneh (-en, -ta) fn fonógép 
kesrä||luu (-n, -ta) fn bokacsont 
kesr|ätä (-yän, -yäy) verb fon 
kesseli (-n, -e) fn általvető, iszák, tar-

soly, tarisznya, táska 
kesseli||kirj|a (-an, -ua) fn tarsolydísz, 

tarsolyminta 
kesseli||šo|ta (-van, -tua) fn kelet-kar-

jalai polgárháború 
kešan|to (-non, -tuo) fn parlag, ugar, fel-

hagyott föld 
kešantunu|t (-on, -tta) mn parlagon ma-

radt / hagyott, ugaroltatott 
kešellä hsz között, középen  
kešen (part) prep közepén, közepette; 

~ yötä éjszaka közepén 
kešen||aika|ni (-sen, -sta) mn idő előtti, 

korai; ~ni šurma korai halál 
kešen||aikua hsz idő előtt, korán 

kešen||kerta|ni (-sen, -sta) mn közepes, 
középszerű 

kešeššä hsz között, középen 
kešičči (part) prep közepén; ~ peltuo 

a mező közepén 
keškeh hsz közé, középre  
keškenäh hsz egymással, egymás kö-

zött, kölcsönösen 
keškenäi|ni (-sen, -stä) mn kölcsönös, 

viszonos, kétoldalú 
keškеnäis||väl|i (-en, -ie) fn kétoldalú 

kapcsolat, kölcsönös viszony 
keškenäisy|š (-kšen, -štä) fn kölcsönös-

ség, viszonosság, kétoldalúság 
keškeyt|ellä (-telen, -telöy) verb meg-

szakít, félbeszakít 
keškeytymättä hsz szüntelenül, foly-

tonosan, megszakítás nélkül 
keškeytymät|öin (-tömän, -öintä) mn 

szüntelen, folytonos, megszakítás nél-
küli 

keškeyt|tyä (-än, -täy) verb megsza-
kít, félbeszakít 

keškeyty|š (-kšen, -štä) fn megszakí-
tás, félbeszakítás 

keškey|työ (-vyn, -tyy) verb megsza-
kad, félbeszakad 

keš|ki1 (-en, -kie) fn közepe vminek, 
középpont 

keški2 hsz középen 
Keški-Aasij|a (-an, -ua) fn Közép-

Ázsia 
keški-aasijalai|ni (-sen, -sta) mn kö-

zép-ázsiai 
keški-aasij|an mn rtlan közép-ázsiai 
keški||aika (||-ajan, ||-aikua) fn kö-

zépkor 
keški||aika|ni (-sen, -sta) mn középko-

ri; ~ni kaupunki középkori vár 
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keški||ajan mn rtlan középkori; ~ kir-
jallisuš középkori irodalom 

keški||hin|ta (-nan, -tua) fn megfelelő 
ár(fekvés) 

keški||ikä|ni (-sen, -stä) mn középko-
rú; ~ni ihmini középkorú ember 

keški||kašvo|ni (-sen, -sta) mn közép-
termetű, közepes növésű 

keški||koh|ta (-an, -tua) fn középpont, 
közép 

keški||korv|a (-an, -ua) fn középfül 
keški||koulu (-n, -o) fn középiskola 
keški||lämpötil|a (-an, -ua) fn közép-

hőmérséklet 
keški||miärä|ni (-sen, -stä) mn átlagos, 

közepes 
keškimmäi|ni (-sen, -stä) mn középső 
keški|ni (-sen, -stä) mn középső 
keškin||kerta|ni (-sen, -sta) mn köze-

pes, középszerű 
keškin||kertasešti hsz közepesen, kö-

zépszerűen 
keškinäis||makšu|t (-jen, -ja) fn plur 

kölcsönös elszámolás 
keški||oš|a (-an, -ua) fn középső rész, 

középső darab 
keški||paik|ka (-an, -kua) fn közép-

pont, közép 
keški||pako||voim|a (-an, -ua) fn cent-

rifugális erő 
keški||pisteh (-en, -tä) fn középpont 

[mértan] 
keški||päiv|ä (-än, -yä) fn dél [nap-

szak] 
keškisen||koh|ta (-an, -tua) fn derék 

[testrész] 
keški||šarj|a (-an, -ua) fn félnehéz súly 

[sport] 
keški||šorm|i (-en, -ie) fn középső ujj 

keški||talvella hsz a tél derekán 
keški||talv|i (-en, -ie) fn a tél dereka 
keškitet|ty (-yn, -työ) mn összponto-

sított, koncentrált, központosított, 
centralizált 

keški||tie (-n, -tä) fn középút; kultani 
~ arany középút 

keški||tulo|t (-jen, -ja) fn plur átlag-
jövedelem 

keškity|š (-kšen, -štä) fn összpontosítás, 
koncentrálás, központosítás, cent-
ralizálás 

keškit|tyä (-än, -täy) verb összponto-
sít, koncentrál, központosít, centra-
lizál 

keškit|työ (-vyn, -tyy) verb összpon-
tosul, koncentrálódik, központosul, 
centralizálódik 

keški||veto||voim|a (-an, -ua) fn cent-
ripetális erő 

keški||vir|ta (-ran, -tua) fn a folyó (ha-
józható) középsodra, a folyómeder 
közepe 

keški||yö (-n, -tä) fn éjfél 
kešku|š (-kšen, -šta) fn 1. köz; 2. köz-

pont [intézmény]; 3. komplex(us) 
[építmény]  

keškuš||hermoš|to (-šon, -tuo) fn köz-
ponti idegrendszer 

keškuš||joh|to (-on, -tuo) fn központi 
vezetés 

keškuš||lämmity|š (-kšen, -štä) fn köz-
ponti fűtés 

keškuš|ta (-šan, -tua) fn központ, cent-
rum 

keškuš||val|ta (-lan, -tua) fn központi 
hatalom 

keššän|tä (-nän, -tyä) fn tűrés, eltűrés, 
elviselés 
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kešto||aika (||-ajan, ||-aikua) fn szol-
gálati idő 

kešto||kyky (-n, -ö) fn ellenállóképes-
ség, kitartás, szívósság, állhatatos-
ság 

keš|tyä (-šän, -täy) verb 1. futja vala-
mennyire; 2. kitart vmeddig, eltart 
vmeddig; 3. elbír; 4. elvisel, kibír, 
eltűr  

keštäj|ä (-än, -yä) mn 1. kitartó, szí-
vós, állhatatos, ellenálló; 2. tartós, 
huzamos 

keštämi|ni (-sen, -stä) fn tűrés, eltűrés, 
elviselés 

keštämät|öin (-tömän, -öintä) mn el-
viselhetetlen, kibírhatatlan, tűrhetet-
len; ~öin kipu elviselhetetlen / kibír-
hatatlan fájdalom 

keštävy|š (-ön, -ttä) fn ellenállóké-
pesség, kitartás, szívósság, állhata-
tosság 

kešu (-n, -o) mn szelidített, megsze-
lidített, idomított, háziasított 

kešu|o (-n, -u) verb 1. széthull, szét-
bomlik, lebomlik; 2. hámlik, lehám-
lik 

kešut|tua (-an, -tau) verb szelidít, meg-
szelidít, idomít, háziasít 

kešy (-n, -ö) mn szelidített, megsze-
lidített, idomított, háziasított 

kešyt|tyä (-än, -täy) verb szelidít, meg-
szelidít, idomít, háziasít 

kešyttäj|ä (-än, -yä) fn szelidítő, állat-
szelidítő, idomár 

kešyty|š (-kšen, -štä) fn szelidítés, meg-
szelidítés, idomítás, háziasítás 

keš|ä (-än, -yä) fn nyár 
kešä||aika (||-ajan, ||-aikua) fn nyári 

szezon, nyári időszak 

kešä||aika||taulu (-n, -o) fn nyári me-
netrend, nyári beosztás 

kešä||hall|a (-an, -ua) fn nyári fagy 
kešä||kau|ši (-ven, -šie) fn nyári sze-

zon, nyári időszak 
kešäkši hsz nyáron 
kešä||kui|ni (-sen, -sta) mn júniusi 
kešä||kuu (-n, -ta) fn június 
kešä||kuun mn rtlan júniusi 
kešä||leiri (-n, -e) fn nyári tábor 
kešä||linn|a (-an, -ua) fn nyári palota; 

čuarin ~a cári nyári palota 
kešä||lin|tu (-nun, -tuo) fn vándor-

madár, költöző madár 
kešällä hsz nyáron 
kešä||lom|a (-an, -ua) fn kánikula 
kešä||mek|ko (-on, -kuo) fn rövidujjú 

női nyáriruha 
kešä||mök|ki (-in, -kie) fn nyári lak, 

üdülőház, dácsa 
kešä|ni (-sen, -stä) mn nyári 
kešänä hsz nyáron 
kešä||paimennuš||mua (-n, -ta) fn nyá-

ri legelő 
kešä||päivän||laš|ku (-un, -kuo) fn nyá-

ri naplemente / napnyugta 
kešä||päivän||noušu (-n, -o) fn nyári 

napkelte 
kešä||päivän||šeisatu|š (-kšen, -šta) fn 

nyári napforduló 
kešä||urheilu (-n, -o) fn nyárisport 
kešä||vuatt|iet (-eijen, -eitä) fn plur 

nyáriruha, nyári öltözet, nyári vise-
let 

kešäy|työ (-vyn, -tyy) verb büdösödik, 
megbüdösödik, bűzlik (a hal) 

ketineh|et (-tien, -tie) fn plur rongyok, 
rongyos ruha 

ke|to (-von, -tuo) fn mező, rét 
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ketter|ä (-än, -yä) mn fürge, ügyes; ~ä 
elukka fürge vad; ~ä tyttö ügyes 
kislány 

ketteräšti hsz fürgén, ügyesen 
ket|tu (-un, -tuo) fn kéreg, háncs, héj, 

bőr, hártya 
keť|ťu (-un, -tuo) fn szalag, heveder, 

lánc(olat); tela~ťu hernyótalp, lánc-
talp 

keťťu||merkkau|š (-on, -tta) fn láncöl-
tés, lánchímzés 

keťťu||reaktij|o (-on, -uo) fn láncre-
akció 

keťťun||renka|š (-han, -šta) fn lánc-
szem 

keťťu||šil|ta (-lan, -tua) fn lánchíd 
keťťu||välity|š (-kšen, -štä) fn lánc-

meghajtás 
ketä nm rtlan kit, kicsodát 
keuh|ko (-on, -kuo) fn tüdő; terveh ~ 

egészséges tüdő 
keuhko||kuum|e (-ien, -etta) fn tüdő-

gyulladás 
keuhko||laškim|o (-on, -uo) fn tüdő-

véna 
keuhko|t (-jen, -ja) fn plur tüdő(k) 
keuhko||tauti||liäkäri (-n, -e) fn tüdő-

gyógyász, pulmonológus 
keuhko||tauti||šairal|a (-an, -ua) fn tü-

dőbeteg, tüdőbajos 
keuhko||tau|ti (-vin, -tie) fn tüdőbe-

tegség, tüdőbaj, tüdővész, tüdőkór, 
tuberkulózis, gümőkór 

keul|a (-an, -ua) fn hajóorr, csónak-
orr 

kevenny|š (-kšen, -štä) fn megköny-
nyebbülés 

keven|tyä (-nän, -täy) verb megköny-
nyít, megkönnyebbít 

keven|työ (nyn, -tyy) verb 1. megköny-
nyebbül; 2. könnyebbé válik 

keventämi|ni (-sen, -stä) fn tehermen-
tesítés 

ke|vetä (-penen, -penöy) verb 1. meg-
könnyebbül; 2. könnyebbé válik 

kevo|ta (-nen, -nou) verb asztagol, ka-
zalba / boglyába rak 

kevykkäi|ni (-sen, -stä) mn könnyed, 
könnyű 

kevyällä hsz tavasszal 
kevyälli|ni (-sen, -stä) mn tavaszi  
kevyä|ni (-sen, -stä) mn tavaszi  
kev|ät (-yän, -ättä) fn tavasz 
kevät||he|poni (-posen, -voista) fn a tél 

alatt legyengült ló 
kevät||jiä (-n, -tä) fn tavaszi jég 
kevät||kal|a (-an, -ua) fn büdösödő / 

bűzlő hal 
kevät||kui|ni (-sen, -sta) mn márciusi 
kevät||kuu (-n, -ta) fn március 
kevät||kuun mn rtlan márciusi 
kevät||kylv|ö (-ön, -yö) fn tavaszi ve-

tés 
kevät||kyn|tö (-nön, -työ) fn tavaszi 

szántás 
kevät||piip|po (-on, -puo) fn perjeszittyó 

[Luzula] 
kevät||pyyn|ti (-nin, -tie) fn tavaszi 

halászat / lehalászás 
kevät||päiv|ä (-än, -yä) fn tavaszi nap 

◊ kaunis, kuin ~ä szép, mint a tava-
szi nap 

kevät||päivän||tašavu|š (-on, -tta) fn 
tavaszi napéjegyenlőség 

kevät||rospuut|ta (-an, -tua) fn (járha-
tatlan) tavaszi sáros útviszony 

kevät||ru|is (-kehen, -ista) fn tavaszi 
rozs 
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kevät||šiä (-n, -tä) fn tavaszi idő(járás) 
kevät|ti (-in, -tie) fn szeplő 
kevätti||iho|ni (-sen, -sta) mn szeplős 
kevät||tulv|a (-an, -ua) fn tavaszi ár / 

árvíz / áradás 
kevät||vaivu|š (-on, -tta) fn tavaszi fá-

radtság 
kevät||ve|si (-jen, -ttä) fn tavaszi ár / 

árvíz / áradás 
kevät||vihm|a (-an, -ua) fn tavaszi eső 

◊ Kevätvihma kašvattau, šykšyvih-
ma hapattau. A tavaszi eső növeszt, 
az őszi eső rohaszt. 

kevät||viľľ|a (-an, -ua) fn tavaszi ga-
bona 

keväty|š (-kšen, -štä) fn tavaszi halá-
szat / lehalászás 

kevätyš||ryš|ä (-än, -yä) fn abroncsos 
halászháló 

keyk|kä (-än, -kyä) fn halom, kupac, 
dombocska 

-ki ksz ut is, szintén, úgyszint, ugyan-
csak  

kičak|ka (-an, -kua) mn ingerlékeny 
kič|ata (-uan, -uau) verb vonyít, szű-

köl, nyüszít 
kičer|rellä (-telen, -telöy) verb teke-

redik, kígyózik 
kičer|tyä (-rän, -täy) verb tekeredik, 

kígyózik 
kičer|ä (-än, -yä) mn göndör, bodros 
kičkahan|ta (-nan, -tua) fn szóváltás, 

összeszólalkozás, perpatvar, civako-
dás, vita, veszekedés 

kičmer|ä (-än, -yä) mn csípős, maró, 
metsző; ~ä haju csípős íz 

kiču (-n, -o) fn szárított répa 
kiehah|tua (-an, -tau) verb felforr, fel-

fő 

kiehaššut|tua (-an, -tau) verb forral, fel-
forral, felfőz; ~tua vesi vizet (fel-) 
forralni 

kiehaš|tuo (-šun, -tuu) verb felforr, fel-
fő 

kiehin|tä (-nän, -tyä) fn gőzölés, páro-
lás 

kiehi|tä (-čen, -ččöу) verb 1. gőzöl, pá-
rol; 2. gőzölög, párolog; 3. szálldos, 
szállingózik 

kieh|tuo (-un, -tuu) verb körülfog, kö-
rülvesz, körülölel, körülkerít [köd, 
sötét stb.] 

kiehuj|a (-an, -ua) mn fortyogó, moraj-
ló, zúgó 

kiehumis||raj|a (-an, -ua) fn forrás-
pont 

kiehu|o (-u) verb felforr, felfő 
kiehutet|tu (-un, -tuo) mn főtt, forralt, 

felforralt 
kiehut|tua (-an, -tau) verb felforral, fel-

főz 
kiekah|tuo (-un, -tuu) verb kukorékol 
kiek|ko (-on, -kuo) fn 1. korong, tárcsa; 

2. hokikorong; 3. diszk; 4. diszkosz; 
~on heitto diszkoszvetés; 5. kerék; 
6. kör, gyűrű, karima 

kiekko||kurpič|ča (-an, -čua) fn pa-
tisszon, csillagtök [Cucurbita pepo] 

kiekko||vah|ti (-in, -tie) fn jégkorong-
kapus, hokikapus 

kiekku||kukka|ni (-sen, -sta) fn keljfel-
jancsi 

kiekuj|a (-an, -ua) mn kukorékoló; ~a 
kukko kukorékoló kakas 

kieku|o (-n, -u) verb kukorékol 
kiekut|ella (-telen, -telou) verb ringat, 

hintáztat 
kielakeh (-en, -ta) fn falat 
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kielen mn rtlan nyelvi, nyelv- 
kielen||järješšy|š (-kšen, -štä) fn nyelv-

rendszer, nyelvi rendszer 
kielen||kantaj|a (-an, -ua) fn/mn besú-

gó, árulkodó 
kielen||kiäntäj|ä (-än, -yä) fn fordító, 

tolmács 
kielen||latv|a (-an, -ua) fn a nyelv he-

gye 
kielen||šoittaj|a (-an, -ua) fn/mn fecse-

gő, csevegő, csacsogó, locsogó 
kielen||tutkij|a (-an, -ua) fn nyelvész 
kielen||tutkimu|š (-kšen, -šta) fn nyel-

vészet, nyelvtudomány; deskriptii-
vini ~š leíró nyelvészet / nyelvtudo-
mány 

kielet|öin (-tömän, -öintä) mn 1. járat-
lan a nyelvben / beszédben; 2. né-
ma, süketnéma 

kiel|i (-en, -tä) fn 1. nyelv [testrész]; 2. 
nyelv [beszélt]; 3. húr, hangszerhúr 

kielie (-n, -у) verb kifecseg, elárul, el-
híresztel, szétkürtöl 

kielien||kantaj|a (-an, -ua) fn pletyká-
zó, pletykafészek 

kieli||istorij|a (-an, -ua) fn nyelvtörté-
net 

kielij|ä (-än, -yä) fn/mn fecsegő, cse-
vegő, csacsogó, locsogó, pletykázó 

kieli||kell|o (-on, -uo) fn/mn fecsegő, cse-
vegő, csacsogó, locsogó, pletykázó 

kieli||kilpailu (-n, -o) fn nyelvi ver-
seny, nyelvi vetélkedő 

kieli||korv|a (-an, -ua) fn nyelvérzék 
kieli||kun|ta (-nan, -tua) fn nyelvcsa-

lád; šuomelais-ugrilaini ~ta finn-
ugor nyelvcsalád 

kieli||kuv|a (-an, -ua) fn (költői) kép, 
(írói) ábrázolás 

kiellet|ty (-yn, -työ) mn 1. tilos, tiltott; 
~ty aloveh tilos / tiltott övezet; 2. 
illegális, titkos 

kieli||lihakš|et (-ien, -ie) fn plur nyelv-
izmok 

kieli||mie|š (-hen, -štä) fn nyelvész 
lieli||opa|š (-han, -šta) fn nyelvtanu-

lás 
kieli||opilli|ni (-sen, -sta) mn nyelvtani 
kieli||opin mn rtlan nyelvtani 
kieli||op|pi (-in, -pie) fn nyelvtan 
kieli||pereh (-en, -tä) fn nyelvcsalád 
kieli||raj|at (-ojen, -oja) fn plur nyel-

vi határok 
kieli||studij|o (-on, -uo) fn nyelvi la-

bor 
kieli||šoiti|n (-men, -nta) fn húros hang-

szer 
kieli||taijo|t (-jen, -ja) fn plur nyelvi 

készség 
kieli||tai|to (-jon, -tuo) fn nyelvtudás, 

nyelvismeret 
kieli||taj|u (-n, -o) fn nyelvérzék 
kielit|ellä (-telen, -telöy) verb kifecseg, 

elárul, elhíresztel, szétkürtöl 
kieli||tie|to (-jon, -tuo) fn nyelvészet, 

nyelvtudomány 
kieli||tieto||termi (-n, -e) fn nyelvészeti 

szakkifejezés 
kieli||tiijolli|ni (-sen, -sta) mn nyelvé-

szeti, nyelvtudományi 
kielittelij|ä (-än, -yä) fn/mn fecsegő, 

csevegő, csacsogó, locsogó, pletyká-
zó 

kieli||voimistelu||loru (-n, -o) fn nyelv-
törő mondóka 

kiel|o (-on, -uo) fn gyöngyvirág [Con-
vallaria] 

kielteisešti hsz tagadóan, tagadólag 
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kiel|to (-lon, -tuo) fn 1. tilalom, tiltás, 
megtiltás, eltiltás, betiltás; 2. taga-
dás, megtagadás; 3. vétó; 4. tabu 

kielto||partikkeli (-n, -e) fn tagadó-
szó, tiltószó 

kielto||šan|a (-an, -ua) fn 1. tiltás; 2. 
tiltószó; 3. tagadás; 4. tagadószó 

kielto||verbi (-n, -e) fn tagadóige, til-
tóige 

kiel|tyä (-län, -täy) verb tilt, megtilt, be-
tilt, eltilt; ~tyä tupakointa (meg)til-
tani a dohányzást 

kieltämi|ni (-sen, -stä) fn 1. tilalom, til-
tás, megtiltás, eltiltás, betiltás; 2. ta-
gadás 

kieltämät|öin (-tömän, -öintä) mn meg-
engedett, megengedhető, nem tiltott 

kieltäytymi|ni (-sen, -stä) fn 1. ellen-
vetés, ellenkezés, ellenmondás, el-
lenzés; 2. elutasítás, elhárítás 

kieltäytymättä hsz ellenvetés nélkül, 
ellenkezés nélkül, ellenmondás nél-
kül 

kieltäytymät|öin (-tömän, -öintä) mn 
ellenvetés nélküli, ellenkezés nélküli, 
ellenmondás nélküli 

kieltäy|työ (-vyn, -tyy) verb visszauta-
sít, megtagad, tiltakozik vmi ellen 

kiely|t (-ön, -ttä) fn levélke, levelecs-
ke [növényi] 

kielöv|ä (-än, -yä) mn beszédes, szó-
szátyár 

kiemur|rella (-telen, -telou) verb te-
keredik, kígyózik, kanyarog 

kiemurrellen hsz kúszva 
kiemurtelij|a (-an, -ua) mn tekeredő, 

tekerőző, kígyózó, kanyargó  
kiemurtelu (-n, -o) fn tekeredés, teke-

rőzés, kígyózás, kanyargás  

kier|o (-on, -uo) fn (meg)műveletlen 
föld, parlagon hagyott föld, parlag, 
ugar 

kierreh (-en, -tä) fn (csavar)menet 
kierreh||kašvi (-n, -e) fn borostyán, rep-

kény [Hedera helix] 
kierreh||rappus|et (-ien, -ie) fn plur 

csigalépcső 
kier|rellä (-telen, -telöy) verb 1. ker-

tel, köntörfalaz, hímez-hámoz, ötöl-
hatol, mellébeszél, csűr-csavar; elä 
~tele, šano! ne köntörfalazz, mond-
jad! 2. ravaszkodik, furfangosko-
dik; 3. bolyong, keringél, elkalando-
zik; ~rellä mečäššä bolyongani az 
erdőben 

kierre|šiipis|et (-ien, -ie) fn plur le-
gyezőszárnyúak [Strepsiptera] 

kierro|š (-kšen, -šta) fn 1. kanyar, for-
duló; 2. forgás, fordulás, fordulat, 
körözés; 3. kör; 4. körjárat, körséta, 
körút; 5. ciklus; 6. (csavar)menet; 
7. hurok 

kierroš||kul|ku (-un, -kuo) fn ciklikus 
haladás, ciklikusság 

kierroš||luku||mittari (-n, -e) fn for-
dulatszámmérő, sebességmérő, ta-
chométer 

kierryt|tyä (-än, -täy) verb 1. forog, for-
golódik; 2. köröz, körbejár, körül-
jár 

kierrät|tyä (-än, -täy) verb körbevesz, 
körülvesz, körbezár, körülzár, kör-
befog, körülfog  

kierräty|š (-kšen, -štä) fn körbevevés, 
körülvevés, körbezárás, körülzárás, 
körbefogás, körülfogás 

kiertelömättä hsz egyenesen, kerü-
lő nélkül 
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kier|to (-ron, -tuo) fn forgás, keringés, 
körözés 

kierto||aika (||-ajan, ||-aikua) fn ro-
táció [mezőgazdaság] 

kierto||ajelu (-n, -o) fn körutazás 
kierto||hein|ä (-än, -yä) fn szulák [Con-

volvulus] 
kierto||ilmau|š (-on, -tta) fn körülí-

rás, parafrázis 
kierto||kank|i (-en, -ie) fn hajtórúd, 

hajtókar, forgattyúkar 
kierto||kaup|pa (-an, -pua) fn bizo-

mányi bolt 
kierto||kirja|ni (-sen, -sta) fn körlevél 
kierto||kor|ši (-ren, -tta) fn holdmag 

[Cocculus indicus] 
kierto||kul|ku (-un, -kuo) fn körfor-

gás; vejen ~ku a víz körforgása 
kierto||leinik|ki (-in, -kie) fn kúszó 

boglárka [Ranunculus repens] 
kierto||liike (-n, -tä) fn bekerítés, át-

karolás, körbezárás [harcászat] 
kierto||liikeh (-en, -tä) fn körforgás; 

Muan ~ a Föld (kör)forgása 
kierto||mat|ka (-an, -kua) fn 1. köruta-

zás; 2. turné 
kierto||portah|at (-ojen, -oja) fn plur 

csigalépcső 
kierto||ra|ta (-van, -tua) fn keringési 

pálya, körpálya; Muan ~ a Föld 
keringési pályája 

kierto||tie (-n, -tä) fn körút 
kierto||vauh|ti (-in, -tie) fn keringési se-

besség 
kierto||voim|a (-an, -ua) fn forgató erő 
kier|tyä (-rän, -täy) verb 1. forog, for-

golódik; 2. köröz, kering, körbejár, 
körüljár 

kier|työ (-ryn, -tyy) verb felkavarodik 

kiertämi|ni (-sen, -stä) fn forgás, ke-
ringés, körözés 

kiertäy|työ (-vyn, -tyy) verb 1. forog, 
forgolódik; 2. köröz, kering 

kier|ä (-än, -yä) mn csavart, megcsa-
vart, pödört, megpödört, sodort, meg-
sodort 

kihar|a (-an, -ua) fn hajfürt, hajtincs, 
tincs, lokni 

kihar|at (-ojen, -oja) fn plur hajhul-
lám, hajberakás 

kihara||tuk|ka (-an, -kua) fn göndör haj, 
hullámos haj, bodros haj 

kihara||tukka|ni (-sen, -sta) mn gön-
dör hajú, hullámos hajú, bodros ha-
jú 

kiharret|tu (-un, -tuo) mn becsavart, 
berakott, ondolált, bodorított, gön-
dörített, fodrosított, hullámosított 

kiharru|š (-kšen, -šta) fn hajhullám, 
hajberakás 

kiharrut|tua (-an, -tau) verb becsa-
var, berak, kisüt, ondolál, bodorít, 
göndörít, fodrosít, hullámosít 

kihartami|ni (-sen, -sta) fn bodorítás, 
göndörítés, fodrosítás 

kihar|tua (-ran, -tau) verb becsavar, 
berak, kisüt, ondolál, bodorít, gön-
dörít, fodrosít, hullámosít 

kihar|tuo (-ron, -tou) verb bodorodik, 
göndörödik, fodorodik 

kih|ata (-uan, -uau) verb 1. viszket, bi-
zsereg; 2. hemzseg, nyüzsög 

kihis|sä (-en, -öy) verb sziszeg, siste-
reg, suhog, zizeg 

kihl|a (-an, -ua) fn fogadalom 
kihla||šormu|š (-kšen, -šta) fn jegy-

gyűrű 
kihl|at (-ojen, -oja) fn plur eljegyzés 
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kihlau|š (-on, -tta) fn eljegyzés 
kihlon|ta (-nan, -tua) fn eljegyzés 
kihlu|o (-n, -u) verb 1. eljegyez vkit; 2. 

eljegyzi magát vkivel 
kihnut|tua (-an, -tau) verb rángat, rán-

cigál, elránt 
kih|o (-on, -uo) fn hólyag, buborék 
kihok|ki (-in, -kie) fn harmatfű [Dro-

sera] 
kih|ota (-uon, -uou) verb forr, felforr, 

pezseg, bugyborékol  
kiič|či (-in, -čie) fn korom, koromlera-

kódás 
kiički|e (-n, -u) verb veszekedik, kö-

tekedik, cívódik 
kiihakka||luonto|ni (-sen, -sta) mn in-

dulatos, szertelen, heves, féktelen 
kiih|ko (-on, -kuo) fn lelkesedés, hév, 

felindulás 
kiih|ku (-un, -kuo) fn szenvedély, in-

dulat, izgalom, feszültség, hevület 
kiihtyj|ä (-än, -yä) mn 1. izgulékony, 

ingerlékeny; 2. heves, hirtelenkedő 
kiihtymi|ni (-sen, -stä) fn izgalom, in-

gerület, felindulás, gerjedelem 
kiihtymy|š (-kšen, -štä) fn izgalom, in-

gerület, felindulás, gerjedelem, szer-
telenség, egzaltáltság 

kiihtynehešti hsz izgatottan, ingerül-
ten, felindultan 

kiihtyny|t (-ön, -ttä) mn szenvedélyes, 
szertelen, egzaltált 

kiihtyvy|š (-ön, -ttä) fn izgulékony-
ság, ingerlékenység 

kiih|työ (-yn, -tyy) verb 1. lelkesedik, 
lelkendezik; 2. heveskedik, tűzbe jön, 
felvillanyozódik, indulatba jön; 3. 
megfeledkezik magáról; 4. gyorsul, 
meggyorsul, felerősödik 

kiihyt|tyä (-än, -täy) verb izgat, feliz-
gat, felajz, felzaklat, felbújt, bujto-
gat, gerjeszt, felvillanyoz 

kiijät|tyä (-än, -täy) verb siettet, hajt, 
röpít, sodor, sebesen visz 

kiikari (-n, -e) fn távcső, látcső, mesz-
szelátó, gukker, kukker; kačella ~lla 
távcsövön (meg)nézni 

kiikari||kivyäri (-n, -e) fn távcsöves 
puska 

kiikaroi|ja (-čen, -čou) verb távcsövön 
(meg)néz 

kiik|ku (-un, -kuo) fn hinta  
kiik|kuo (-un, -kuu) verb hintázik, him-

bálózik, ring, leng 
kiikun|ta (-nan, -tua) fn a hajó dülön-

gélése / ingadozása / himbálózása 
kiikut|tua (-an, -tau) verb hintáztat, 

meghintáztat, himbál, ringat, elrin-
gat, lenget 

kiil|a (-an, -ua) fn ék, pecek 
kiil|ata (-uan, -uau) verb beékel, köz-

beszúr, beleszorít 
kiilau|tuo (vun, -tuu) verb beékelődik, 

közbeszúródik, beleszorul 
kiillottet|tu (-un, -tuo) mn fényezett, 

polírozott 
kiillot|tua (-an, -tau) verb fényez, polí-

roz 
kiillotu|š (-kšen, -šta) fn fényezés, polí-

rozás 
kiil|to (-lon, -tuo) fn fény, csillogás, vil-

logás, ragyogás, sugárzás 
kiilto||karv|a (-an, -ua) fn a prém ko-

ronaszőre 
kiilto||ma|to (-von, -tuo) fn szentjá-

nosbogár [Lampyris noctiluca] 
kiilto||nahka||kenkä|t (-jen, -jä) fn 

plur lakkcipő, lakkcsizma 
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kiilto||paperi (-n, -e) fn polírpapír 
kiil|tyä (-län, -täy) verb fénylik, csillog, 

villog, ragyog, sugárzik; ~tyä päi-
vänpaissossa csillogni a napon  

kiiltäj|ä (-än, -yä) mn fénylő, fényes, 
csillogó, villogó, ragyogó, sugárzó; 
~ä nappi fényes gomb; ~ät šilmät 
csillogó szem(ek) 

kiil|uo (-on, -ou) verb villog, vibrál, pis-
lákol, szikrázik 

kiim|a (-an, -ua) fn párzás, üzekedés, 
dürgés 

kiima||aika (-ajan, -aikua) fn párzási 
/ üzekedési / dürgési idő(szak) 

kiima||paik|ka (-an, -kua) fn párzási 
/ üzekedési / dürgési hely 

kiim|ie (-en –öy) verb dürrög 
Kiin|a (-an, -ua) fn Kína 
kiinalai|ni (-sen, -sta) fn/mn kínai  
kiini hsz egészen közel(re) 
kiini||olij|a (-an, -ua) mn függő, függés-

ben lévő 
kiini||ol|o (-on, -uo) fn függés, függő-

ség, kapcsolódás 
kiini||ottami|ni (-sen, -sta) fn őrizetbe-

vétel, letartóztatás, elzárás, fogság 
kiini||ot|to (-on, -tuo) fn őrizetbe-

vétel, letartóztatás, elzárás, fogság; 
rosvojen ~to a rabló letartóztatása 
/ elfogása 

kiini||pan|tu (-nun, -tuo) mn zárt, be-
zárt, lezárt, elzárt, zárolt; ~tu raja 
lezárt határ 

kiinitet|ty (-yn, -työ) mn koncentrált, 
összpontosított 

kiiniti|n (-men, -ntä) fn 1. iratkapocs, 
gemkapocs, rögzítőkapocs; 2. haj-
tű, hajcsipesz 

kiinittymi|ni (-sen, -stä) fn rögzülés 

kiinit|tyä (-än, -täy) verb odaerősít, oda-
rögzít, odaszögez, odaköt, becsa-
var, begyűr, becsíp, beszorít, ráfor-
dít, odafordít 

kiinit|työ (-yn, -tyy) verb beszorul, be-
gyűrődik, beékelődik, rögzül 

kiinittämi|ni (-sen, -stä) fn rögzítés, 
odaerősítés, beszorítás 

kiinittäy|työ (-vyn, -tyy) verb becsa-
varodik, begyűrődik 

kiinity|š (-kšen, -štä) fn 1. odaerősítés, 
odarögzítés; 2. megkötöttség 

kiinityš||kruuvi (-n, -e) fn rögzítőcsa-
var 

kiinityš|köyši (-n, -e) fn nyújtás, el-
nyújtás, kinyújtás, elhúzás 

kiinityš|laš|tu (-šun, -tuo) fn rögzítő-
sín 

kiinnoššu|š (-kšen, -šta) fn érdek, érde-
keltség, érdeklődés 

kiinnoš|tuo (-šun, -tuu) verb érdeklő-
dik, érdeklődést mutat / tanúsít 

kiinnoššut|tua (-an, -tau) verb érdek-
lődést kelt / felkelt 

kiinteistö||pank|ki (-in, -kie) fn jelzá-
logbank 

kiintie (-n, -tä) mn 1. szilárd, stabil, me-
rev; 2. fösvény, zsugori, fukar, kap-
zsi 

kiintieh hsz szorosan, feszesen 
kiin|työ (-nyn, -tyy) verb ragaszkodik 
kiintämät|öin (-tömän, -öintä) mn rög-

zítetlen, instabil 
kiipeil|lä (-en, -öy) verb felmászik, fel-

kapaszkodik 
kiipiemi|ni (-sen, -stä) fn felmenetel, 

felemelkedés, felkelés 
kiipij|ä (-än, -yä) mn felmenő, felemel-

kedő, felkelő 
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kiireh1 (-en, -tä) fn 1. sietés, sietség, 
lótás-futás, hajsza; 2. tolongás, tu-
multus 

kiireh2 (-en, -tä) mn sietős, sürgős; ~ 
ruato sürgős munka 

kiireh||aika (||-ajan, ||-aikua) fn do-
logidő 

kiirehelli|ni (-sen, -stä) mn sürgős, so-
ronkívüli, elsőrendű fontosságú 

kiirehellisy|š (-kšen, -štä) fn sürgősség, 
soronkívüliség 

kiirehelti hsz sietve, sietősen, sebtében, 
lélekszakadva 

kiirehen||kautti hsz sietve, sietősen, 
sebtében, lélekszakadva 

kiirehešti hsz sietve, sietősen, sebtében, 
lélekszakadva 

kiirehešti||ruattav|a (-an, -ua) mn ria-
dó- 

kiirehi|ni (-sen, -stä) mn siető, igyekvő 
kiirehissä hsz sietve, sietősen, sebté-

ben, lélekszakadva 
kiirehissäh hsz sietve, sietősen, sebté-

ben, lélekszakadva 
kiireh|tie (-in, -tiy) verb siet, igyekszik 
kiireh|tyä (-än, -täy) verb siet, igyek-

szik 
kiirehtämät|öin (-tömän, -öintä) mn 

kényelmes, komótos, lassú, nem sie-
tős, ráérős 

kiirehyt|tyä (-än, -täy) verb sürget, si-
ettet, unszol, nógat 

kiirei|ni (-sen, -stä) mn siető, igyek-
vő, igyekező 

Kiirik|kö (-ön, -kyö) fn Urunk Színe-
változásának ünnepe 

kiiris|sellä (-telen, -telöy) verb ráme-
red vmire, megbámul 

kiiris|kö (-ön, -kyö) mn tisztán látó 

kiiris|tyä (-sän, -täy) verb kimereszt, 
mereszt, tágra nyit; ~tyä šilmät (ki-) 
mereszteni / tágra nyitni a szemét 

kiiris|työ (-tyy) verb kiderül, felderül 
[időjárás] 

kiis|ki (-en, -kiе) fn sügér [Acerina cer-
nua]  

kiisseli (-n, -e) fn kiszel, gyümölcspép, 
gyümölcskocsonya 

kiis|sellä (-telen, -telöy) verb megvi-
tat, vitázik, megtárgyal, tárgyal 

kiissän|tä (-nän, -tyä) fn vitatás, két-
ségbevonás, letagadás 

kiis|ta (-san, -tua) fn szóváltás, szó-
párbaj, szócsata, vitatkozás, vitázás, 
veszekedés 

kiista||asie (-n, -ta) fn vitás ügy 
kiistah hsz egymás szavába vágva, 

egymásra rálicitálva, vetélkedve 
kiistan||alaisu|š (-kšen, -šta) fn vitat-

hatóság, vminek a vitatott volta 
kiistan||ala|ni (-sen, -sta) mn vitás, vi-

tatható, vitatott 
kiistelij|ä (-än, -yä) fn/mn vitatkozó, 

vitázó, civakodó, cívódó 
kiistely (-n, -ö) fn megvitatás, vita, vi-

tatkozás, megtárgyalás, tárgyalás 
kiis|to (-son, -tuo) fn vita, vitatkozás; 

suuri ~to nagy vitatkozás  
kiis|tyä (-sän, -täy) verb vitatkozik, vi-

tázik, vitába száll 
kiistämi|ni (-sen, -stä) fn vitatás, két-

ségbevonás, letagadás 
kiistämättä hsz kétségtelenül, kétség-

kívül, kétségbevonhatatlanul, vitat-
hatatlanul, tagadhatatlanul 

kiistämät|öin (-tömän, -öintä) mn két-
ségtelen, kétségkívüli, kétségbevon-
hatatlan, vitathatatlan, tagadhatatlan
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kiit|ellä (-telen, -telöy) verb dicsér, di-
csőít, magasztal 

kiitettäv|ä (-än, -yä) fn kitűnő [érdem-
jegy] 

kiitettäväšti hsz kitűnően, kiválóan, 
igen jól, dicséretesen, dicsérendően 

kiitokšelli|ni (-sen, -stä) mn dicséretes, 
dicsérendő, dicséretre méltó 

kiitolli|ni (-sen, -sta) mn hálás 
kiitollisešti hsz hálásan, köszönettel 
kiitollisu|š (-kšen, -šta) fn hála, köszö-

net 
kiito||rata (||-ruan, ||-ratua) fn leszálló-

pálya 
kiito|š1 (-kšen, -šta) fn hála, köszönet  
kiitoš2 isz köszönöm 
kiitoš||kirja|ni (-sen, -sta) fn köszö-

nőlevél, köszönetnyilvánító levél 
kiitoš||šan|at (-ojen, -oja) fn plur di-

cséret 
kiitteliy|työ (-vyn, -tyy) verb dicsek-

szik, kérkedik, henceg, felvág 
kiit|to (-on, -tuo) fn dicséret 
kiit|tyä (-än, -täy) verb 1. dicsér, di-

csőít, magasztal; 2. köszön, meg-
köszön, köszönetet mond, hálálko-
dik; 3. ösztönöz, biztat, bátorít 

kiittämi|ni (-sen, -stä) fn ösztönzés, 
biztatás, bátorítás 

kiittämättömy|š (-kšen, -štä) fn hálát-
lanság 

kiittämättä hsz hálátlanul, köszönet 
nélkül 

kiittämät|öin (-tömän, -öintä) mn há-
látlan 

kiitän|tä (-nän, -tyä) fn ösztönzés, biz-
tatás, bátorítás 

kiiva|š (-han, -šta) mn heves, lobba-
nékony, hirtelen haragú; ~š ihmini 

heves vérmérsékletű / hirtelen hara-
gú ember  

kiivaš|tuo (-šun, -tuu) verb felfortyan, 
fellobban  

kiive|tä (-nen, -nöy) verb felmászik, fel-
kapaszkodik; ~tä puuh fára mász-
ni; ~tä vuaralla felmászni a hegyre 

kiivi (-n, -e) fn kivi [Actinidia delici-
osa] 

kikah|tua (-an, -tau) verb felborul, ki-
borul, feldől, kidől 

kikahut|tua (-an, -tau) verb meglendít, 
meglódít 

kikallah hsz ferdén, rézsútosan 
kiker|tyä (-rän, -täy) verb harsányan 

dalol / énekel 
kikiriuk|ku (-un, -kuo) fn bukfenc 
kikis|sellä (-telen, -telöy) verb tekinte-

tével kutat, szemügyre vesz, kikém-
lel, felfigyel vmire 

kikis|tyä (-sän, -täy) verb hátraszeg, fel-
kap; ~tyä piätä hátraszegni / fel-
kapni a fejét 

kik|ka (-an, -kua) fn hajlat, görbület, ka-
nyarulat 

kik|ki (-in, -kie) fn cica, kiscica  
kiklah|tua (-an, -tau) verb besurran  
kikl|ua (-an, -au) verb összerezzen, ösz-

szeborzad  
kiklut|tua (-an, -tau) verb rángat, rán-

cigál 
kikot|tua (-an, -tau) verb egyenesen áll 
kil|a (-an, -ua) fn sérv 
kilah|tua (-an, -tau) verb csendül, meg-

csendül, cseng  
kilahut|tua (-an, -tau) verb csörömpöl, 

csörget 
kilčit|tyä (-än, -täy) verb hunyorog, hu-

nyorgat, hunyorít 
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kilin|ä (-än, -yä) fn csörgés, csörömpö-
lés 

kilisij|ä (-än, -yä) mn csilingelő 
kilis|sellä (-telen, -telöy) verb koccint, 

összekoccint 
kilis|sä (-öy) verb csörög, csilingel 
kilket|tyä (-än, -täy) verb villog, pislá-

kol, hunyorog 
kilkut|tua (-an, -tau) verb cseng  
kiľľah|ella (-telen, -telou) verb felsi-

kolt, felvisít 
kiľľah|tua (-an, -tau) verb sivalkodik 
killeh (-en, -tä) fn vonyítás, szűkölés, 

sivítás 
kiľľuj|a (-an, -ua) mn vonyító, szűkö-

lő, sivító 
kiľľuja||kok|ko (-on, -kuo) fn kisfoltos 

sas [Clanga pomarina] 
kiľľumi|ni (-sen, -sta) fn vonyítás, szű-

kölés, sivítás 
kiľľun|ta (-nan, -tua) fn vonyítás, szű-

kölés, sivítás 
kiľľu|o (-n, -u) verb vonyít, szűköl, si-

vít 
kil|o (-on, -uo) fn kilogramm, kiló 
kilometri (-n, -e) fn kilométer 
kilpa||ajaj|a (-an, -ua) fn autóverseny-

ző 
kilpa||aut|o (-on, -tuo) fn versenyautó 
kilpa||autoilij|a (-an, -ua) fn motorver-

senyző 
kilpa||he|poni (-vosen, poista) fn ver-

senyló, versenyparipa 
kilpa||hiihtäj|ä (-än, -yä) fn síverseny-

ző 
kilpailij|a (-an, -ua) fn versenytárs, ve-

télytárs, konkurens 
kilpail|la (-en, -ou) verb versenyez, ver-

seng, konkurál 

kilpailu (-n, -о) fn verseny, verseny-
zés, versengés, konkurenciaharc 

kilpailu|t (-jen, -ja) fn plur verseny, 
versenyzés, versengés, konkurencia-
harc 

kilpailu||kyky|ni (-sen, -stä) fn verseny-
képesség 

kilpak|ka (-an, -kua) mn kesernyés, fa-
nyar  

kilpa||pyöräilij|ä (-än, -yä) fn kerék-
párversenyző, bicikliversenyző 

kilpeš|työ (-šyn, -tyy) verb visszapat-
tan, visszaugrik 

kil|pi (-ven, -pie) fn páncél, páncélzat 
[állati] 

kilpi||konn|a (-n, -ua) fn teknős, tek-
nősbéka [Testudo] 

kilpi||rauha|ni (-sen, -sta) fn pajzsmi-
rigy 

kilpua hsz vetélkedve, versenyezve, 
versengve, konkurálva  

kilpualij|a (-an, -ua) fn versenytárs, ve-
télytárs, konkurens 

kilpuaľ|ľa (-en, -ou) verb versenyez, 
verseng, konkurál 

kilpuk|ka (-an, -kua) fn békatutaj [Hyd-
rocharis] 

kiltey|työ (-vyn, -tyy) verb felfortyan, 
fellobban 

kimah|ella (-telou) verb villódzik / fel-
felvillan a hal 

kimah|tua (-an, -tau) verb váratlanul 
tesz / csinál vmit  

kimak|ka (-an, -kua) mn éles, metsző 
[hang] 

kimaleh (-en, -ta) fn dongó, poszméh 
[Bombus] 

kimal|lella (-telen, -telou) verb csillog, 
villog, sziporkázik 
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kimaltelij|a (-an, -ua) mn csillogó, vil-
logó, sziporkázó; ~a lumi csillogó 
/ sziporkázó hó 

kimal|tua (-lan, -tau) verb csillog, vil-
log, sziporkázik 

kimat|tua (-lan, -tau) verb csillog, vil-
log, sziporkázik 

kimot|tua (-an, -tau) verb csillog, vil-
log, sziporkázik 

kiniini (-n, -e) fn kinin 
kiniini||puu (-n, -ta) fn kínafa [Cincho-

na] 
kink|ku (-un, -kuo) fn sonka, sódar 
kin|naš (-tahan, -našta) fn kétujjas kesz-

tyű 
kin|o1 (-on, -uo) fn hab, tajték 
kin|o2 (-on, -uo) fn 1. mozi; 2. film, mo-

zifilm 
kinologi (-n, -e) fn ebtenyésztő 
kinologij|a (-an, -ua) fn kinológia, eb-

tenyésztéstan 
kino||marafoni (-n, -e) fn mozimara-

ton, filmmaraton 
kino||nauh|a (-an, -ua) fn filmszalag 
kino||studij|o (-on, -uo) fn filmstúdió 
kino|š (-kšen, -šta) fn hófúvás, hótor-

lasz, hóbucka 
kinoš|tua (-šan, -tau) verb havat hord, 

havat fúj 
kintah|at (-ojen, -oja) fn plur kétujjas 

kesztyű 
kint|tu (-un, -tuo) fn lábikra 
kioski (-n, -e) fn kioszk, pavilon, bódé 
kioski||kaup|pa (-an, -pua) fn üzletpa-

vilon, konténerüzlet, üzletbódé 
kipakašti hsz indulatosan, hevesen, fel-

lobbanva 
kipak|ka (-an, -kua) mn indulatos, lob-

banékony, heves, erős indulatú 

kiper|työ (-ryn, -tyy) verb meggörbül, 
meghajlik, megvetemedik 

kiper|ä (-än, -yä) mn 1. görbe; 2. haj-
lott, hajlított; 3. horgas, kampós 

kipey|š (-ön, -ttä) fn betegség, megbe-
tegedés 

kipey|työ (-vyn, -tyy) verb megbeteg-
szik 

kipeyvyn|tä (-nän, -tyä) fn megbete-
gedés 

kipie (-n, -tä) mn 1. fájó, fájdalmas ◊ 
~ kyšymyš fájó kérdés; 2. beteg, be-
teges 

kipien|näkö|ni (-sen, -stä) mn beteges 
kinézetű 

kipiešti hsz 1. fájón, fájdalmasan; 2. 
betegen 

kippur|a (-an, -ua) mn 1. görbe; 2. haj-
lott, hajlított; 3. horgas, kampós 

kippura||nen|ä (-än, -yä) mn (felfelé 
hajló) pisze orrú 

kipris|sellä (-telen, -telöy) verb ráncol, 
összeráncol  

kipris|työ (-syn, -tyy) verb ráncolódik, 
összeráncolódik 

kipsi (-n, -e) fn gipsz 
kipsi||kuv|a (-an, -ua) fn gipszszobor, 

gipszfigura, gipszdombormű 
kipsi||maski (-n, -e) fn gipszmaszk 
kipsi|ni (-sen, -stä) mn gipsz-, gipszből 

készült 
kipšah|ella (-telen, -telou) verb ránga-

tózik, összerándul, összerezzen, meg-
remeg 

kipšahtelu (-n, -o) fn rángás, rángató-
zás 

kipšah|tua (-an, -tau) verb 1. felugrik, 
felpattan; 2. megijed, megrémül, 
összerándul 
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kipšak|ka (-an, -kua) eleven, élénk 
ki|pu (-vun, -puo) fn fájdalom, fájás 
kipu||pisteh (-en, -tä) fn fájdalompont 
kipus|a (-an, -ua) mn 1. fájó, fájdal-

mas; 2. beteg, beteges 
kirahvi (-n, -e) fn zsiráf [Camelopar-

dalis giraffa] 
kirey|š (-ön, -ttä) fn kiélezettség, fe-

szültség, megfeszítettség; tilantehen 
~š a helyzet kiélezettsége 

kirik|kö (-ön, -kyö) fn 1. egyház; jevan-
helini ~kö evangélikus / lutheránus 
egyház; 2. templom 

kirikköh||kävijä|t (-jen, -jä) fn plur hit-
község, a hívek közössége 

kirikkö||kokou|š (-on, -tta) fn (egyhá-
zi) zsinat 

kirikkö||kuoro (-on, -uo) fn templomi / 
egyházi kórus 

kirikkö||laulan|ta (-nan, -tua) fn temp-
lomi ének(lés) 

kirikkö||lip|pu (-un, -puo) fn templomi 
zászló 

kirikkö||slavilai|ni (-sen, -sta) fn/mn 
egyházi szláv [nyelv] 

kiriköllis||kokou|š (-on, -tta) fn (egyhá-
zi) zsinat 

kirikön||kell|o (-on, -uo) fn templom-
harang 

kirikön||kir|o (-on, -uo) fn (egyházi) ki-
átkozás, átok, kiközösítés, anatéma 

kirikön||kupoli (-n, -e) fn templomku-
pola 

kirikön||kyl|ä (-än, -yä) fn egyházköz-
ség 

kirikön||kylä||vä|ki (-jen, -kie) fn plé-
bánia, parókia, eklézsia 

kirikön||palvelij|a (-an, -ua) fn egy-
házfi, lelkész 

kirikön||portah|at (-ojen, -oja) fn plur 
templomtornác 

kirikön||rituali (-n, -e) fn egyházi szer-
tartás 

kirikön||torni (-n, -e) fn templomto-
rony 

kirissy|š (-kšen, -štä) fn kiélezettség, fe-
szültség, megfeszítettség 

kiristymi|ni (-sen, -stä) fn kiélezettség, 
feszültség, megfeszítettség 

kirj|a (-an, -ua) fn 1. könyv; 2. díszí-
tés, minta [kézimunka] 

kirjah||malttamat|oin (-toman, -ointa) 
mn írástudatlan, analfabéta 

kirjah||malttamattomu|š (-kšen, -šta) 
fn írástudatlanság, analfabétizmus 

kirjaimik|ko (-on, -kuo) fn ábécé 
kirjaimis|to (-son, -tuo) fn ábécé  
kirjai|n (-met, -nta) fn betű 
kirjais||kuor|i (-en, -ta) fn boríték, le-

vélboríték 
kirjais||muoto|ni (-sen, -sta) mn levél-

alakú, levélformájú 
kirjak|aš (-kahan, -ašta) mn 1. mintás, 

díszített; 2. hímzett 
kirja||kaup|pa (-an, -pua) fn könyves-

bolt, könyvüzlet 
kirja||kielet|öin (-tömän, -öintä) mn iro-

dalmi nyelv nélküli; ~tömät rahva-
hat irodalmi nyelv nélküli népek 

kirja||kiel|i (-en, -ie) fn irodalmi nyelv, 
írásbeliség 

kirja||kieli|ni (-sen, -stä) mn irodalmi 
nyelvi 

kirja||kielisešti hsz irodalmi nyelven 
kirjalla||panij|a (-an, -ua) fn iktató 

tisztviselő 
kirjalli|ni (-sen, -sta) mn irodalmi 
kirjallisešti hsz írásban, leírva 
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kirjallisu|š (-kšen, -šta) fn irodalom 
kirjallisuš||arvoštelij|a (-an, -ua) fn iro-

dalomkritikus 
kirjallisuš||arvoštelu (-n, -o) fn iroda-

lomkritika 
kirjallisuš||kerh|o (-on, -uo) fn irodal-

mi kör 
kirjallisuš||kritiik|ki (-in, -kie) fn iro-

dalomkritika 
kirjallisuš||kritik|ko (-on, -kuo) fn iro-

dalomkritikus 
kirjallisuš||muajilm|a (-an, -ua) fn (az) 

irodalmi világ 
kirjallisuš||šovitelm|a (-an, -ua) fn iro-

dalmi összeállítás 
kirjallisuš||šuun|ta (-nan, -tua) fn iro-

dalmi irányzat 
kirjallisuš||ti|eto (-jon, -etuo) fn iroda-

lomtudomány 
kirjallisuš||tiijolli|ni (-sen, -sta) mn iro-

dalomtudományi 
kirja||luvettel|o (-on, -uo) fn katalógus, 

könyvkatalógus 
kirja||mie|š (-hen, -štä) fn művelt em-

ber, tanult ember 
kirja||myön|tä (-nän, -tyä) fn könyv-

vásár 
kirja|ni (-sen, -sta) fn 1. levél [írott]; 

2. brosúra 
kirjan||merk|ki (-in, -kie) fn könyvjel-

ző 
kirjan||painaj|a (-an, -ua) fn nyomdász 
kirjan||pitäj|ä (-än, -yä) fn könyvelő 
kirja||näyttely (-n, -ö) fn könyvbemu-

tató 
kirja||ompelu (-n, -o) fn hímezés, ki-

hímezés 
kirja||painaj|a (-an, -ua) fn nyomdász, 

tipográfus 

kirja||pain|o (-on, -uo) fn könyvkia-
dás, könyvnyomás, tipográfia 

kirja||paino||tuotan|to (-non, -tuo) fn 
nyomdaipar(i termelés) 

kirja||pin|o (-on, -uo) fn könyvkupac, 
nagy halom könyv 

kirja||pol’č|at (-ojen, -oja) fn plur köny-
vespolc 

kirjasien||vaihtaja||jäšen (-en, -tä) fn 
levelező tag 

kirjaš|to (-šon, -tuo) fn könyvtár 
kirjašto||kort|ti (-in, -tie) fn olvasó-

jegy, könyvtárjegy 
kirjaštolli|ni (-sen, -sta) mn könyvtári; 

~ni luvettelo könyvtári katalógus 
kirjašton||ruataj|a (-an, -ua) fn könyv-

táros 
kirjašto||verk|ko (-on, -kuo) fn könyv-

tárhálózat 
kirja|ta (-nen, -nou) verb könyvel, le-

könyvel, bekönyvel, elkönyvel 
kirjav|a (-an, -ua) mn tarka 
kirjava||liipukkai|ni (-sen, -sta) fn lonc-

lepke [Limenitidini] 
kirjo||loh|i (-en, -ta) fn szivárványos 

pisztráng [Oncorhynchus mykiss] 
kirjuti|n (-men, -nta) fn nyomtató [ké-

szülék]; printer 
kirjuttaj|a (-an, -ua) fn író [szerző] 
kirjuttaja||jouk|ko (-on, -kuo) fn írói 

közösség / kör 
kirjuttaja||liit|to (-on, -tuo) fn írószö-

vetség 
kirjuttajan mn rtlan írói 
kirjuttamat|oin (-toman, -ointa) mn 

íratlan; ~ni laki íratlan törvény / 
szabály 

kirjuttami|ni (-sen, -sta) fn 1. feljegy-
zés, bejegyzés, jegyzet; 2. írás, be-
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írás, felírás, kiírás, leírás; 3. írás, fo-
galmazás, írásmű 

kirjuttautumi|ni (-sen, -sta) fn 1. be-
iratkozás; 2. feliratkozás, regisztráció 

kirjuttau|tuo (-vun, -tuu) verb beirat-
kozik, feliratkozik, regisztrál  

kirjut|tua (-an, -tau) verb 1. ír, leír, be-
ír, felír, kiír, feljegyez, bejegyez; 2. 
díszít [kézimunka], hímez 

kirjutu|š (-kšen, -šta) fn 1. feljegyzés, 
bejegyzés, jegyzet; 2. írás, fogalma-
zás, alkotás, mű 

kirjutuš||kirjai|n (-men, -nta) fn írott 
betű 

kirjutuš||kyky (-n, -ö) fn irodalmi / írói 
tehetség 

kirjutuš||levy (-n, -ö) fn írótábla 
kirjutuš||stol|a (-an, -ua) fn íróasztal 
kirjutuš||taitamat|oin (-toman, -ointa) 

mn írástudatlan, analfabéta 
kirjutuš||tai|to (-jon, -tuo) fn írás-olva-

sás, írni-olvasni tudás 
kirjutuš||taito|ni (-sen, -sta) fn/mn ír-

ni-olvasni tudó 
kirjutuš||ta|pa (-van, -pua) fn írásmód, 

íráskép 
kirjutuš||virhe (-n, -tä) fn íráshiba, el-

írás 
kirk|aš (-kahan, -ašta) mn fényes, vi-

lágos, csillogó, derült, derűs 
kirkaššu|š (-kšen, -šta) fn 1. megvilágí-

tás, bevilágítás; 2. kiderülés, felde-
rülés 

kirkaš|tua (-šan, -tau) verb megvilá-
gít, bevilágít  

kirkaš|tuo (-šun, -tuu) verb felderül, 
kiderül, felragyog 

kirkie (-n, -tä) mn sebes, fürge, gyors; 
~ heponi gyors ló 

kirkkahan||ruškie (-n, -tä) mn élénk-
piros, élénkvörös 

kirkkahašti hsz fényesen, világosan, 
derülten 

kirkkahu|š (-on, -tta) fn élénkség, rikí-
tó jelleg 

kirk|ko (-on, -kuo) fn templom 
kirkko||kalenteri (-n, -e) fn egyházi 

naptár 
kirkko||kokou|š (-on, -tta) fn zsinat 
kirkko||šävel|laj|i (-en, -ie) fn egyházi 

(ének)hangnem 
kirkuj|a (-an, -uа) mn rikoltó, sivító 
kirmak|ka (-an, -kua) mn csípős, erős, 

maró; ~ka pakkani csípős fagy  
kirmie (-n, -tä) mn csípős, erős, ma-

ró; ~ šuppi csípős leves 
kirnu (-n, -o) fn köpülő, vajköpülő 
kir|o (-on, -uo) fn szitkozódás, szitok, 

káromkodás, gyalázkodás 
kiro||šan|a (-an, -ua) fn szitokszó, ká-

romkodás, gyalázó szó, trágárság 
kiro||šan|at (-ojen, -oja) fn plur szitok-

szó, káromkodás, gyalázkodó szó, 
trágárság 

kir|ota (-uon, -uou) verb szid, szidal-
maz, káromol, gyaláz  

kirou|tuo (-vun, -tuu) verb szitkozó-
dik, káromkodik, gyalázkodik 

kirovu|š (-on, -tta) fn átok, átkozó-
dás, megátkozás 

kirpak|ka (-an, -kua) mn keserű; ~ka 
tosi a keserű igazság 

kirp|pu (-un, -puo) fn bolha [Siphonap-
tera] 

kirppu|ni (-sen, -sta) fn morzsa, mor-
zsalék 

kirpun||nylkij|ä (-än, -yä) fn/mn fös-
vény, zsugori, fukar, szűkmarkú 
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kirpuoja||täh|ti (-en, -tie) fn meteor, 
hullócsillag 

kirpuoľ|ľa (-en, -ou) verb hullik, esik, 
potyog 

kirpuon|ta (-nan, -tua) fn esés, leesés, 
hullás, lehullás, bukás, lebukás 

kir|ši (-ren, -ttä) fn a talaj fagyossága, 
talajfagy 

kiršik|ka (-an, -kua) fn meggy [gyü-
mölcs] 

kiršikka||puu (-n, -ta) fn meggyfa [Pru-
nus cerasus] 

kirvehen||hamar|a (-an, -ua) fn balta 
foka, fejsze foka 

kirvehen||ter|ä (-än, -yä) fn baltaél, 
fejszeél, szekerceél 

kirvel|lä (-en, -öy) verb csíp, megcsíp, 
csipked 

kirvely (-n, -ö) fn csípés 
kirve|š (-hen, -štä) fn balta, fejsze, sze-

kerce, bárd 
kirveš|mie|š (-hen, -stä) fn ács, ács-

mester 
kirveš||var|ši (-ren, -tta) fn baltanyél, 

fejszenyél, szekercenyél 
kirvo|ni (-sen, -sta) fn pityer [Anthus] 
kir|vota (-puon, -puou) verb leesik, le-

zuhan, lehull  
kirvot|tua (-an, -tau) verb elejt, leejt, 

kiejt, hullajt 
kis|a (-an, -uа) fn 1. játék; 2. pajkos-

ság, csintalanság; 3. tánc, bál, mu-
latozás 

kisail|la (-en, -ou) verb pajkoskodik, 
csintalankodik, hancúrozik 

kisa||kanka|š (-han, -šta) fn táncpar-
kett, táncpódium, tánctér 

kisa||lav|a (-an, -ua) fn táncparkett, 
táncpódium, tánctér 

kisalli|ni (-sen, -sta) mn 1. játékos; 2. 
kacér, dévajkodó 

kisal|tua (-lan, -tau) verb kihúz, ki-
ránt, kitép, kiszakít 

kisa||pirt|ti (-in, -tie) fn játékházikó, 
játszóház 

kis|at (-ojen, -oja) fn plur tánc, bál, 
mulatozás 

kis|ata (-uan, -uau) verb 1. játszik, ját-
szadozik; 2. pajkoskodik, csintalan-
kodik, hancúrozik; 3. táncol, bálo-
zik, mulatozik 

kisaut|ella (-telen, -telou) verb kacér-
kodik, dévajkodik, kokettál 

kisaut|tua (-an, -tau) verb udvarol, te-
szi a szépet 

kiskomi|ni (-sen, -sta) fn kiirtás 
kis|kuo (-on, -kou) verb 1. kihúz, kitép, 

kiránt, kiszakít; ~ kuo hammaš fo-
gat (ki)húzni; 2. kiirt; 3. hánt, nyúz, 
lehánt, lenyúz, nyű 

kisuaj|a (-an, -ua) fn játékos 
kiš|a (-an, -ua) fn bőrtáska 
kišket|tyä (-än, -täy) verb (baromfit) 

hesseget 
kišmit|tyä (-än, -täy) verb ingerel, iz-

gat, csigáz, felingerel, felizgat, fel-
csigáz 

kišš|a (-an, -ua) fn házimacska [Felis 
catus] 

kišša||kontie (-n, -ta) fn panda [Ailu-
ropoda melanoleuca] 

kiššan||kell|o (-on, -uo) fn kerekleve-
lű harangvirág [Campanula rotun-
difolia] 

kiššan||kirp|pu (-un, -puo) fn macs-
kabolha [Ctenocephalides felis] 

kiššan||käpäl|ä (-än, -yä) fn parlagi 
macskatalp [Antennaria dioica] 
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kiššan||mint|tu (-un, -tuo) fn macska-
menta [Nepeta] 

kiššan||pen|tu (-nun, -tuo) fn cica, kis-
macska 

ki|ta (-jan, -tua) fn garat, gége, torok 
kita||la|ki (-jen, -kie) fn szájpadlás 
kitar|a (-an, -ua) fn gitár; šoittua ~al-

la gitározni, gitáron játszani 
kitaran||šoit|to (-on, -tuo) fn gitározás 
kitaristi (-n, -e) fn gitáros 
kit|ata (-uan, -uau) verb betapaszt, be-

gittel; ~ta ikkunat talvekši betapasz-
tani / begittelni az ablakot télire 

kit|kie (-en, -köy) verb gyomlál, gazol, 
kigyomlál, kigazol, kitép; ~kie pen-
keret (ki)gyomlálni a veteményest 

kitkömi|ni (-sen, -stä) fn gyomlálás, ki-
gyomlálás, gazolás, kigazolás 

kit|ti (-in, -tie) fn gitt 
kittuan|ta (-nan, -tua) fn tapasztás, be-

tapasztás, gittelés, begittelés 
ki|tu (-vun, -tuo) fn kín, szenvedés, kín-

szenvedés,  gyötrelem 
kituliek|aš (-kahan, -ašta) mn meggyö-

tört, megkínzott, elcsigázott, kimerült 
kituneh (-en, -ta) mn satnya, csenevész, 

sorvadt 
kitu||piik|ki (-in, -kie) fn/mn fösvény, 

zsugori, fukar, szűkmarkú 
ki|tuo (-vun, -tuu) verb 1. kínlódik, gyöt-

rődik, szenved; 2. elsatnyul, elcsene-
vészedik, elsorvad 

kituut|tua (-an, -tau) verb kínoz, kín-
vallat, megkínoz, gyötör, meggyö-
tör 

kiuk|ka (-an, -kua) mn hirtelen, várat-
lan 

kiukka||šyömi|ni (-sen, -stä) fn étkezés 
nem a megszokott időben 

kiukkuah hsz hirtelen(ül), váratlanul 
kiukua (-n, -ta) fn kemence, kályha 
kiukualli|ni (-sen, -sta) fn tele / megtö-

mött kemence 
kiukuan||arin|a (-an, -ua) fn kemen-

cefenék 
kiukuan||havu (-n, -o) fn kemence-

seprű 
kiukuan||juš|ka (-an, -kua) fn a kályha 

retesze / tolózára 
kiukuan||korv|a (-an, -ua) fn a kemen-

ce oldalsó kiszögellése 
kiukuan||kutoj|a (-an, -ua) fn kályhás, 

kályhásmester 
kiukuan||očča (-an, -čua) fn kályha-

ajtó, kemenceajtó 
kiukuan||pel|ti (-len, -tie) fn a kályha 

retesze / tolózára 
kiukuan||pohj|a (-an, -ua) fn kemen-

cefenék 
kiukuan||šel|kä (-än, -kyä) fn kemen-

cepadka 
kiukuan||šuu (-n, -ta) fn kemenceszáj, 

kemencenyílás 
kiulu (-n, -о) fn fejődézsa, fejősajtár 
kiuru (-n, -о) fn pacsirta [Alauda] 
kiuš|a (-an, -ua) fn 1. szenvedés, kín, 

kínszenvedés, gyötrelem; 2. zavar, 
kellemetlenség, bosszúság 

kiušalli|ni (-sen, -sta) mn kínzó, gyötrő, 
nyomasztó 

kiuš|ata (-uan, -uau) verb 1. kínoz, gyö-
tör; 2. ingerel, bosszant; 3. csábít, kí-
sért 

kiušat|ella (-telen, -telou) verb ingerel, 
izgat, csigáz, felingerel, felizgat, fel-
csigáz 

kiušau|š (-on, -tta) fn 1. kín, gyötre-
lem; 2. csábítás, kísértés  
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kiušuaj|a (-an, -ua) fn 1. csábító, kí-
sértő; 2. elnyomó, leigázó  

kiušuami|ni (-sen, -sta) fn kínzás, gyöt-
rés 

kivakašti hsz hevesen, lobbanékonyan 
kivak|ka (-an, -kua) mn heves, lobba-

nékony 
kivakka||luonto|ni (-sen, -sta) mn he-

ves, lobbanékony 
kivakku|š (-kšen, -šta) fn hevesség, lob-

banékonyság 
kiveh|tie (-in, -tiu) verb óvakodik a be-

tegségtől, kerüli a megbetegedést 
kiven||kov|a (-an, -ua) mn kőkemény, 

kemény, merev 
kiven||kovah hsz kőkeményen, kemé-

nyen, mereven 
kiven||louhij|a (-an, -ua) fn bányász 
kiven||puu (-n, -ta) fn malomkőten-

gely 
kiver|ä (-än, -yä) mn görbe, hajlott, haj-

lított 
kive|tä (-nen, -nöy) verb megkövese-

dik, kővé válik, kővé dermed 
kive|š (-hen, -štä) fn nehezék [horgá-

szat] 
kivettymi|ni (-sen, -stä) fn megkövü-

lés, megkövesedés, megkeményedés 
kivettyny|t (-ön, -ttä) mn megkövült, 

megkövesedett, megkeményedett 
kivet|työ (-yn, -tyy) verb megkövül, 

megkövesedik, megkeményedik 
kiv|i (-en, -ie) fn 1. kő; 2. malomkő; 3. 

burkolatkő, macskakő, utcakövezet; 
4. csonthéjú mag 

kivi||ai|ta (-jan, -tua) fn kőkerítés 
kivi||hiil|i (-en, -ie) fn kőszén 
kivi||hiili||aloveh (-en, -ta) fn kőszén-

terület 

kivi||hiilie||siintym|ä (-än, -yä) fn kő-
szénlelőhely 

kivi||hiili||kaivo|š (-kšen, -šta) fn kő-
szénbánya 

kivi||hiili||piki (-n, -e) fn kőszénszu-
rok 

kivi||hiili||tevollisu|š (-kšen, -šta) fn kő-
szénbányászat 

kivi||hiili||tuotan|to (-non, -tuo) fn kő-
szénkitermelés, kőszénjövesztés 

kivi||jal|ka (-an, -kua) fn kőlábazat, 
kőtalapzat, kőposztamens 

kivi||kal|a (-an, -ua) fn botos kölönte 
[Cottus gobio] 

kivi||kau|ši (-ven, -šie) fn kőkorszak, 
kőkor 

kivi||keh|ä (-än, -yä) fn litoszféra, a 
Föld kőzetburka / kőzetrétege 

kivik|kö (-ön, -kyö) fn kőhalom, kő-
kupac, kőrakás 

kivi||koh|ta (-an, -tua) fn köves terü-
let 

kivi||lin|tu (-nun, -tuo) fn hantmadár 
[Oenanthe oenanthe] 

kivi||marj|a (-an, -ua) fn kövi szeder, 
szirti szeder [Rubus saxatilis] 

kivi||muru (-n, -o) frn kőzúzalék, zú-
zott kő, murva 

kivi||muru||tie (-n, -tä) fn murvás út 
kivi|ni (-sen, -stä) mn 1. kőből való, kő-; 

2. köves, kövecses; ~ni mua köves 
talaj; 3. macskaköves 

kivi||por|a (-an, -ua) fn kőfúró, ütve-
fúró 

kivi||rapeik|ko (-on, -kuo) fn kavics 
kivi||rauniv|o (-on, -uo) fn kőhalom, 

kőkupac, kőrakás 
kivi||ruop|aš (-pahan, -ašta) fn kőha-

lom, kőkupac, kőrakás 
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kivissy|š (-kšen, -štä) fn fájás, fájda-
lom, szúrás, szaggatás, hasogatás, 
nyilallás; hampahan ~š fogfájás  

kivis|tyä (-sän, -täy) verb fáj, szúr, ha-
sogat, szaggat, nyilall(ik) 

kivi||šein|ä (-än, -yä) fn kőfal 
kivit|tyä (-än, -täy) verb 1. kővel meg-

dob, kővel dobál; 2. megkövez 
kivi||tal|o (-on, -uo) fn kőház, kőépü-

let 
kivi||tuk|ku (-un, -kuo) fn kőhalom, kő-

kupac, kőrakás 
kivi||tulv|a (-an, -ua) fn kőáradat, kő-

zuhatag, kőomlás, kőlavina 
kivi||valu (-n, -o) fn kőkészítmény, kő-

tárgy 
kivuk|aš (-kahan, -ašta) mn fájó, fáj-

dalmas 
kivulli|ni (-sen, -sta) mn betegeskedő, 

beteges 
kivun mn rtlan fájó, fájdalmas 
kivut|oin (-toman, -ointa) mn fájda-

lommentes 
kivuttomašti hsz fájdalommentesen 
kivut|tua (-an, -tua) verb kínoz, meg-

kínoz, gyötör, meggyötör 
kivutu|š (-kšen, -šta) fn kínvallatás, kín-

zás, megkínzás, gyötrés, meggyöt-
rés 

kivutuš||vehkeh (-en, -tä) fn kínzó-
szerszám, kínzóeszköz 

kivy|t (-ön, -ttä) fn kövecs, kavics 
kivyäri (-n, -e) fn puska 
kivyäri||joukkoveh (-en, -ta) fn lövész-

szakasz 
kivyärin||laukau|š (-on, -tta) fn puska-

lövés 
kivyäri||pataljon|a (-an, -ua) fn lövész-

zászlóalj 

kiällä hsz kézzel 
kiämi (-n, -е) fn spulni, orsó  
kiämit|tyä (-än, -täy) verb felgöngyö-

lít, felgombolyít 
kiän||alla||olij|a (-an, -ua) mn kéznél 

levő, kéz alá eső 
kiän||an|to (-nan, -tua) fn kéznyújtás, 

kézfogás, kézrázás, kézszorítás 
kiän||marj|a (-an, -ua) fn boroszlán 

[Daphne] 
kiänneh||koh|ta (-an, -tua) fn döntő pil-

lanat, sorsfordító pillanat 
kiän|nellä (-telen, -telöy) verb fordít, 

megfordít, elfordít, átfordít, kifordít  
kiännälmy|š (-kšen, -štä) fn 1. fordí-

tás, megfordítás, elfordítás, átfordí-
tás, kifordítás; 2. fordulás, megfor-
dulás, fordulat 

kiännäl||tyä (-län, -täy) verb 1. fordít, 
megfordít, elfordít, átfordít, kifor-
dít; 2. fordít, lefordít 

kiännö|š (-kšen, -štä) fn 1. fordítás, 
megfordítás, elfordítás, átfordítás, 
kifordítás; 2. fordulás, megfordulás, 
fordulat 

kiännöš||kirjallisu|š (-kšen, -šta) fn mű-
fordításirodalom 

kiännöš||teksti (-n, -e) fn feliratos film 
szövege 

kiän||taputukš|et (-ien, -ie) fn plur taps, 
tapsolás 

kiänteliy|työ (-vyn, -tyy) verb forgo-
lódik, forog, megfordul, visszafor-
dul, átfordul, elfordul, kifordul, le-
fordul 

kiäntymi|ni (-sen, -stä) fn 1. fordítás, 
megfordítás, elfordítás, átfordítás, 
kifordítás; 2. fordulás, megfordulás, 
fordulat 
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kiäntymättä hsz megmásíthatatlanul, 
visszavonhatatlanul 

kiäntymät|öin (-tömän, -öintä) mn 
megmásíthatatlan, visszavonhatat-
lan 

kiän|tyä (-nän, -täy) verb 1. fordít, el-
fordít, megfordít, átfordít, kifordít; 
2. fordít, lefordít; ~tyä karjalakši 
karjalai nyelvre fordít 

kiän|työ (-nyn, -tyy) verb 1. fordul, fo-
rog, forgolódik; 2. fordul valakihez, 
odafordul 

kiäntäj|ä (-än, -yä) fn 1. fordító; 2. tol-
mács, tolmácsoló 

kiäntäjän mn rtlan 1. fordítói; 2. tol-
mácsi, tolmácsolói 

kiä|pä (-vän, -pyä) fn taplógomba [Fo-
mes] 

kiäre (-n, -tä) fn 1. burkolás, burko-
lat, csomagolás; 2. (seb)kötés 

kiäre||paperi (-n, -e) fn csomagoló-
papír, (könyv)borítópapír 

kiäre||torv|i (-en, -ie) fn vadászkürt 
kiäreh (-en, -tä) fn 1. borogatás; 2. te-

kercs, rolád 
kiäreh||piirua (-n, -ta) fn sült tekercs, 

sült rolád 
kiäri|e (-n, -у) verb 1. beburkol, be-

göngyöl, bebugyolál, becsomagol; 
2. bekötöz 

kiärin|tä (-nän, -tyä) fn (seb)kötés 
kiäriytyjäi|ni (-sen, -stä) fn sodrómoly 

[Tortricidae] 
kiäriy|työ (-vyn, -tyy) verb beburko-

lózik, bebugyolálózik 
kiärmehen||lumuoj|a (-an, -ua) fn kí-

gyóbűvölő 
kiärmehen||pisto||vaššu|š (-kšen, -šta) 

fn görögtekercs [Periploca graeca] 

kiärm|is (-ehen, -istä) fn kígyó [Co-
luber] 

kiärmis||korentoi|ni (-sen, -sta) fn te-
venyakú fátyolka [Raphidioptera] 

kiärmis||kot|ka (-an, -kua) fn kígyász-
ölyv [Circaetus gallicus] 

kiärmis||piä||kal|a (-an, -ua) fn kígyó-
fejű hal [Channa argus] 

kiäry|š (-kšen, -štä) fn tekercs, rollni 
kiär|ö (-ön, -yö) fn tekercs, köteg, cso-

mag 
kiätä (käkien, käkiey) verb 1. ígér, meg-

ígér, elkötelezi magát; 2. szándéko-
zik, szándékában áll 

kiät|öin (-tömän, -öintä) mn 1. kezet-
len, kéz nélküli; 2. félkezű; 3. suta, 
ügyetlen, kétbalkezes 

klassik|ki (-in, -kie) fn klasszikus 
klassi|ni (-sen, -sta) mn klasszikus 
klouni (-n, -e) fn bohóc 
kluamu (-n, -o) fn kacat, vacak, lim-

lom, ócskaság 
klubi (-n, -e) fn klub 
-ko msz ut -e? vajon 
koal|a (-an, -ua) fn koala [Phascolarc-

tos cinereus] 
kodeksi (-n, -e) fn 1. törvénykönyv; 2. 

kódex 
kohakkah hsz 1. egyenlően, egyfor-

mán; jakua ~ egyenlően felosztani; 
2. egymással szembe  

kohallah hsz egyenesen, pontosan 
kohašša (gen) nu -nál, -nél, helyén 
koh|ata (-jau) verb zúg  
koh|ella (-telen, -telou) verb bánik vmi-

vel / vkivel 
kohennan|ta (-nan, -tua) fn 1. javítás, 

megjavítás, kijavítás; 2. megjavu-
lás, javulás; 3. jobbulás 
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kohen|nella (-telen, -telou) verb javít-
gat, reparálgat 

kohennu|š (-kšen, -šta) fn javítás, ta-
tarozás 

kohentamat|oin (-toman, -ointa) mn 
javíthatatlan, helyrehozhatatlan 

kohentami|ni (-sen, -sta) fn 1. javí-
tás, megjavítás, kijavítás; 2. javu-
lás, megjavulás; 3. jobbulás 

kohen|tua (-nan, -tau) verb javít, ki-
javít, megjavít, tataroz  

kohen|tuo (-nun, -tuu) verb 1. javul, 
megjavul; 2. gyógyul, kigyógyul, fel-
gyógyul, meggyógyul 

kohe|ta (-nen, -nou) verb gyógyul, fel-
gyógyul, meggyógyul, kigyógyul 

kohin (gen) nu felé, irányába 
kohin|a (-an, -ua) fn zúgás, morajlás 
kohis|sa (-ou) verb zúg, morajlik  
kohmak|ka (-an, -kua) mn dermedt, 

gémberedett 
kohmel|o (-on, -uo) fn 1. tompaság, ká-

bultság; 2. másnaposság 
kohme|ta (-nen, -nou) verb megder-

med, meggémberedik 
kohmettunu|t (-on, -tta) mn dermedt, 

gémberedett 
kohmet|tuo (-un, -tuu) verb megder-

med, meggémberedik 
kohmeutunu|t (-on, -tta) mn dermedt, 

gémberedett 
kohmeu|tuo (-vun, -tuu) verb megder-

med, meggémberedik 
kohmie (-n, -ta) mn dermedt, gémbe-

redett 
kohmis|tuo (-sun, -tuu) verb megder-

med, meggémberedik 
kohm|ota (-uon, -uou) verb megfagy, 

jéggé dermed 

kohmu|o (-n, -u) verb megdermed, 
meggémberedik 

koho||koh|ta (-an, -tua) fn tetőpont, 
csúcspont, tetőzés 

koho||kuv|a (-an, -ua) fn féldombor-
mű, magas dombormű 

koh|ota (-uon, -uou) verb emelkedik, 
felemelkedik  

kohot|tua (-an, -tau) verb emel, fele-
mel  

koh|ta1 (-an, -tua) fn 1. hely; 2. terep, 
terület, vidék; 3. pont, paragrafus; 
4. epizód, fejezet 

kohta2 hsz azonnal, mindjárt, tüstént, 
rögtön 

kohtah (part) nu -hoz, -hez, -höz, mellé 
kohtal|o (-on, -uo) fn sors, végzet, fá-

tum, osztályrész 
kohtalok|aš (-kahan, -ašta) mn sors-

szerű, végzetes, fatális 
kohtalo||uš|ko (-on, -kuo) fn fatalizmus, 

beletörődés a sorsba, hit az eleve el-
rendelésben 

kohtasillah hsz azonnal, tüstént, rög-
tön, mindjárt 

kohtelija|š (-han, -šta) mn udvarias, 
illemtudó, modoros 

kohtelijašti hsz udvariasan, modoro-
san 

kohtelu (-n, -o) fn bánásmód, viselke-
dés, modor; yštävällini ~ udvarias 
viselkedés / modor 

kohti1 hsz egyenesen, közvetlenül 
kohti2 (part) nu 1. irányába, felé; ko-

tie ~ a ház felé; 2. irányából, felől, 
-tól, -től 

kohti||aj|o (-on, -uo) fn faltörő kos 
kohuoj|a (-an, -ua) mn emelkedő, fel-

emelkedő 
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kohuomi|ni (-sen, -sta) fn felmerülés, 
felbukkanás 

kohv|a (-an, -ua) fn kásajég, kásahó 
koi (-n, -ta) fn moly, molylepke [Mic-

rolepidoptera]  
koili|ni1 (-sen, -sta) fn kelet, északke-

let [égtáj]  
koili|ni2 (-sen, -sta) mn keleti, északke-

leti; ~ni tuuli (észak)keleti szél 
koilis||oš|a (-an, -ua) fn kelet, északke-

let [vidék] 
koilis||tuul|i (-en, -ta) fn keleti szél 
koi|pi (-ven, -pie) fn mancs, láb [álla-

ti]; poron ~pi rénszarvasláb 
koipi||jalači|t (-jen, -ja) fn plur (rén-

szarvas)bőrcsizma 
koipi||nah|ka (-an, -kua) fn a mancs / 

a rénszarvasláb bőre 
koir|a (-an, -ua) fn kutya, eb ◊ ~a 

omua häntyä ei pure. A kutya nem 
harap a saját farkába. 

koira||kal|a (-an, -ua) fn lápi póc [Umb-
ra krameri] 

koiran||haju (-n, -o) fn kutyaszag 
koiran||ham|maš (-pahan, -mašta) fn 

kutyafog 
koiran||hein|ä (-än, -yä) fn csomós ebír 

[Dactylis glomerata] 
koiran||leu|ka (-van, -kua) fn vigyori 
koiran||ilm|a (-an, -ua) fn förtelmes 

idő, kutya egy idő 
koiran||kašvattaj|a (-an, -ua) fn ebte-

nyésztő, kutyatenyésztő 
koiran||kiel|i (-en, -tä) fn ebnyelvűfű 

[Cynoglossum] 
koiran||kieli||hein|ä (-än, -yä) fn ebnyel-

vűfű [Cynoglossum] 
koiran||kirp|pu (-un, -puo) fn kutya-

bolha [Ctenocephalides canis] 

koiran||kop|pi (-in, -pie) fn kutyaól, 
kutyaház 

koiran||lih|a (-an, -ua) fn kutyahús 
koiran||nah|ka (-an, -kua) fn kutyabőr 
koiran||nänni (-n, -e) fn árpa [szemhé-

jon]  
koiran||pen|tu (-nun, -tuo) fn kutya-

kölyök 
koiran||put|ki (-in, -kie) fn turbolya 

[Anthriscus] 
koira|š (-han, -šta) fn kender [Canna-

bis sativa] 
koiri|e (-n, -u) verb kendert gyomlál 
koirien||kašvatu|š (-kšen, -šta) fn eb-

tenyésztés, kutyatenyésztés 
Koirien||käherm|ä (-än, -yä) fn Ple-

jádok, Fiastyúk, Hetes, Messier 45 
[csillagkép] 

koirui|ja (-čen, -čou) verb csúfol, kicsú-
fol, csúfolódik, gúnyol, kigúnyol, gú-
nyolódik 

koiru|š (-kšen, -šta) fn gonoszság, go-
noszkodás, csúfolódás, gúnyolódás  

koissa hsz otthon 
koissa||ruataj|a (-an, -ua) fn bedolgo-

zó (munkás) 
koista hsz otthonról, hazulról 
koit|e (-tien, -että) fn hajnalpír, hajnal-

hasadás, virradat, pirkadat 
koiteh1 (-en, ta) fn hajnalpír, hajnal-

hasadás, virradat, pirkadat 
koiteh2 (-en, ta) fn vizsgálati anyag, kí-

sérleti anyag  
koiteh||pal|a (-an, -uа) fn mikroszkóp-

metszet 
koittan|a (-an, -uа) fn nyaklánc 
koittelu (-n, -o) fn 1. tapasztalat, ta-

pasztalás; 2. próbálkozás, kísérletez-
getés 
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koit|tua1 (-an, -tau) verb pirkad, vir-
rad, hajnalodik, dereng, világosodik 

koit|tua2 (-an, -tau) verb próbálkozik, 
kísérletezget 

koitu|o (-u) verb beköszönt, megérke-
zik, megjön  

koivik|ko (-on, -kuo) fn nyíres, nyír-
erdő, nyírfaerdő 

koivikko||leh|to (-on, -tuo) fn nyírliget, 
nyírfaliget 

koivu (-n, -о) fn nyírfa [Betula] 
koivu||hal|ko (-on, -kuo) fn nyírhasáb-

fa, nyírkandallófa, nyírfahasáb 
koivu||hiir|i (-en, -tä) fn északi szöcs-

keegér [Sicista betulina] 
koivu||kanti||šien|i (-en, -tä) fn ízletes 

tőkegomba [Kuehneromyces muta-
bilis] 

koivu||kep|pi (-in, -pie) fn nyírfabot, 
nyírfapálca, nyírfavessző 

koivu||leh|ti (-en, -tie) fn nyírfalevél 
koivu|ni (-sen, -sta) mn nyírfa-, nyír-

fából készült 
koivun||pih|ka (-an, -kua) fn nyírfa-

gyanta 
koivu||puu (-n, -ta) fn nyírfa [faanyag] 
koivu||parket|ti (-in, -tie) fn nyírfapad-

ló, nyírfaparketta 
koivun||pinta||kuorijai|ni (-sen, -sta) 

fn nyírfakéregszú [Scolytus Ratze-
burgi Jans.] 

koivun||šyöj|ä (-än, -yä) fn zsákhordó-
bogár [Clytra] 

kojah|tua (-an, -tau) verb beomlik, be-
dől, összeomlik, összedől 

kojeh||eläi|n (-men, -ntä) fn kísérleti ál-
lat 

kojik|aš (-kahan, -ašta) mn otthonos, 
kényelmes, lakályos 

kojikkahašti hsz otthonosan, kényel-
mesen, lakályosan 

kojikku|š (-kšen, -šta) fn otthonosság, 
(otthoni) kényelem, lakályosság 

kojit|oin (-toman, -ointa) fn hajlékta-
lan [személy]   

kojittomu|š (-kšen, -šta) fn hajlékta-
lanság 

kojit|tuo (-un, -tuu) verb hazatér, ott-
honra talál / lel 

kojoš||šiä (-n, -tä) fn derült idő, szép idő, 
jó idő 

kokemu|š (-kšen, -šta) fn tapasztalat, 
gyakorlat 

kokenu|t (-on, -tta) mn tapasztalt, gya-
korlott 

kokit|tua (-an, -tau) verb horgol 
kok|ka (-an, -kua) fn (hajó)orr 
kok|ki (-in, -kie) fn szakács 
kokki||po|ika (-jan, -ikua) fn kukta 
kok|ko (-on, -kuo) fn sas [Aquila]  
kokľušši (-n, -e) fn szamárköhögés 
ko|ko1 (-von, -kuo) fn méret, kiterjedés, 

nagyság  
koko2 mn rtlan teljes, egész, bruttó; ~ 

päivän egész nap 
kokoelm|a (-an, -ua) fn gyűjtemény 

[irat, szöveg] 
kokoh||panij|a (-an, -ua) fn szerelő 
kokoh||pan|o (-on, -uo) fn összeállítás, 

összerakás, szerelés, összeszerelés 
kokoh||pano||ošaš|to (-šon, -tuo) fn sze-

relőműhely 
kokohu|š (-on, -tta) fn ülés, gyűlés, gyü-

lekezet, összejövetel 
koko||kanšalli|ni (-sen, -sta) mn össz-

népi, nemzeti, országos 
kokomu|š (-kšen, -šta) fn gyűjtemény 

[irat, szöveg] 
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kokonah hsz 1. teljesen, egészen; 2. tö-
kéletesen  

kokonai|ni (-sen, -sta) mn teljes, egész, 
komplex 

kokonais||ohjelm|a (-an, -ua) fn komp-
lex program, teljes program, össz-
program 

kokonais||pain|o (-on, -uo) fn teljes / 
bruttó súly, összsúly 

kokonais||tulo|š (-kšen, -šta) fn vég-
összeg, teljes összeg 

kokonaisu|š (-kšen, -šta) fn komple-
xum, egység, komplexitás 

koko|ni (-sen, -sta) mn méretű, kiter-
jedésű, nagyságú 

kokor|a (-an, -uа) fn tönk 
koko||rahvahalli|ni (-sen, -sta) mn ál-

talános, egyetemes  
kokot|tua (-an, -tau) verb tunyul, tét-

lenkedik, ücsörög 
koko||tul|o (-on, -uo) fn bruttó bevé-

tel, bruttó jövedelem 
koko||tuotan|to (-non, -tuo) fn bruttó 

termelés / termék 
kokou|š (-on, -tta) fn ülés, gyülekezet, 

gyűlés, összegyűlés, gyülekezés, ösz-
szejövetel 

kokoutumi|ni (-sen, -sta) fn ülés, gyü-
lekezet, gyűlés, összegyűlés, gyüle-
kezés, összejövetel  

kokoutumis||vapau|š (-on, -tta) fn gyü-
lekezési jog / szabadság 

kokou|tuo (-vun, -tuu) verb egybegyű-
lik, összegyűlik, gyülekezik, összejön, 
összesereglik  

kokteili (-n, -e) fn koktél 
kokuoj|a (-an, -ua) fn szerelő 
kokuomi|ni (-sen, -sta) fn szerelés, ösz-

szeszerelés 

kolač|ču (-un, -čua) fn kalács 
kolah|tua (-an, -tau) verb üt, vág, ver, 

csap  
kolahu|š (-on, -tta) fn kopogás, dobo-

gás 
kolahut|tua (-an, -tau) verb megüt, 

megver, pofon csap 
kolak|ka (-an, -kua) mn hideg; ~ka šiä 

hideg idő  
kolašši|n (-men, -nta) fn poroló, sző-

nyegporoló 
kol|ata (-uan, -uau) verb kopog, dobog 
kolhi|e (-n, -u) verb üt, ver, páhol; ~e 

toini toista páholni egymást 
kolhis|tuo (-sun, -tuu) verb összenyo-

módik, összegyűrődik 
kolhosi (-n, -е) fn kolhoz 
kolhosniek|ka (-an, -kua) fn kolhoz-

paraszt, kolhoztag 
kolhu (-n, -о) fn ütés, csapás 
kolibri (-n, -e) fn kolibri [Trochilus] 
kolier|a (-an, -ua) fn vízipenész [Phy-

tophthora infestans] 
kolik|ka (-an, -kua) fn ágseprű 
kolin|a (-an, -ua) fn kopogás, dobogás 
kolineh (-en, -ta) fn kopogás, dobogás 
kolis|sella (-telen, -telou) verb dörög, 

döng, dobog, kopog 
kolis|tua (-san, -tau) verb dörög, döng, 

dobog, kopog 
kolkah|ella (-telen, -telou) verb kopog-

tat, zörget 
kolkahu|š (-on, -tta) fn kopogtatás, zör-

getés 
kolka|ta (-nen, nou) verb dörög, döng, 

dobog, kopog 
kolketu|š (-kšen, -šta) fn kopogás, do-

bogás 
kolketuš||rau|ta (-van, -tua) fn gong 
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kolk|ko (-on, -kuo) mn rideg, zord, ko-
mor; ~ko šeutu zord vidék; ~ko tai-
vaš komor ég(bolt) 

kolkut|tua (-an, -tau) verb dörget, dön-
get, dobog, kopog 

kolkutu|š (-kšen, -šta) fn kopogás, do-
bogás 

kolleǆi (-n, -e) fn kollégium, diákott-
hon 

kolleg|a (-an, -ua) fn kolléga, kartárs 
kollegij|a (-an, -ua) fn testület, kollé-

gium, kar 
kollegijali|ni (-sen, -sta) mn kollegiális 
kollegijalisešti hsz kollegiálisan 
kollektiivi (-n, -e) fn kollektíva, közös-

ség 
kollektiivi|ni (-sen, -sta) mn kollektív, 

közös, közösségi 
kollektivismi (-n, -e) fn kollektivizmus 
kolli (-n, -e) fn skót juhászkutya, collie  
kolloh (-on, -ta) fn szarvascsorda  
kolloh|tua (-an, -tau) verb összerak, ren-

det rak, rendbe rak  
kolmannekši hsz hárman, hármasban 
kolmanne|š (-kšen, -šta) szn harmad  
kolma|š (-nnen, -tta) szn harmadik 
kolma|š||ar|ki (-nnen||-en, -tta||-kie) fn 

szerda 
kolma|š||kymmen|eš (-nnen||-nen, -tta 

||-tä) szn harmincadik 
kolma|š|oš|a (-nnen||-an, -tta||-ua) fn 

harmadrész 
kolma|š||toista (-nnen||toista, -tta||tois-

ta) szn tizenharmadik 
kolm|e (-en, -ie) szn három 
kolme||iäni|ni (-sen, -stä) mn három-

szólamú 
kolme||ker|tani (-tasen, -raista) mn há-

romszoros 

kolmekši hsz háromfelé, háromba, há-
romra 

kolme||kuu||kauti|ni (-sen, -sta) mn 
háromhónapos 

kolm|e||kymmen|tä (-en||-en, -ie||-tä) 
szn harminc 

Kolme||liit|to (-on, -tuo) fn Hármas 
Szövetség [történelem] 

kolme||miärä|ni (-sen, -stä) mn három 
kiterjedésű, háromdimenziós 

kolmen hsz hárman, hármasban 
kolme||netäli|ni (-sen, -stä) mn három-

hetes 
kolme||numeroi|ni (-sen, -sta) mn há-

rom(szám)jegyű; ~ni luku háromje-
gyű szám 

kolme||nurkka|ni (-sen, -sta) mn há-
romszögletű 

kolme||näytökši|ni (-sen, -stä) mn há-
rom felvonásos, háromrészes [elő-
adás] 

kolme||oša|ni (-sen, -sta) mn három-
részes; ~ni romani háromrészes re-
gény 

kolme||ottelij|a (-an, -ua) fn triatlonis-
ta, háromtusázó 

kolme||ottelu (-n, -o) fn triatlon, három-
tusa 

kolme||paikka|ni (-sen, -sta) mn három-
üléses 

kolme||prosentti|ni (-sen, -sta) mn há-
rom százalékos; ~ni kreditti három 
százalékos kamatozású hitel 

kolme||puoli|ni (-sen, -sta) mn három-
oldalú; ~ni šopimuš háromoldalú 
megbeszélés / tárgyalás 

kolme||pyörä|ni (-sen, -stä) mn három-
kerekű; ~ni polkupyörä háromkere-
kű bicikli / kerékpár 
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kolme||päi|ni (-sen, -stä) mn háromfe-
jű; ~ni kiärmis háromfejű sárkány 

kolme||päivä|ni (-sen, -stä) mn három-
napos 

kolm|e||šatua (-en||šuan, -ie||šatua) szn 
háromszáz 

kolme||tahti|ni (-sen, -sta) mn három-
ütemű 

kolme||tavu|ni (-sen, -sta) mn három-
szótagú; ~ni šana háromszótagú szó 

kolm|e||toista (-en||toista, -ie||toista) 
szn tizenhárom 

kolme||tunti|ni (-sen, -sta) mn három-
órás 

kolme||vaihei|ni (-sen, -sta) mn három-
fokozatú, háromfázisú; ~ni virta há-
romfázisú áram(vezeték) 

kolme||vuoti|ni (-sen, -sta) mn három-
éves 

kolme|väri|ni (-sen, -stä) mn három-
színű; ~ni lippu háromszínű zászló 
/ lobogó, trikolor 

kolmičči hsz háromszor, háromszoro-
san 

kolmi||čorppa|ni (-sen, -sta) mn há-
romágú, háromlábú; ~ni stuula há-
romlábú asztal 

kolmi||jal|ka (-an, -kua) fn háromlá-
bú bútor 

kolmi||jalka|ni (-sen, -sta) mn három-
lábú; ~ni stuula háromlábú asztal 

kolmij|o (-on, -uo) fn háromszög 
kolmijo||kuk|ka (-an, -kua) fn plety-

ka(virág) [Tradescantia] 
kolmi||ker|tani (-tasen, -raista) mn há-

romszoros 
kolmi||kertasešti hsz háromszor, há-

romszorosan 
kolmik|ko (-on, -kuo) fn háromszög 

kolmi||kulm|a (-an, -ua) fn három-
szög; tašakylkini ~a egyenlő szárú 
háromszög; tašašivuni ~a egyenlő 
oldalú háromszög 

Kolminais|et (-ien, -ie) fn plur Orion 
[csillagkép] 

Kolminaisu|š (-kšen, -šta) fn Szenthá-
romság 

kolmi||nurkka|ni (-sen, -ista) mn há-
romszögletű 

kolmi||talvi|ni (-sen, -sta) mn három-
éves  

kolmi||varvaš||laiskalai|ni (-sen, -sta) 
fn háromujjú lajhár [Bradypus] 

kolmo|ni (-sen, -ista) fn 1. hármas; 2. 
trojka, hármasfogat 

kolmos|et (-ien, -ie) fn plur hármas-
ikrek 

kolmoveh hsz hárman, hármasban 
kol|o (-on, -uo) fn mélyedés, horpadás, 

üreg 
kolok|aš (-kahan, -ašta) mn foghíjas, 

csorba fogú 
koloniali|ni (-sen, -sta) fn gyarmati 
kolonialismi (-n, -e) fn kolonializ-

mus, gyarmatosító politika 
kolonisattori (-n, -e) fn gyarmatosító 
kolonisoin|ta (-nan, -tua) fn gyarma-

tosító 
kolonn|a (-an, -ua) fn oszlop, ember-

oszlop, járműoszlop 
koloriit|ti (-in, -tie) fn színezés, színe-

zet, színhatás 
kolt|tu (-un, -tuo) fn ruha, ruházat, öl-

tözet 
kolu|ta (-on, -ou) verb átkutat, meg-

motoz 
kolv|ata (-uan, -uau) verb fegyvert pu-

col / tisztít 
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kolv|i (-en, -ie) fn korhadt fa, kiszá-
radt fa 

kolviu|tuo (-vun, -tuu) verb kiszárad, 
elszárad, elkorhad 

komah|tua (-an, -tau) verb dönget, kon-
gat 

komak|ka (-an, -kua) mn döngő, kon-
gó, visszhangos 

kombaini (-n, -e) fn kombájn 
komedij|a (-an, -ua) fn komédia, víg-

játék 
komeik|ko (-on, -kuo) fn kátyús út 
komendant|ti (-in, -tie) fn parancsnok 
komen|nella (-telen, -telou) verb vezé-

nyel, dirigál, parancsol, utasít, ren-
delkezik 

komennet|tu (-un, -tuo) mn utasított, 
kivezényelt, kirendelt 

komennollis||hallinnolli|ni (-sen, -sta) 
mn vezénylési, vezényleti 

komennu|š (-kšen, -šta) fn vezénylés, 
dirigálás, parancs, utasítás, rendel-
kezés 

komennuš||kun|ta (-nan, -tua) fn (fegy-
veres) szolgálati egység 

komennuš||mat|ka (-an, -kua) fn ki-
küldetés, kiszállás 

komennuš||matka||kulu|t (-jen, -ja) fn 
plur kiküldetési térítés / költség 

komennuš||paperi|t (-jen, -ja) fn plur 
kiküldetési dokumentum 

komennuš||tehtäv|ä (-än, -yä) fn pa-
rancs, parancsolat [fegyveres szol-
gálati] 

komentaj|a (-an, -ua) fn/mn parancso-
ló, parancsnok 

komentajan mn rtlan parancsnoki 
komentaj|at (-ojen, -oja) fn plur pa-

rancsnokság 

komentami|ni (-sen, -sta) fn vezénylés, 
dirigálás, parancs, utasítás, rendel-
kezés 

komen|to (-non, -tuo) fn vezénylés, di-
rigálás, parancs, utasítás, rendelke-
zés 

komento||iän|i (-en, -tä) fn parancso-
ló hang(nem) 

komen|tua (-nan, -tau) verb vezényel, 
kivezényel, dirigál, parancsol, utasít, 
rendelkezik, kirendel 

komet|a (-an, -ua) fn üstökös 
komeu|š (-on, -tta) fn elegancia, sikk 
komevu|š (-on, -tta) fn pompa 
komi (-n, -e) fn komi, zürjén 
komie (-n, -ta) mn pompás, pompáza-

tos, elragadó, elegáns, sikkes 
komiešti hsz pompásan, pompázato-

san, elragadóan, elegánsan, sikkesen 
komiisi (n, -e) fn bizottság 
komilai|ni (-sen, -sta) fn/mn komi, zür-

jén 
komin mn rtlan komi, zürjén 
komissari (n, -e) fn biztos, parancs-

nok 
komissariat|ti (-in, -tie) fn biztosság, 

parancsnokság 
komitatiivi (n, -e) fn társhatározó eset 
komitiet|ta (-an, -tua) fn bizottság 
kommentattori (n, -e) fn kommentátor 
kommentoi|ja (-čen, -čou) verb kom-

mentál 
kommersant|ti (-in, -tie) fn kereskedő, 

üzletember 
kommer|tua (-ran, -tau) verb kikúszik, 

kicsúszik, kimászik 
kommunismi (n, -e) fn kommunizmus 
kommunisti|ni (-sen, -sta) fn/mn kom-

munista 
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komot|tua (-an, -tau) verb mozdulat-
lanul ül 

komparatiivi|ni (-sen, -sta) mn össze-
hasonlító, komparatív 

kompassi (-n, -e) fn iránytű, tájoló 
kompassu (-n, -o) fn iránytű, tájoló 
kompaššuš||kiv|i (-en, -ie) fn botránykő 
kompaš|tuo (-šun, -tuu) verb megbot-

lik, elbotlik, elesik 
kompl|a (-an, -ua) fn banda, horda, ga-

leri 
kompleksi (n, -e) fn komplexum, egy-

ség, együttes, összesség 
komplekti (n, -e) fn készlet, garnitúra, 

gyűjtemény 
kompliment|ti (n, -tie) fn bók, hízel-

gés, udvarlás 
komponent|ti (n, -tie) fn összetevő, 

komponens 
kompot|ti (n, -tie) fn kompót, befőtt 
kompressi (-n, -e) fn borogatás 
kompromissi (-n, -e) fn kompromisz-

szum, kiegyezés, egyezség, mege-
gyezés 

kompromissi||piätö|š (-kšen, -štä) fn 
kompromisszumos megoldás 

kompuroi|ja (-čen, -čou) verb megbot-
lik, elbotlik, elesik 

konditionali (-n, -e) fn feltételes mód 
kondominat|ti (-in, -tie) fn kondomí-

nium, közös uralom, közös fennható-
ság 

konduktori (-n, -e) fn konduktor 
koneh (-en, -ta) fn gép, készülék, szer-

kezet 
koneh||kiel|i (-en, -tä) fn gépi kód, gépi 

nyelv 
koneh||kirjuttaj|a (-an, -ua) fn gépíró-

nő 

koneh||kivyäri (n, -e) fn géppuska 
koneh||kivyäri||ryhm|ä (-än, -yä) fn 

géppuskás / gépfegyveres alegység 
koneh||käyttö|ni (-sen, -stä) mn gépi-

es, mechanikus 
koneh||meštari (n, -e) fn gépmester, gé-

pész, gépkezelő, műszerész, mecha-
nikus 

koneh||mie|š (-hen, -štä) fn gépmester, 
gépkezelő, gépész, műszerész, me-
chanikus 

koneh||ošaš|to (-šon, -tuo) fn gépüzem, 
gépműhely 

koneh||pyššy (-n, -ö) fn géppisztoly, 
géppuska, gépfegyver 

koneh||pyššy||ampuj|a (-an, -ua) fn/mn 
géppisztolyos, géppuskás, gépfegyve-
res 

koneh||ruataj|a (-an, -ua) fn gépmun-
kás, gépmester, gépkezelő 

koneh||šah|a (-an, -ua) fn körfűrész, fű-
részgép 

koneh|tie (-in, -tiy) verb szándékozik, 
tervez 

konferenšši (-n, -e) fn konferencia, ta-
nácskozás 

konferenšši||šali (-n, -e) fn konferen-
ciaterem, tanácskozóterem 

konflikti (-n, -e) fn konfliktus, súrló-
dás 

konfliktit|oin (-toman, -ointa) mn súr-
lódásmentes, konfliktusmentes 

konfrontatij|o (-on, -uo) fn konfrontá-
ció, szembenállás 

konfrontatijo||politiik|ka (-an, -ua) fn 
konfrontációs politika 

konglomerat|ti (n, -tie) fn konglome-
rátum, egyveleg 

kongressi (-n, -e) fn kongresszus 
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konjak|ki (-in, -kie) fn konyak 
konjunktit|oin (-toman, -ointa) mn ösz-

szetétel nélküli, össze nem tett [nyelv-
tan]; ~oin virkeh összetétel nélküli 
mondat 

konjunktuuri (-n, -e) fnkonjunktúra, 
körülmények kedvező összetalálko-
zása 

konjunktuuri|ni (-sen, -sta) mn kon-
junkturális, kedvező helyzetből fa-
kadó 

konkel|o (-on, -uo) fn hajlott fa 
konkretisoi|ja (-čen, -čou) verb konk-

retizál 
konkretisoin|ta (-nan, -tua) fn konk-

retizálás 
konkretti|ni (-sen, -sta) mn konkrét, 

kézzelfogható 
konkrettisešti hsz konkrétan, kézzel-

foghatóan 
konkurent|ti (-in, -tie) fn konkurens, 

vetélytárs, versenytárs 
konn|a (-an, -ua) fn 1. varangy, varan-

gyosbéka [Bufo]; 2. semmirekellő, 
utálatos [személy] 

konnamai|ni (-sen, -sta) mn galád, al-
jas, komisz 

konnamaisešti hsz galádul, aljasan, 
komiszul 

konnamaisu|š (-kšen, -šta) fn galád-
ság, aljasság 

konnan||marj|a (-an, -ua) fn békabo-
gyó [Actaea] 

konseptij|o (-on, -uo) fn koncepció, el-
gondolás, eszme 

konsert|ti (-in, -tie) fn koncert, hang-
verseny 

konsarvatiivi|ni (-sen, -sta) mn kon-
zervatív 

konservatiivisu|š (-kšen, -šta) fn 1. kon-
zervatívság; 2. konzervativizmus 

konservatorij|a (-an, -ua) fn konzer-
vatórium, zeneakadémia 

konservattori (-n, -e) fn konzervatív 
(politikus) 

konservoi|ja (-čen, -čou) verb konzer-
vál, tartósít 

konservoin|ta (-nan, -tua) fn konzer-
válás, tartósítás 

konsonant|ti (-in, -tie) fn mássalhang-
zó 

konsonantti||vaihtelu (-n, -o) fn 1. más-
salhangzó-váltakozás; 2. fokválta-
kozás 

konspekti (-n, -e) fn kivonat, ismerte-
tés, összefoglalás 

konspiratij|o (-on, -uo) fn konspirá-
ció, összeesküvés 

konstruktiivi|ni (-sen, -sta) mn konst-
ruktív, építő, alkotó 

konstruktori (-n, -e) fn tervező, szer-
kesztő, konstruktőr 

konsuli (-n, -e) fn konzul 
konsultatiivi|ni (-sen, -sta) mn tanács-

adói, szakértői 
konša nm 1. mikor; 2. amikor 
konšanih nm valamikor, akármikor, 

bármikor  
konšti (-n, -e) fn 1. fortély, vminek a 

csínja-bínja; 2. tanács, tanácsadás 
konštik|aš (-kahan, -ašta) mn cikor-

nyás 
konšti||luk|ku (-un, -kuo) fn titkos zár / 

lakat 
konštuiččij|a (-an, -ua) fn kuruzsló, va-

jákos, javasasszony 
konštui|ja (-čen, -čou) verb kuruzsol, 

vajákoskodik 
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kontakti (-n, -e) fn kontaktus, érintke-
zés, csatlakozás 

lontakti|t (-jen, -ja) fn plur kölcsönös 
viszony 

kontaktit|oin (-toman, -ointa) mn érint-
kezésmentes, csatlakozás nélküli 

kontamaisillah hsz négykézláb 
konta|ta (-nen, -nou) verb átmászik, ke-

resztülmászik 
konteksti (-n, -e) fn szövegösszefüggés, 

kontextus 
kontie (-n, -ta) fn medve [Ursus] 
kontien||luuk|ko (-on, -kuo) fn hava-

si hagyma [Allium victorialis] 
kontien||palvelu|š (-kšen, -šta) fn rossz 

szolgálat 
kontien||pen|tu (-nun, -tuo) fn bocs, 

medvebocs, medvekölyök, mackó 
kontien||peš|ä (-än, -yä) fn medvebar-

lang, medvekuckó 
kontien||po|ika (-jan, -ikua) fn bocs, 

medvebocs, medvekölyök, mackó 
kontien||šammal (-an, -ta) fn óriás 

szőrmoha [Polytrichum commune] 
kontien||tak|ku (-un, -kuo) fn nardus 

[Nardus stricta] 
kontien||taľľ|a (-an, -ua) fn medve-

bunda, medveszőr, medvebőr, med-
veirha 

kontien||tappo||lu|pa (-van, -pua) fn 
medvekilövési engedély 

kontiel||viľľ|a (-an, -ua) fn gyapjúsás 
[Eriophorum] 

kontingent|ti (-in, -tie) fn kontingens, 
keret(szám) 

kontta||luu (-n, -ta) fn lábszár, lábszár-
csont 

kont|to (-on, -tuo) fn fagyökerek köz-
ti mélyedés / üreg 

konttori (-n, -e) fn iroda, hivatal 
konttorin mn rtlan irodai, hivatali 
konttori|rua|to (-von, -tuo) fn irodai 

munka, hivatali munka 
kon|tu (-nun, -tuo) fn takarmány, ab-

rak, táp, állateledel  
konversij|a (-an, -ua) fn konvertálás 
konvertoi|ja (-čen, -čou) verb konvertál 
kopahut|tua (-an, -tau) verb kiszór, ki-

ráz 
kopak|ka (-an, -kua) mn fárasztó, fá-

radságos, vesződséges 
kopareh (-en, -ta) fn rakás, kupac, ha-

lom, halmaz, garmada, domb  
kop|ata (-puan, -puau) verb megfog, 

megragad, elkap  
kopeik|ka (-an, -kua) fn kopek, ko-

pejka 
kopeloi|ja (-čen, -čou) verb tapogat, 

tapint, megtapogat, megtapint, ko-
torászik 

koperatiivi (-n, -e) fn szövetkezet 
koperatiivi|ni (-sen, -sta) mn szövet-

kezeti 
koperattori (-n, -e) fn szövetkezeti dol-

gozó 
kopiirui|ja (-čen, -čou) verb másol, le-

másol, átmásol, kopíroz, lekopíroz 
kopij|o (-on, -uo) fn másolat, kópia 
kopijoi|ja (-čen, -čou) verb másol, le-

másol, átmásol, kopíroz, lekopíroz 
kopijoin|ta (-nan, -tua) fn másolás, ko-

pírozás 
kopijo||koneh (-en, -ta) fn másológép, 

másoló 
kopijo||paperi (-n, -e) fn másolópapír 
kopin|a (-an, -uа) fn kopogás, kopog-

tatás 
kopi|ni (-sen, -sta) mn rosszindulatú 
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kopioi|ja (-čen, -čou) verb másol, le-
másol, átmásol, kopíroz, lekopíroz 

kopis|sella (-telen, -telou) verb kopog-
tat 

kopis|tua (-san, -tau) verb kopog  
kopit|tua (-an, -tau) verb tipeg 
kopl|a (-an, -uа) fn banda, horda, ga-

leri 
kopoššie (-in, -šiu) verb vájkál, koto-

rászik, kutakodik 
koppal|a (-an, -ua) fn süketfajd [Tet-

rao urogallus]  
koppala||hauk|ka (-an, -kua) fn héja 

[Accipiter gentilis] 
koppa)an||kirj|at (-ojen, -oja) fn plur 

szeplő 
koppav|a (-an, -uа) mn önhitt, rátarti, 

gőgös, dölyfös, arrogáns 
koppavašti hsz önhitten, rátartian, gő-

gösen, dölyfösen, arrogánsan 
koppavu|š (-on, -tta) fn önhittség, rá-

tartiság, dölyf, gőg, arrogancia 
kop|pi (-in, -pie) fn 1. kabin, fülke; 2. 

kutyaól, kutyaház 
koppinah hsz teljesen, egészen 
kopr|a (-an, -ua) fn marék, marok 
kopralli|ni (-sen, -sta) mn maréknyi, 

maroknyi 
kopris|sella (-telen, -telou) verb ökölbe 

szorít 
koprissu|š (-kšen, -šta) fn markolás, 

megmarkolás 
kopris|tua (-san, -tau) verb marokra 

kap, megmarkol 
kopris|tuo (-tuu) verb ökölbe szorul 
kopš|a (-an, -ua) fn sótartó 
kopšah|ella (-telen, -telou) verb vmit 

váratlanul tesz, vmit hamarkodva 
csinál 

kopšah|tua (-an, -tau) verb vmit vá-
ratlanul tesz, vmit hamarkodva csi-
nál 

kopšeh (-en, -ta) fn csattogás, kopo-
gás 

kopši|e (-n, -u) verb csattog, kopog 
kopšu (-n, -o) fn hab, tajték 
kopšut|ella (-telen, -telou) verb fürgén 

tipeg 
kopšut|tua (-an, -tau) verb csattog, ko-

pog 
koput|tua (-an, -tau) verb kopog, ko-

pogtat 
koputu|š (-kšen, -šta) fn kopogás, ko-

pogtatás 
koŕ|a (-an, -ua) fn bánat, bú, búbánat, 

szomorúság 
korabli (-n, -e) fn hajó  
korah|ella (-telen, -telou) verb keresztbe 

tesz, keresztez 
koŕahi|ni (-sen, -sta) mn bánatos, bús, 

búbánatos, szomorú 
korah|tua (-an, -tau) verb krákog, hö-

rög 
koralli||kakla||koru (-n, -o) fn korall-

nyakék 
kora|ta1 (-jan, -jau) verb horkol, hor-

tyog  
kor|ata2 (-uan, -uau) verb (nádat) ka-

szál, sarlóz, levág  
koren|to1 (-non, -tuo) fn szitakötő [Li-

bellula] 
koren|to2 (-non, -tuo) fn vízhordó rúd 

/ válljárom 
korentoi|ni (-sen, -sta) fn szitakötő [Li-

bellula] 
koreut|tua (-an, -tau) verb bánatot okoz 

/ szerez, szomorúságot okoz, elszo-
morít 
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koreu|tuo (-vun, -tuu) verb bánatos-
kodik, bánkódik, búsul, búslakodik, 
szomorkodik, kesereg, elkeseredik 

korhisteliu|tuo (-vun, -tuu) verb prüsz-
köl, fújtat, horkant 

kori (-n, -e) fn 1. doboz, skatulya, lá-
da, ládikó; 2. kosár; 3. urna; 4. tar-
tály 

korianteri (-n, -e) fn koriander [Co-
riandrum sativum] 

kori||pall|o (-on, -uo) fn kosárlabda 
kori||palloilij|a (-an, -ua) fn kosárlab-

dázó, kosárlabdajátékos 
kori||pallo||jouk|ko (-on, -kuo) fn ko-

sárlabdacsapat 
kori||pallo||ottelu (-n, -o) fn kosárlab-

damérkőzés, kosárlabdameccs 
korie (-n, -ta) mn 1. fenséges, magasz-

tos, dagályos; 2. díszes, pompás, ci-
kornyás 

koris|sella (-telen, -telou) verb díszít-
get, szépítget, dekorál 

korisset|tu (-un, -tuo) mn díszített, ki-
díszített, feldíszített, dekorált, kide-
korált 

korissu|š (-kšen, -šta) fn díszítés, kidí-
szítés, feldíszítés, dekorálás, kideko-
rálás, dekoráció 

koristaj|a (-an, -ua) fn dekoratőr 
koristami|ni (-sen, -sta) fn díszítés, ki-

díszítés, feldíszítés, dekorálás, kide-
korálás, dekoráció  

koristau|tuo (-vun, -tuu) verb kiöltö-
zik, szépítkezik 

koristehelli|ni (-sen, -sta) mn díszítő, 
díszítési, dekorációs 

koristelisu|š (-kšen, -šta) fn mester-
kéltség, dagályosság, magasztosság, 
cikornyásság 

koristelu (-n, -o) fn díszítés, kidíszí-
tés, feldíszítés, dekorálás, kidekorá-
lás, dekoráció 

koristelu||leikkau|š (-on, -tta) fn orom-
faragvány, keretfaragvány, faragott 
díszítés 

koriste||työ (-n, -tä) fn dekorálás, dí-
szítőmunka 

koris|tua (-san, -tau) verb díszít, kidí-
szít, feldíszít, dekorál, kidekorál 

korj|a (-an, -ua) fn 1. bricska, homok-
futó, cséza; 2. hintó  

korj|ata1 (-uan, -uau) verb javít, meg-
javít, kijavít, reparál 

korj|ata2 (-uan, -uau) verb betakarít, 
leszed, learat, begyűjt 

korjau|š (-on, -tta) fn javítás, kijaví-
tás 

korjauš||lukij|a (-an, -ua) fn korrektor 
[nyomdai] 

korjauš||lu|ku (-vun, -kuo) fn korrek-
túra, korrektúrázás [nyomdai] 

korjauš||rua|ta (-van, -tua) fn szere-
lés, megszerelés, szerelőmunka 

korjau|tuo (-vun, -tuu) verb javul, ki-
javítódik, megjavul 

korjuaľ|ľa (-en, -ou) verb betakarít, le-
szed, learat, begyűjt 

korjuami|ni (-sen, -sta) fn javítás, ki-
javítás, megjavítás, reparálás 

korjuam|o (-on, -uo) fn javítóműhely 
korjuan|ta (-nan, -tua) fn javítás, meg-

javítás, kijavítás, reparálás 
korjuu (-n, -ta) fn betakarítás, lesze-

dés, learatás, begyűjtés 
korkei|n (-mman, -mpua) mn ff 1. 

legmagasabb; 2. legfelső, legfőbb 
korkein||koh|ta (-an, -tua) fn apogeum, 

Földtávolpont 
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korkeu|š (-on, -tta) fn magasodás, 
megmagasodás, növés, megnövés, 
növekedés, megnövekedés 

korkeuteh hsz magasba, felfelé 
korkevu|š (-on, -tta) fn magasság 
korkevuš||mittari (-n, -e) fn magas-

ságmérő 
korkie (-n, -ta) mn magas 
korkie||arvo|ni (-sen, -sta) mn nagy 

jelentőségű, jelentős, fontos 
korkie||kalori|ni (-sen, -sta) mn ma-

gas kalóriaértékű 
korkie||kanta|ni (-sen, -sta) mn magas-

sarkú 
korkie||kaplahi|ni (-sen, -sta) mn ma-

gas eplényű, magas alvázú [szán] 
korkie||karmi|ni (-sen, -sta) mn ma-

gas támlájú 
korkie||koulu (-n, -o) fn főiskola 
korkie||koulun mn rtlan főiskolai 
korkie||koulu||šivissy|š (-kšen, -štä) fn 

1. főiskolai képzés; 2. főiskolai vég-
zettség 

korkie||lento|ni (-sen, -sta) mn emelke-
dett, magasröptű, magasztos 

korkie||luokka|ni (-sen, -sta) mn ma-
gas minősítésű, magas besorolású 

korkiella hsz 1. magasan, fent; 2. ma-
gasba, felfelé 

korkiem|pi (-män, -pyä) mn kf 1. ma-
gasabb; 2. felsőbb, főbb 

korkie||palkka|ni (-sen, -sta) mn ma-
gas fizetésű, jól megfizetett 

korkie||pohja|ni (-sen, -sta) mn ma-
gas talpú 

korkiešti hsz magasan, nagyon 
korkie||tai|to (-jon, -tuo) fn virtuózitás 
korkie||tašo|ni (-sen, -sta) mn maga-

san képzett 

korkie||tulokšelli|ni (-sen, -sta) mn ma-
gas jövedelmű 

korkie||virka|ni (-sen, -sta) mn ma-
gas állású, magas beosztású 

korki|ta (-čen, -čou) verb bedugaszol, 
bedug, betöm 

kork|ki (-in, -kie) fn dugó, parafadugó  
kor|ko (-on, -kuo) fn zátony, víz alatti 

szirt 
korko||ompelu (-n, -o) fn hímzés, hím-

zett díszítés  
korman|o (-on, -uo) fn zseb 
kormano||lamp|pu (-un, -puo) fn zseb-

lámpa, elemlámpa 
kormano||pull|o (-on, -uo) fn lapos-

üveg, flaska, kulacs 
kormano||rosv|o (-on, -uo) fn zsebtol-

vaj, zsebes, tolvaj 
kormano||šana||kirj|a (-an, -ua) fn 

zsebszótár 
kornič|ča (-an, -čua) fn szoba, vendég-

szoba 
korokeh (-en, -ta) fn emelvény, pódi-

um, dobogó 
koron|ta (-nan, -tua) fn fércelés 
koro|pa (-van, -pua) fn kosár, kas 
koroš|tua (-šan, -tau) verb kiemel, ki-

domborít, hangsúlyoz, aláhúz 
kor|ota (-uon, -uou) verb növekszik, 

gyarapodik, fokozódik, emelkedik 
korot|oin (-toman, -ointa) mn kamat-

mentes 
korottami|ni (-sen, -sta) fn 1. emelés, 

felemelés, fokozás, növelés, gyara-
pítás; 2. emelkedés, felemelkedés; 
3. dicsőítés [vallás] 

korot|tua (-an, -tau) verb 1. növel, fo-
koz, gyarapít, megemel; 2. hatvá-
nyoz 
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korotu|š (-kšen, -šta) fn 1. emelés, fel-
emelés, fokozás, növelés, gyarapí-
tás; 2. emelkedés, felemelkedés; 3. 
felépítmény, ráépítés 

kor|pi1 (-ven, -pie) fn vadon, erdősű-
rű, őserdő 

kor|pi2 (-ven, -pie) mn sűrű, áthatolha-
tatlan 

korpijai|ni (-sen, -sta) fn nyúldomolykó 
[Leuciscus leuciscus] 

korpi||kyl|ä (-än, -yä) fn eldugott / Is-
ten háta mögötti falu 

korpi||meč|čä (-än, -čyä) fn vadon, er-
dősűrű, őserdő 

korpi||šii|ka (-jan, -kua) fn nyúldomoly-
kó [Leuciscus leuciscus] 

korporatij|o (-on, -uo) fn testület 
korp|pi (-in, -pie) fn holló [Corvus co-

rax] 
korp|pu (-un, -puo) fn kétszersült 
korppu||jauh|o (-on, -uo) fn zsemlemor-

zsa 
korrekti|ni (-sen, -sta) mn korrekt 
korrektisešti hsz korrektül 
korrektuuri (-n, -е) fn korrektúra; lu-

kie ~e korrektúrát olvasni 
korruptij|o (-on, -uo) fn korrupció, meg-

vesztegethetőség, megvesztegetés 
korruptoitu (-n, -o) mn korrumpált, 

korrupt, megvesztegethető, megvesz-
tegetett 

kor|ši (-ren, -tta) fn szár, nyél, kocsány 
koršimai|ni (-sen, -sta) mn száras, nye-

les, kocsányos 
koršiu|tuo (-vun, -tuu) verb makacs-

kodik, megmakacsolja magát, csö-
könyösködik 

korš|ku (-un, -kuo) fn horkantás, fel-
horkanás 

korta|ta (-nen, -nou) verb bérel, kibé-
rel, bérbe vesz, haszonbérbe vesz 

kort|eh (-tehen, -ehta) fn 1. zsurló [Equi-
setum arvense]; 2. nád [Phragmi-
tes australis] 

kortehik|ko (-on, -kuo) fn 1. zsurlósű-
rű, zsurlócsalit; 2. nádas 

kortoi (-n, -ta) mn büszke, méltóság-
teljes 

korttehik|ko (-on, -kuo) fn 1. zsurlósű-
rű, zsurlócsalit; 2. nádas 

kortteri (-n, -е) fn 1. lakás; 2. szállás, 
szálláshely; 3. szoba 

kortti (-in, -tie) fn 1. jegy, kártya; 2. 
kártya, játékkártya; šekottua ~ja 
kártyát (meg)keverni 

korttieri (-n, -е) fn 1. lakás; 2. szál-
lás, szálláshely; 3. szoba 

korttieri||koperatiivi (-n, -е) fn lakás-
szövetkezet 

korttieri|mie|š (-hen, -stä) fn lakás-
bérlő, bérlő 

kortti||huijari (-n, -е) fn hamiskár-
tyás, sipista 

kortti||lip|pu (-un, -puo) fn bérlet; ~pu 
vuuvvekši éves / évre szóló bérlet 

kortti||peli||stol|a (-an, -ua) fn kártya-
asztal 

korttom|a (-an, -ua) fn bérlés, bérle-
mény, bérbevétel, haszonbérlés, ha-
szonbérlet, árenda 

korttuaj|a (-an, -ua) fn bérlő, bérbe-
vevő 

koŕui|ja (-čen, -čou) verb bánatosko-
dik, bánkódik, búsul, búslakodik, 
szomorkodik, kesereg, elkeseredik, 
nekikeseredik, elszomorodik 

koru|t (-jen, -ja) fn plur csecsebecse, 
bizsu 
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kor|uo (-on, -ou) verb összerak, ösz-
szetesz, összehalmoz, összedob 

korv|a (-an, -ua) fn 1. fül [testrész]; 2. 
vminek a füle, fogantyú 

korvah (gen) nu mellé, -hoz, -hez, -höz 
korva||juur|i (-en, -ta) fn halánték 
korvakkah hsz vállvetve, egymás mel-

lett 
korvak|ko (-on, -kuo) fn petrencerúd 
korva||kuul|o (-on, -uo) fn fülhallás; 

šoittua ~olta fülhallás után zenélni 
korva||lehv|ä (-än, -yä) fn fülcimpa 
korva||liäkäri (-n, -e) fn fülgyógyász, 

fülorvos 
korvan||leh|ti (-en, -tie) fn fülkagyló 
korva||rieš|ka (-an, -kua) fn füles, po-

fon, arculcsapás, fültövön vágás 
korva||šien|i (-en, -tä) fn papsapka-

gomba [Helvella] 
korvašša (gen) nu mellett, -nál, -nél 
korv|ata (-uan, -uau) verb 1. kártala-

nít, kárpótol, megtérít, kompenzál; 
~ata kaikki kulut minden költséget 
megtéríteni; 2. bosszút áll, megbosz-
szul 

korva||tulehu|š (-on, -tta) fn fülgyul-
ladás 

korva||tupšu|t (-jen, -ja) fn plur füles, 
pofon, arculcsapás, fültövön vágás 

korvau|š (-on, -tta) fn kártalanítás, kár-
pótlás, megtérítés, kompenzálás 

korven|tua (-nan, -tau) verb megéget, 
megpörköl, megperzsel 

korventunnu|t (-on, -tta) mn megégett, 
megpörkölődött, megperzselődött 

korven|tuo (-nun, -tuu) verb megég, 
megpörkölődik, megperzselődik 

korve|ta (-nen, -nou) verb megég, oda-
kozmál, lekozmál 

korvet|tuo (-un, -tuu) verb beerdősödik 
korvik|aš (-kahan, -ašta) mn füles 
korvik|eh (-kehen, -ehta) fn pótanyag, 

pótszer, pótlék 
korvi||renk|aš (-ahan, -ašta) fn fülbe-

való  
korv|o (-on, -uo) fn 1. hordó; 2. dézsa, 

kád, sajtár 
korvolli|ni (-sen, -sta) mn 1. hordó-

nyi; 2. dézsányi, kádnyi 
korvo|ni (-sen, -sta) fn 1. hordócska, 

kis hordó, 2. kádacska, kis kád 
korvuaj|a (-an, -ua) fn/mn bosszúál-

ló, bosszúvágyó 
korvuamat|oin (-toman, -ointa) mn el-

lenszolgáltatás nélküli, térítésmen-
tes 

korvuami|ni (-sen, -sta) fn kártalaní-
tás, kárpótlás, megtérítés, kompen-
zálás 

korvuan|ta (-nan, -tua) fn 1. kártala-
nítás, kárpótlás, megtérítés, kom-
penzálás; 2. bosszú, megbosszulás, 
bosszúállás, bosszúvágy 

kos|a (-an, -uа) fn kecske [Capra hir-
cus] 

kosan||hein|ä (-än, -yä) fn csukóka [Scu-
tellaria] 

kosin|o (-on, -uo) fn nagy láda, padlá-
da, kemencepadkaláda 

kośśoj|a (-an, -ua) fn lánykérő 
kośśon|ta (-nan, -tua) fn lánykérés 
kośś|uo (-on, -ou) verb megkér, felesé-

gül kér 
kosteli (-n, -e) fn mankó  
košah|tua (-un, -tuu) verb 1. megzör-

ren, megzizzen; 2. váratlanul megje-
lenik 

koš|ata (-uan, -uau) verb zúg, morajlik 
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košen||laš|ku (-un, -kuo) fn vízesés, zu-
hatag 

košen|nis|ka (-an, -kua) fn a sellő / zú-
gó / zuhatag küszöbe a folyón 

košet|ella (-telen, -telou) verb érint, meg-
érint, hozzáér, hozzányúl 

košettami|ni (-sen, -sta) fn kapcsolat, 
kapcsolódás, csatlakozás, viszony 

košet|tua (-an, -tau) verb érint, meg-
érint, hozzáér, hozzányúl 

košetu|š (-kšen, -šta) fn kapcsolat, kap-
csolódás, csatlakozás, viszony 

košetuš||šäh|kö (-ön, -kyö) fn áramcsat-
lakozás 

koškel|o (-on, -uo) fn nagy búvárréce 
[Mergus merganser] 

koškemat|oin (-toman, -ointa) mn 1. 
érintetlen; 2. szűz  

koš|ki (-en, -kie) fn sellő, zúgó, zuha-
tag 

koš|kie (-en, -kou) verb érint, megérint, 
hozzáér, hozzányúl 

koškikari (-n, -е) fn vízirigó [Cinclus 
cinclus] 

koškik|aš (-kahan, -ašta) mn zuhata-
gos, zátonyos  

koški|ni (-sen, -sta) fn sellő, zúgó, zu-
hatag 

košše (-n, -ta) patkó alakú folyósza-
kasz 

košše||ran|ta (-nan, -tua) fn szélvédett 
folyópart 

košti|e (-n, -u) verb vendégeskedik, lá-
togatóban van, meglátogat 

koštinč|ča (-an, -čua) fn (vendég által 
hozott) kisebb ajándék 

koštit|tua (-an, -tau) verb megvendé-
gel, megkínál, jól tart  

koš|to (-šon, -tuo) fn szarafán, kaftán 

košu|š (-kšen, -šta) fn fenyőkéreg, fe-
nyőháncs 

ko|ta (-van, -tua) fn sátor, kalyiba, kuny-
hó, földkunyhó 

kot|at (-ojen, -oja) fn plur meleg pa-
pucs, mamusz 

kota||vävy (-n, -ö) fn benősült férfi, a 
lány családjával élő vő / vej 

koteǆi (-n, -e) fn családi ház lakható 
padlásrésszel 

kotel|o (-on, -ou) fn huzat, tok, hüvely 
koti (koin, kotie) fn ház, épület 
koti||aptek|ki (-in, -kie) fn házipatika 
koti||atressi (-n, -e) fn otthoni cím, lak-

cím 
koti||eluk|ka (-an, -kua) fn háziállat 
koti||eläi|n (-men, -ntä) fn háziállat 
koti||emän|tä (-nän, -tyä) fn háziasz-

szony, gazdasszony 
kotih hsz haza, hazafelé 
koti||hiir|i (-en, -ie) fn házi egér [Mus 

musculus] 
koti||isän|tä (-nän, -tyä) fn házigaz-

da, gazda, gazduram, háziúr 
koti||jalači|t (-jen, -ja) fn pl házicipő, 

papucs, mamusz 
koti||kašvatu|š (-kšen, -šta) fn családi 

nevelés 
koti||kirjaš|to (-šon, -tuo) fn házikönyv-

tár 
koti||koi (-n, -ta) fn ruhamoly [Tineola 

bisselliella] 
koti||koneh|et (-tien, -tie) fn plur ház-

tartási készülékek 
koti||kuto|ni (-sen, -sta) fn/mn házi-

szőttes 
koti||kyl|ä (-än, -yä) fn szülőfalu, sa-

ját falu 
koti||kylä|ni (-sen, -stä) mn falubeli 
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koti||kyyhky|ni (-sen, -stä) fn háziga-
lamb [Columba livia domestica] 

koti||lei|pä (-vän, -pyä) fn házikenyér 
koti||liesi (-n, -e) fn családi tűzhely 
koti||liäkäri (-n, -e) fn háziorvos 
koti||lom|a (-an, -uа) fn rövid látoga-

tás 
koti||lu|ku (-vun, -kuo) fn házi olvas-

mány 
koti||mat|ka (-an, -kuа) fn hazaveze-

tő út, hazautazás 
koti||mie|š (-hen, -štä) fn háziszolga, 

cseléd, udvaros 
koti||mua (-n, -ta) fn haza, hon, szülő-

föld 
koti||mualai|ni (-sen, -sta) fn honfi-

társ 
koti||muan||kaup|pa (-an, -puа) fn ha-

zai / belföldi kereskedelem 
koti||muan||markkin|at (-ojen, -oja) fn 

plur hazai / belföldi piac 
koti||mua||pal|a (-an, -uа) fn háztáji te-

lek / parcella 
koti||olo|t (-jen, -ja) fn plur otthoni élet, 

családi kör 
koti||opaštaja||nai|ni (-sen, -sta) fn (csa-

ládi) nevelőnő 
koti||pihlaj|a (-an, -uа) fn madárber-

kenye [Sorbus aucuparia] 
koti||puol|i (-en, -ta) fn haza, hon, szülő-

föld 
koti||ran|ta (-nan, -tua) fn hazai vi-

dék, honi táj 
koti||rua|to (-von, -tuo) fn 1. házimun-

ka; 2. házi feladat 
koti||ruo|ka (-van, -kua) fn családi asz-

tal [étkezés] 
koti||šeu|tu (-vun, -tuo) fn hazai vidék, 

honi táj 

koti||šeutu||musej|o (-on, -ou) fn hon-
ismereti múzeum 

koti||šeutu||op|pi (-in, -pie) fn honis-
meret 

koti||šeutu||tutkij|a (-an, -uа) fn hon-
ismereti kutató 

koti||ši|ka (-jan, -kua) fn házisertés [Sus 
scrofa domesticus] 

koti|t (-jen, -ja) fn plur meleg papucs, 
mamusz  

koti||tarvikkeh|et (-tien, -tie) fn plur 
háztartási eszközök 

koti||tehtäv|ä (-än, -yä) fn házi feladat 
koti||teko|ni (-sen, -sta) mn háziipari, 

kézműipari, saját gyártású 
koti||työ (-n, -tä) fn házimunka 
kotiutet|tu (-un, -tuo) mn leszerelt 
kotiuttami|ni (-sen, -sta) fn leszerelés 
kotiu|tuo (-vun, -tuu) verb 1. leszerel 

[fegyveres erőtől]; 2. hozzászokik, 
beleszokik, idomul; 3. megszelidül 

koti||viin|a (-an, -uа) fn kisüsti pálin-
ka, házipálinka 

koti|vä|ki (-jen, -kie) fn háznép, háziak 
koti||ympäris|tö (-sön, -työ) fn csalá-

di kör, háziak 
kot|ka (-an, -kuа) fn sas [Aquila] 
kotkan||nen|ä (-än, -yä) fn sasorr 
kotkot|tua (-an, -tau) verb kotkodácsol 
kotlet|ti (-in, -tie) fn kotlett 
kotliet|ta (-an, -tua) fn kotlett 
kotliet|ti (-in, -tie) fn kotlett 
kotosi|n (-men, -nta) fn bevándorló, be-

települt, migráns 
kottarai|ni (-sen, -sta) fn seregély [Stur-

nus] 
kottarais||pönt|tö (-ön, -työ) fn sere-

gélydúc 
kottel|o1 (-on, -uo) fn üreg, űr, üresség 
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kottel|o2 (-on, -uo) mn üreges, üres 
kot|ti (-in, -tie) fn gumicipő, gumipa-

pucs 
kotvakši hsz hosszú időre, hosszú ideig, 

sokára, sokáig 
kotvan hsz hosszan, hosszasan, soká-

ig 
kotvani1 hsz röviden, rövidesen, nem-

sokára 
kotva|ni2 (-sen, -sta) szn kevés, nem 

sok 
kotvit|tua (-an, -tau) verb kivár, bevár, 

megvár 
kouhak|ka (-an, -kua) mn levegős, pe-

helykönnyű, laza, omlós 
kouh|ko (-on, -kuo) fn tüdő 
kouhko||kalv|o (-on, -uo) fn mellhár-

tya 
kouhko||kuume (-n, -ta) fn tüdőgyul-

ladás 
kouhko||šäk|ki (-in, -kie) fn mellhár-

tya 
kouhko||šäkki||ryvin|tä (-nän, -tyä) fn 

mellhártyahurut 
kouhko||šäkki||tulehu|š (-on, -tta) fn 

mellhártyagyulladás 
kouhko|t (-jen, -ja) fn plur tüdő 
kouhot|tua (-an, -tau) verb pelyhez, fel-

lazít 
kouker|a (-an, -ua) mn görbe, hajlott, 

ferde 
kouker|o (-on, -uo) mn görbe, hajlott, 

ferde; ~o puu hajlott fa 
koukeroi|ni (-sen, -sta) mn tekervé-

nyes, cikornyás 
koukeroisešti hsz tekervényesen, ci-

kornyásan 
kouker|tua (-ran, tau) verb elgörbít, 

meghajlít, behajlít, elferdít 

kouker|tuo (-run, -tuu) verb elgörbül, 
meghajlik, behajlik, elferdül 

koukis|tua (-san, -tau) verb elgörbít, 
meghajlít, behajlít, elferdít  

koukis|tuo (-sun, -tuu) verb elgörbül, 
meghajlik, behajlik, elferdül 

kouk|ku (-un, -kuo) fn 1. piszkavas; 
2. kampó, horog 

koukku|nen|ä (-än, -yä) fn horgas orr, 
hajlott orr, görbe orr 

koukku|ni (-sen, -sta) fn halászhorog, 
horgászhorog 

koukku||pakin|a (-an, -tua) fn elmés-
ség, szellemesség 

koukku||šel|kä (-än, -kyä) fn hajlott 
hát, görbe hát 

koukku||šelkä|ni (-sen, -stä) mn haj-
lott hátú, görbe hátú 

koukku||šil|ta (-lan, -tua) fn hajl(ít)ott 
híd 

koukku||šorm|i (-en, -ie) fn horgas ujj, 
görbe ujj 

koulin|ta (-nan, -tua) fn (palánta) ki-
ültetés(e), palántázás 

kouli|ta (-čen, -čou) verb (palántát) ki-
ültet, palántáz(ik) 

koulu (-n, -о) fn iskola 
kouluh||ot|to (-on, -tuo) fn iskolai fel-

vétel 
koulu||ikä (||-ijän, ||-ikyä) fn iskoláskor 
koulu||juhla||tanššijais|et (-ien, -ie) fn 

plur iskolai bál 
koulu||kaveri (-n, -e) fn iskolatárs, di-

áktárs 
koulu||kirj|a (-an, -ua) fn tankönyv 
koulu||kynä||louta (-van, -tua) fn (is-

kolai) tolltartó 
koululai|ni (-sen, -sta) fn iskolás, di-

ák, tanuló 
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koulu||lauk|ku (-un, -kuo) fn iskola-
táska 

koulu||lou|ta (-van, -tua) fn (iskolai) 
rajzkészlet / körzőkészlet 

koulun mn rtlan iskolai 
koulun||johtaj|a (-an, -ua) fn iskola-

igazgató, iskolavezető 
koulun||opaštaj|a (-an, -ua) fn iskolai 

tanító / tanár 
koulun||šali (-n, -e) fn iskolai terem 
koulu||po||ika (-jan, -ikua) fn iskolás 

gyerek 
koulu||rakennu|š (-kšen, -šta) fn új is-

kolaépület 
koulutet|tu (-un, -tuo) mn iskolázott, 

tanult, betanított 
koulu||tovissu|š (-kšen, -šta) fn iskolai 

bizonyítvány 
kouluttami|ni (-sen, -sta) fn 1. neve-

lés, felnevelés; 2. beszoktatás, be-
törés, belovagolás 

kouluttau|tuo (-vun, -tuu) verb tanul, 
(ki)képzést kap, iskolázódik 

koulut|tua (-an, -tau) verb 1. nevel, fel-
nevel, oktat, iskoláz; 2. beszoktat, 
betör, belovagol 

koulutu|š (-kšen, -šta) fn nevelés, fel-
nevelés, oktatás, közoktatás 

koulu||vu|osi (-uvven, -otta) fn iskola-
év, tanév 

kov|a (-an, -ua) mn 1. kemény, szilárd; 
~a vesi kemény víz; 2. erős, feszes; 
~at lihakšet feszes izmok 

kova||iäni|ni (-sen, -stä) mn nagyhangú, 
erős hangú, kemény hangú, kiabá-
ló, ordibáló 

kova||iänisešti hsz nagyhangon, erős 
hangon, kemény hangon, kiabálva, 
ordibálva 

kova||korva|ni (-sen, -sta) mn engedet-
len, szófogadatlan, csökönyös, ko-
nok 

kovakši hsz keményre, keménnyé; 
keittyä munat ~ a tojást keményre 
főzni 

kova||kuorijai|ni (-sen, -sta) fn bogár 
[Coleoptera] 

kova||liikkehelli|ni (-sen, -stä) mn ele-
ven, élénk, aktív, mozgékony 

kova||luonto|ni (-sen, -sta) mn kemény-
szívű, szívtelen, lelketlen, érzéket-
len 

kova||onni|ni (-sen, -sta) mn szeren-
csétlen, balsorsú, sorsverte 

kova||oša|ni (-sen, -sta) mn szerencsét-
len, nyomorult 

kovasi|n (-men, -nta) fn kaszakő, fe-
nőkő 

kovašti hsz keményen, szilárdan, erő-
sen  

kovennet|tu (-un, -tuo) mn edzett, meg-
edzett, megedződött, megacélosodott, 
megerősödött 

kovennu|š (-kšen, -šta) fn keményedés, 
megkeményedés, merevedés, meg-
merevedés 

koven|tua (-nan, -tau) verb megkemé-
nyít, megszilárdít, megerősít 

kover|a (-an, -ua) mn 1. homorú, kon-
káv; ~a peili homorú tükör; 2. dom-
ború, kidomborodó, konvex 

koverai|ni (-sen, -sta) mn hajlított, gör-
bített, meggörbített 

koveroit|tua (-an, -tau) verb varga-
betűt ír le, kerülőutat tesz, csellel 
irányt vált 

koveru|š (-kšen, -šta) fn 1. homorúság; 
2. domborúság 
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koverru|š (-kšen, -šta) fn vájás, kivá-
jás, vésés, kivésés, faragás, kifara-
gás 

kovertum|a (-an, -ua) fn 1. horpadás, 
mélyedés, bemélyedés; 2. kidombo-
rodás 

kove|ta (-nen, -nou) verb 1. keménye-
dik, megkeményedik, megszilárdul, 
megerősödik, megmerevedik, meg-
kérgesedik; 2. durvul, eldurvul 

kovet|tua (-an, -tau) verb székreke-
dést okoz 

kovettumi|ni (-sen, -sta) fn keménye-
dés, megkeményedés, merevedés, 
megmerevedés 

kovettunu|t (-on, -tta) mn megkemé-
nyedett; ~t mua megkeményedett 
föld 

kovet|tuo (-un, -tuu) verb keményedik, 
megkeményedik, megszilárdul, meg-
merevedik, megkérgesedik 

kovin hsz túl, túlságosan, nagyon 
kovis|tua (-san, -tau) verb szigorúságot 

mutat / tanúsít 
kovok|aš (-kahan, -ašta) mn nagy ter-

metű, erős alkatú, jóltáplált, telt 
kovo|ta (-nen, -nou) verb 1. megszer-

keszt, megalkot; 2. összegyűjt, fel-
halmoz, megtakarít; ~a voimat az 
erejét összegyűjteni / összeszedni; 
3. összeragaszt, összetapaszt, össze-
rak 

kovottav|a (-an, -ua) mn összehajtható, 
összecsukható; ~a stuula összecsuk-
ható szék 

kovot|tu (-un, -tuo) mn 1. válogatott; 
2. összekevert, elegyített 

kovu|š (-on, -tta) fn keménység, me-
revség 

kovuš||miär|ä (-än, -yä) fn keménysé-
gi fok 

kovuan hsz túl, túlságosan, nagyon 
krača|ta (-nen, -nou) verb csikorog 
kračina (-an, -ua) fn csikorgás 
kračineh (-en, -ta) fn csikorgás; jar-

rujen ~ fékcsikorgás 
kran|a (-an, -ua) fn csap; vesi ei tipu 

~ašta a csapból nem csöpög a víz 
kranat|ti (-in, -tie) fn gránát 
kranni (-n, -e) fn szomszéd 
krapis|sa (-en, -ou) verb kapirgál, ser-

ceg, zizeg 
krapšah|tua (-an, -tau) verb reccsen, 

megreccsen 
krapš|ua (-an, -au) verb recseg, ropog, 

recseg-ropog 
kra|pu (-vun, -puo) fn rák [Cancer] 
krapuaš|tua (-šun, -tuu´verb felmászik, 

megmászik, felkapaszkodik 
krapuut|tua (-an, -tau) verb rákarcol, 

felkarcol 
kratteri (-n, -e) fn kráter, tűzhányó-

tölcsér 
kravah|tua (-an, -tau) verb felugrik, fel-

szökken, felpattan 
kra|vata (-panen, -panou) verb kapar, 

vakar, vakarózik 
kravun||šyöj|ä (-än, -yä) fn rákevő mo-

sómedve [Procyon cancrivorus] 
kreč|ču (-un, -čua) fn hajdina, pohánka 

[Fagopyrum vulgare] 
krečču||hut|tu (-un, -tuo) fn hajdinaká-

sa 
krečču||ryyni|t (-jen, -ja) fn plur hántolt 

hajdina 
krediit|ti (-in, -tie) fn hitel [pénzügy] 
kreditin||antaj|a (-an, -ua) fn hitelező 
kredit|ti (-in, -tie) fn hitel [pénzügy] 
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kreikan mn rtlan görög 
kreikan||pähkin|ä (-än, -yä) fn (közön-

séges) dió [Juglans regia] 
Kreik|ka (-an, -kua) fn Görögország 
kreikkalai|ni (-sen, -sta) fn/mn görög 
krematori (-n, -e) fn krematórium 
krenteli (-n, -e) fn perec 
kričais|sa (-ou) verb csikorog 
kriča|ta (-nen, -nou) verb csikorog 
kriečku|o (-n, -u) verb felkiált, felsikolt 
kries|a (-an, -ua) mn engedetlen, szó-

fogadatlan 
kriičkah|tua (-an, -tau) verb csikorog 
kriičkeh (-en, -ta) fn csikorgás 
kriičku|a (-n, -u) verb csikorog 
kriisi (-n, -e) fn sérv 
kriisissi (-n, -e) fn válság, krízis 
kriisissi||til|a (-an, -ua) fn válsághely-

zet, krízishelyzet 
kriisit|öin (-tömän, -öintä) mn válság-

mentes, krízismentes 
kriiti|ni (-sen, -sta) mn válságos, kriti-

kus 
kriminali (-n, -e) fn bűntett, bűncse-

lekmény, bűntény 
kriminali||jut|tu (-un, -tuo) fn bűntett, 

bűncselekmény, bűntény 
kriminali|ni (-sen, -sta) mn bűnügyi, 

büntetőjogi 
kriminali||prosessuali|ni (-sen, -sta) mn 

büntetőeljárási 
kriminali||riko|š (-kšen, -šta) fn bűn-

tett, bűncselekmény, bűntény 
kriminalisti (-n, -e) fn büntetőjogász, 

kriminalista 
kriminalistiik|ka (-an, -kua) fn krimi-

nalisztika 
krinkeli (-n, -e) fn perec 
krinket|tua (-an, -tau) verb csináltat 

krip|a (-van, -pua) fn gomba [Fungi] 
krip|pi (-in, -pie) fn influenza 
kristillisy|š (-kšen, -štä) fn keresztény-

ség 
kriteri (-n, -e) fn kritérium, ismérv 
kritiik|ki (-in, -kie) fn bírálat, kritika 
kritik|ko (-on, -uo) fn bíráló, kritikus 
kritikoi|ja (-čen, -čou) verb bírál, el-

bírál, megbírál, kritizál 
kritikui|ja (-čen, -čou) verb bírál, el-

bírál, megbírál, kritizál 
kriun|a (-an, -ua) fn grivna [középkori 

orosz pénzegység] 
kriäkki|e (-n, -y) verb hápog 
krokotiili (-n, -e) fn krokodil [Croco-

dilus niloticus] 
kropai|ja (-čen, -čou) verb vmit hanya-

gul / félvállról tesz 
kropeik|ka (-an, -kua) fn szelence, ék-

szerdoboz, skatulya, kis doboz 
kropnič|ča (-an, -čua) fn sírkápolna, 

sírbolt, kripta 
kropoi (-n, -ta) fn tartókar, fogantyú 
kro|pu (-vun, -puo) fn koporsó 
krosvordi (-n, -e) fn keresztrejtvény 
kruačkeh (-en, -ta) fn károgás, kárá-

lás 
kruakku|o (-n, -u) verb károg, kárál 
kruapi|e (-n, -u) verb vakar, kapar, le-

vakar, lekapar 
kruaput|tua (-an, -tau) verb vakar, ka-

par, levakar, lekapar 
krupis|tuo (-sun, -tuu) verb összerán-

colódik, összegyűrődik 
krupit|tua (-an, -tau) verb összeráncol, 

ráncol, redőz  
krup|pi (-in, -pie) fn ránc, redő 
kruppis|a (-an, -ua) mn ráncos, redős, 

összeráncolt 
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kruppi||šien|i (-en, -tä) fn kucsma-
gomba [Morsella] 

kruppiu|tuo (-vun, -tuu) verb összerán-
colódik, összegyűrődik 

krusi (-n, -e) fn keserűgomba [Lacta-
rius resimus] 

kruuk|a (-an, -ua) fn körtánc 
kruuna|ta (-nen, -nou) verb koronáz, 

megkoronáz 
kruunu (-n, -o) fn korona 
kruut|at (-ojen, -oja) fn plur ruha, öl-

tözet, öltözék 
kruut|ta (-an, -tua) fn ruha, öltözet, öl-

tözék 
kruuva|ta (-nen, -nou) verb csavar, be-

csavar, csavaroz, becsavaroz 
kruuvi (-n, -e) fn csavar 
kruuvi||kierreh (-en, -ta) fn csavarme-

net 
kruuvin||alušši|n (-men, -nta) fn csa-

varalátét 
kryh|ä (-än, -yä) fn púp 
kräkäč|čу (-yn, -čyö) fn fenyőrigó [Tur-

dus pilaris] 
ksero||kopij|o (-on, -uo) fn fénymásolat 
kseroksi (-n, -e) fn fénymásológép 
ku (-n, -ta) nm 1. ki, melyik, milyen; 2. 

aki, amelyik, amilyen 
kuakat|tua (-an, -tau) verb gágog 
kuakis|tua (-san, -tau) verb kiköhögi 

magát 
kuak|ki (-in, -kie) fn gebe  
kuak|ku (-un, -kuo) fn rög, göröngy 
kualai|ja (-čen, -čou) verb sért, meg-

sért, sérteget, megbánt 
kualam|a (-an, -ua) fn 1. gázló; 2. 

átgázolás 
kualamalla hsz gázolva, átgázolva, a 

gázlón át 

kualat|tua (-an, -tau) verb átterel / át-
hajt a gázlón 

kualatu|š (-kšen, -šta) fn 1. gázló; 2. át-
gázolás 

kualel|la (-en, -ou) verb kószál, elkó-
szál, kóborol, elkóborol, barangol, 
bandukol 

kuali (-n, -e) fn káposzta 
kuali||keit|to (-on, tuo) fn káposztale-

ves, scsi 
kuali||ker|ä (-än, -yä) fn káposztafej  
kuali|kiärö|t (-jen, -jä) fn plur töltött 

káposzta 
kuali||liipukkai|ni (-sen, -sta) fn ká-

posztalepke [Pieris brassicae] 
kuali||ma|to (-von, -tuo) fn káposzta-

hernyó, káposztalepke lárvája / her-
nyója 

kuali||mua (-n, -ta) fn káposztaföld 
kualin||kan|ta (-nan, -tua) fn káposz-

tatorzsa 
kualin||ker|ä (-än, -yä) fn káposztafej  
kualin||leh|ti (-en, -tie) fn káposzta-

levél 
kuali||penk|ki (-in, -kie) fn káposzta-

ágyás 
kualu (n, -o) fn szegényember, ágról-

szakadt 
kualu|a (-n, -u) verb 1. vánszorog, von-

szolja magát, bandukol, ballag; 2. 
átgázol 

kuap|ata (-puan, -puau) verb megra-
gad, megmarkol, megfog, elkap 

kuapie|t (-n, -ja) fn plur kóc, csepü, 
szösz 

kuapšah|tua (-an, -tau) verb felugrik, 
felszökken, felpattan 

kuaput|tua (-an, -tau) verb lekapar, 
levakar, letisztít, letakarít 
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kuar|a (-an, -ua) fn tál 
kuar|i (-en, -ie) fn ív, körív, görbület, 

kanyarulat 
kuari||šulu|t (-jen, -ja) fn plur göm-

bölyű zárójel 
kuarn|a (-an, -ua) fn 1. kéreg; 2. héj, 

háncs 
kuarna||kuorijai|ni (-sen, -sta) fn ké-

regbogár [Scolytus] 
kuarnan||šyöj|ä (-än, -yä) fn szú [Ips] 
kuarneh (-en, -ta) fn varjú [Corvus co-

rone] 
kuarnehu|š (-on, -tta) fn varjúvirág 

[Empetrum] 
kuarn|is (-ehen, -ista) fn varjú [Cor-

vus corone] 
kuarosta||paik|ka (-an, -kua) fn gyap-

júkendő 
kuaršu (-n, -о) fn szag, bűz 
kuaršu|o (-u) verb szaglik, bűzlik, sza-

got áraszt, bűzt áraszt  
kuarut|ella (-telen, -telou) verb önt, ki-

önt, beönt, tölt, kitölt  
kuasu (-n, -о) fn gáz 
kuasu||hell|a (-an, -ua) fn gáztűzhely 
kuataj|a (-an, -uа) fn favágó 
kuataja||tau|ti (-vin, -tie) fn epilepszia 
kuataja||tauti|ni (-sen, -sta) fn/mn epi-

lepsziás 
kuatami|ni (-sen, -sta) fn átöntés, át-

töltés, átborítás 
kuatanč|ča (-an, -čua) fn nemezcsizma, 

halinacsizma 
kuatelnič|ča (-an, -čua) fn tömjénfüs-

tölő 
kuati|e (-n, -u) verb tömjénnel füstöl, 

tömjénez 
kua|to (-von, -tuo) fn átöntés, áttöltés, 

átborítás 

kuato||paik|ka (-an, -kua) fn szemét-
lerakó hely 

kua|tua (-n, -tau) verb 1. dönt; 2. ont, 
önt, tölt; 3. borít 

kuatunu|t (-on, -tta) fn/mn (harcban) 
elesett 

kua|tuo (-vun, -tuu) verb dől, feldől, ki-
dől, borul, felborul, kiborul, elesik 

kuav|a (-an, -uа) fn séma, forma, faj-
ta, típus, modell, sablon 

kuava||kuv|a (-an, -uа) fn vázlat, váz-
latrajz, tervrajz, skicc 

kuava||piirro|š (-kšen, -šta) fn sablon-
rajz 

kuav|ata (-uan, -uau) verb vázol, fel-
vázol, skiccel 

kuavertaj|a (-an, -uа) fn vésnök, réz-
metsző, gravírozó 

kuaver|tua (-ran, -tau) verb vés, metsz, 
kivés, kimetsz, gravíroz 

kuavun|ta (-nan, -tua) fn esés, elesés, 
bukás, elbukás 

kuč|ču (-un, -čuо) fn szólítás, hívás, 
meghívás 

kučču||kort|ti (-in, -tie) fn meghívó 
kučču||lip|pu (-un, -puo) fn meghívó 
kuččumat|oin (-toman, -ointa) mn hí-

vatlan; ~tomat vierahat hívatlan 
vendégek ◊ ~oin vieraš pahempi pa-
kanua. A hívatrlan vendég rosszabb 
a sárosnál. 

kuččumi|ni (-sen, -sta) fn szólítás, hí-
vás, meghívás 

kučču||šan|a (-an, -uа) fn felhívás, ki-
áltvány 

kuč|čuo (-un, -čuu) verb szólít, hív, oda-
hív, elhív, meghív  

kučer|a (-an, -uа) mn fodros, bodros, 
göndör  
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kučer|tuo (-run, -tuu) verb fodrozódik, 
bondorodik, gyűrűzik 

kučis|tuo (-sun, -tuu) verb összemegy, 
összeesik, összeugrik  

kučkut|tua (-an, -tau) verb csiklandoz 
kučun|ta (-nan, -tua) fn szólítás, hívás, 

meghívás 
kučut|ella (-telou) verb kapar / reszel 

(a torka) 
kučut|tu (-un, -tuo) mn meghívott; ~tu 

vieraš meghívott vendég 
kuh nm 1. hova, hová; 2. ahova, ahová 
kuh|a (-an, -uа) fn fogas-süllő [Lucio-

perca sandra] 
kuh|ata (-uan, -uau) verb hemzseg 
kuherru|š (-kšen, -šta) fn turbékolás 
kuher|tua (-ran, -tau) verb turbékol 
kuhila|š (-han, -šta) fn kévekereszt 
kuhj|ua (-an, -au) verb nyüzsög, serény-

kedik, sürög-forog 
kuhjut|tua (-an, -tau) verb nyüzsög, se-

rénykedik, sürög-forog 
kuhmu (-n, -o) fn bütyök, csomó, kinö-

vés 
kuhmu|a (-n, -u) verb vánszorog, bal-

lag, bandukol 
kuhmuk|aš (-kahan, -ašta) mn bütykös 
kuihak|ka (-an, -kua) mn lármás, za-

jongó, háborgó 
kuih|kua (-an, -kau) verb kapkod, fut-

kos 
kuihtumi|ni (-sen, -sta) fn hervadás, el-

hervadás, fonnyadás, elfonnyadás, 
elvirágzás, elsorvadás 

kuihtunu|t (-on, -tta) mn hervadt, fony-
nyadt, petyhüdt 

kuih|tuo (-un, -tuu) verb hervad, elher-
vad, fonnyad, elfonnyad, elvirágzik, 
elsorvad 

kuikis|tua (-san, -tau) verb kinyújtja 
/ nyújtogatja a nyakát 

kuik|ka (-an, -kua) fn búvármadár [Co-
lymbus] 

kuin nm 1. hogyan; 2. ahogyan   
kuinka nm 1. hogyan; 2. ahogyan 
kuinnih nm valahogyan, akárhogyan, 

bárhogyan, valamiképpen 
kuiri1 (-n, -e) fn goda [Limosa] 
kuiri2 (-n, -e) fn magafaragta fakanál 
kuis|kata (-uan, -kuau) verb súg [szín-

ház] 
kuiskuaj|a (-an, -ua) fn súgó [színház] 
kuism|a (-an, -ua) fn közönséges or-

báncfű [Hypericum perforatum] 
kuis|ti (-in, -tie) fn veranda 
kuitenki ksz ennek ellenére, mindazon-

által, ezzel együtt, mégis, azonban 
kuiteski ksz mindazonáltal 
kui|tu (-jun, -tuo) fn rost 
kuitu||kašvi (-n, -е) fn rostos növény 
kuitimai|ni (-sen, -sta) mn rostos, szálas 
kuitri||hivukš|et (-ien, -ie) fn plur für-

tös haj, bodros haj 
kuitri||pihi|t (-jen, -ja) fn plur hajhullá-

mosítás, hajbodorítás, ondolálás 
kuitri|t (-jen, -ja) fn plur hajfürt, haj-

tincs, tincs, hajbodor 
kuiv|a (-an, -ua) fn/mn száraz; ~a lei-

pä száraz kenyér; piäššä ~alla kijut 
/ kikerül / kiér a szárazra 

kuivah|ko (-on, -kuo) mn kissé száraz, 
elég száraz 

kuivah|tua (-tau) verb felszárad 
kuivakši hsz szárazzá, szárazra 
kuiva||lanta|ni (-sen, -sta) mn szikár, 

ösztövér 
kuiva||lašti||alu|š (-kšen, -šta) fn szá-

razárut szállító teherhajó 
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kuiva||län|tä (-nän, -tyä) mn kissé szá-
raz, elég száraz 

kuivana hsz hideg ételen, hideg étellel 
kuivan|ta (-nan, -tua) fn száradás, ki-

száradás, elszáradás 
kuiva||perä|ni (-sen, -stä) fn száraz talaj 
kuiv|ata (-uan, -uau) verb szárít, ki-

szárít, elszárít, megszárít, aszal, meg-
aszal 

kuivatteliu|tuo (-vun, tuu) verb kiszá-
rad, elapad 

kuivat|tu (-un, -tuo) mn szárított, aszalt; 
~ut hetelmät aszalt gyümölcs; ~tu 
kala szárított hal 

kuivat|tua (-an, -tau) verb szárít, ki-
szárít, elszárít, megszárít, aszal, meg-
aszal 

kuivatu|š (-kšen, -šta) fn szárítás, asza-
lás 

kuivatuš||paik|ka (-an, -kua) fn szárí-
tókamra, aszalókamra 

kuivet|tuo (-un, -tuu) verb keményre 
szárad, kérgessé válik, megkérgese-
dik 

kuivik|ki (-in, -kie) fn gyopár [Gnapha-
lium] 

kuiviltah hsz hideg ételen, hideg étellel 
kuivinu|t (-on, -tta) mn 1. kiszáradt, el-

száradt, aszott; 2. elkorcsosodott, el-
sorvadt, elhalt 

kuiv|ua (-an, -au) verb 1. szárad, ki-
szárad, elszárad, aszalódik, megasza-
lódik; 2. elkorcsosodik, elsorvad, el-
hal 

kuiviaľ|ľa (-en, -ou) verb felszárít, ki-
szárít, megszárít 

kuivu|o (-n, -u) verb kiszárad, elapad 
kuivuami|ni (-sen, -sta) fn törlés, le-

törlés, megtörlés, szárazra törlés 

kuivunu|t (-on, -tta) mn kiszáradt, el-
száradt, aszott; ~t heinä elszáradt / 
kiszáradt fű 

kuivuan|ta (-nan, -tua) fn törlés, letör-
lés, megtörlés, szárazra törlés 

kuivu|š (-on, -tta) fn szárazság, aszály 
kuj|a (-an, -ua) fn utca, kis utca, köz, 

mellékutca 
kujeh (-en, -ta) fn 1. szórakozás, vi-

dámkodás; 2. csintalanság, csíny, 
kópéság, huncutság 

kujeh|ella (-telen, -telou) verb 1. szó-
rakozik, vidámkodik; 2. csintalan-
kodik, kópéskodik, huncutkodik 

kujehelli|ni (-sen, -stä) fn 1. szórakozó, 
vidámkodó; 2. csintalankodó, kó-
péskodó, huncutkodó 

kujeh|tie (-en, -tou) verb 1. szórako-
zik, vidámkodik; 2. csintalankodik, 
kópéskodik, huncutkodik 

kuj|o (-on, -uo) fn terelés, hajtás, állat-
hajtás 

kuju|o (-n, -u) verb 1. lesoványodik, 
lefogy; 2. elsorvad, elszárad 

kukais|sella (-telen, -telou) verb (já-
tékszerrel) játszik, játszadozik 

kukan||šiemen|et (-ien, -ie) fn plur vi-
rágmag 

kuk|aš (-kahan, -ašta) fn bú, bánat, bú-
bánat, szomorúság 

kukerru|š (-kšen, -šta) fn turbékolás 
kuker|tua (-ran, -tau) verb turbékol 
kukik|aš (-kahan, -ašta) fn virágos, vi-

rágzó 
kukin|ta (-nan, -tua) fn virágzás, kivi-

rágzás 
kukinta||aika (||-ajan, ||-aikua) fn vi-

rágzási idő(szak) 
kuk|ka (-an, -kua) fn virág 
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kukka||aštie (-n, -ta) fn virágváza, 
virágtál 

kukka||kašvi (-n, -е) fn virágos nö-
vény, virágnövény 

kukka||kuali (-n, -e) fn karfiol, kelvi-
rág [Brassica oleracea] 

kukka|ni (-sen, -sta) fn játékszer, já-
ték, játékbaba 

kukka||pa|ta (||-puan, ||-patua) fn vi-
rágcserép 

kukka||penker|et (-ien, -ie) fn plur vi-
rágoskert, virágágyás, virággrupp 

kukka||penk|ki (-in, -kie) fn virágoskert, 
virágágyás, virággrupp 

kukkar|o (-on, -uo) fn pénztárca, er-
szény, buksza 

kukkaro||ruoh|o (-on, -uo) fn tarsóka 
[Thlaspi]  

kukka||tauti||hein|ä (-än, -yä) fn ka-
milla [Matricaria] 

kukka||vih|ko (-on, -kuo) fn virágcso-
kor, bukéta, bokréta 

kukkeli (-n, -e) fn kámzsa, csuklya, ka-
pucni 

kuk|kie (-in, -kiu) verb virágzik, kivi-
rágzik 

kukkimi|ni (-sen, -sta) fn virágzás, ki-
virágzás 

kuk|ko1 (-on, -kuo) fn kakas 
kuk|ko2 (-on, -kuo) fn kalács, pirog, sü-

temény 
kukkul|a (-an, -ua) fn 1. csúcspont, te-

tőpont, csúcs, tető, orom; 2. magas-
lat, fennsík, hegy, domb 

kuk|kuo (-un, -kuu) verb kakukkol 
kukkuri||piä hsz színültig, csordultig, 

színig tele 
kukl|a (-an, -ua) fn játékbaba, baba, 

bábu, báb 

kukla|ni (-sen, -sta) fn játékszer, já-
ték, játékbaba 

kukla||teatteri (-n, -e) fn bábszínház 
kukon||harj|a (-an, -ua) fn kakastaréj, 

kakastaraj 
kukon||helt|ta (-an, -tua) fn celózia, 

magyarparéj [Celosia] 
kukon||laulu (-n, -o) fn kakasszó ◊ 

enšimmäisen ~n aikana az első ka-
kasszóra 

kukšin|a (-an, -ua) fn köcsög, korsó, 
kancsó 

kuľ|a (-an, -ua) fn papírzsák, zsák, pa-
pírzacskó, zacskó 

kulahut|tua (-an, -tau) verb nyel, le-
nyel, nyeldekel 

kuľai|ja (-čen, -ččou) verb sétál 
kulak|ka (-an, -kua) fn ököl 
kulak|kie (-in, -kiu) verb ököllel ver / 

üt, öklöz, verekedik, verekszik 
kulakoi|ja (-čen, -ččou) verb küzd, har-

col, verekedik, verekszik, ököllel ver 
/ üt, öklöz 

kulekšen|nella (-telen, -telou) verb sé-
tál, sétafikál 

kulekši|e (-n, -u) verb csavarog, kóbo-
rol, bolyong 

kulekšij|a (-an, -ua) fn csavargó 
kuletan|ta (-nan, -tua) fn vezetés, jár-

művezetés, gépkocsivezetés, szállítás 
kulet|ella (-telen, -telou) verb vezet, 

vezetget 
kuleti|n (-men, -nta) fn futószalag, szál-

lítószalag 
kuletin||linj|a (-an, -ua) fn szállítósor 
kulettaj|a (-an, -ua) fn vezető, jármű-

vezető, gépkocsivezető, sofőr 
kulettami|ni (-sen, -sta) fn vezetés, kö-

rülvezetés, körbevezetés 
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kulet|tua (-an, -tau) verb 1. visz, hord, 
szállít, fuvaroz; 2. vezet, körülvezet, 
körbevezet 

kuletu|š (-kšen, -šta) fn vezetés, jármű-
vezetés, gépkocsivezetés, szállítás, 
elszállítás, átszállítás, fuvarozás 

kuletuš||ašti|et (-jen, -je) fn plur szál-
lítási tára 

kuletuš||hiihn|a (-an, -ua) fn futósza-
lag, szállítószalag 

kuletuš||kelpo|ni (-sen, -sta) mn szál-
lítható, hordozható 

kuletuš||kyky (-n, -ö) fn szállítási mód, 
szállítási lehetőség 

kuletuš|šopimu|š (-kšen, -šta) fn szál-
lítmányozási szerződés, fuvarozási 
szerződés 

kuletuš||ver|o (-on, -uo) fn szállítmá-
nyozási adó, fuvarozási adó 

kulinarij|a (-an, -ua) fn ínyencségek 
boltja, kulináris üzlet 

kulissi|t (-jen, -ja) fn plur kulissza, 
színfal, díszlet 

kul|kie (-en, -kou) verb 1. jár, járkál; 2. 
megy, halad; 3. lép; 4. közlekedik  

kulkij|a (-an, -ua) fn 1. járókelő; 2. gya-
logos; 3. gyalogló 

kulkijan mn rtlan gyalog-, gyalogos 
kulkija||šil|ta (-lan, -tua) fn gyalogos-

híd 
kulk|ku (-un, -kuo) fn torok, garat, gége 
kulkku||kiel|i (-en, -tä) fn nyelvcsap, 

uvula 
kulkku||ris|at (-ojen, -oja) fn plur to-

rokmandula, gégemandula, mandula  
kul|ku (-un, -kuo) fn 1. járás; 2. hala-

dás; 3. menet 
kulku||aika (||-ajan, ||-aikua) fn köz-

lekedési idő 

kulku||čirk|ka (-an, -kua) fn sáska [Lo-
custa] 

kulku||merk|ki (-in, -kie) fn bója 
kulku|ni (-sen, -sta) fn csengettyű 
kulkuri (-n, -e) fn csavargó 
kulku||tau|ti (-vin, -tie) fn fertőző be-

tegség 
kulku||tauti||šairal|a (-an, -ua) fn jár-

ványkórház 
kulku||välineh|et (-ien, -ie) fn plur 

szállítóeszköz(ök) 
kullač|ču (-un, čua) fn díszbogár [Bup-

restis] 
kullan||eččij|ä (-än, -yä) fn aranyásó 
kullan||kaivaj|a (-an, -ua) fn aranyásó 
kullan||kaivan|ta (-nan, -tua) fn arany-

ásás 
kullan||karva|ni (-sen, -sta) mn arany-

színű, aranyos, aranyló, arany- 
kullan||luatij|a (-an, -ua) fn alkímista, 

aranycsináló 
kullan||väri|ni (-sen, -stä) mn arany-

színű, aranyos, aranyló, arany- 
kull|ata (-uan, -uau) verb aranyoz, be-

aranyoz, megaranyoz 
kullat|tu (-un, -tuo) mn aranyozott, 

arannyal futtatott 
kulm|a (-an, -ua) fn 1. a szem sarka; 

2. halánték; 3. szög [mértan] 
kulma||ham|maš (-pahan, -mašta) fn 

szemfog 
kulma||luu (-n, -ta) fn szemöldökív, 

szemöldökcsont 
kulma||mittari (-n, -e) fn szögmérő 
kulman||puolekši||jakuaj|a (-an, -ua) 

fn szögfelező 
kulma||rim|a (-an, -ua) fn szegélyléc 
kulma||šulu|t (-jen, -ja) fn szögletes 

zárójel 
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kulmi||karv|at (-ojen, -oja) fn plur 
szemöldök; vohakat ~at ősz szem-
öldök 

kulmis|tuo (-sun, -tuu) verb összevonja 
a szemöldökét, mogorván néz 

kul|o (-on, -uo) fn kaszálatlanul (ki-) 
száradt tavalyi fű 

kulok|aš (-kahan, -ašta) mn tavalyról 
kaszálatlanul maradt 

kulo|ni1 (-sen, -sta) fn nyakék 
kulo|ni2 (-sen, -sta) mn tavalyról ka-

szálatlanul maradt 
kulo||nurm|i (-en, -ie) fn tavalyról ka-

szálatlanul maradt rét 
kulo||raš|šaš (-tahan, -ašta) fn léprigó 

[Tur-dus viscivorus] 
kuľp|pu (-un, -puo) fn daganat, dudor, 

bütyök 
kul|ta (-lan, -tua) fn 1. arany; 2. ara-

nyom, drágám, kedvesem 
kulta||aika (||-ajan, ||-aikua) fn arany-

kor 
kulta||esiintym|ä (-än, -yä) fn arany-

lelőhely 
kulta||hiek|ka (-an, -kua) fn aranytar-

talmú (folyóvízi) homok 
kulta||hiät (||-häijen, ||-häitä) fn plur 

aranylakodalom 
kulta||jäni|s (-ksen, -stä) fn aguti [Da-

syprocta] 
kulta||kaivokš|et (-ien, -ie) fn plur 

aranylelőhely, aranytelep, aranybá-
nya 

kulta||kal|a (-an, -ua) fn aranyhal [Ca-
rassius auratus auratus] 

kulta||korissu|š (-kšen, -šta) fn arany 
dísz, arany ék 

kulta||kulo|ni (-sen, -sta) fn arany nyak-
ék / nyaklánc 

kulta||kuume (-n, -ta) fn aranyláz 
kulta||lank|a (-an, -ua) fn arany (se-

lyem)szál 
kulta||leijona||apin|a (-an, -ua) fn arany 

oroszlánmajmocska [Leontopithe-
cus rosalia] 

kulta||lintuseni isz aranyom, drágám, 
kedvesem 

kulta||metali (-n, -e) fn aranyérem 
kul|tani (-tasen, -laista) mn 1. arany; 

2. aranyló; 3. aranyos, kedves 
kulta||piis|ku (-un, -kuo) fn aranyvesz-

sző [Solidago] 
kulta||pito|ni (-sen, -sta) mn aranytar-

talmú 
kulta||rah|a (-an, -ua) fn aranypénz, 

arany [fizetőeszköz] 
kulta||reun|a (-an, -ua) fn 1. arany-

metszet; 2. aranymetszés 
kultaseni isz aranyom, drágám, ked-

vesem 
kulta||šep|pä (-än, -pyä) fn aranymű-

ves, aranymetsző, ékszerész(mester) 
kulta||šuon|i (-en, -ie) fn aranytelér, 

aranyér [geológia] 
kulta||tevollisu|š (-kšen, -šta) fn arany-

bányászat 
kulta||tevollisuš||aloveh (-en, -ta) fn 

aranylelő terület 
kultau|š (-on, -tta) fn aranyozás, bea-

ranyozás, megaranyozás 
kulta||valo|š (-kšen, -šta) fn aranyönt-

vény, rúdarany 
kulta||var|a (-an, -ua) fn aranykész-

let, aranytartalék 
kulta||varpu|ni (-sen, -sta) mn ara-

nyos sármány [Emberiza aureola] 
kulta||viini||marj|a (-an, -ua) fn arany 

ribiszke [Ribes aureum] 
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kulttuuri (-n, -e) fn kultúra 
kulttuuri||ahj|o (-on, -uo) fn művelő-

dési ház, kultúrház, művelődési ott-
hon 

kulttuuri|keija|š (-han, -šta) fn kultúr-
oázis 

kulttuuri||kešku|š (-kšen, -šta) fn mű-
velődési központ 

kulttuuri||kilpailu|t (-jen, -ja) fn plur 
kulturális seregszemle 

kulttuuri||laito|š (-kšen, -šta) fn kul-
turális intézmény, (köz)művelődési 
intézmény 

kulttuuri||perin|tö (-nön, -työ) fn kul-
turális örökség 

kulttuuri||puis|to (-son, -tuo) fn kultúr-
park 

kulttuurisešti hsz kulturálisan, műve-
lődésileg 

kulttuuri||tal|o (-on, -uo) fn kultúrpa-
lota 

kulttuuri||tar|veh (-pehen, -vehta) fn 
kulturális szükséglet, kulturális igény 

kulttuuri||tašolla hsz kulturálisan, mű-
velődésileg 

kulttuuri||toimin|ta (-nan, -tua) fn kul-
turális munka, művelődési munka 

kulttuuri||yhtevyš||väl|i (-en, -ie) fn 
kulturális kölcsönhatás 

kultuami|ni (-sen, -sta) fn aranyozás, 
bearanyozás, megaranyozás 

kulu (-n, -о) mn kopott, viseltes, hasz-
nált  

kulu||kuu (-n, -ta) fn fogyó hold 
kulumi|ni (-sen, -sta) fn kopás, elko-

pás, elhasználódás, elvásás, erózió 
kuluneisu|š (-kšen, -šta) fn kopás, el-

kopás, elhasználódás, elvásás, eró-
zió 

kulu|o (-n, -u) verb 1. fogy, elfogy; 2. 
elvásik, elkopik 

kulu|t (-jen, -ja) fn plur  fogyasztás, el-
fogyasztás, fecsérlés, elfecsérlés, pa-
zarlás, elpazarlás 

kulut|tua (-an, -tau) verb elkoptat, el-
hord [ruhát] 

kulutu|š (-kšen, -šta) fn fogyasztás, el-
fogyasztás, fecsérlés, elfecsérlés, pa-
zarlás, elpazarlás; šähkövoiman ~š 
elektromos fogyasztás, áramfogyasz-
tás 

kulutuš||arv|o (-on, -uo) fn fogyasztói 
ár / érték 

kulvehu|š (-on, -tta) fn hótorlasz, hó-
bucka, hóakadály 

kumah|tua (-an, -tau) verb csattog, csat-
tan  

kumahut|tua (-an, -tau) verb nekicsa-
pódik 

kumarran|ta (-nan, -tua) fn meghajlás 
kumar|rella (-telen, -telou) verb meg-

hajol, meghajlik 
kumarru|š (-kšen, -šta) fn meghajlás 
kumartami|ni (-sen, -sta) fn meghaj-

lás 
kumar|tua (-ran, -tau) verb meghajol, 

meghajlik 
kumar|tuo (-run, -tuu) verb megha-

jol, meghajlik 
kum|ata (-uan, -uau) verb kiborít, fel-

borít, feldönt, felbillent 
kumi (-n, -e) fn 1. gumi; 2. radír 
kumie (-n, -ta) mn dübörgő, dörgő, mo-

rajló, robajló, visszhangos 
kumi||erissy|š (-kšen, -štä) fn gumiszi-

getelés 
kumi||kalošši (-n, -e) fn gumisárcipő, 

gumikalocsni 
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kumi||kenkä|t (-jen, -jä) fn plur gu-
micipő, gumicsizma 

kumi||mai|to (-jon, -tuo) fn kaucsuk-
tej, nyersgumitej, latex 

kumin|a1 (-an, -ua) fn dübörgés, dör-
gés, dörej, morajlás, moraj, robaj-
lás, robaj, zaj 

kumin|a2 (-an, -ua) fn kömény [Ca-
rum] 

kumin|a3 (-an, -ua) fn úszóhólyag [ha-
laké] 

kumi||nauh|a (-an, -ua) fn gumiszalag 
kumi||pall|o (-on, -uo) fn gumilabda 
kumis|sa (-ou) verb dörren, felcsat-

tan, felhangzik 
kumi||šuappu|at (-ojen, -oja) fn plur 

gumicsizma 
kumm|a (-an, -ua) fn csoda, csuda 
kummalli|ni (-sen, -sta) mn 1. csodála-

tos, tüneményes, érdekes; 2. szokat-
lan, különös, meglepő, furcsa, fura 

kummallisešti hsz csodálatosan, reme-
kül 

kumman hsz meglepően, meglepő mó-
don, szokatlanul 

kumman||näkö|ni (-sen, -stä) mn szo-
katlan, különös, meglepő, furcsa, fu-
ra 

kummaš|šella (-telen, -telou) verb el-
csodálkozik, meglepődik, meghök-
ken 

kummaššut|tua (-an, -tau) verb csodá-
latba ejt, meglep vmivel, meghök-
kent 

kumm|at (-ojen, -oja) fn plur csoda, 
csuda ◊ ei lopu ~at kuulu mašta a 
csodák nem fogynak el 

kummekši|e (-n, -u) verb elcsodálko-
zik, meglepődik, meghökken 

kumme|ta (-nen, -nou) verb kezd kü-
lönös lenni, furcsává válik, csodás-
sá válik 

kumminki hsz mégis, ennek ellenére, 
de azért 

kummit|ella (-telen, -telou) verb el-
csodálkozik, meglepődik, meghök-
ken 

kummitteliu|tuo (-tuu) verb úgy rém-
lik, úgy tetszik 

kummitellen hsz ámulva, csodálkoz-
va, meglepődve, meghökkenve 

kummitu|š (-kšen, -šta) fn látomás, 
jelenés, kísértet 

kummituš||tal|o (-on, -uo) fn kísértet-
ház, kísértetkastély 

kumoh hsz visszájára, fonákjára, ki-
fordítva 

kumohh|a (-an, -ua) fn bolond 
kumon|ta (-nan, -tua) fn 1. megdön-

tés; 2. cáfolás, megcáfolás 
kumo|ta (-nen, -nou) verb 1. megdönt, 

letaszít; 2. megcáfol 
kumou|š (-on, -tta) fn 1. fordulat; 2. 

megdöntés; 3. cáfolás, megcáfolás, 
cáfolat 

kum|pani (-pasen, -maista) nm 1. ki; 
2. aki 

kumpšah|tua (-an, -tau) verb bukfen-
cezik, cigánykereket hány 

kum|pu (-mun, -puo) fn 1. halom, ku-
pac, rakás, domb, domborulat; 2. kur-
gán 

kumu (-n, -o) fn dübörgés, dörgés, dö-
rej, morajlás, moraj, robajlás, ro-
baj, zaj 

kumu|o (-n, -u) verb 1. megdönt, le-
taszít; 2. megcáfol 

kumuoľľah hsz felfordulva 
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kumur|a (-an, -ua) mn 1. homorú; 2. 
domború, kidomborodó 

kumuru|š (-kšen, -šta) fn 1. homorú-
ság; 2. domborúság 

kun1 ksz ha, hogyha 
kun2 nm 1. így, úgy, emígy, amúgy, 

ekképp(en), ekként, akképp(en), ak-
ként; 2. hogy, hogyan, miképp(en), 
miként; 3. ahogy, ahogyan, amiképp, 
amiként 

kuneh|tuo (-un, -tuu) verb csökken, le-
csökken, apad, összemegy 

kuni nm 1. míg, amíg, ameddig; 2. 
meddig 

kunink|aš (-ahan, -ašia) fn király 
kuninkaš||lohi (-n, -e) fn királylazac, 

csavicsalazac [Oncorhynchus tsha-
wytscha] 

kuninkatar (-an, -ta) fn 1. királynő; 
2. királyné 

kunnalis||palvelu|t (-jen, -ja) fn plur 
közszolgáltatás 

kunne nm 1. hova, hová; 2. ahová 
kunnenih nm valahova, valahová, bár-

hova, bárhová, akárhova, akárhová 
kunniv|o (-on, -uo) fn megbecsülés, tisz-

telet, nagyrabecsülés 
kunnivo||asie (-n, -ta) fn becsületbeli 

ügy 
kunnivoiččij|a (-an, -ua) mn udvari-

as, tiszteletadó, megtisztelő 
kunnivo||ihmi|ni (-sen, -stä) fn díszpol-

gár 
kunnivoijen hsz udvariasan 
kunnivoit|ella (-telen, -telou) verb be-

csül, tisztel, megbecsül, nagyrabe-
csül 

kunnivoitet|tu (-un, -tuo) mn tisztelt, 
megbecsült, nagyrabecsült 

kunnivoittami|ni (-sen, -sta) fn tisz-
telet, megbecsülés, nagyrabecsülés 

kunnivoittelu (-n, -o) fn tiszteletadás 
kunnivoit|tua (-an, -tau) verb tisztel, 

becsül, megbecsül, nagyrabecsül 
kunnivoitu|š (-kšen, -šta) fn tisztelet, 

megbecsülés, nagyrabecsülés 
kunnivo||jäše|n (-men, -ntä) fn tiszte-

letbeli tag 
kunnivo||kanšalai|ni (-sen, -sta) fn 

díszpolgár 
kunnivo||kirj|a (-аn, -uа) fn kitüntető 

oklevél, díszoklevél 
kunnivolli|ni (-sen, -sta) mn tisztelt, 

megbecsült, nagyrabecsült 
kunnivo||merk|ki (-in, -kie) fn kitün-

tetés, érdemrend, érdemérem 
kunnivo||merkki||nauh|a (-an, -ua) fn 

kitüntető szalag, díszszalag 
kunnivon||arvo|ni (-sen, -sta) mn tisz-

teletre méltó 
kunnivon||him|o (-on, -uo) fn hival-

kodás, hiúság 
kunnivon||himok|aš (-kahan, -ašta) mn 

hivalkodó, hiú 
kunnivon||himo|ni (-sen, -sta) mn becs-

vágyó, nagyravágyó 
kunnivo||taulu (-n, -o) fn dicsőségtáb-

la, dicsőségtabló, emléktábla, em-
léktabló 

kunnivot|oin (-toman, -ointa) mn szé-
gyenletes, szégyenteljes, gyalázatos, 
dicstelen; ~oin loppu dicstelen vég 
/ befejezés 

kunnivottomašti hsz szégyenletesen, 
szégyenteljesen, gyalázatosan, dics-
telenül 

kunnivo||tulitu|š (-kšen, -šta) fn dísz-
lövés, díszsortűz 
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kunnolla hsz jól, kitűnően, kiválóan, 
nagyszerűen, remekül, pompásan 

kunnollah hsz jól, kitűnően, kiválóan, 
nagyszerűen, remekül, pompásan 

kunnolli|ni (-sen, -sta) mn 1. jó, kitű-
nő, kiváló, nagyszerű, remek, pom-
pás; 2. (jól) használható, (nagyon) 
alkalmas 

kunnollisešti hsz jól, kitűnően, kivá-
lóan, nagyszerűen, remekül, pom-
pásan 

kunnon mn rtlan jó, kitűnő, kiváló, 
nagyszerű, remek, pompás 

kunnoššet|tu (-un, -tuo) mn közműve-
sített, komfortos 

kunnošša|pi|to (-von, -tuo) fn 1. meg-
előzés; 2. helyreállítás, tatarozás 

kunnošša||pito||laito|š (-kšen, -šta) fn 
tatarozóvállalat 

kunnoššu|š (-kšen, -šta) fn közműve-
sítés, komfortosítás 

kunnoštamat|oin (-toman, -ointa) mn 
komfort nélküli 

kunnoštami|ni (-sen, -sta) fn helyre-
állítás, tatarozás 

kunnoštamis||laito|š (-kšen, -šta) fn ta-
tarozóvállalat 

kunnoš|tua (-šan, -tau) verb 1. közmű-
vesít, komfortosít; 2. helyreállít, ta-
taroz, restaurál 

kunnot|oin (-toman, -ointa) mn tisz-
tességtelen, erkölcstelen 

kunnottomu|š (-kšen, -šta) fn tisztes-
ségtelenség, erkölcstelenség 

kun|ta (-nan, -tua) fn 1. kör, csoport, 
csapat, raj; 2. hadtest, hadtörzs 

kun|to (-non, -tuo) fn állapot, helyzet 
kuntoh||pan|o (-on, -uo) fn rendezés, 

rendbentartás, rendbetétel 

kuntoh||panomi|ni (-sen, -sta) fn ren-
dezés, rendbentartás, rendbetétel 

kuntoh||pan|tu (-nun, -tuo) fn rende-
zett, rendbentartott, rendbetett 

kunto||taš|o (-on, -uo) fn izomfeszes-
ség, tónus [fiziológia] 

kunto||urheilu (-n, -o) fn gyógytest-
nevelés, gyógytorna 

kuohak|ka (-an, -kua) mn porhanyós, 
omlós; ~ka lumi porhanyós hó; ~ka 
leipä omlós kenyér 

kuohi|ta (-čen, -ččou) verb herél, ki-
herél, ivartalanít, kasztrál 

kuohit|tu (-un, -tuo) mn herélt, kihe-
rélt, ivartalanított, kasztrált; ~tu ši-
ka ártány, herélt disznó 

kuohkeuttami|ni (-sen, -sta) fn fella-
zítás, meglazítás, porhanyósítás 

kuohkeut|tua (-an, -tau) verb fella-
zít, meglazít, porhanyósít, omlóssá 
tesz 

kuohkie (-n, -ta) mn légiesen könnyű, 
levegős, porhanyós, omlós 

kuohu (-n, -o) mn 1. habos, tajtékos, 
habzó, tajtékzó, pezsgő; 2. lenge 

kuohuj|a (-an, -ua) mn 1. habos, taj-
tékos, habzó, tajtékzó, pezsgő; 2. 
forrásban lévő; ~a vesi forrásban 
lévő víz 

kuohu|ni (-sen, -sta) mn habos, tajté-
kos, habzó, tajtékzó, pezsgő 

kuohu|o (-u) verb habzik, tajtékzik, pe-
zseg, forr, felforr, felfő; olut ~u hab-
zik a sör 

kuohu|ta (-ou) verb habzik, tajtékzik, 
pezseg, forr, felforr, felfő 

kuohuv|a (-an, -ua) mn habos, tajtékos, 
habzó, tajtékzó, pezsgő; ~a viina 
pezsgőbor
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kuokin|ta (-nan, -tua) fn kapálás 
kuokinta||päiv|ä (-än, -yä) fn krump-

likapálás napja 
kuok|ka (-an, -kua) fn kapa 
kuokka|ni (-sen, -sta) fn csukahorog 

[halászszerszám, horgászfelszerelés] 
kuok|kie (-in, -kiu) verb kapál, megka-

pál  
kuoleh|tuo (-un, -tuu) verb elpusztul, ki-

pusztul, kimúlik 
kuoleman||tap|po (-on, -puo) fn ha-

lálbüntetés 
kuolen|ta (-nan, -tua) fn halál, vég, el-

múlás 
kuolenta||päiv|ä (-än, -yä) fn vkinek 

a halála napja 
kuolet|tua (-un, -tau) verb elpusztít, ki-

pusztít, kiirt, kivégez 
kuoleutunu|t (-on, -tta) mn hervadt, el-

hervadt, fonnyadt, elfonnyadt, pety-
hüdt, ernyedt, elernyedt, száradt, el-
száradt 

kuoleu|tuo (-vun, -tuu) verb hervad, el-
hervad, fonnyad, elfonnyad, ernyed, 
elernyed, elszárad 

kuoleuvun|ta (-nan, -tua) fn hervadás, 
elhervadás, fonnyadás, elfonnyadás, 
ernyedés, elernyedés, elszáradás 

kuolien||vuat|e (-tien; -että) fn halotti 
öltözet, halotti ruha 

kuolij|a (-аn, -uа) fn/mn elhunyt, ha-
lott, holt, megboldogult 

kuolijan||kopr|a (-аn, -uа) fn páfrány 
[Filix] 

kuolin mn rtlan halálos 
kuolin||hourau|š (-on, -tta) fn halálos 

delírium 
kuolin||tau|ti (-vin, -tie) fn halálos be-

tegség, halálos kór 

kuol|la (-en, -ou) verb elhuny, megbol-
dogul, meghal, elhalálozik 

kuollehen||marj|a (-an, -ua) fn medve-
szőlő [Arctostaphylos] 

kuollu|t1 (-on, -tta) fn 1. elhunyt, meg-
boldogult, halott; 2. holttest, tetem, 
hulla 

kuollu|t2 (-on, -tta) mn elhunyt, meg-
boldogult, halott, meghalt 

kuolom|a (-an, -ua) fn halál, vég, el-
múlás, elhalálozás 

kuolomat|oin (-toman, -ointa) mn hal-
hatatlan 

kuoloma||tovissu|š (-kšen, -šta) fn 1. 
halotti bizonyítvány, halottvizsgá-
lati bizonyítvány; 2. halotti anya-
könyvi kivonat 

kuolomattomu|š (-kšen, -šta) fn halha-
tatlanság, örök élet 

kuolomi|ni (-sen, -sta) fn kihalás, ki-
pusztulás, kimúlás 

kuolovaisu|š (-kšen, -šta) fn halandó-
ság 

kuom|a (-an, -ua) fn koma 
kuomaks|et (-ien, -ie) fn plur kereszt-

szülők 
kuom|at (-ojen, -oja) fn plur atyafi-

ság, komaság 
kuomin|o (-on, -uo) fn szérű, szérűskert  
kuon|a (-an, -ua) fn salak  
kuo|pie (-vin, -piu) verb ás, túr, kapar  
kuop|pa (-an, -pua) fn zöldségverem 
kuopu|š (-kšen, -šta) fn a legkisebb / 

a kisebb gyerek / testvér 
kuoput|tua (-an, tau) verb ás, túr, kapar 
kuor|e (-ien, -etta) fn tejszín, tejföl 
kuoreh (-en, -ta) fn viaszlazac [Osme-

rus eperlanus] 
kuoren||ala|ni (-sen, -sta) mn kéreg alatti 
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kuoren||luon|ta (-nan, -tua) fn a rá-
kok vedlése, páncélcseréje 

kuor|et (-ien, -ie) fn 1. hámozás hul-
ladéka; 2. var, pörk a seben 

kuor|i (-en, -ta) fn 1. héj, kéreg, ré-
teg; 2. lepény  

kuori|e (-n, -u) verb hámoz, hánt, tisztít, 
pucol, lehámoz, lehánt, letisztít, le-
pucol 

kuorien||ala|ni (-sen, -sta) mn fölözött, 
lefölözött 

kuorien||kerrali|ni (-sen, -sta) mn fölö-
zetlen, lefölözetlen 

kuorimi|ni (-sen, -sta) fn 1. hántolás, 
lehántolás, kéregtelenítés; 2. magok 
héjtalanítása 

kuorin|ta (-nan, -tua) fn 1. hántolás, 
lehántolás, kéregtelenítés; 2. magok 
héjtalanítása 

kuori||šien|i (-en, -tä) fn galambgomba 
[Russula] 

kuoritet|tu (-un, -tuo) mn tisztított, le-
tisztított, megtisztított, pucolt, lepu-
colt, megpucolt 

kuorit|tua (-an, tua) verb hámoz, hánt, 
tisztít, pucol, lehámoz, lehánt, le-
tisztít, lepucol, megtisztít, megpucol 

kuoriu|tuo (-tuu) verb kikel (a tojás-
ból) 

kuorm|a (-аn, -uа) fn 1. kocsi, szekér; 
2. fuvar, szállítmány, rakomány 

kuorma||aut|o (-on, -uo) fn teherautó 
kuorma||he|poni (-vosen, -poista) fn 

(orosz) igásló 
kuorma||hišši (-n, -e) fn teherlift 
kuormalli|ni (-sen, -sta) mn szekérnyi, 

rakománnyi 
kuormaš|to (-šon, -tuo) fn kocsisor, sze-

kérsor, trén 

kuorm|ata (-uan, -uau) verb rakodik, 
megrakodik, berakodik, felrakodik, 
terhel, megterhel 

kuormat|tu (-un, -tuo) mn megrakott, 
megrakodott 

kuormau|š (-on, -tta) fn rakodás, meg-
rakodás, berakodás, felrakodás, meg-
rakás, berakás, felrakás 

kuormauš||koneh (-en, -ta) fn rakodó-
gép 

kuormauš||paik|ka (-an, -kua) fn ra-
kodóhely 

kuormitan|ta (-nan, -tua) fn túlterhe-
lés, túlterheltség, terhelés, megterhe-
lés 

kuormittaj|a (-an, -ua) fn rakodómun-
kás 

kuormitu|š (-kšen, -šta) fn túlterhelés, 
túlterheltség, terhelés, megterhelés 

kuor|o (-on, -uo) fn kórus, kar 
kuorolai|ni (-sen, -sta) fn kórustag 
kuoron||johtaj|a (-an, -ua) fn kórus-

vezető, karvezető 
kuoršahu|š (-on, -tta) fn horkolás, hor-

tyogás, horkantás 
kuorš|ata (-uan, -uau) verb horkol, hor-

tyog, horkant 
kuoršau|š (-on, -tta) fn horkolás, hor-

tyogás, horkantás 
kuorškah|tua (-an, tau) verb horkol, 

hortyog, horkant 
kuorškah|ella (-telen, -telou) verb hor-

kol, hortyog, horkant 
kuorškumi|ni (-sen, -sta) fn horkolás, 

hortyogás, horkantás 
kuošali (-n, -e) fn rokka 
kuoť|ella (-ťelen, -ťelou) verb 1. kipró-

bál, megpróbál, megkísérel; 2. meg-
kóstol, megízlel 
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kuoťťelij|a (-an, -ua) fn kipróbáló / 
tesztelő személy 

kuoťťelu (-n, -o) fn próbálkozás, meg-
próbálás, megkísérlés, próba 

kuoťťelu||aika (||-ajan, ||-aikua) fn pró-
baidő 

kuoťťelu||ammun|ta (-nan, -tua) fn 
fegyver belövése, próbalövés 

kuoťťelu||koh|ta (-an, -tua) fn gyakor-
lótér, gyakorlóhely 

kuoťťelu||rua|to (-von, -tuo) fn gya-
korlómunka 

kuoťťelu|š (-kšen, -šta) fn próbálko-
zás, megpróbálás, megkísérlés, pró-
ba 

kuoťťelu||työ (-n, -tä) fn gyakorlómun-
ka 

kupari (-n, -e) fn réz 
kupaut|tua (-an, -tau) verb vakar, meg-

vakar 
kupča (-an, -ua) fn kereskedő, kupec 
kupeleh|tua (-an, -tau) verb tesz-vesz, 

foglalatoskodik, sürög-forog, serény-
kedik 

kuperan||kover|a (-an, -ua) mn dom-
ború-homorú, konvex-konkáv; ~a 
linssi konvex-konkáv lencse 

kuperikeik|ko (-on, -kuo) fn bukfenc, 
guruló átfordulás, cigánykerék 

kuper||keikalla hsz bukfencezve, ci-
gánykereket hányva 

kuper||keikkua (-n, -ta) fn bukfenc, 
guruló átfordulás, cigánykerék 

kuper|tuo (-run, -tuu) verb leesik, le-
pottyan, letottyan 

kupet|tua (-an, -tau) verb vakar, meg-
vakar 

kupeu|tuo (-vun, -tuu) verb viszketni 
kezd, viszket 

kupijai|ni (-sen, -sta) fn/mn parazita, 
élősködő 

kupin|a (-an, -ua) fn viszketés, viszke-
tegség 

kupin|o (-on, -uo) fn úszóhólyag [ha-
laké] 

kupl|a (-an, -ua) fn úszó [halászat, 
horgászat] 

kuplah|tua (-tau) verb megdagad, meg-
duzzad, megkel 

kuplatu|š (-kšen, -šta) fn úszó [halá-
szat, horgászat] 

kuplu (-n, -o) fn úszó [halászat, hor-
gászat] 

kuplu|š (-kšen, -šta) fn úszó [halászat, 
horgászat] 

kuplu|a (-n, -u) verb fennmarad a víz 
színén, lebeg a vízen 

kuplu||šil|ta (-lan, -tua) fn deszkapal-
ló, palló, stég, pontonhíd 

ku|po (-von, -puo) fn köteg, csomó, 
kéve  

kupoli (-n, -e) fn kupola, boltozat 
kup|pa (-an, -pua) fn szifilisz, vérbaj 
kuppa||tauti|ni (-sen, -sta) fn/mn szi-

filiszes, vérbajos 
kuppari (-n, -e) fn érvágó személy 
kupparin||šarv|i (-en, -ie) fn köpöly 
kup|pi (-in, -pie) fn csésze; ~pi kah-

vie egy csésze kávé 
kuppo|ni (-sen, -sta) fn kis csésze, csé-

szécske 
kupšah|tua (-an, -tau) verb hirtelen le-

esik / lepottyan 
ku|pu (-vun, -puo) fn begy, madárbegy 
kupu|ni (-sen, -sta) fn begy, madárbegy 
kurah|tua (-tau) verb korog, kotyorog  
kurattori (-n, -e) fn gondnok, gyám, 

kurátor
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kurčis|tuo (-sun, -tuu) verb összehú-
zódik, összezsugorodik  

kuren||jal|ka (-an, -kua) fn tőzegeper 
[Comarum palustre] 

kuren||kakl|a (-an, -ua) fn kútostor, 
vödörtartó rúd 

kuren||kell|o (-on, -uo) fn baracklevelű 
harangvirág [Campanula persicifo-
lia] 

kuren||kiämi (-n, -e) fn széleslevelű 
gyékény [Typha latifolia] 

kuren||polv|i (-en, -ie) fn gólyaorr [Ge-
ranium] 

kuren||šiipi||ai|ta (-jan, -tua) fn átlós 
/ rézsútos / harántolt lécezésű kerí-
tés 

kureu|tuo (-tuu) verb korog, kotyorog 
kuri (-n, -e) fn fegyelem, rend  
kurik|ka (-an, -kua) fn bunkó, bunkós-

bot, buzogány  
kurikoi|ja (-čen, -ččou) verb lebunkóz, 

leüt, lecsap 
kurin|a (-an, -ua) fn morgás, korgás, 

kotyorgás 
kurin||ala|ni (-sen, -sta) mn fegyelme-

zett, engedelmes, szófogadó 
kurineh (-en, -ta) fn morgás, korgás, 

kotyorgás 
kurin||häiriččij|ä (-än, -yä) mn rend-

zavaró, szabálysértő, lázító 
kuris|sa (-en, -ou) verb morog, korog, 

kotyorog 
kurissi|n (-men, -nta) fn akasztókö-

tél, hurok, kötélhurok 
kuristaj|a (-an, -ua) fn hóhér 
kuristami|ni (-sen, -sta) fn 1. fojtás, 

megfojtás; 2. akasztás, felakasztás 
kuristau|tuo (-vum, -tuu) verb felakaszt-

ja magát 

kuris|tua (-san, -tau) verb 1. megfojt, 
fojtogat, fullaszt; 2. felakaszt 

kuris|tuo (-sun, -tuu) verb fullad, meg-
fullad 

kurit|oin (-toman, -ointa) mn engedet-
len, szófogadatlan 

kurittamata hsz büntetlenül, megtor-
latlanul 

kurittamat|oin (-toman, -ointa) mn bün-
tetlen, megtorlatlan 

kurittomu|š (-kšen, -šta) fn 1. anar-
chia, fejetlenség, felfordulás, zűrza-
var; 2. büntetlenség, megtorlatlan-
ság 

kurit|tua (-an, -tau) verb büntet, meg-
büntet, megtorol, szankcionál 

kuritu|š (-kšen, -šta) fn büntetés, meg-
torlás, szankció 

kurj|a (-an, -ua) mn szerencsétlen, 
nyomorult 

kurjeri (-n, -e) fn küldönc, kézbesítő  
kurju|š (-kšen, -šta) fn szerencsétlen-

ség, nyomorúság, ínség  
kurket|tua (-an, -tau) verb dorombol 
kur|ki (-en, -kie) fn daru [Grus] 
kurki||hir|ši (-ren, -ttä) fn tetőorom, te-

tőgerinc, tetőoromdísz, fedélszék, 
szaruzat 

kurkis|sella (-telen, -telou) verb kinéz, 
kitekint, kikukucskál, kiles, kikém-
lel 

kurkis|tua (-san, -tau) verb kinéz, ki-
tekint, kikukucskál, kiles, kikémlel 

kurk|ko (-on, -kuo) fn csomó, rög 
kurk|ku1 (-un, -kuo) fn torok, garat, gé-

ge 
kurk|ku2 (-un, -kuo) fn uborka [Cucu-

mis sativus] 
kurkku||liäkäri (-n, -e) fn gégész 
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kurkku||tulehu|š (-on, -tta) fn torok-
gyulladás, mandulagyulladás, angina 

kurkok|aš (-kahan, -ašta) mn csomós, 
rögös, darabos; ~aš linta csomós ká-
sa 

kurnutu|š (-kšen, -šta) fn kuruttyolás, 
brekegés 

kurortti (-n, -e) fn gyógyfürdő(hely), 
gyógyüdülő(hely), gyógyhely 

kurpičan||šiemen (-en, -tä) fn tökmag 
kurpič|ča (-an, -čua) fn spárgatök, úri-

tök, főzőtök [Cucurbita pepo] 
kurpičča||hut|tu (-un, -tuo) fn tökpás-

tétom 
kursant|ti (-in, -tie) fn katonaiskolai 

növendék, kadét 
kursiivi (-n, -e) fn dőlt betű, kurzív 
kuršeik|ko (-on, -kuo) fn rőzse, hullott 

gally 
kuršši1 (-n, -e) fn 1. tanfolyam; 2. ta-

nulmányi évfolyam 
kuršši2 (-n, -e) fn árfolyam 
kuršši||toveri (-n, -e) fn évfolyamtárs 
kur|uo (-on, -ou) verb megvarr, meg-

foltoz, megjavít 
kurvič|at (-ojen, -oja) fn plur szeplő 
kurvič|ča (-an, -čua) fn pörsenés, pat-

tanás 
kusi (-n, -e) fn vizelet, pisi, húgy 
kusi||kukkar|o (-on, -uo) fn húgyhólyag 
kusi||put|ki (-in, -kie) fn húgycső, húgy-

vezeték 
kusi||rak|ko (-on, -kuo) fn húgyhólyag 
kušša1 nm 1. hol; 2. ahol  
kuš|ša2 (-en, -ou) verb vizel, pisil, hú-

gyozik 
kuššak|ka (-an, kua) fn széles öv 
kušta nm 1. honnan, honnét; 2. ahon-

nan, ahonnét 

kuštannu|š (-kšen, -šta) fn 1. kiadás 
[nyomdai]; 2. kiadás [költség] 

kuštannuš||oikevu|š (-on, -tta) fn ki-
adási jog [nyomdai] 

kuštantaj|a (-an, -ua) fn 1. kiadó, ki-
adóvállalt [nyomdai]; 2. szponzor 

kuštantami|ni (-sen, -sta) fn kiadás 
[költség] 

kuštantam|o (-on, -uo) fn kiadás 
[nyomdai] 

kuta||konša hsz néha, olykor, időről-
időre, időnként 

kuta||kuin hsz pongyolán 
kutaleh (-en, -ta) fn toprongyos ember 
kuteu|tuo (-vun, -tuu) verb elpárolog 
kutila|š (-han, -šta) fn nőstény hal, ik-

rás 
kutju|š (-kšen, -šta) fn toprongyos em-

ber 
kutket|tua (-an, -tau) verb kotkodál, 

kotkodácsol 
kuťku (-n, -o) fn csiklandás 
kuťkut|tua (-an, -tau) verb csiklandoz 
kuťkutu|š (-kšen, -šta) fn csiklandozás 
kutoj|a (-an, -uа) fn kötő(nő), szövő 

(-nő), takács 
kutomi|ni (-sen, -sta) fn fonás, szövés, 

kötés, horgolás  
ku|tu (-vun, -tuo) fn ívás, ivarzás 
kutu||aika (||-ajan, ||-aikua) fn ívási 

idő(szak), ivarzási idő(szak) 
kutu||matalik|ko (-on, -kuo) fn ívási 

hely / ivarzási hely a partmenti se-
kélyesben 

kutu||paik|ka (-an, -kua) fn ívási hely, 
ivarzási hely 

ku|tuo1 (-von, -tou) verb fon, sző, köt, 
horgol; ~tuo verkkuo hálót fonni / 
szőni 
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kut|uo2 (-ou) verb ívik, ivarzik  
kutvah|tua (-an, -tau) verb megmoz-

dul, megmoccan, megrebben, meg-
rezzen 

kuu, Kuu1 (-n, -ta) fn 1. hold; 2. 
Hold [mellékbolygónk]; ~ kiertäy 
Muata a Hold kering a Föld körül; 
3. hónap 

kuu2 (-n, -ta) fn szarvasfaggyú 
kuuj|a (-an, -ua) fn tengeri pisztráng 

[Salmo trutta]  
kuu||kau|ši (-ven, -šie) fn hó, hónap 
kuu||kauši||palk|ka (-an, -kua) fn havi 

fizetés / bér 
kuu||kauven mn rtlan havi 
kuu||kiv|i (-en, -ie) fn holdkő [ásvány] 
kuukkeli (-n, -e) fn északi szajkó [Pe-

risoreus infaustus] 
kuukš|o (-on, -uo) fn északi szajkó [Pe-

risoreus infaustus] 
kuul|a (-an, -uа) fn súly, súlygolyó 

[sport] 
kuulan||työn|tö (-nön, -työ) fn súly-

lökés [sport] 
kuulemat|oin (-toman, -ointa) mn hal-

latlan  
kuulen|ta (-nan, -tua) fn hallgatás, meg-

hallgatás, hallás 
kuulij|a (-an, -ua) fn hallgató 
kuulijai|ni (-sen, -sta) mn szófogadó, 

engedelmes 
kuul|la (-en, -ou) verb 1. hall, meghall; 

2. észlel, észrevesz, érez 
kuul|le (-tien, -letta) fn kerítőháló, vo-

nóháló [halászat] 
kuulle||nuot|ta (-an, -tua) fn kerítőhá-

ló, vonóháló [halászat] 
kuul|o (-on, -uo) fn hallás 
kuulo||eli|n (-men, -ntä) fn hallószerv 

kuulo||herm|o (-on, -uo) fn hallóideg 
kuulokeh (-en, -ta) fn telefonkagyló 
kuulo||koneh (-en, -ta) fn hallókészü-

lék 
kuulo||käytäv|ä (-än, -yä) fn hallójá-

rat 
kuulo||lait|eh (-tehen, -ehta) fn halló-

készülék 
kuuloš|tua (-šan, -tau) verb hangzik, 

felhangzik, hallatszik 
kuulo||torv|i (-en, -ie) fn sztetoszkóp 
kuulo||vaikutu|š (-kšen, -šta) fn hal-

lási inger(ület) 
kuul|tua (-lan, -tau) verb 1. átvilágít; 

2. megröntgenez 
kuulumat|oin (-toman, -ointa) mn pél-

dátlan 
kuulumi|ni (-sen, -sta) fn újdonság, új-

ság 
kuulu|o (-u) verb 1. hallatszik, felhang-

zik; 2. érződik  
kuulus|a (-an, -ua) mn 1. hangos, csen-

gő; 2. ismert, ismeretes 
kuulut|tua (-an, -tau) verb hirdet, ki-

hirdet, ismertet, megismertet, közöl, 
közhírré tesz 

kuuluv|a (-an, -ua) mn 1. hangos, csen-
gő; 2. ismert, ismeretes 

kuuluvu|š (-on, -tta) fn hallhatóság 
kuum|a (-аn, -uа) mn forró 
kuume (-n, -ta) fn láz, hőemelkedés 
kuume||hourau|š (-on, -tta) fn lázá-

lom, félrebeszélés 
kuume||mittari (-n, -e) fn lázmérő 
kuumennu|š (-kšen, -šta) fn hevítés, 

áthevítés, izzítás, átizzítás, tűzbe ho-
zás 

kuumen|tua (-nan, -tau) verb hevít, át-
hevít, izzít, átizzít, tűzbe hoz 
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kuumen|tuo (-nun, -tuu) verb hevül, át-
hevül, izzik, átizzik, tűzbe jön 

kuume|ta (-nen, -nou) verb megmeleg-
szik, átmelegszik, bemelegszik 

kuume||tau|ti (-vin, -tie) fn láz, lázas 
betegség / állapot 

kuumetta||laškij|a (-an, -ua) fn láz-
csillapító; ~a aineh lázcsillapító szer 

kuumeu|tuo (-vun, -tuu) verb hevül, át-
hevül, izzik, átizzik, tűzbe jön 

kuumot|tua (-an, -tau) verb világít, ra-
gyog, fénylik 

kuumu|š (-kšen, -šta) fn 1. hő, hőség; 
2. láz, hőemelkedés 

kuun|nella (-telen, -telou) verb hallgat, 
meghallgat, hallgatózik 

kuunnellen hsz engedelmesen, szófo-
gadóan 

kuun||pimenny|š (-kšen, -štä) fn hold-
fogyatkozás 

kuuntelen|ta (-nan, -tua) fn 1. hallga-
tás, meghallgatás, hallgatózás; 2. en-
gedelmesség, szófogadás 

kuuntelij|a1 (-аn, -uа) fn hallgató 
kuuntelij|a2 (-аn, -uа) mn 1. engedel-

mes, szófogadó; 2. hallgatag, csen-
des, szelíd, jámbor 

kuuntelija||jouk|ko (-on, -kuo) fn hall-
gatóság, hallgatói csoport 

kuuntelomat|oin (-toman, -ointa) mn 
engedetlen, szófogadatlan, makacs 

kuuntelomi|ni (-sen, -sta) fn hallgatás, 
meghallgatás, hallgatózás 

kuuntelu (-n, -o) fn hallgatás, meghall-
gatás, hallgatózás 

kuuntelu||opaštuj|a (-an, -ua) fn ven-
déghallgató 

kuurn|a (-аn, -uа) fn barázda, árkocs-
ka, horony, ereszték 

kuurneh (-en, -ta) mn süket, siket 
kuurneh|tuo (-un, -tuu) verb megsüke-

tül  
kuurn|is (-ehen, -ista) mn süket, siket ◊ 

~is ukonjyryö ei varaja. A süket nem 
fél a mennydörgéstől. 

kuurnis||kä|ki (-jen, -kie) fn keleti ka-
kukk [Cuculus saturatus] 

kurnissut|tua (-an, -tuu) verb megsü-
ketít 

kuurnis|tuo (-sun, -tuu) verb megsüke-
tül 

kuur|o (-on, -uo) fn dér, zúzmara 
kuurohu|š (-on, -tta) fn süketség, si-

ketség 
kuuro||myk|kä (-än, -kyä) fn/mn sü-

ketnéma, siketnéma 
kuurot|tuo (-tuu) verb deresedik, meg-

deresedik, deressé válik, zúzmaráso-
dik, megzúzmarásodik, zúzmarássá 
válik 

kuuru|o (-u) verb deresedik, megdere-
sedik, deressé válik, zúzmarásodik 

kuušami (-n, -e) fn ükörkelonc [Loni-
cera xylosteum] 

kuušen mn rtlan fenyő-; ~ käpy fenyő-
toboz; ~ nieklani fenyőtű; ~ šie-
men fenyőmag; ~ taimenet fenyő-
csemetekert, fenyőpalántakert 

kuušen||havu (-n, -o) fn fenyőág 
kuuš|i1 (-en, -ta) fn lúcfenyő [Picea]  
kuu|ši2 (-vven, -tta) szn hat  
kuušik|ko (-on, -kuo) fn fenyves, fenyő-

erdő 
kuuši||kulma|ni (-sen, -sta) mn hatszö-

gű, hatszögletű 
kuuši||kulmik|ko (-on, -kuo) fn hatszög 
kuu|ši||kymmen|tä (-vven||-en, -tta|| 

-tä) szn hatvan 



kuušini   230 kuvapainamini
 

kuuši|ni (-sen, -sta) mn fenyő-; ~ni 
pölkky fenyőtuskó 

kuuši||numeroi|ni (-sen, -sta) mn hat-
jegyű, hat számjegyű 

kuuši||por|o (-on, -uo) fn dámszarvas 
[Dama dama] 

kuu|ši||šatua (-vven||šuan, -tta||šatua) 
szn hatszáz 

kuuši||šärvik|kö (-ön, -kyö) fn hexaé-
der 

kuuši||šärvi|ni (-sen, -sta) mn hatlapú 
kuuši||tija|ni (-sen, -sta) fn fenyvesci-

nege [Periparus ater] 
kuu|ši||toista (-vven||toista, -tta||toista) 

szn tizenhat 
kuu|ši||tuha|tta (-vven||-nnen, -tta||-tta) 

szn hatezer 
kuuši||vuoti|ni (-sen, -sta) mn hatéves 
kuušot|tua (-an, -tuu) verb látszik, lát-

hatóvá válik 
kuuššot|tua (-tuu) verb pirkad, pity-

mallik, virrad, felvirrad, megvirrad 
kuutessiu|tuo (-tuu) verb illúzióként je-

lenik meg, álomképként jelenik meg 
kuutessiuvun|ta (-nan, -tua) fn illúzió, 

káprázat, álomkép, délibáb 
kuutij|o (-on, -uo) fn kocka 
kuutijo||metri (-n, -e) fn köbméter 
kuut|oin (-toman, -ointa) mn holdta-

lan; ~oin yö holdtalan éj(szaka) 
kuutom|a (-an, -ua) fn hold [égitest] 
kuuto|ni (-sen, -sta) fn hatos 
kuut|ti (-en, -tie) fn vájt csónak 
kuuvvennekši hsz hatodszor, hatodjára 
kuuvve|š (-nnen, -tta) szn hatodik 
kuuvve|š||kymmen|eš (-nnen||-nen, 

-tta||-tä) szn hatvanadik 
kuuvveš||luokkalai|ni (-sen, -sta) mn 

hatodikos, hatodik osztályos 

kuuvve|š||šua|š (-nnen||-nnen, -tta||-tta) 
szn hatszázadik 

kuuvve|š||toista (-nnen||toista, -tta||tois-
ta) szn tizenhatodik 

kuuvve|š||tuhanne|š (-nnen||-n, -tta|| 
-tta) szn hatezredik 

kuv|a (-аn, -uа) fn kép, ábra, illuszt-
ráció, rajz, festmény, fotó, fénykép, 
lenyomat 

kuvahai|ni (-sen, -sta) fn képmás, ár-
ny(ék)kép, visszaverődés, tükörkép, 
tükröződés 

kuvahaiset|oin (-toman, -ointa) mn ár-
nyéktalan, árnyékmentes 

kuvail|la (-en, -ou) verb ábrázol, bemu-
tat, illusztrál, lefest, lerajzol, körvo-
nalaz, vázol, felvázol 

kuva||ilmau|š (-on, -tta) fn szókép, köl-
tői kép, trópus 

kuvailu (-n, -o) fn ábrázolás, bemuta-
tás, illusztrálás 

kuvailu||tai|to (-jon, -tuo) fn ábrázoló-
művészet 

kuva||lau|ta (-van, -tua) fn táblakép, 
metszet 

kuva||leh|ti (-en, -tie) fn képeslap, ké-
pesújság, képesfolyóirat 

kuvalli|ni (-sen, -sta) mn képletes, kép-
szerű, szemléletes 

kuvan||lukij|a (-an, -ua) fn szkenner, 
képbeolvasó, képfeldolgozó [szerke-
zet] 

kuvan||vešto||tai|to (-jon, -tuo) fn szob-
rászművészet, szobrászat 

kuvan||veštäj|ä (-än, -yä) fn szobrász 
kuva||pač|aš (-čahan, -ašta) fn szobor 
kuva||painami|ni (-sen, -sta) fn kép-

nyomás, mintanyomás, szitanyomás, 
szitázás, nyomat 
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kuva||ruami (-n, -e) fn képkeret, kép-
ráma, ráma 

ku|vaš (-pahan, -vašta) fn 1. bója; 2. 
úszó [eszköz] 

kuvaššu|š (-kšen, -šta) fn tükröződés, 
visszatükröződés, tükörkép, vissza-
verődés 

kuvaštami|ni (-sen, -sta) fn tükröző-
dés, visszatükröződés, tükörkép, visz-
szaverődés 

kuvašti|n (-men, -nta) fn fényszóró, ref-
lektor 

kuvaš|tua (-šan, -tau) verb ábrázol, ki-
fejez 

kuvaš|tuo (-šun, -tuu) verb tükröződik, 
visszatükröződik, kifejeződik 

kuv|ata (-uan, -uau) verb leír, lefest, le-
rajzol, illusztrál, bemutat, ismertet, 
jellemez, ábrázol 

kuva||taito||koulu (-n, -o) fn (képző-) 
művészeti stúdió / iskola 

kuva||teksti (-n, -e) fn képaláírás, áb-
raaláírás 

kuvatu|š (-kšen, -šta) fn maskara, ma-
dárijesztő 

ku|veh (-pehen, -vehta) fn oldal [test-
rész] 

kuvelm|a (-an, -ua) fn szőttes 
kuvij|o (-on, -uo) fn minta, dísz 
kuvijoin|ta (-nan, -tua) fn mintázás, 

díszítés 
kuvijo||šah|a (-an, -ua) fn lombfűrész 
kuvik|aš (-kahan, -ašta) fn mintás, dí-

szített 
kuvit|ella (-telen, -telou) verb elképzel, 

elgondol, kigondol, kiagyal, fantá-
ziál 

kuvitelm|a (-an, -ua) fn képzelet, kép-
zelőerő, fantázia 

kuvitel|tu (-lun, -tuo) mn képletes, jel-
képes, fiktív 

kuvitet|tu (-un, -tuo) mn illusztrált, áb-
rázolt 

kuvittaj|a (-an, -ua) fn illusztrátor 
kuvitteliuvun|ta (-nan, -tua) fn illúzió, 

káprázat, délibáb 
kuvit|tua (-an, -tau) verb illusztrál, áb-

rázol 
kuvitu|š (-kšen, -šta) fn illusztráció, il-

lusztrálás 
kuvon|ta (-nan, -tua) fn szövés, fonás 
kuvonta||koneh (-en, -ta) szövőszék, 

szövőgép 
kuvo|š (-kšen, -šta) fn szövet [anató-

mia] 
kuvot|tu (-un, -tuo) mn szőtt mintás 
kuvuaľ|ľa (-en, -ou) verb leír, lefest, jel-

lemez, ábrázol 
kuvuami|ni (-sen, -sta) fn leírás, jel-

lemzés, ábrázolás 
kuvuam|o (-on, -uo) fn fotózás, fényké-

pezés [szakma] 
kvartali|ni (-sen, -sta) mn negyedévi, 

negyedéves 
kyčis|työ (-syn, -tyy) verb 1. összemegy, 

összeesik; 2. leülepszik, leülepedik, 
lerakódik 

kyč|ä (-än, -yä) fn 1. ócskaság, lim-lom, 
kacat, elhasználódott dolog; 2. meg-
tört / megroggyant öregember 

kyhey|työ (-vyn, -tyy) verb tud, -hat, 
-het, képes vmire  

kyh|ätä (-yän, -yäy) verb 1. odaerősít, 
hozzárögzít; 2. összetákol  

kykis|tyä (-sän, -täy) verb meghajlít, 
lehajlít, meghajt, lehajt 

kykis|työ (-syn, -tyy) verb meghajlik, 
lehajlik 
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kykris|tyä (-sän, -täy) verb meghajlít, 
meggörbít, elhajlít, elgörbít, meggör-
nyeszt 

kykris|työ (-syn, -tyy) verb meghajlik, 
meghajol, meggörbül, meggörnyed, 
megpúposodik 

kykr|ä (-än, -yä) fn púp 
kykrä||šel|kä (-än, -kyä) fn/mn púpos 
kykröt|tyä (-än, -täy) verb meghajlik, 

meghajol, meggörbül, meggörnyed, 
megpúposodik 

kyky (-n, -ö) fn tehetség, adottság, ta-
lentum 

kykyt|tyä (-än, -täy) verb guggol, le-
guggol 

kylelläh hsz oldalán, oldalt 
kyličči1 hsz mellette, közel vmihez, nem 

messze vmitől 
kyličči2 (part) prep mellett, közelében 
kylittäin hsz félig odafordulva 
kylkeh hsz oldalba, oldalra, oldalvást, 

oldalt 
kyl|ki (-en, -kie) fn oldal 
kylki||juov|at (-ojen, -oja) fn plur ol-

dalsáv, oldalcsík, tiszti (tábornoki) 
nadrágon végigfutó díszsáv, lampasz 

kylki||lih|a (-an, -ua) fn oldalas, tarja, 
rostélyos 

kylki||luu (-n, -ta) fn borda, oldalborda 
kylkinäi|ni (-sen, -stä) mn 1. oldalsó, 

külső; 2. mellékes 
kylki||pirt|ti (-in, -tie) fn szárnyépü-

let, oldalszárny 
kylki||ruo|ta (-van, -tua) fn halborda 
kylki||šein|ä (-än, -yä) fn oldalfal 
kylki||ual|to (-lon, -tuo) fn oldalhul-

lám 
kyllikšeh hsz bőven, bőségesen, eléggé 
kylliksi hsz bőven, bőségesen, eléggé 

kyllitellen hsz bőven, bőségesen, eléggé 
kylly|š (-kšen, -štä) fn bőség, bővelke-

dés 
kyllä msz természetesen, persze 
kylläisy|š (-kšen, -štä) fn bőség, bővel-

kedés 
kylläkši hsz bőven, bőségesen, eléggé 
kyllälli|ni (-sen, -stä) mn jóllakott 
kyllälti hsz bőven, bőségesen, eléggé 
kyllä|ni (-sen, -stä) mn jóllakott 
kylläpä isz ez már több a soknál, elég 

legyen már 
kylläsekši hsz bőven, bőségesen, eléggé 
kylläššy|š (-kšen, -štä) fn 1. jóllakott-

ság; 2. megcsömörlés, beleunás 
kylläššyt|tyä (-än, -täy) verb 1. jólla-

kat, megetet, megtöm, teletöm; 2. 
terhére van, untat; 3. zaklat, hábor-
gat, zavar 

kylläš|työ (-šyn, -tyy) verb 1. jóllakik, 
teleeszi magát, beeszik vmiből; 2. 
elege van vmiből, megelégel, meg-
csömörlik vmitől, beleun vmibe 

kylläy|työ (-vyn, -tyy) verb 1. jóllakik, 
teleeszi magát, beeszik vmiből; 2. 
elege van vmiből, megelégel, meg-
csömörlik vmitől, beleun vmibe 

kylmet|ty (-yn, -työ) mn 1. fagyos; 2. 
fagyott, megfagyott, befagyott, ösz-
szefagyott 

kylmet|tyä (-än, -täy) verb 1. fagyaszt, 
megfagyaszt, behűt; 2. lefagyaszt, 
elfagyaszt 

kylmet|työ (-yn, -tyy) verb fagy, be-
fagy, megfagy, elfagy, kifagy, ösz-
szefagy 

kylme|tä (-nen, -nöy) verb lehűl, kihűl 
kylmy|š (-kšen, -štä) fn hideg, hűs, hű-

vös, hűvösség 
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kylm|yä (-än, -äy) verb fagy, befagy, 
megfagy, elfagy, kifagy, összefagy 

kylmyä||keštäj|ä (-än, -yä) mn hideg-
álló 

kylm|ä1 (-än, -yä) fn hideg, hűs, hűvös, 
hűvösség 

kylm|ä2 (-än, -yä) mn 1. hideg, hűs, hű-
vös; 2. szenvtelen, közönyös, rideg 

kylmämi|ni (-sen, -stä) fn fagyás, meg-
fagyás, elfagyás, kifagyás, befagyás 

kylmänny|š (-kšen, -štä) fn megfázás, 
meghűlés 

kylmän|tyä (-nän, -täy) verb megfagy, 
befagy, lefagy 

kylmän||vihak|ka (-an, -kua) fn/mn csí-
pős hideg 

kylmä||šiämi|ni (-sen, -stä) mn szív-
telen, keményszívű  

kylmä||škuap|pi (-in, -pie) fn hűtő-
szekrény, jégszekrény 

kylmäšti hsz szenvtelenül, közönyö-
sen, ridegen, hidegen 

kylmät|tyä (-än, -täy) verb 1. fagyaszt, 
megfagyaszt, behűt; 2. lefagyaszt, 
elfagyaszt 

kylmäty|š (-kšen, -štä) fn 1. fagyasz-
tás, megfagyasztás, hűtés, behűtés, 
kihűtés, lehűtés, mélyhűtés; 2. lefa-
gyasztás, elfagyasztás; 3. befagyasz-
tás 

kylmätän|tä (-nän, -tyä) fn 1. fagyasz-
tás, megfagyasztás, hűtés, behűtés, 
kihűtés, lehűtés, mélyhűtés; 2. lefa-
gyasztás, elfagyasztás; 3. befagyasz-
tás 

kylmä|varaš|to (-šon, -tuo) fn hűtőü-
zem, hűtőház 

kylmä||veri|ni (-sen, -stä) mn hidegvé-
rű, higgadt 

kylmäytymi|ni (-sen, -stä) fn fagyás, 
megfagyás, elfagyás, kifagyás, be-
fagyás 

kylmäy|työ (-vyn, -tyy) verb fagy, be-
fagy, megfagy, elfagy, kifagy, ösz-
szefagy 

kyl|pie (-ven, -pöy) verb 1. gőzfürdőt 
vesz; 2. fürdőzik, fürdik 

kylpij|ä (-än, -yä) fn gőzölő [berende-
zés] 

kylpy||vaš|ta (-šan, -tua) fn gőzfürdő-
zésnél használt vesszőnyaláb / ve-
nyigenyaláb / vesszőseprű 

kyl|py (-vyn, -pyöö) fn 1. gőzfürdő; 2. 
fürdő 

kylpömi|ni (-sen, -stä) fn 1. gőzfürdő-
zés; 2. fürdőzés, fürdés 

kylven|tä (-nän, -tyä) fn 1. gőzfürdő-
zés; 2. fürdőzés, fürdés 

kylvet|tyä (-än, -täy) verb 1. fürdet, fü-
röszt; ~tyä lašta gyereket fürdetni; 
2. gőzfürdőt vesz 

kylvety|š (-kšen, -štä) fn 1. gőzfürdő-
zés; 2. fürdőzés, fürdés 

kylv|yä (-än, -äy) verb vet, elvet, be-
vet 

kylväj|ä1 (-än, -yä) fn magvető, szán-
tóvető 

kylväj|ä2 (-än, -yä) mn vetési, vetés- 
kylvämi|ni (-sen, -sta) fn vetés, elve-

tés, bevetés 
kylvämät|öin (-tömän, -öintä) mn be-

vetetlen [maggal] 
kylvän|tä (-nän, -tyä) fn vetés, elve-

tés, bevetés 
kylv|ö (-ön, -yö) fn vetés, elvetés, be-

vetés 
kylvö||aika (||-ajan, ||-aikua) fn vetés-

idény, vetés ideje 
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kylvö||al|a (-an, -ua) fn vetésterület, 
vetési parcella 

kylvö||hein|ä (-än, -yä) fn fű vetése, 
vetett gyep 

kylvö||homm|at (-ojen, -oja) fn plur 
vetési kampány, vetési munkák 

kylvö||koneh (-en, -ta) fn vetőgép 
kylvö||kun|to (-non, -tuo) fn vetésérett-

ség 
kylvö||kuu (-n, -ta) fn vetési hónap, ve-

tés hava 
kylvö||mie|š (-hen, -štä) fn magvető, 

szántóvető 
kylvö|miär|ä (-än, -yä) fn vetésátlag, 

vetési norma 
kylvö||pelto||al|a (-an, -ua) fn vetés-

terület, vetési parcella 
kylvö||ruavo|t (-jen, -ja) fn plur veté-

si munkák 
kylvö|š (-kšen, -štä) fn vetés, bevetett 

föld 
kylvö||vak|ka (-an, -kua) fn vetőko-

sár 
kyly (-n, -ö) fn gőzfürdő, fürdő [helyi-

ség] 
kyly||kauh|a (-an, -ua) fn (gőz)fürdő-

ben használt merítőkanál / öntőka-
nál / öntőlapát 

kyly||lauv|at (-ojen, -oja) fn plur iz-
zasztópad a gőzfürdőben 

kyly||päiv|ä (-än, -yä) fn fürdőnap 
kyly||vaš|ta (-šan, -tua) fn gőzfürdő-

zésnél használt vesszőnyaláb / ve-
nyigenyaláb 

kyl|ä (-än, -yä) fn falu, község  
kyläjä|š (-hän, -štä) fn falusi [személy] 
kylä||kaup|pa (-an, -pua) fn falusi bolt 
kylä||kirjaš|to (-šon, -tuo) fn községi 

könyvtár 

kylä||kun|ta (-nan, -tua) fn falusi la-
kosság, falusi népesség, faluközös-
ség 

kyläläi|ni (-sen, -stä) fn 1. falun élő, fa-
luban lakó; 2. falubeli, helybeli, fa-
lubéli, helybéli 

kylä||maiselm|at (-ojen, -oja) fn plur 
falusi vidék, falusi táj 

kylän mn rtlan falusi, községi 
kylän||hallin|to (-non, -tuo) fn községi 

(köz)igazgatás 
kylän||hallitu|š (-kšen, -šta) fn községi 

önkormányzat 
kylän||kuren||polv|i (-en, -ie) fn me-

zei gólyaorr [Geranium pratense] 
kylä||neuvoš|to (-šon, -tuo) fn közsé-

gi tanács 
kylä||nurmik|ki (-in, -kie) fn egynyá-

ri perje [Poa annua] 
kylä||ohtajai|ni (-sen, -sta) fn bogáncs 

[Carduus crispus] 
kylän||vanhi|n (-men, -nta) fn sztarosz-

ta, falusi bíró 
kylä||pirt|ti (-in, -tie) fn falusi ház 
kylä||tie (-n, -tä) fn földút, dűlőút 
kylöveh (-en, -tä) fn falusi lakosság, 

falusi népesség, faluközösség 
kymmen|en (-en, -tä) szn tíz 
kymmenen||kerta|ni (-sen, -sta) mn tíz-

szeres 
kymmen|en||tuha|tta (-en||-nnen, -tä| 

-tta) szn tízezer 
kymme|neš (-nnen, -ttä) szn tizedik 
kymmen||järještelm|ä (-än, -yä) fn tí-

zes mértékrendszer, tízes súlyrend-
szer 

kymmen||kertasešti hsz tízszer 
kymmen||ottelij|a (-an, -ua) fn tízpró-

bázó [sport] 
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kymmen||ottelu (-n, -o) fn tízpróba 
[sport] 

kymmen||pistehini (-sen, -stä) mn tíz-
pontos, tizes skálájú 

kymmen||päivä|ni (-sen, -stä) mn tíz-
napos, dekád- 

kymmen||vuotis||juhl|a (-an, -ua) fn 
tízéves évforduló 

kymmeny|š (-kšen, -štä) fn 1. tízes, 2. 
tizedes(szám) 

kymmenyš||lu|ku (-vun, -kuo) fn tize-
des(szám) 

kymmenyš||murto||lu|ku (-vun, -kuo) 
fn tizedestört(szám) 

kymmenyš||pilk|ku (-un, -kuo) fn ti-
zedesvessző 

kymp|pi (-in, -pie) fn tízes 
kynie (-en, -ou) verb kopaszt, megko-

paszt, megtép, foszt, lefoszt 
kynit|tyä (-än, -täy) verb kopaszt, meg-

kopaszt, lekopaszt, megtép, foszt, le-
foszt 

kynk|kä (-än, -kyä) fn könyök 
kynk|ä (-än, -yä) fn könyök 
kynnen||vih|a (-an, -ua) fn bőrpír / bőr-

gyulladás a könyökön 
kynnet|ty (-yn, -työ) mn szántott, fel-

szántott, beszántott  
kynny|š (-kšen, -štä) fn 1. küszöb; 2. 

akadály  
kynnän|tä (-nän, -tyä) fn szántás, fel-

szántás, beszántás 
kyn|näš (-tähän, -äštä) fn szántás, fel-

szántott föld, szántóföld 
kynnö|s (-ksen, -stä) fn szántás, fel-

szántott föld, szántóföld 
kyn|ši (-nen, -ttä) fn 1. karom; 2. köröm  
kynši|e (-n, -у) verb karmol, megkar-

mol, összekarmol 

kynšien||hoi|to (-jon, -tuo) fn köröm-
ápolás, manikűr 

kynšien||hoito||šakš|et (-ien, -ie) fn 
plur körömolló, manikűrolló 

kynši||harj|a (-an, -ua) fn körömkefe 
kynši||lak|ka (-an, -kua) fn köröm-

lakk 
kynši||liito|š (-kšen, -šta) fn körömbe-

növés 
kynši||nah|ka (-an, -kua) fn a köröm 

melletti bőr beszakadása / kipattog-
zása [kézen] 

kynšit|tyä (-än, -täy) verb vakar, va-
kargat, megvakar, vakarózik 

kynši||viila|ni (-sen, -sta) fn körömre-
szelő, körömráspoly 

kynttil|ä (-än, -yä) fn gyertya 
kynttilä||jal|ka (-an, -kua) fn gyertya-

tartó 
kyn|tyä (-nän, -täy) verb szánt, beszánt, 

felszánt  
kyntäj|ä (-än, -yä) fn szántóvető, föld-

műves 
kyn|tö (-nön, -työ) fn szántás; kevät~tö 

tavaszi szántás; šyyš~tö őszi szán-
tás 

kyntö||aika (||-ajan, ||-aikua) fn szán-
tási idény, szántás ideje 

kyntö||mie|š (-hen, -štä) fn szántóve-
tő, földműves 

kyntömi|ni (-sen, -stä) fn szántás, fel-
szántás, beszántás 

kyntö||mua (-n, -ta) fn szántóföld 
kyn|ä (-än, -yä) fn 1. toll, madártoll; 2. 

toll [írószer]; 3. ceruza, irón 
kynä||lou|ta (-van, -tua) fn tolltartó 
kynä||luonno|š (-kšen, -šta) fn ceruza-

vázlat, ceruzaskicc 
kynän||piik|ki (in-, -kie) fn ceruzahegy
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kypi||kyllälti hsz bőven, bőségesen, 
eléggé 

kypšen|tyä (-nän, -täy) verb megfőz, 
megsüt, elkészít 

kypšymi|ni (-sen, -stä) fn érlelődés, 
megérlelődés, megérés 

kypšymät|öin (-tömän, -öintä) fn 1. 
éretlen; 2. főtlen, sületlen 

kypšymäyöi|n (-män, -ntä) fn 1. éret-
len; 2. főtlen, sületlen 

kypšyn|tä (-nän, -tyä) fn érlelődés, meg-
érlelődés, megérés 

kypšyny|t (-ön, -ttä) mn 1. érett, meg-
érett, beérett; 2. megfőtt, megsült, 
kész 

kypšy|š (-kšen, -štä) fn érettség 
kypšyt|ellä (-telen, telöy) verb megér-

lel (gondolatot) 
kypšytet|ty (-yn, -työ) mn 1. érett, meg-

érett, beérett; 2. megfőtt, megsült, 
kész 

kypšyt|tyä (-än, -täy) verb érlel, megér-
lel 

kypšyty|š (-kšen, -štä) fn érlelés, meg-
érlelés 

kypšy|ö (-у) verb 1. érik, érlelődik, meg-
érik; 2. megfő, megsül, elkészül 

kypš|ä (-än, -yä) mn 1. érett, megérett, 
beérett; 2. megfőtt, megsült, kész  

kyšel|lä (-en, -öy) verb 1. kikérdez, kér-
dezősködik, érdeklődik, tudakol; 2. 
kérdőívez(tet), tesztel 

kyšely (-n, -ö) fn 1. kikérdezés, valla-
tás, kivallatás, kihallgatás; 2. teszte-
lés 

kyšely||list|a (-an, -ua) fn 1. kérdőív; 
2. teszt 

kyšely||tiijo|t (-jen, -ja) fn plur kér-
dőívadatok, kérdőívrovatok 

kyšyj|ä (-än, -yä) fn 1. kérelmező; 2. ké-
regető, koldus  

kyšymi|ni (-sen, -stä) fn kérdezés, meg-
kérdezés, kikérdezés, tudakozódás 

kyšymy|š (-kšen, -štä) fn 1. kérdés; ri-
torini ~š szónoki kérdés; 2. problé-
ma 

kyšymyš||list|a (-an, -ua) fn 1. kérdő-
ív; 2. teszt 

kyšymyš||merk|ki (-in, -kie) fn kérdő-
jel 

kyšymyš||pronomi (-n, -e) fn kérdő 
névmás 

kyšyn|tä (-nän, -tyä) fn kérdezés, meg-
kérdezés, kikérdezés, tudakozódás 

kyšyntä||palani (-sen, -sta) fn alamizs-
na, kolduskenyér, könyöradomány 

kyšyt|ty (-yn, -työ) mn kérdezett, meg-
kérdezett, kikérdezett 

kyšyväšti hsz kérdőn, kérdezve, meg-
kérdezve 

kyšyv|ä (-än, -yä) mn kérdő, kérdező, 
megkérdező 

kyšyy|työ (-vyn, -tyy) verb kéredzke-
dik, elkéredzkedik, elkéri magát 

kyšy|ö (-n, -у) verb 1. kérdez, meg-
kérdez, kikérdez, tudakol; 2. kér; ~ö 
apuo segítséget kérni; 3. kéreget, kol-
dul 

kytey|työ (-tyy) verb rothadásnak in-
dul, enyészetnek indul 

kyti|n (-men, -ntä) fn kapcsoló, váltó, 
átváltó [szerkezet] 

kyt|kie (-en, -köy) verb megköt, ráköt, 
odaköt, összeköt 

kytris|työ (-syn, -tyy) verb összeteke-
redik, összecsavarodik, összegöngyö-
lődik, összegombolyodik 

kyttyrä|šel|kä (-än, -kyä) mn görbe hátú 
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kyttyäj|ä (-än, -yä) fn őr, őrszem, strá-
zsa 

ky|ty (-vyn, -työ) fn sógor [a férj fivé-
re] 

kyt|yt (-kyön, -yttä) fn kötél, zsinór, 
zsineg, spárga, madzag  

kyt|yö (-öy) verb rothad, elrothad, enyé-
szik, elenyészik 

kyt|ätä (-äjän, -täjäy) verb les, meg-
les, kiles, leselkedik, lesben áll, kém-
lel, kikémlel 

ky|ven (-penen, -ventä) fn szikra  
kyvent|yä (-äy) verb szikrázik, szikrát 

szór 
kyventäj|ä (-än, -yä) mn szikrázó 
kyvykky|š (-kšen, -štä) fn tehetség, ta-

lentum 
kyvyk|äš (-kähän, -äštä) mn tehetsé-

ges 
kyvyttömy|š (-kšen, -štä) fn kontár-

ság, tehetségtelenség 
kyvyttömäšti hsz kontár módon, te-

hetségtelenül 
kyvyt|öin (-tömän, -öintä) fn kontár, 

tehetségtelen 
kyy (-n, -tä) fn 1. vipera [Vipera]; 2. vi-

pera, kígyó [átv] 
kyyhky|ni (-sen, -stä) fn galamb [Co-

lumba] 
kyyjittäv|ä (-än, -yä) fn delizsánsz / 

(lófogatú) postakocsi utasa 
kyyji|tä (-čen, -ččöу) verb szállít, el-

szállít, kiszállít, beszállít, odaszállít, 
fuvaroz 

kyykis|työ (-syn, -tyy) verb leguggol 
kyy||kiärmi|s (-ksen, -stä) fn 1. vipe-

ra [Vipera]; 2. vipera, kígyó [átv] 
kyyk|ki (-in, -kie) fn métajáték 
kyyk|kä (-än, -kyä) fn métajáték 

kyykkä||pualik|ka (-an, -kua) fn mé-
taütő, ütőfa 

kyyköt|tyä (-än, -täy) verb összegör-
nyed, lekuporodik 

kyynaš||piä (-n, -tä) fn könyök [test-
rész] 

kyynäl (-en, -tä) fn könny 
kyynälis|tyä (-sän, -täy) verb meg-

gémberedik, megdermed 
kyynäl||kaašu (-n, -o) fn könnyfa-

kasztó gáz 
kyynäl||pisar|a (-an, -ua) fn könny-

csepp 
kyynäl||šilm|ä (-än, -yä) fn/mn nyaf-

ka, bőgőmasina 
kyynel|työ (-lyn, -tyy) verb könnye-

zik, könnyeket ejt, meghatódik, el-
érzékenyül 

kyynär|ä (-än, -yä) fn könyök [hossz-
mérték] 

kyynäš||luu (-n, -ta) fn könyökcsont 
kyynäš||piä (-n, -tä) fn könyök [test-

rész] 
kyynäš||var|ši (-ren, -tta) fn alkar 
kyyris|työ (-syn, -tyy) verb hajlik, gör-

bül, meghajlik, meggörbül  
kyy|ti (-ven, -tie) fn szállítás, fuvaro-

zás 
kyyti|mie|š (-hen, -štä) fn fuvaros, szál-

lító(munkás)  
kyyti||kolme||vaľľak|ko (-on, -kuo) fn 

delizsánsztrojka 
kyyti||vaľľak|ko (-on, -kuo) fn deli-

zsánsz, (lófogatú) postakocsi 
kyyvity|š (-kšen, -štä) fn szállítás, fu-

varozás 
kyyvi|tä (-čen, -ččöу) verb szállít, fu-

varoz, elszállít, átszállít, elvisz, át-
visz 
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kyörmi|e (-n, -y) verb mászik, kúszik; 
~e nellin kontomaisin négykézláb 
mászik 

kyör|ä (-än, -yä) fn csomó, rög 
käč|čä (-än, -čyä) fn penész 
käherm|ä (-än, -yä) fn tolongás, to-

lakodás 
käher|tyä (-rän, -täy) verb göndörít, 

bodorít 
käher|työ (-ryn, -tyy) verb göndörödik, 

bodorodik 
kähie (-n, -tä) mn rekedt 
kähisij|ä (-än, -yä) mn rekedt 
kähis|sä (-en, -öy) verb hörög, rekedt 

hangot ad ki 
kähis|työ (-syn, -tyy) verb bereked 
kähm|ätä (-yän, -yäy) verb lopva meg-

fog, megérint 
kähäk|kä1 (-än, -kyä) fn vita, vesze-

kedés, dulakodás 
kähäk|kä2 (-än, -kyä) mn rekedt 
käh|ätä (-yän, -yäy) verb hörög, rekedt 

hangot ad ki 
käjen||kuk|ka (-an, -kua) fn hérics 

[Adonis] 
käjen||pii|ka (-jan, -kua) fn nyakte-

kercs [Jynx torquilla] 
kä|ki (-jen, -kie) fn kakukk [Cuculus 

canorus] 
käki||tik|ka (-an, -kua) fn nyaktekercs 

[Jynx torquilla] 
käkris|tyä (-sän, -täy) verb görbít, haj-

lít, meggörbít, meghajlít, ferdít, el-
ferdít 

käkris|työ (-syn, -tyy) verb meggörbül, 
meghajlik, meggörnyed 

käkr|ä (-än, -yä) mn ferde, görbe, hajlott 
kälpiv|ö (-ön, -yö) mn kopott, használt, 

elhasznált, nyűtt, elnyűtt, viseltes 

kälvey|työ (vyn, -tyy) verb hervad, el-
hervad, fonnyad, elfonnyad 

kälväk|kä (-än, -kyä) mn hervadt, szá-
radt, fonnyadt 

käly (-n, -ö) fn sógornő [a férj nővére] 
kälähyt|tyä (-än, -täy) verb kocogtat, 

koccint, megcsörrent 
kämmen (-en, -tä) fn tenyér 
kämp|pä (-än, -pyä) fn üdülő(ház), dá-

csa, nyárilak 
kämäh|tyä (-än, -täy) verb nekiütődik, 

nekicsapódik, nekiverődik, megüti 
magát 

känč|čä (-än, -čyä) fn fürt 
käp|pä (-än, -pyä) mn kezetlen, félkezű 
käpristeliy|työ (-vyn, -tyy) verb össze-

gémberedik, összezsugorodik ~työ 
vilušta összegémberedni a hidegtől 

käpristyny|t (-ön, -ttä) mn gémbere-
dett, zsugorodott 

käpris|tyä (-sän, -täy) verb meggém-
berít, meggörnyeszt  

käpris|työ (-syn, -tyy) verb összeteke-
redik, összecsavarodik, összegöngyö-
lődik, összegombolyodik 

kä|py (-vyn, -pyö) fn csodabogyó  [Rus-
cus] 

käpy||tik|ka (-an, -kua) fn nagy fako-
páncs [Dendrocopos major] 

käpäl|ä (-än, -yä) fn mancs  
käpäläi|ni (-sen, -stä) fn mancsocska, 

kis mancs 
käpärtyny|t (-ön, -ttä) mn gémbere-

dett, zsugorodott 
käpär|työ (-ryn, -tyy) verb meggém-

beredik, összezsugorodik 
käpä|š (-hän, -štä) mn falánk, mohó 
kärč|čä (-än, -čyä) mn botrányosko-

dó, garázda 
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kärčis|työ (-syn, -tyy) verb kakaskodik, 
heveskedik 

kärhen|tyä (-nän, -täy) verb kever, ka-
var, megkever, felkavar 

kärh|ö (-ön, -yö) fn iszalag [Clematis] 
kärisset|ty (-yn, -työ) mn sült, megsü-

tött 
käris|tyä (-sän, -täy) verb süt, megsüt; 

~tyä kalua halat sütni 
käris|työ (-syn, -tyy) verb sül, megsül 
käristäy|työ (-vyn, -tyy) verb megsül, 

lesül, lepirul, leég 
kär|ki1 (-ren, -kie) fn vminek a hegye 
kär|ki2 (-ren, -kie) fn harkály, fako-

páncs [Picus] 
kärki||jouk|ko (-on, -kuo) fn előosztag, 

előörs 
kärk|äš (-kähän, -äštä) mn készséges 
kär|pi (-ven, -pie) fn üzekedés, pár-

zás 
kärp|pä (-än, -pyä) fn hermelin [Mus-

tela erminea] 
kär|päni (-päsen, -väistä) fn légy [Mus-

ca domestica]   
kärry (-n, -ö) fn szekér, kocsi  
kärši|e (-n, -у) verb eltűr, elszenved, el-

visel 
käršij|ä (-än, -yä) mn tűrő, szenvedő 
käršimy|š (-kšen, -štä) fn megpróbál-

tatás, elszenvedés 
käršimyš||kuk|ka (-an, -kua) fn gol-

gotavirág [Passiflora] 
käršimät|öin (-tömän, -öintä) mn tűr-

hetetlen, elviselhetetlen 
kärši||välli|ni (-sen, -stä) mn türelmes 
kärši||vällisešti hsz türelmesen 
kärši||vällisy|š (-kšen, -štä) fn türel-

messég, türelem 
kärš|ä (-än, -yä) fn ormány 

käršä||pör|ö (-ön, -yö) fn zsuzsok [Ca-
landra]  

kärven|tyä (-nän, -täy) verb megper-
zsel, megpörköl 

kärv|ä (-än, -yä) fn üzekedés, párzás 
kärväis||šien|i (-en, -tä) fn galóca [Ama-

nita]   
käsi (kiän, kättä) fn kéz, kézfej 
käsi||al|a (-an, -ua) fn kézírás 
käsi||aštie (-n, -ta) fn mosdó, kézmo-

só, mosdótál 
käsien||meč|čä (-än, -čyä) fn kezek er-

deje, kezek sűrűje 
käsi||hieron|ta (-nan, -tua) fn kézimasz-

százs 
käsi||jarru (-n, -o) fn kézifék 
käsi||kahakašša hsz közelharcban, kö-

zelharc árán 
käsi||kel|a (-an, -ua) fn kézicsörlő 
käsi||kell|o (-on, -uo) fn karóra 
käsi||kiel|i (-en, -tä) fn siketnéma jel-

nyelv 
käsi||kirj|a (-an, -ua) fn zsebkönyv, 

kézikönyv  
käsi||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn 1. kéz-

írás; 2. kézirat 
käsi||kiv|i (-en, -ie) fn kézi őrlőkő 
käsi||kranatti (-n, -e) fn kézigránát 
käsi||kärry (-n, -ö) fn talicska, kézi-

targonca, kézikocsi, kordé, taliga 
käsi||lauk|ku (-un, -kuo) fn kézitáska 
käsi||luk|ku (-un, -kuo) fn kézkulcso-

lás, csuklószorítás [sport] 
käsi||makšu (-n, -o) fn készpénzfizetés 
käsin hsz kézzel 
käsi||noj|a (-an, -ua) fn szék karfája, 

kartámla 
käsi||paik|ka (-an, -kua) fn törülköző, 

kéztörlő 
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käsi||paikka||kanka|š (-han, -šta) fn 
kéztörlőszövet, kéztörlőanyag 

käsi||paikka||kirj|at (-ojen, -oja) fn 
plur kéztörlőminta, kéztörlőhímzés 

käsi||pall|o (-on, -uo) fn kézilabda 
käsi||palloilij|a käsi|kézilabdázó 
käsi||piirro|š (-kšen, -šta) fn vázlat, ké-

zivázlat 
käsi||pun|nin (-timen, -ninta) fn súlyzó 
käsi||puol|i (-en, -ta) mn félkarú, fél-

kezű 
käsi||puu (-n, -ta) fn karfa, korlát 
käsi||rauv|at (-ojen, -oja) fn plur kéz-

bilincs, bilincs 
käsi||rua|to (-von, -tuo) fn kézimunka 
käsi||šah|a (-an, -ua) fn kézifűrész 
käsi||tappelu (-n, -o) fn kézitusa, ököl-

harc, közelharc 
käsiteh (-en, -ta) fn érzékelés, érzet 
käsit|ellä (-telen, -telöy) verb 1. bánik 

vmivel, használ vmit; 2. vhogyan 
megítél 

käsittely (-n, -ö) fn 1. használat, hasz-
nálása vminek; 2. megítélés, felve-
tés 

käsit|tyä (-än, -täy) verb 1. felfog, meg-
ért; 2. érzékel, érez 

käsittämi|ni (-sen, -stä) fn vminek a 
megértése / felfogása 

käsity|š (-kšen, -štä) fn vminek a meg-
értése / felfogása 

käsi||työ (-n, -tä) fn kézimunka, kéz-
művesség 

käsi||työ||ammat|ti (-in, -tie) fn kéz-
műipar, kézművesség 

käsi||työläi|ni (-sen, -stä) fn kézmű-
ves, iparos, mesterember 

käsi||työ||tun|ti (-nen, -tie) fn kézi-
munkaóra [oktatás] 

käsi||var|ši (-ren, -tta) fn kar [testrész]  
käsi||voije (-n, ta) fn kézkenőcs, kéz-

krém 
käš|kie (-en, -köy) verb parancsol, meg-

parancsol 
käškij|ä (-än, -yä) fn/mn parancsoló, 

uralkodó 
käš|ky (-yn, -kyö) fn 1. parancs; 2. pa-

rancsolat  
käškyläi|ni (-sen, -stä) fn 1. szolga, cse-

léd; 2. futár, kézbesítő 
käšky||ta|pa (-van, -pua) fn felszólító 

mód 
käšköväšti hsz erélyesen, parancsolva 
käšnik|äš (-kähän, -äštä) mn bütykös, 

kérges 
käšn|ä1 (-än, -yä) fn bütyök, tyúkszem, 

bőrkeményedés  
käšn|ä2 (-än, -yä) fn taplógomba [Fo-

mes] 
käšyn||ala|ni (-sen, -sta) mn alárendelt, 

függő 
käšyn||täyttäj|ä (-än, -yä) mn végre-

hajtó, parancsteljesítő 
käšyštä isz igenis, parancsára 
kät|ellä (-telen, -telöy) verb köszönt, 

üdvözöl, kezet fog, kezet ráz 
kätkey|työ (vyn, -tyy) verb elrejtőzik, 

elbújik, megbújik 
kät|kie (-en, -köy) verb elrejt, eldug 
kät|yt (-kyön, -yttä) fn bölcső 
kätöv|ä (-än, -yä) mn mesteri, ügyes, 

jártas 
kävelij|ä (-än, -yä) fn 1. gyalogos, gya-

logjáró; 2. sétáló 
kävelij|ä||kontie (-n, -ta) fn csavargó, 

kóborló 
kävel|lä (-en, -öy) verb megy, jár, jár-

kál, sétál, halad, közlekedik  
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kävely (-n, -ö) fn menés, járás, járká-
lás, séta, sétálás, haladás, közleke-
dés 

kävely||kep|pi (-in, -pie) fn sétapálca, 
sétabot 

käväis|sä (-en, -öy) verb arra jártában 
betér, útközben beugrik 

kävely||kuj|a (-an, -ua) fn 1. sétány, 
allé, fasor; 2. sétálóutca, bulvár 

kävely||mat|ka (-an, -kua) fn sétálás, 
séta, sétaút 

kävely||ta|pa (-van, -pua) fn járás, já-
rásmód; kepie ~ könnyed járás(mód) 

kävelömi|ni (-sen, -stä) fn menés, já-
rás, járkálás, séta, sétálás, haladás, 
közlekedés 

kävij|ä (-än, -yä) fn látogató 
käynnissyš|laiteh (-tehen, -ehta) fn ön-

indítókészülék, indítókészülék 
käynnisti|n (-men, -ntä) fn önindító, 

indító 
käyn|ti (-nin, -tie) fn 1. látogatás, vi-

zit; 2. működés 
käyntih||pan|o (-on, -uo) fn üzembe-

helyezés, beindítás 
käytet|ty (-yn, -yö) mn 1. használt, al-

kalmazott; 2. használt, elhasznált, 
kopott, viseltes 

käyt|tyä (-än, -täy) verb 1. vezet, kí-
sér, elkísér; 2. használ, bevezet, al-
kalmaz 

käyttämi|ni (-sen, -stä) fn alkalma-
zás, használat 

käyttäytymi|ni (-sen, -stä) fn viselke-
dés, magatartás, cselekvésmód 

käyttäytymis||mall|i (-en, -ie) fn szab-
vány 

käyttäy|työ (-vyn, -tyy) verb visel-
kedik 

käyt|tö (-ön, -työ) fn 1. felhasználás, 
használat, alkalmazás, fogyasztás; 
2. élesztő 

käyttö||aika (||-ajan, ||-aikua) fn üzem-
idő, működési időtartam 

käyttö||akšeli (-n, -e) fn hajtótengely 
käyttöh||ot|to (-on, -tuo) fn bevezeté-

se vminek, alkalmazás, használatba 
vétel, üzembehelyezés 

käyttöh||panen|ta (-nan, -tua) fn be-
vezetése vminek, alkalmazás, haszná-
latba vétel, üzembehelyezés 

käyttöh||pan|o (-on, -uo) fn beveze-
tése vminek, alkalmazás, használatba 
vétel, üzembehelyezés 

käyttö||kein|o (-on, -uo) fn eszköz, 
szerszám 

käyttö||kelpo|ni (-sen, -sta) mn üzem-
képes, használható 

käyttö||mänö|t (-jen, -jä) fn plur üze-
meltetési költségek 

käyttö||rah|at (-ojen, -oja) fn plur 
zsebpénz 

käyttö||tavar|a (-an, -ua) fn fogyasz-
tási cikk 

käytännölli|ni (-sen, -stä) mn alkal-
mazott; ~set tiijot alkalmazott tu-
dományok 

käytän|tä (-nän, -tyä) fn alkalmazás, 
használat 

käytän|tö (-nön, -työ) fn tapasztalat, 
gyakorlat, praktika 

käytäntöh||ot|to (-on, -tuo) fn beve-
zetése vminek, alkalmazás, haszná-
latba vétel 

käytö|š (-kšen, -štä) fn viselkedés, ma-
gatartás, cselekvésmód 

käytöš||ta|vat (-pojen, -poja) fn plur 
modor, viselkedésmód 
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käy|vvä (-n, -pi) verb 1. megy, jár, 
járkál, sétál, halad, közlekedik; 2. 
megy vmihez, illik, megfelel; 3. meg-
látogat, ellátogat vhova; 4. elér; 5. 
erjed, megerjed 

-kö msz ut -e? vajon 
köhmet|työ (-yn, -tyy) verb megder-

med, meggémberedik 
köhmäk|kä (-än, -kyä) mn zagyva, za-

varos 
kököt|tyä (-än, -täy) verb mozdulatla-

nul ül / áll 
kökšöh|tyä (-än, -täy) verb lehuppan, 

letottyan 
kölköt|tyä (-än, -täy) verb csörömpöl, 

csörget 
köllöt|tyä (-än, -täy) verb le-lefekszik, 

ledől 
kömpely|š (-kšen, -štä) fn 1. huzavona; 

2. idétlenkedés, esetlenség, ügyet-
lenkedés, félszegség, sutaság 

kömpel|ö (-ön, -yö) mn 1. kacska lábú, 
csámpás; 2. idétlen, esetlen, ügyet-
len, félszeg, suta; 3. zavaros, zagyva 

köm|pie (-min, -piy) verb kicsúszik, 
kikúszik, kimászik 

kömpšäh|työ (-yn, -tyy) verb bukfen-
cezik, lebukfencezik, cigánykereket 
hány 

kömäk|kä (-än, -kyä) mn harsogó, dör-
gő, dübörgő, morajló 

köpöt|tyä (-än, -täy) verb totyorog, az 
egyik lábáról a másikra lépeget 

kötäis|sä (-en, -öy) verb késlekedik, té-
továzik, bíbelődik, pepecsel, pisz-
mog, bajlódik, vesződik 

köyhn|ä (-än, -yä) fn korpa, fejkorpa 
köyhtymi|ni (-sen, -stä) fn elszegénye-

dés, koldusbotra jutás 

köyh|työ (-yn, -tyy) verb elszegényedik, 
megszegényedik, koldusbotra jut 

köyhy|š (-ön, -ttä) fn szegénység, nyo-
morúság, nyomor, ínség, szűkösség, 
vagyontalanság 

köyhyt|tyä (-än, -täy) verb 1. elszegé-
nyít, koldusbotra juttat; 2. kifáraszt, 
kimerít, legyengít 

köyh|ä1 (-än, -yä) fn szegény, szegény-
ember 

köyh|ä2 (-än, -yä) mn 1. szegény, nyo-
morult, nyomorúságos; 2. ínséges, 
szűkös  

köyhäk|kä (-än, -kyä) mn pehelyköny-
nyű, levegős, laza, omlós 

köyhälis|tö (-sön, työ) fn szegénység 
[társadalmi csoport], szegények 

köyhäšti hsz szegényen, szegényesen, 
nyomorúságosan, szűkösen, ínsé-
gesen 

köykis|työ (-syn, -tyy) verb görbül, el-
görbül, elferdül, meghajlik, megve-
temedik 

köyk|kie (-in, -kiy) verb imbolyog, ka-
csázik, tántorog, dülöngél 

köyris|tyä (-sän, -täy) verb görbít, el-
görbít, hajlít, elhajlít, lehajlít, meg-
hajlít 

köyris|työ (-syn, -tyy) verb görbül, 
meggörbül, görnyed, meggörnyed 

köyry (-n, -ö) mn görnyedt, hajlott hátú 
köyry||šelkä|ni (-sen, -stä) mn görnyedt, 

hajlott hátú 
köyši (-n, -e) fn kötél, drótkötél, von-

tatókötél 
köyši||ve|to (-von, -tuo) fn hajóvonta-

tás (kötéllel a parton) 
köyt|tyä (-än, -täy) verb összeköt, meg-

köt, összekötöz, megkötöz 
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L 
 
laakeri (-n, -e) fn babér [átv is] 
laakeri|kiršik|ka (-an, -kua) fn babér-

meggy [Laurocerasus] 
laakeri||leh|ti (-en, -tie) fn babérlevél 
laakeri||mečä|t (-jen, -jä) fn plur ba-

bérerdő, babérliget 
laakeri||puu (-n, -ta) fn babérfa [Lau-

rus] 
laakeri||šeppeleh (-en, -tä) fn babérko-

szorú 
laam|a (-an, -ua) fn láma [Lama gla-

ma] 
laav|a (-an, -ua) fn láva 
laava||vir|ta (-ran, -tua) fn lávapatak, 

lávafolyás, lávaömlés 
labialikonsonant|ti (-in, -tie) fn labi-

ális mássalhangzó, ajakképzésű más-
salhangzó 

labiali|ni (-sen, -sta) mn labiális, ajak-
kerekítéses, ajakképzésű 

labialisatij|o (-on, -uo) fn labializáció, 
ajakkerekítés(es hangképzés) 

labialistumi|ni (-sen, -sta) fn labiali-
záció, ajakkerekítés(es hangképzés) 

labirint|ti (-in, -tie) fn labirintus, út-
vesztő 

laborant|ti (-in, -tie) fn laboráns 
laboratorij|a (-an, -ua) fn laboratóri-

um, labor 
laboratorijan mn rtlan laboratóriumi 
labradori (-n, -e) fn labrador [kutyafaj-

ta] 
lačak|ka (-an, -kua) mn lapos 
lačak|ko (-on, -kuo) mn lapos 
lačča||päkie (-n, -tä) fn lúdtalp, lúdtal-

passág 

lačč|ata (-uan, -uau) verb nevez, el-
nevez, titulál 

lačis|tuo (-sun, -tuu) verb összelapul, 
összenyomódik 

lačot|tua (-an, -tau) verb lapít, ellapít, 
laposra ver, szétlapít 

lagun|a (-an, -ua) fn laguna 
laguna||šuar|i (-en, -ta) fn lagunasziget 
lahen||ran|ta (-nan, -tua) fn öbölpart 
lahj|a (-an, -ua) fn 1. ajándék, ado-

mány; 2. baksis, kenőpénz 
lahjak|aš (-kahan, -ašta) mn tehetsé-

ges, jó adottságú 
lahja||kirj|a (-an, -ua) fn adományle-

vél 
lahja||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn tiszte-

letpéldány, dedikált könyv 
lahjakkahašti hsz tehetségesen 
lahjakku|š (-kšen, -šta) fn 1. adomány; 

2. adottság, tehetség 
lahjanno|š (-kšen, -šta) fn áldozat 
lahja||ošaš|to (-šon, -tuo) fn ajándék-

osztály, ajándékrészleg [kereskede-
lem] 

lahj|at (-ojen, -oja) fn plur 1. adomány; 
2. adottság, tehetség 

lahjat|oin (-toman, -ointa) mn tehet-
ségtelen 

lahjattomu|š (-kšen, -šta) fn tehetség-
telenség 

lahjomis||keino|t (-jen, -ja) fn plur 
korrumpálás, korrupció, vesztegetés, 
megvesztegetés 

lahjon|ta (-nan, -tua) fn korrumpálás, 
korrupció, vesztegetés, megvesztege-
tés 
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lahjot|ella (-telen, -telou) verb aján-
dékozgat, elajándékoz, szétajándé-
koz 

lahjotet|tu (-un, -tuo) mn ajándéko-
zott, ajándék-, ajándékba adott ◊ ~un 
heposen šuuh ei kačota! Ajándék 
lónak ne nézd a fogát! 

lahjottaj|a (-an, -ua) fn adományozó, 
adakozó 

lahjot|tua (-an, -tau) verb 1. ajándékoz, 
megajándékoz; ~tua šyntymäpäivä-
nä megajándékozni születésnapra; 
2. veszteget, megveszteget, korrum-
pál 

lahj|uo (-on, -ou) verb 1. ajándékoz, 
megajándékoz, adományoz; 2. vesz-
teget, megveszteget, korrumpál 

lahju|š (-kšen, -šta) fn 1. ajándékozás, 
megajándékozás, adományozás; 2. 
vesztegetés, megvesztegetés, korrum-
pálás, korrupció 

lahkeh|et (-tien, -tie) fn plur nadrágszár 
lah|ko1 (-on, -kuo) fn padlódeszka, pal-

ló 
lah|ko2 (-on, -kuo) fn rend [állattani / 

növénytani osztályozás] 
lahn|a (-an, -ua) fn dévérkeszeg [Abra-

mis brama]  
lah|o1 (-on, -uo) fn korhadék, rothadék  
lah|o2 (-on, -uo) mn 1. ócska, ó, öreg, 

használt, rozzant, rozoga, avitt; 2. 
rothadt, poshadt, korhadt 

lahomat|oin (-toman, -ointa) mn ép, 
romlatlan, erős, szilárd 

lahonnu|t (-on, -tta) mn rothadt, pos-
hadt, korhadt 

lahon|ta (-nan, -tua) fn rothadás, meg-
rothadás, elrothadás, korhadás, el-
korhadás, poshadás, megposhadás 

laho|ta (-nou) verb rothad, megrothad, 
elrothad, korhad, elkorhad, poshad, 
megposhad 

lahot|tua (-an, -tau) verb rothaszt, el-
rothaszt, poshaszt, megposhaszt, kor-
haszt, elkorhaszt 

lahou|tuo (-tuu) verb rothad, megrot-
had, elrothad, korhad, elkorhad, pos-
had, megposhad 

lahuk|ka (-an, -kua) fn öblöcske, kis 
öböl 

lah|uo (-ou) verb rothad, megrothad, 
elrothad, korhad, elkorhad, poshad, 
megposhad 

laih|a (-an, -ua) mn sovány, vézna, szi-
kár, csontos, ösztövér ◊ ~alla var-
talla vuate terävämpi kuluu. Sovány 
testen gyorsabban kopik a ruha. 

laihin|a (-an, -ua) fn adósság, kölcsön, 
hitel 

laihinah hsz kölcsön, kölcsönbe; an-
tua ~ kölcsönadni 

laihinakši hsz kölcsön, kölcsönbe; an-
tua ~ kölcsönadni 

laihina||merk|ki (-in, -kie) fn idézőjel 
laihan||näkö|ni (-sen, -stä) mn sovány, 

vézna, szikár, csontos, ösztövér 
laihina||šan|a (-an, -ua) fn kölcsönszó, 

átvett szó 
laihinoi|ja (-čen, -ččou) verb kölcsö-

nöz, kölcsönad, hitelez, meghitelez 
laihis|ko (-on, -kuo) fn/mn sovány 
laihot|tua (-an, -tau) verb 1. fo-

gyaszt, lefogyaszt, soványít, leso-
ványít; 2. kimerít, lemerít, elcsigáz, 
legyengít, elgyengít, kifáraszt, elfá-
raszt 

laih|tuo (-un, -tuu) verb 1. fogy, lefogy, 
soványodik, lesoványodik; 2. kime-



laihuš 245 laitatuomari
 

rül, lemerül, elcsigázódik, legyengül, 
elgyengül, kifárad, elfárad 

laihu|š (-on, -tta) fn soványság, vézna-
ság, szikárság 

laihut|tua (-an, -tau) verb 1. fogyaszt, 
lefogyaszt, soványít, lesoványít; 2. 
kimerít, lemerít, elcsigáz, legyengít, 
elgyengít, kifáraszt, elfáraszt 

laijallah hsz oldalra, oldalról, oldalvást 
laijalli|ni (-sen, -sta) mn oldalsó, szélső 
laijimmai|ni (-sen, -sta) mn oldalsó, 

szélső 
laijot|tua (-an, -tau) verb szélez, sze-

gélyez 
laijotu|š (-kšen, -šta) fn szélezés, sze-

gélyezés, külső borítás 
lai|jun (-tumen, -junta) fn legelő  
laik|ata (-uan, -uau) verb hörpint, fel-

hörpint, szürcsöl, lefetyel, nyeldekel 
lailat|tua (-an, -tau) verb fecseg, lo-

csog, cseveg, lefetyel 
laimak|ka (-an, -kua) mn sápadt, színte-

len, bágyadt, ernyedt, lanyha, lankadt 
laina|ta (-nen, -nou) verb 1. kölcsönöz, 

átvesz; ~ta šanoja toisista kielistä 
másik nyelvből szavakat átvenni / 
kölcsönözni; 2. idéz 

lainau|š (-on, -tta) fn 1. kölcsönzés, át-
vétel; 2. idézés 

lainauš||šan|a (-an, -ua) fn kölcsönszó, 
átvett szó 

lainauš||šan|at (-ojen, -oja) fn plur idé-
zet 

laineh (-en, -ta) fn hullám 
laineh||lau|ta (-van, -tua) fn szörf-

deszka 
laineh||lautaliu (-n, -ta) fn hullámlo-

vaglás, szörfözés 
laineh|tie (-in, -tiu) verb hullámzik 

lainoksen|nella (-telen, -telou) verb 
nyel, nyeldekel, kortyol, kortyolgat 

lain|ota (-uon, -uou) verb nyel, lenyel, 
kortyol; ~ta pilleri lenyelni a tab-
lettát; ~ta vettä vizet kortyolni 

lainovu|š (-on, -tta) fn 1. nyelés; 2. 
korty 

lainuol|tua (-lan, -tau) verb nyel, le-
nyel, kortyol 

laisan||nap|pi (-in, -pie) fn cipzár 
laisašti hsz lustán, tunyán, restül, he-

nyén 
laisattav|a (-an, -ua) mn lustaságra haj-

lamos, kényelmeskedő 
laiseh|tie (-in, -tiu) verb lustálkodik, 

tunyálkodik, henyél, lopja a napot 
laise|ta (-nen, nou) verb ellustul, eltu-

nyul 
laisisteliu|tuo (-vun, -tuu) verb lustál-

kodik, tunyálkodik, henyél, lopja a 
napot 

laisis|tuo (-sun, -tuu) verb ellustul, el-
tunyul 

lais|ka (-an, -kua) mn lusta, tunya, rest, 
henye 

laiskalai|ni (-sen, -sta) fn lajhár [Bra-
dypus] 

laiskimu|š (-kšen, -šta) fn naplopó 
laiskot|ella (-telen, -telou) verb lustál-

kodik, tunyálkodik, henyél, lopja a 
napot 

laiskuri (-n, -е) fn naplopó  
laisu|š (-kšen, -šta) fn lustaság, tunya-

ság, restség 
lai|ta (-jan, -tua) fn 1. vidék, külvidék; 

2. határ, perem, vminek a széle; 3. 
hajóoldal 

laita||tuomari (-n, -e) fn 1. partjelző; 
2. vonalbíró 
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laita||tuul|i (-en, -ie) fn oldalszél 
laita||valo|t (-jen, -ja) fn oldalfény 
lait|eh (-tehen, -ehta) fn készülék, esz-

köz, szerkezet, műszer, felszerelés 
laitokšen mn rtlan hivatali, hivatalos, 

hatósági 
laitokšien||väli|ni (-sen, -stä) mn tár-

caközi 
laito|š (-kšen, -šta) fn intézmény, hi-

vatal, vállalat, szervezet 
laittami|ni (-sen, -sta) fn berendezés, 

felszerelés 
laittautumi|ni (-sen, -sta) fn öltözkö-

dés, (szépítő) kikészítés, külső megje-
lenés 

laittau|tuo (-vun, -tuu) verb készül, el-
készül, felkészül 

laitteh|et (-tien, -tie) fn plur szerkezet, 
szerelvény, szerszám, eszköz 

lait|tua (-an, -tau) verb 1. készít, el-
készít, felkészít; 2. berendez, felsze-
rel 

laituri (-n, -e) fn kikötőmoló, rakodó 
rámpa, rakpart, kikötőhely 

laiv|a (-an, -ua) fn hajó, tengerjáró-
hajó 

laiva||lak|ka (-an, -kua) fn hajógyár, 
hajódokk, hajóműhely 

laiva||liikeh (-en, -ta) fn hajózás, 
tengerhajózás [üzemszerű] 

laiva||liikenneh (-en, -ta) fn hajózás, 
gőzhajózás [üzemszerű] 

laiva||mat|ka (-an, -kua) fn hajókázás, 
hajózás, hajóutazás, hajóút [utas-
ként] 

laivan||kanši||louk|ko (-on, -kuo) fn ha-
jófedélzeti nyílás 

laivan||kulettaj|a (-an, -ua) fn révka-
lauz 

laivan||kuletuš||ti|eto (-ijon, -etuo) fn 
hajókormányzás, hajóvezetés, na-
vigálás 

laivan||läh|tö (-ön, -työ) fn kihajózás, 
a hajó kifutása a vízre 

laiva||miehis|tö (-sön, -työ) fn hajó-
személyzet 

laivan||ohjuaj|a (-an, -ua) fn révka-
lauz 

laivan||rakennu|š (-kšen, -šta) fn ha-
jóépítés 

laiva||nuot|ta (-an, -tua) fn fenékháló 
laiva||po|ika (-jan, -ikua) fn matróz-

inas, hajósinas 
laiva||por|tahat (-rahojen, -rahoja) fn 

plur hajólépcső, függőlétra, kötél-
hágcsó 

laiva||ruum|a (-an, -ua) fn hajóűr, ha-
jógyomor, hajóraktár 

laivaš|to (-šon, -tuo) fn hajóflotta, flotta 
laiva||telak|ka (-an, -kua) fn hajógyár, 

hajódokk, hajóműhely 
laiva||teh|aš (-tahan, -ašta) fn hajó-

gyár, hajódokk, hajóműhely 
laiva||vartij|a (-an, -ua) fn hajókísé-

ret, hajókísérés 
laiva||veneh (-en, -tä) fn (tengerésze-

ti) hajócsónak [evezősoros, kivehe-
tő vitorlával] 

laiven|tua (-nan, -tau) verb lehalkít, 
elcsendesít, lecsendesít, lecsillapít, 
enyhít, mérsékel 

laiven|tuo (-nun, -tuu) verb lehalkul, el-
csendesedik, lecsendesedik, lecsilla-
podik, alábbhagy, enyhül, mérsék-
lődik, erejét veszti 

laive|ta (-nen, -nou) verb lehalkul, el-
csendesedik, lecsendesedik, lecsilla-
podik, alábbhagy, enyhül, mérsék-
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lődik, erejét veszti; iltapäivällä tuuli 
~nou este a szél enyhül / alábbhagy; 
kipu ~ni a fájdalom enyhült / mér-
séklődött 

lajen||šiätäntö||val|ta (-lan, -tua) fn tör-
vényhozó hatalom 

laji (-n, -е) fn 1. faj, fajta, féleség; 2. 
műfaj 

lajilli|ni (-sen, -sta) mn törvényes 
lajillisešti hsz törvényesen 
lajillisu|š (-kšen, -šta) fn törvényesség 
laji||luok|ka (-an, -kua) fn faj, rend, osz-

tály [növénytani / állattani kategó-
ria] 

lajin1 mn rtlan 1. műfaji; 2. műfajú 
lajin2 mn rtlan törvényi, törvény- 
lajin||mukaistami|ni (-sen, -sta) fn tör-

vényesítés, legalizálás 
lajin||mukaisu|š (-kšen, -šta) fn törvény-

szerűség 
lajin||muka|ni (-sen, -sta) mn 1. tör-

vényszerű; 2. törvényes, legális 
lajin||mukasešti hsz 1. törvényszerű-

en; 2. törvényesen, legálisan 
lajin||rikkoj|a (-an, -ua) fn törvény-

szegő, törvénysértő, bűnöző, bűn-
elkövető 

lajin||šiäntö||kokou|š (-on, -tta) fn tör-
vényhozó gyűlés 

lajin||vašta|ni (-sen, -sta) mn törvény-
telen, törvényellenes, törvényszegő, 
törvénysértő, törvénybe ütköző 

lajin||vaštasešti hsz törvénytelenül, tör-
vényellenesen, törvényszegéssel, tör-
vénysértéssel 

laji||parentaj|a (-an, -ua) fn faj(ta)ne-
mesítő 

lajitelm|a (-an, -ua) fn faj, fajta, féle-
ség 

lajit|oin (-toman, -ointa) mn törvény-
telen, törvényellenes, törvényszegő, 
törvénysértő, törvénybe ütköző 

lajittelij|a (-an, -ua) fn osztályozó / 
válogató munkás 

lajittelu (-n, -o) fn osztályozás, válo-
gatás, szétválogatás, szortírozás 

lajittelu||koneh (-en, -ta) fn osztályo-
zógép 

lajittomašti hsz törvénytelenül, tör-
vényellenesen, törvényszegéssel, tör-
vénysértéssel 

lajittomu|š (-kšen, -šta) fn törvényte-
lenség, törvényellenesség, törvény-
szegés, törvénysértés 

lakan|a (-an, -ua) fn lepedő, ágylepe-
dő 

lakan||valmissu|š (-kšen, -šta) fn lakk-
gyártás 

lak|ata (-uan, -uau) verb lakkoz, be-
lakkoz, lelakkoz, bevon lakkal 

lakat|tu (-un, -tuo) mn lakkozott, be-
lakkozott, lelakkozott, lakkal be-
vont 

lakevu|š (-on, -tta) fn szabad tér, 
nyílt tér, térség, terület 

laki1 (luan, lakie) fn 1. mennyezet, pla-
fon; 2. tető, orom  

la|ki2 (-jin, -kie) fn törvény 
laki||ehotu|š (-kšen, -šta) fn törvény-

javaslat, törvénytervezet 
lakien||kuuntelij|a (-an, -ua) mn tör-

vénytisztelő, törvénykövető 
lakien||luajinta||kokou|š (-on, -tta) fn 

törvényhozó gyűlés 
lakien||luatij|a (-an, -ua) fn/mn tör-

vényhozó, törvényalkotó 
lakien||mukaistami|ni (-sen, -sta) fn 

törvényesítés, legalizálás 
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lakien||mukaisu|š (-kšen, -šta) fn tör-
vényszerűség 

lakien||muka|ni (-sen, -sta) mn 1. tör-
vényszerű; 2. törvényes, legális 

lakien||mukasešti hsz 1. törvénysze-
rűen; 2. törvényesen, legálisan 

lakien||täyttäj|ä (-än, -yä) mn törvény-
tisztelő, törvénykövető 

laki||iänneh (-en, -tä) fn palatális / ma-
gas magánhangzó 

lakijai|ni (-sen, -sta) fn tetőgerenda 
laki||kokoelm|a (-an, -ua) fn törvény-

könyv 
laki||kokomu|š (-kšen, -šta) fn jogsza-

bálygyűjtemény 
laki||lamp|pu (-un, -puo) fn mennye-

zeti lámpa 
laki||mie|š (-hen, -štä) fn jogász, jog-

tudós, törvénytudó 
laki||projekti (-n, -e) fn törvényjavas-

lat, törvénytervezet 
laki||pykäl|ä (-än, -yä) fn törvénycik-

kely, a törvény szakasza, a törvény 
pontja 

lakit|tua (-an, -tau) verb nagyot nyel 
laki||valo||korisseh (-en, -ta) fn csillár 
laki||voim|a (-an, -ua) fn törvényerő, 

jogerő 
lak|ka1 (-an, -kua) fn 1. tető, orom; 2. 

padlás 
lak|ka2 (-an, -kua) fn lakk 
lakka||muali|t (-jen, -ja) fn plur lakk-

festék 
lakka||piä (-n, -tä) mn sima fedésű, 

egyenletesen fedett 
lakkauš||koneh (-en, -ta) fn lakkozó-

készülék 
lakkauttami|ni (-sen, -sta) fn törlés, 

megszüntetés, vminek az elmaradá-

sa; näytelmän ~ni az előadás elma-
radása 

lakkaut|tua (-an, -tau) verb töröl, meg-
szüntet, visszavon, hatályon kívül 
helyez 

lak|ki (-in, -kie) fn 1. sapka, tányér-
sapka, ellenzős sapka; 2. kis kalap, 
kalapocska  

lak|kie (-in, -kiu) verb 1. lefetyel [ál-
lat]; 2. nyakal, vedel, habzsol 

lakki||paik|ka (-an, -kua) fn férjes asz-
szony fejrevalója, sapka formájúra 
kötött kendő 

lak|ko (-on, -kuo) fn sztrájk, munka-
beszüntetés 

lakko||komitiet|ta (-an, -tua) fn sztrájk-
bizottság 

lakkolai|ni (-sen, -sta) fn/mn sztráj-
koló 

lakko||mie|š (-hen, -štä) fn sztrájkoló 
lakko||vartij|o (-on, -uo) fn sztrájkőr-

ség 
lakkuaj|a (-an, -ua) fn lakkozó munkás 
lakkuamatta hsz szüntelenül, szünet 

nélkül, másodpercenként 
lakkuami|ni (-sen, -sta) fn lakkozás, 

belakkozás 
lakkuan|ta (-nan, -tua) fn lakkozás, be-

lakkozás 
lakl|a (-an, -ua) fn vadliba, vadlúd [An-

ser anser] 
laklat|tua (-an, -tau) verb megállás nél-

kül mond / beszél, be nem áll a szája 
lakmuss|a (-an, -ua) fn lakmusz, lak-

muszpapír 
la|ko (-von, -kuo) fn megdőlés, elfek-

vés [növénytermesztés] 
lakoh||män|ö (-ön, -yö) fn megdőlés, 

elfekvés [növénytermesztés] 
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lakoni|ni (-sen, -sta) mn lakonikus, ve-
lős, szűkszavú 

lakonisešti hsz lakonikusan, szűksza-
vúan, velősen, rövidre fogva 

lakonismi (-n, -e) fn lakonikusság, ve-
lősség, szűkszavúság 

lakou|tuo (-tuu) verb megdől, elfekszik 
[növénytermesztés] 

lakric|a (-an, -ua) fn édesgyökér [Gly-
cyrrhiza] 

lakrica||kašvi (-n, -e) fn édesgyökér 
[Glycyrrhiza] 

lakši (lahen, lahta) fn öböl 
lakšut|tua (-an, -tau) verb zajosan köz-

lekedik, zajt csapva jár / megy 
laktatij|o (-on, -uo) fn tejelés, tejki-

választás, laktáció 
laktatijo||aika (||-ajan, ||-aikua) fn te-

jelési időszak 
lakto||metri (-n, -e) fn tejsűrűségmérő 
laktos|a (-an, -ua) fn tejcukor, laktóz 
lakuoľ|ľa ( -ou) verb megdől, elfek-

szik [növénytermesztés] 
lallat|tua (-an, -tau) verb énekel, éne-

kelget, dalol, dalolgat  
lam|a (-an, -ua) fn gebe 
lama||aika (||-ajan, ||-aikua) fn pangási 

/ pangó időszak, hanyatlás 
lama||kauven (-en, -ta) mn hanyatló, 

dekadens; ~ runouš dekadens köl-
tészet 

lamak|ka (-an, -kua) mn lankás, lejtős, 
ereszkedős, dimbes-dombos 

lamau|tuo (-vun, -tuu) verb elgyengül, 
ellankad, erejét veszti 

lambrekiini (-n, -e) fn ablakdrapéria, 
ajtódrapéria 

laminoi|ja (-čen, -čou) verb laminál 
laminoin|ta (-nan, -tua) fn laminálás 

lam|maš (-pahan, -mašta) fn juh, birka, 
bárány [Ovis aries] 

lammaš||aitu|š (-kšen, -šta) fn juhka-
rám, birkakarám 

lammaš||karj|a (-an, -ua) fn juhnyáj, 
birkanyáj 

lammaš||liäv|ä (-än, -yä) fn juhakol, 
birkaakol, juhhodály, birkahodály 

lammaš||nah|ka (-an, -kua) fn birka-
bőr, báránybőr 

lammaš||paimen (-en, -ta) fn juhász 
lammaš||tulup|pa (-an, -pua) fn suba, 

báránybunda  
lammaš|tuo (-šun, -tuu) verb aláveti 

magát, megadja magát, behódol 
lammik|ko (-on, -kuo) fn erdei tóvidék, 

erdei tóhálózat 
lampahai|ni (-sen, -sta) fn bárányka, 

barika, bari, juhocska 
lampahais (-ijen, -ie) fn plur fűzbar-

ka(virágzat) 
lampahan||lih|a (-an, -ua) fn birkahús, 

bárányhús 
lampahan||nahka|ni (-sen, -sta) mn bá-

rányprémes, báránybőr- 
lampahan||rašv|a (-an, -ua) fn birka-

faggyú 
lam|pi (-men, -pie) fn erdei (kis) tó / ta-

vacska 
lampi||kalaššu|š (-kšen, -šta) fn erdei 

tavi horgászat 
lamp|pu (-un, -puo) fn lámpa 
lamppu||detektori (-n, -e) fn detektor 

ledlámpával, lámpás detektor 
lamppu||lasi (-n, -e) fn lámpaüveg 
lamppu||šuoj|a (-an, -ua) fn mennye-

zeti lámpa(burok) 
lamppu||teh|aš (-tahan, -ašta) fn lám-

paüzem, lámpagyár 
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lamppu||televisori (-n, -e) fn elektron-
csöves televízió(-készülék) 

lamu (-n, -o) fn dombok öle, dombok 
mélye, dombalja 

lanilini (-n, -e) fn lanolin, gyapjúzsí-
radék 

lanilini||voi|je (-tien, -jetta) fn lano-
linkenőcs, lanolinkrém 

lank|a (-an, -uа) fn fonal, cérna, szál 
lankahi|ni (-sen, -sta) mn fonalas, szá-

las, fonal-, cérna- 
lanka||ker|ä (-än, -yä) fn fonalgombo-

lyag, cérnagombolyag, motring 
lankat|oin (-toman, -ointa) mn veze-

ték nélküli; ~oin telefoni vezeték nél-
küli telefon 

lanka||vyyh|ti (-in, -tie) fn fonalgom-
bolyag, cérnagombolyag, motring 

lankennu|t (-on, -tta) mn bukott, zül-
lött 

lank|eta (-ien, -ieu) verb esik, leesik, 
hull, lehull, ledől, leborul 

lanket|tua (-an, -tau) verb ledönt, ki-
dönt, feldönt, leborít, kiborít, felborít 

lankien|ta (-nan, -tua) fn leesés, lebu-
kás, lezuhanás, leborulás, lefordu-
lás; ~ta heposen šeläštä leesés / le-
zuhanás a ló hátáról 

lankienta||tau|ti (-vin, -tie) fn roham 
[egészségügy] 

lank|o (-on, -kuo) fn sógor [a nővér 
férje] 

lan|neh (-tehen, -nehta) fn comb  
lanneh||luu (-n, -ta) fn combcsont 
lanneh||puol|i (-en, -ta) fn lábszár 
lanneh||ši|je (-tien, -jettä) fn ágyékkötő 
lannot|tua (-an, -tau) verb trágyáz, 

megtrágyáz; ~tua peltoja (meg)trá-
gyázza a (szántó)földet 

lan|ta (-nan, -tua) fn trágya 
lanteh|et (-tien, -tie) fn plur medence 

[testrész] 
lant|tu (-un, -tuo) fn karórépa [Brassi-

ca napus rapifera] 
la|pa (-van, -pua) fn lapát, vminek a 

lapátja [eszköz része] 
lapa||li|vo (-kon, -vuo) mn nyughatat-

lan, izgő-mozgó 
lapa||luu (-n, -ta) fn lapocka 
lapa||šorš|a (-an, -ua) fn kanalas réce 

[Anas clypeata] 
lapa||šot|ka (-an, -kua) fn hegyi réce 

[Aythya marila] 
lap|ella (-pelen, -pelou) verb kivesz, ki-

szed 
lapie (-n, -ta) fn lapát, ásó 
lapielli|ni (-sen, -sta) mn lapátnyi, ásó-

nyi 
lapie|ni (-sen, -sta) fn 1. kis lapát, kis 

ásó; 2. kőműveskanál, vakolókanál 
lapin mn rtlan lappföldi; ~ Otava Kis 

Medve / Kis Göncöl(szekér) csillag-
kép 

lapin||harak|ka (-an, -kua) fn szajkó, 
mátyásmadár [Garrulus glandarius] 

lapin||hauk|ka (-an, -kua) fn vadász-
sólyom [Falco gyrfalco] 

lapin||kirvo|ni (-sen, -sta) fn rozsdás-
torkú pityer [Anthus cervinus] 

lapin||pöll|ö (-ön, -yö) fn szakállas ba-
goly [Strix nebulosa] 

lapin||tiir|a (-an, -ua) fn sarki csér [Ster-
na paradisaea] 

lapin||vak|ka (-an, -kua) fn négyszög-
letű nyírfakéregkosár 

lap|pa (-an, -pua) fn csat, pánt 
lappalai|ni (-sen, -sta) fn/mn lapp, szá-

mi 
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lappau|tuo (-vun, tuu) verb nekiindul, 
nekilódul, nagy elánnal megy 

Lap|pi (-in, -pie) fn Lappföld 
lap|pu (-un, -puo) fn 1. cédula, cetli, 

kis lap; 2. táblácska 
lap|pua (-аn, -раu) verb kivesz, kiszed 
lappu|ni (-sen, -sta) fn kis cédula, cetli 
lapšelli|ni (-sen, -sta) mn 1. gyermeki; 

~ni pakina gyerekbeszéd; 2. gye-
rekes, gyermekes, gyermeteg, naiv; 
~ni kyšymyš gyermeteg / naiv kér-
dés 

lapšellisekši hsz gyerekesen, gyerme-
tegen, naivul 

lapšen mn rtlan gyermeki 
lapšen||hoijatuš||lom|a (-an, -uа) fn 

gyermekgondozási szabadság 
lapšen||lak|ki (-in, -kie) fn gyerekfej-

kendő, gyerekfőkötő, csecsemőfő-
kötő 

lapšen||la|pši (-pšen, -šta) fn unoka 
lapšen||leik|ki (-in, -kie) fn gyermeki 

szórakozás 
lapšen||pait|ta (-an, -tua) fn gyermek-

ing, gyermekingecske, csecsemőin-
gecske 

lapšen||šuaj|a (-an, -uа) fn szülő nő / 
anya, gyermekágyas anya 

lapšen||šuami|ni (-sen, -sta) fn gyer-
mekszülés, szülés 

lapšen||šuan|ta (-nan, -tua) fn gyermek-
szülés, szülés 

lapšen||šuanta||ko|ti (-jen, -tie) fn szü-
lőotthon 

lapšen||vaip|pa (-an, -pua) fn pelenka 
lapšeš|tua (-šan, -tau) verb gyerekes-

kedik, gyerekként viselkedik 
lapšeš|tuo (-šun, -tuu) verb (gyereket) 

szül / megszül 

lapš|et (-ien, -ie) fn plur gyermekek, 
gyerekek 

lapšet|oin (-toman, -ointa) mn gyer-
mektelen; ~oin pereh gyermektelen 
család 

lapšettomu|š (-kšen, -šta) fn gyermek-
telenség 

la|pši (-pšen, -šta) fn gyermek, gyerek 
lapšien||hojtaj|a (-an, -uа) fn dajka, da-

da, gyermekgondozónő, bébiszitter 
lapšien||kaččoj|a (-an, -uа) fn dajka, 

dada, gyermekgondozónő, bébiszit-
ter 

lapšien||kojin mn rtlan gyermekottho-
ni, gyerekotthoni 

lapšien||ko|ti (-jen, -tie) fn gyermek-
otthon, gyerekotthon 

lapšien||liäkäri (-n, -e) fn gyermekor-
vos, gyerekorvos, gyermekgyógyász, 
gyerekgyógyász 

lapšien||liäkärin mn rtlan gyermek-
orvosi, gyerekorvosi, gyermekgyó-
gyászi, gyerekgyógyászi 

lapšien||neuvol|a (-an, -uа) fn (gyer-
mek)nevelési tanácsadás 

lapšien||parentol|a (-an, -uа) fn gyer-
mekszanatórium 

lapšien||tarh|a (-an, -uа) fn óvoda 
lapšien||tauti||op|pi (-in, -pie) fn gyer-

mekgyógyászat, gyermekorvoslás 
lapši||ikä (-ijän, -ikyä) fn gyermekkor, 

gyerekkor 
lapši||jouk|ko (-on, -kuo) fn gyerekcsa-

pat, gyerekcsoport, gyermekcsapat, 
gyermekcsoport 

lapšik|aš (-kahan, -ašta) mn gyerekes, 
gyermekes, sokgyerekes, sokgyerme-
kes; ~aš pereh sokgyerekes / sok-
gyermekes család 
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lapši||kul|ta (-lan, -tua) fn édes / drága 
gyermekem 

lapši||kulu (-n, -o) fn elhagyott gyer-
mek, gyámságba vett gyermek 

lapši||lip|pu (-un, -puo) fn gyermek-
jegy, gyerekjegy  

lapši||lua|tu (-vun, -tuo) fn gyermek-
korú népesség 

lapši||ve|si (-jen, -ttä) fn magzatvíz 
lapšukkai|ni (-sen, -sta) fn kisgyermek, 

kisgyerek, gyermekecske, gyerekecs-
ke 

lapšu|š (-kšen, -šta) fn gyermekség, 
gyerekség  

lapšuš||aika (||-ajan, ||-aikua) fn gyer-
mekkor, gyerekkor 

lapšuš||aikana hsz gyermekkorban, 
gyerekkorban 

lapšuš||ikä (||-ijän, ||-ikyä) fn gyermek-
kor, gyerekkor 

lapšuš||vu|uvvet (-osijen, -osija) fn 
plur gyermekévek, gyerekévek 

lapukkai|ni (-sen, -sta) fn katicabogár 
[Coccinella septempunctata] 

laput|tua (-an, -tau) verb rohan, iszkol, 
fejvesztve fut, sebesen halad 

lark|ka (-an, -kua) fn kis bolt, kis üzlet, 
árusbódé, árussátor, butik 

laŕk|ka (-an, -kua) fn kis bolt, kis üzlet, 
árusbódé, árussátor, butik 

laseri (-n, -е) fn lézer 
laseri||kirjuti|n (-men, -nta) fn lézer-

nyomtató, lézerprinter 
laseri||liäkin|tä (-nän, -tyä) fn lézeres 

terápia, lézeres gyógyítás, lézeres ke-
zelés 

lasi (-n, -е) fn üveg 
lasi||aštie (-n, -ta) fn üvegedény, üveg-

edényzet 

lasi||helm|et (-ien, -ie) fn üveggyöngy-
sor 

lasi||helm|i (-en, -ie) fn üveggyöngy 
lasi||helmi||kirj|a (-an, -ua) fn üveg-

gyöngydíszítés 
lasi||helmi||kirja||kukkar|o (-on, -uo) 

fn üveggyöngydíszítésű erszény / 
pénztárca 

lasin||leikkuaj|a (-an, -ua) fn üvegvá-
gó, üvegmetsző, üvegköszörűs 

lasi||maľľ|a (-an, -ua) fn üvegváza, 
üvegserleg 

lasi||mass|a (-an, -ua) fn üvegolvadék, 
üvegmassza, üvegpép 

lasi||mosaik|ka (-an, -ua) fn üvegmo-
zaik, színes üvegbetét, vitrázs 

lasi||muasteri (-n, -е) fn üveges, üve-
gező (mester) 

lasi|ni (-sen, -sta) mn üveg-, üvegből 
készült 

lasin||valmistaj|a (-an, -ua) fn üveg-
gyártó, üvegfúvó, üvegtechnikus 

lasi||pala|ni (-sen, -sta) fn üvegszilánk, 
üvegcserép, üvegdarab 

lasi||purk|ki (-in, -kie) fn üvegpalack, 
befőttesüveg 

lasi||šiipi|ni (-sen, -sta) fn üvegszár-
nyú lepke, szitkár [Sesia] 

lasi||teh|aš (-tahan, -ašta) fn üveggyár 
lasi||tevollisu|š (-kšen, -šta) fn üvegi-

par, üveggyártás 
lasittaj|a (-an, -ua) fn üveges, üvegező 

(mester) 
lasittau|tuo (-tuu) verb megüvegesedik 
lasit|tua (-an, -tau) verb üvegez, beü-

vegez; ~tua ikkunat ablako(ka)t (be-) 
üvegezni 

lasi||vei|čči (-čen, -stä) fn üvegvágó kés; 
gyémánt üvegvágó 
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lasuri||kiv|i (-en, -ie) fn lazúrkő, lazurit 
lašah|tua (-an, -tau) verb lehuppan, le-

tottyan, levágódik 
lašen|ta (-nan, -tua) fn számítás, kiszá-

mítás, kiszámolás, kalkuláció 
lašet|tua (-an, -tau) verb leszerszámoz; 

~tua heponi lovat leszerszámozni 
laškenu|t (-on, -tta) mn 1. leszállt, le-

ereszkedett; 2. leapadt, lecsökkent; 
~t lämpötila lecsökkent hőmérséklet 

lašket|tua (-an, -tau) verb leszerszá-
moz; ~tua heponi lovat leszerszá-
mozni 

laškeutumi|ni (-sen, -sta) fn 1. leszállás, 
leereszkedés; kaštien ~ni a harmat 
leereszkedése; 2. belső szerv elő(re-) 
esése  

laškeu|tuo (-vun, -tuu) verb 1. leeresz-
kedik, leszáll; 2. csökken a szintje, 
leapad; 3. lenyugszik, lemegy [égi-
test] 

laš|kie (-en, -kou) verb 1. leenged, le-
bocsát, leereszt, lehelyez, letesz, le-
rak; 2. hálót kivet; 3. kiszámít, ki-
számol, számot vet, számbavesz 

laškij|a (-an, -ua) fn 1. levezető (csa-
torna), lefolyó; 2. számvevő, szám-
fejtő, számlavezető 

laškim|o (-on, -uo) fn visszér 
laškimo||tulehu|š (-on, -tta) fn visszér-

tágulat 
laškomi|ni (-sen, -sta) fn 1. leeresztés, 

leengedés, levezetés; 2. számítás, 
kiszámítás, kiszámolás, kalkuláció 

laš|ku (-un, -kuo) fn 1. leengedés, le-
bocsátás, leeresztés, lehelyezés, le-
tevés, lerakás; 2. naplemente, nap-
nyugta; 3. számtan, aritmetika; 4. 
számítás, számolás 

lašku||hameh (-en, -ta) fn (be)rakott 
szoknya 

lašku||kau|ši (-ven, -šie) fn apadás (ide-
je) 

lašku||koneh (-en, -ta) fn számológép 
lašku||list|a (-an, -ua) fn bérjegyzék, 

bérszámfejtési jegyzék 
laškun||pitäj|ä (-än, -yä) fn számvevő, 

számfejtő, számlavezető 
lašku||oj|a (-an, -ua) fn levezető árok 
lašku||opilli|ni (-sen, -sta) mn szám-

tani, aritmetikai 
lašku||op|pi (-in, -pie) fn számtan, arit-

metika 
lašku||paik|ka (-an, -kua) fn lejárat, 

lejáró 
lašku||portah|at (-ojen, -oja) fn plur 

függőlétra, kötélhágcsó 
lašku||put|ki (-in, -kie) fn leeresztő ve-

zeték / cső 
laškuri (-n, -e) fn számológép 
lašku||šuunnitelm|a (-an, -ua) fn költ-

ségvetés, előirányzat 
lašku||tehtäv|ä (-än, -yä) fn számtan-

feladat, számtanlecke 
lašku||teknik|ka (-an, -ua) fn számí-

tástechnika 
lašku||varj|o (-on, -uo) fn ejtőernyő 
lašku||varjo||hyppyäj|ä (-än, -yä) fn ej-

tőernyős 
lašku||varjon mn rtlan ejtőernyős 
lašku||varjo||urheilu (-n, -o) fn ejtő-

ernyőzés, ejtőernyős verseny / sport 
lašku|ve|si (-jen, -ttä) fn apadó víz, víz-

apadás, apadás 
lašku||viivoti|n (-men, -nta) fn loga-

ritmusléc 
laššu|t (-jen, -ja) fn plur forgács, szi-

lánk 
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laš|tata (-šuan, -tuau) verb megrak, te-
lerak, megtöm, teletöm, megtölt, 
teletölt, megterhel 

laš|tu (-šun, -tuo) fn forgács 
laštuaj|a (-an, -ua) fn rakodógép 
laštumu|š (-kšen, -šta) fn forgácsanyag 
lat|ata (-uan, -uau) verb tölt, betölt, meg-

tölt; ~ta pyššy megtölteni a puskát 
latauš||lait|eh (-tehen, -ehta) fn töltőbe-

rendezés, töltőeszköz 
lat|e (-tien, -etta) fn padló 
late||harj|a (-an, -ua) fn (padló)súroló-

kefe, padlókefe 
late||lau|ta (-van, -tua) fn padlódeszka 
latelm|a (-an, -ua) fn szedés, betűsze-

dés [nyomdászat] 
late||muali (-n, -e) fn padlófestés, padló-

festék 
late||vih|ko (-on, -kuo) fn (padló)törlő-

rongy, feltörlő(ruha) 
latik|ka (-an, -kua) fn rovar [Insecta] 
latinalai|ni (-sen, -sta) mn latin; ~ni 

kirjaimikko latin ábécé; ~ni nimi-
tyš latin elnevezés 

latinan mn rtlan latin; ~ kieli latin 
nyelv 

la|to (-von, -tuo) fn csűr, szín, pajta, fé-
szer 

latoj|a (-an, -ua) fn betűszedő 
latom|o (-on, -uo) fn betűszedőüzem, 

betűszedőműhely 
latomo||koneh (-en, -ta) fn betűszedő-

gép 
laťť|ata (-uan, -uau) verb összerak, 

összefog  
la|tuo (-vun, -tuu) verb szed, kiszed, be-

tűt szed [nyomdászat] 
latv|a (-an, -ua) fn csúcs, orom, tető, 

korona, búb 

latvak|aš (-kahan, -ašta) mn csúcsos 
latva||okš|a (-an, -ua) fn csúcság, ág-

csúcs 
latva||puol|i (-en, -ie) fn fakorona, fa-

csúcs 
latva||tul|i (-en, -ie) fn felszél, északi 

szél 
latvi|e (-n, -u) verb csépel, kicsépel 
latvijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn lett 
Latvij|a (-an, -ua) fn Lettország 
latvijan mn rtlan 1. lett; 2. lettországi 
latvu|š (-on, -tta) fn facsúcs 
lauč|ča (-an, -čuа) fn pad, lóca 
lauh|a (-an, -uа) mn enyhe, mérsékelt 
lauhak|ka (-an, -kua) mn enyhe, mér-

sékelt; ~ka tuuli enyhe időjárás 
lauhkie (-n, -ta) mn 1. enyhe; 2. szelíd, 

jólelkű 
lauhtumi|ni (-sen, -sta) fn 1. enyhülés; 

kanšojenvälisen jännitykšen ~ni a 
nemzetközi feszültség enyhülése; 2. 
csillapodás 

lauh|tuo (-un, -tuu) verb 1. enyhül; 2. 
csillapodik 

lauhut|tua (-an, -tau) verb enyhít, mér-
sékel, csillapít; ~tua kipuo a fájdal-
mat csillapítani 

lauk|ata (-kuan, -kuau) verb galoppo-
zik, vágtázik, vágtat 

laukau|š (-on, -tta) fn lövés, tüzelés 
[fegyverből] 

lauk|ka1 (-an, -kua) fn galopp, vágta 
lauk|ka2 (-an, -kua) fn kis üzlet, kis bolt, 

árusbódé, butik 
lauk|ku (-un -kuo) fn táska, tasak, sza-

tyor, tarisznya, hátizsák 
laukun||kantaj|a (-an, -ua) fn házaló 

kereskedő, kereskedőügynök, kucsé-
ber 
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laukun||kiel|i (-en, -tä) fn táskacsat 
laulaj|a1 (-an, -ua) fn énekes, énekes-

nő, dalos, dalnok 
laulaj|a2 (-an, -ua) mn éneklő, daloló, 

énekes, dalos; ~a lintu énekesma-
dár 

laulaja||čirk|ka (-an, -kua) fn énekes-
kabóca [Cicadidae] 

laulaja||kaisla||lin|tu (-nun, -tuo) fn 
foltos nádiposzáta [Acrocephalus 
schoenobaenus] 

laulaksen|nella (-telen, -telou) verb éne-
kelget, dalolgat, dalolászik 

laulamat|oin (-toman, -ointa) mn el-
énekelhetetlen 

laulami|ni (-sen, -sta) fn 1. ének, ének-
lés, dalolás, nótázás; 2. énekes elő-
adás / szerepjátszás 

laulan|ta (-nan, -tua) fn 1. ének, ének-
lés, dalolás, nótázás; 2. énekes elő-
adás / szerepjátszás 

laulel|la (-en, -ou) verb énekel, eléne-
kel, dalol, eldalol, nótázik 

laulu (-n, -о) fn ének, dal, nóta 
laul|ua (-an, -au) verb énekel, eléne-

kel, dalol, eldalol, nótázik 
laulu||ta|pa (-van, -pua) fn éneklési 

mód, énekmodor  
laum|a (-an, -ua) fn banda, csapat, cso-

port 
lauru (-n, -o) fn babér(levél) 
lauru||puu (-n, -ta) fn babérfa [Laurus] 
laušeh (-en, -ta) fn mondat 
laušekeh (-en, -ta) fn kifejezése vminek 

[matematika] 
laušun|to (-non, -tuo) fn 1. jellemzés; 

2. karakterisztika 
laušu|o (-n, -u) verb kifejez, kimond, 

artikulál 

lau|ta (-van, -tua) fn deszka 
lautak|ko (-on, -kuo) fn darab, tömb 
lauta|ni1 (-sen, -sta) fn 1. léc; 2. etető-

rács; 3. csapda 
lauta|ni2 (-sen, -sta) mn deszkából ké-

szült, deszka-; ~ni late deszkapad-
ló 

laut|ata (-tuan, -tuau) verb tutajozni, 
kompozni 

lauti|et (-jen, -je) fn plur izzasztópad 
a gőzfürdőben 

laut|ta (-an, -tua) fn 1. palló, deszka-
palló; 2. rönkökből készült úszó stég; 
3. tutaj, komp 

lautta||hirr|et (-ien, -ie) fn plur rönktu-
taj 

lautta||kuletu|š (-kšen, -šta) fn (át)szál-
lítás kompon / tutajon / pallón 

lau|tuo (-vun, -tuu) verb növekszik, fo-
kozódik, gyarapodik 

lautturi (-n, -e) fn révész, kompos, tu-
tajos 

lauvis|tua (-san, -tau) verb megfarag, 
csiszol, palléroz 

lav|a (-an, -ua) fn 1. pódium, emel-
vény, színpad; 2. magasles 

lavand|a (-an, -ua) fn levendula [La-
vandula]; ~n haju levendulaillat 

lavan||tau|ti (-vin, -tie) fn tífusz 
lavan||tauti||rupi||aineh (-en, -ta) fn 

tífusz elleni vakcina 
lavaššu|š (-kšen, -šta) fn 1. dekoráció, 

díszítés; 2. díszlet 
lavaššuš||tai|to (-jon, -tuo) fn díszítő-

művészet 
lavaštaj|a (-an, -ua) fn dekoratőr, be-

rendező, díszletező 
lavater|a (-an, -ua) fn madármályva 

[Lavatera] 
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laveri (-n, -е) fn 1. palló, deszkapalló; 
2. rönkökből készült úszó stég; 3. tu-
taj, komp 

lavoh (-en, -ta) fn gyapjúványoló gép 
lavsani (-n, -е) fn lavsan, polietilén-

tereftalát, (olajból nyert) szintetikus 
anyag 

lavsani||lank|a (-an, -ua) fn polietilén 
szál / fonal 

leč|o (-on, -uo) fn lecsó 
ledi (-n, -e) fn lady, hölgy 
legali|ni (sen, -sta) mn legális, törvé-

nyes 
legalisešti hsz legálisan, törvényesen 
legalisoi|ja (-čen, -čou) verb legalizál, 

törvényesít 
legalisoin|ta (-nan, -tua) fn legalizálás, 

törvényesítés 
legend|a (-an, -ua) fn legenda 
legendari|ni (sen, -sta) mn legendás 
legijonalai|ni (sen, -sta) fn légionárius 
legijoni (-n, -e) fn légió 
legitimi|ni (sen, -sta) mn jogszerű, jo-

gos, legitim 
lehahu|š (-on, -tta) fn lehelet, fuvallat 
lehen||al|ku (-un, -kuo) fn levélcsíra, 

levélsarj 
lehen||kan|ta (-nan, -tua) fn levélrügy, 

levélbimbó 
lehen||läh|tö (-ön, -työ) fn levélhullás, 

lombhullás 
lehen||šilm|ä (-än, -yä) fn levélrügy, le-

vélbimbó 
lehen||šyöj|ä (-än, -yä) fn 1. levélbogár 

[Chrysomelida]; 2. pajzsbogár [Cas-
sida] 

leh|et (-tien, -tie) fn plur lomb, lom-
bozat, levélzet, lombkorona, levél-
korona 

lehet|öin (-tömän, -öintä) mn levélte-
len, lombtalan 

lehik|kö (-ön, -kyö) fn liget, kis erdő, 
erdőcske, bozótos 

lehis|tö (-sön, -työ) fn sajtó 
lehistö||konferenšši (-n, -e) fn sajtó-

tájékoztató, sajtóértekezlet 
lehistö||palvelu (-n, -o) fn sajtószolgá-

lat 
lehit|työ (-tyy) verb kilombosodik, ki-

levelesedik 
lehmu|š (-kšen, -šta) fn hárs(fa) [Tilia] 
lehmuš||kuj|a (-an, -ua) fn hársfasor, 

hársfasétány 
lehmuš||me|si (-jen, -ttä) fn hársméz 
lehm|ä (-än, -yä) fn tehén; muľľu ~ä 

szarv nélküli tehén 
lehmä||hirv|i (-en, -ie) fn (jávor)szar-

vastehén, (jávor)szarvasünő 
lehmä||karj|a (-an, -ua) fn tehéncsor-

da, (szarvas)marhacsorda 
lehmän||hein|ä (-än, -yä) fn tehén / 

(szarvas)marha szénája 
lehmän||kannan|ta (-nan, -tua) fn bor-

jazás, ellés 
lehmän||lih|a (-an, -ua) fn marhahús 
lehmän||liäv|ä (-än, -yä) fn tehénistál-

ló, (szarvas)marhaistálló 
lehmän||rašv|a (-an, -ua) fn marha-

faggyú 
lehmän||ruh|o (-on, -uo) fn (fel)bontott 

(szarvas)marha 
lehmä||ro|tu (-vun, -tuo) fn tehénfaj-

ta, (szarvas)marhafajta 
leh|ti (-en, -tie) fn 1. levél [növényi]; 

2. lap [papír]; 3. újság, folyóirat, lap, 
sajtótermék 

lehti||jalkas|et (-ien, -ie) fn plur le-
véllábú rákok [Branchiopoda] 
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lehti||kal|a (-an, -ua) fn angelfish [Pte-
rophyllum] 

lehti||kerp|pu (-un, -puo) fn levéltakar-
mány, lombtakarmány 

lehti||kirp|pu (-un, -puo) fn levéltetű 
[Aphidoidea] 

lehti||kioski (-n, -e) fn újságos(bolt) 
lehti||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn újság-

cikk, cikk, tárca, karcolat 
lehti||kuuš|i (-en, -ta) fn vörösfenyő [Pi-

nus larix] 
lehti||kuuši||mečä|t (-jen, -jä) fn plur 

vörösfenyőerdő(ség) 
lehti||kuvau|š (-on, -tta) fn karcolat 

[irodalmi műfaj] 
lehti||maj|a (-an, -ua) fn lugas, filagó-

ria 
lehti||ma|to (-von, -tuo) fn hernyó 
lehti||meč|čä (-än, -čyä) fn lomberdő 
lehti||mečä|t (-jen, -jä) fn plur lomb-

erdő(ség) 
lehti||mie|š (-hen, -stä) fn újságíró, zsur-

naliszta 
lehti||mujeh (-en, -ta) fn törpemaréna 

[Coregonus albula] 
lehti||puu (-n, -ta) fn lombos fa, lomb-

fa 
lehti||puun||šyöj|ä (-än, -yä) fn hólyag-

húzóbogár [Meloidae] 
lehti||re|po (-von, -puo) fn jóember 
lehti||salat|ti (-in, -tie) fn kerti saláta, 

fejessaláta [Lactuca sativa] 
lehti||tie|to (-jon, -tuo) fn újsághír 
lehti||tilau|š (-on, -tta) fn újságelőfi-

zetés, folyóiratelőfizetés; puolivuo-
tini ~š féléves újságelőfizetés / fo-
lyóiratelőfizetés 

lehti|täi (-n, -tä) fn levéltetű [Aphido-
idea] 

lehti||vaš|ta (-šan, -tua) fn nyírfa(vesz-
sző)seprű 

lehti||vihannekš|et (-ien, -ie) fn plur 
lombos növényzet 

lehti||vihrie (-n, -tä) fn klorofil 
leh|to (-on, -tuo) fn nyíres, nyírfaliget, 

nyírfaerdő 
lehto||maitik|ka (-an, -kua) fn kéküs-

tökű csormolya [Melampyrum ne-
morosum] 

lehto||pöll|ö (-ön, -yö) fn macskaba-
goly [Syrnium aluco] 

lehtori (-n, -e) fn lektor 
lehv|ä (-än, -yä) fn leveles szár 
leij|a (-an, -ua) fn 1. papírsárkány, já-

téksárkány; 2. sárkányrepülő 
leijon|a (-an, -ua) fn 1. oroszlán [Felis 

leo]; 2. Oroszlán [csillagkép] 
leij|ata (-uau) verb leng, lengedez, lo-

bog 
leik|ata (-kuan, -kuau) verb 1. vág, fel-

vág, kivág, elvág, szétvág; 2. nyír, 
megnyír, lenyír; 3. szab, kiszab; 4. 
arat, learat; 5. operál; 6. nyit, tár; 7. 
átrág, kirág; 8. fájdalmat kelt, fáj-
dalmat okoz 

leikeh (-en, -tä) fn kivágott / levágott 
rész / darab 

leik|ella (-kelen, -kelöy) verb kivág, le-
vág, vagdos, vagdal 

leikilli|ni (-sen, -stä) mn játékos, paj-
kos, vidám, mókás 

leikillisešti hsz játékosan, pajkosan, 
vidáman, mókásan 

leikin||laškij|a (-an, -ua) fn mókames-
ter, tréfamester, tréfagyártó 

leikit|ellä (-telen, -telöy) verb tréfál, 
tréfálkozik, játszadozik, pajkosko-
dik, mókázik 
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leikkaukšelli|ni (-sen, -stä) mn operá-
ciós, műtéti 

leikkau|š (-on, -tta) fn 1. felnyitás, fel-
vágás, felbontás, feltárás; 2. operá-
ció, műtét 

leikkauš||huoneh (-en, -ta) fn műtő [he-
lyiség] 

leikkauš||kaunissu|š (-kšen, -šta) fn vé-
sett / metszett / faragott dísz(ítmény) 

leikkauš||ošaš|to (-šon, -tuo) fn műtéti 
részleg, sebészet, sebészeti osztály 

leikkauš||šali (-n, -e) fn műtő [helyi-
ség] 

leikkauš||vei|čči (-čen, -stä) fn nyúzó-
kés, skalpolókés 

leikkauš||viiv|a (-an, -ua) fn metszés-
vonal 

leikkaut|tua (-an, -tau) verb nyiratko-
zik 

leikkau|tuo (-vun, -tuu) verb megvág-
ja magát 

leikkavu|š (-on, -tta) fn vágás, vágott 
seb 

leik|ki (-in, -kie) fn játszadozás, szó-
rakozás, mulatozás, tréfálkozás 

leikki||aut|o (-on, -uo) fn játékautó 
leik|kie (-in, -kiy) verb játszik, játszado-

zik, szórakozik, mulatozik, tréfálko-
zik 

leikkij|ä (-än, -yä) fn játékos 
leikki||kalu (-n, -o) fn játékszer, játék, 

gyerekjáték 
leikki|kent|tä (-än, -tyä) fn játszótér 
leikki||lu|ku (-vun, -kuo) fn (rímes) gye-

rekmondóka 
leikki||mieli|ni (-sen, -stä) mn játékos, 

pajkos, vidám, mókás 
leikki||mielisešti hsz játékosan, paj-

kosan, vidáman, mókásan 

leikkis|ä (-än, -yä) mn játékos, pajkos, 
vidám, mókás 

leikkuami|ni (-sen, -sta) fn felnyitás, 
felvágás, felbontás, feltárás 

leikkuan|ta (-nan, -tua) fn felnyitás, fel-
vágás, felbontás, feltárás 

leikkuantahi|ni (-sen, -sta) fn vágás, 
vágott seb 

leikkuri (-n, -e) fn 1. hidegvágó, ko-
vácsvéső; 2. szekerce, bárd 

leikkuu (-n, -ta) fn 1. aratás; 2. operá-
ció, műtét 

leikkuu||aika (||-ajan, ||-aikua) fn ara-
tási idő 

leikkuu||koneh (-en, -ta) fn aratógép 
leikkuu||mie|š (-hen, -stä) fn arató 

(-munkás) 
leikkuu||puimuri (-n, -e) fn aratókom-

bájn 
leim|a (-an, -ua) fn 1. lenyomat; 2. bé-

lyegző, pecsét; 3. bélyeg 
leimah|ella (-telen, -telou) verb csil-

log, villog, ragyog, felcsillan, felvil-
lan, felragyog 

leimah|tua (-tau) verb 1. fellobban, fel-
lángol, felgyullad, felfénylik; 2. vil-
lámlik 

leimahu|š (-on, -tta) fn villámfény, vil-
lámlás 

leimahut|tua (-tau) verb felcsillan, fel-
villan, felragyog, fellobban, megcsil-
lan, megvillan 

leima||merk|ki (-in, -kie) fn okmány-
bélyeg 

leim|ata (-uan, -uau) verb 1. bélyegez, 
lebélyegez, rábélyegez; 2. felbélye-
gez 

leinik|ki (-in, -kie) fn boglárka [Ranun-
culus]
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leipomi|ni (-sen, -sta) fn sütés, meg-
sütés, kisütés 

leipom|o (-on, -uo) fn pékség, sütöde, 
kenyérüzem, kenyérgyár, sütőüzem 

lei|puo (-von, -роu) verb süt, megsüt, 
kisüt 

leipuri (-n, -e) fn pék 
leipurin mn rtlan sütőipari 
lei|pä (-vän, -pyä) fn 1. kenyér, cipó; 

valkie ~pä fehérkenyér; 2. búza, ga-
bona; 3. étel 

leipähi|ni (-sen, -stä) mn kenyeres 
leipä||kannik|ka (-an, -kua) fn kenyér-

vég, sercli 
leipä||kor|i (-en, -ie) fn kenyereskosár, 

szakajtó 
leipä||lapie (-n, -ta) fn péklapát 
leipä||louk|ko (-on, -kuo) fn torok, gé-

ge, garat 
leipä||muru (-n, -o) fn kenyérmorzsa, 

morzsa 
leipä||muru|ni (-sen, -sta) fn kenyér-

morzsa, morzsa 
leipä||möyk|ky (-yn, -kyö) fn kerek ci-

pó 
leipä||pal|a (-an, -ua) fn kenyérdarab, 

kenyérfalat 
leipäs|ä (-än, -yä) mn termékeny 
leipä||vero||pal|a (-an, -ua) fn kenyér-

adag, kenyérporció 
leipä||viipl|o (-on, -uo) fn kenyérsze-

let 
leipä||vuašš|a (-an, -ua) fn kenyérko-

vász, kovász 
leipä||vu|osi (-uvven, -otta) fn termé-

keny év, bő esztendő 
leiri (-n, -e) fn tábor, láger 
leiri||järješšy|š (-kšen, -štä) fn tábori 

rend(tartás) 

leiri||paik|ka (-an, -kua) fn táborhely 
leiri|tie (-n, -tä) fn tábori sorakozó 
leitenant|ti (-in, -tie) fn hadnagy 
leivokš|et (-ien, -ie) fn plur pékáru, 

kenyéráru 
leivon|ta (-nan, -tua) fn sütés, megsü-

tés, kisütés 
leivou|tuo (-vun, -tuu) verb kacérko-

dik, kokettál, huncutkodik, hamis-
kodik 

leivät|öin (-tömän, -öintä) mn termé-
ketlen, ínséges  

lekah|tua (-an, -tau) verb megmozdul, 
megmoccan, mozdul, moccan 

lekahut|tua (-an, -tau) verb mozgat, 
mozdít, megmozdít 

leket|tyä (-än, -täy) verb 1. gyorsan mo-
zog; 2. pörög, pereg [nyelv] 

lekkeri (-n, -e) fn hordócska, kis hordó 
lekku|o (-n, -u) verb mozdul, megmoz-

dul, moccan, megmoccan, mozog 
leksem|a (-an, -ua) fn lexéma, önálló 

szó 
lekut|ella (-telen, -telou) verb játszik 

[játékszerrel]   
lekut|tua (-an, -tau) verb 1. megráz; 

2. lenget, ingat; 3. mozgat, mozdít, 
megmozgat, megmozdít; 4. fenye-
get, megfenyeget, fenyegetőzik; ~tua 
šormella az ujjával (meg)fenyegetni 

lelet|tyä (-än, -täy) verb gügyög, gügyö-
részik 

lellik|ki (-in, -kie) fn elkényeztetett gye-
rek, üdvöske, libling 

lellit|ellä (-telen, -telöy) verb kényez-
tet, elkényeztet, kényeztetget, ajná-
roz, ajnározgat 

lellitel|ty (-lyn, -työ) mn kényeztetett, 
elkényeztetett, ajnározott 
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lellitet|ty (-yn, -työ) mn elkényeztetett, 
elpuhult 

lellit|tyä (-än, -täy) verb kényeztet, el-
kényeztet, ajnároz 

lemek|äš (-kähän, -äštä) mn ingová-
nyos, lápos, mocsaras 

lem|i (-en, -ie) fn ingovány, láp, mocsár 
lemmeh|työ (-tyy) verb megposhad, 

megáporodik, megdohosodik 
lemmik|ki (-in, -kie) fn 1. kedvese vki-

nek; 2. nefelejcs [Myosotis] 
lemmik|äš (-kähän, -äštä) mn vonzó, 

csábító, elragadó 
lemmingi (-n, -e) fn lemming [Lem-

mus lemmus] 
lempey|työ (-vyn, -tyy) verb vonzódik, 

elcsábul 
lempi||juo|ni (-sen, -sta) fn szeretői vi-

szony, szeretői kapcsolat, szerelmi 
kaland 

lem|po (-mon, -puo) fn ördög ◊ ~po 
viekäh! az ördög vigye el! 

lemu (-n, -o) fn bűz, büdös, bűzösség, 
büdösség, undorító szag, rossz szag 

lemuoj|a (-an, -ua) mn bűzös, büdös, 
undorító szagú, rossz szagú 

lemuri||apin|a (-an, -ua) fn lemúr, fél-
majom, makimajom [Lemur] 

leninki (-n, -e) fn ruha 
lenk|ki (-in, -kie) fn fülecske, kis fül 
len|nellä (-telen, -telöy) verb 1. száll, re-

pül, szálldos, röpköd, repked; 2. csa-
pong 

lennäh|tyä (-yn, -tyy) verb felszáll, fel-
repül, felemelkedik, levegőbe emel-
kedik 

lennät|tyä (-yn, -tyy) verb felszáll, fel-
repül, felemelkedik, levegőbe emel-
kedik 

lenšu|o (-n, -u) verb rugózik, pattog 
len|to (-non, -tuo) fn repülés 
lento||ašem|a (-an, -ua) fn repülőtér, 

reptér 
lento||emän|tä (-nän, -tyä) fn légiutas-

kísérő, stewardess 
lento||kent|tä (-än, -tyä) fn repülőtér, 

reptér  
lento||koneh (-en, -ta) fn repülő, repü-

lőgép 
lento||koneh||inšineri (-n, -e) fn fedél-

zeti repülőgépmérnök 
lento||koneh||mehanik|ko (-on, -kuo) fn 

fedélzeti repülőgépműszerész 
lento||koneh||šuunnittelij|a (-an, -ua) 

fn repülőgéptervező 
lento||kuletukš|et (-ien, -ie) fn plur légi 

szállítás 
lento||laivaš|to (-šon, -tuo) fn repülő-

század 
lento||lehti|ni (-sen, -stä´fn röpcédula, 

röplap, röpirat 
lento||lip|pu (-un, -puo) fn repülőjegy 
lento||malli (-n, -e) fn repülőgépmodell 
lento||malli||kerh|o (-on, -uo) fn repü-

lőmodellező szakkör 
lento||mat|ka (-an, -kua) fn repülőjá-

rat, légi útvonal, légi út 
lento||pall|o (-on, -uo) fn röplabda 
lento||pallo||joukkoveh (-en, -ta) fn 

röplabdacsapat 
lento||pallo||peluaj|a (-an, -ua) fn röp-

labdajátékos, röplabdázó 
lento||pošti (-n, -e) fn légiposta 
lento||päivä||kirj|a (-an, -ua) fn repü-

lési napló, repülőgép fedélzeti nap-
lója 

lento||ra|ta (-van, -tua) fn légi útvo-
nal 
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lento||täh|ti (-en, -tie) fn hullócsillag, 
meteor 

lent|ta (-an, -tua) fn szalag, masni, pánt-
lika 

lentta|ma|to (-von, -tuo) fn galandfé-
reg [Echinococcus] 

len|tyä (-nän, -täy) verb 1. repül, száll; 
2. hull, szállingózik  

lentäj|ä1 (-än, -yä) fn repülő, pilóta 
lentäj|ä2 (-än, -yä) mn repülő, szálló, 

repkedő, szálldosó  
leopardi (-n, -e) fn leopárd 
lepak|ko1 (-on, -kuo) fn kisdenevér 

[Microchiroptera] 
lepak|ko2 (-on, -kuo) mn beszédes, bő-

beszédű 
lepet|ti (-in, -tie) fn kagyló [Bivalvia] 
lepet|tyä (-än, -täy) verb 1. gügyög; 2. 

reszket, remeg 
lepettäj|ä (-än, -yä) mn 1. gügyögő; 2. 

reszkető, remegő 
lepety|š (-kšen, -štä) fn gügyögés; lap-

šien ~š gyermekgügyögés 
lepik|kö (-ön, -kyö) fn égerfaerdő 
lepinkäi|ni (-sen, -stä) fn tövisszúró gé-

bics [Lanius] 
le|po (-von, -puo) fn pihenés, üdülés, 

rekreáció 
lepo||aika (||-ajan, ||-aikua) fn pihe-

nőidő, szabadidő 
lepo||ko|ti (-jin, -tie) fn üdülő, pihenő-

ház, szanatórium 
lepo||kotv|a (-an, -ua) fn pihenő, meg-

pihenés, nyugalom 
lepo||paik|ka (-an, -kua) fn pihenő-

hely 
lepo||puis|to (-son, -tuo) fn üdülőpark, 

pihenőpark, szabadidőpark 
lepo||päiv|ä (-än, -yä) fn pihenőnap 

lepo||til|a (-an, -ua) fn nyugalmi álla-
pot 

leppevy|š (-ön, -ttä) fn udvariasság 
leppie1 (-n, -tä) mn édeskés, hízelgő 
leppi|e2 (-n, -y) verb enged, megenged, 

tűr, eltűr, megtűr; elä, Jumala, le-
pi! ne engedd, Istenem! 

leppiešti hsz udvariasan 
leppy|ö (-n, -y) verb megnyugszik, le-

nyugszik, megpihen, lepihen, elpihen 
lep|pä (-än, -pyä) fn éger, égerfa [Al-

nus]   
leppä||lin|tu (-nun, -tuo) fn sármány 

[Emberiza] 
leppä||šien|i (-en, -ie) fn rizikegomba 

[Lactarius deliciosus] 
lepyt|ellä (-telen, telöy) verb nyugtat, 

megnyugtat, nyugtatgat 
lepyt|tyä (-än, -täy) verb békít, meg-

békít, kibékít, összebékít; ~tyä sus-
sietoja összebékíteni a szomszédokat 

lepyttömäšti hsz vigasztalhatatlanul; 
itkie ~ vigasztalhatatlanul sírni 

lepyt|öin (-tömän, -öintä) mn vigasz-
talhatatlan, vigasztalan; ~öin šuru 
vigasztalhatatlan szomorúság / bá-
nat 

lepän||šyöj|ä (-än, -yä) fn égerlevélbo-
gár [Agelastica alni] 

lespromhosi (-n, -e) fn erdőgazdaság 
leškey|työ (-vyn, -tyy) verb megözve-

gyül 
leš|ki (-en, -kie) fn özvegy 
leš|ki||ak|ka (-an, -kua) fn özvegyasz-

szony 
leš|ki||uk|ko (-on, -kuo) fn özvegyem-

ber 
lešty||jauh|o (-on, -uo) fn hántolt(ga-

bona)liszt 
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lesty||lei|pä (-vän, -pyä) fn hántolt(ga-
bona)lisztből készült kenyér 

letka||jenk|ka (-an, -kua) fn (finnségi) 
lánctánc, füzértánc 

let|ku (-un, -kuo) fn tömlő, slag 
let|ti (-in, -tie) fn copf, hajfonat 
letti||nauh|a (-an, -ua) fn hajszalag, 

masni, (haj)pántlika 
let|tu (-un, -tuo) fn palacsinta 
lettu||jauh|o (-on, -uo) fn palacsinta-

liszt 
lettu||taikin|a (-an, -ua) fn palacsinta-

tészta 
leu|ka (-van, -kua) fn áll 
leuka||luu (-n, -ta) fn állkapocs-csont 
leuka||piel|i (-en, -ie) fn állcsont, áll-

kapocs 
leukav|a (-an, -ua) mn kevélykedő, gő-

gösködő, rátarti, hencegő, fennhéja-
zó 

leukemij|a (-an, -ua) fn leukémia 
leu|to (-von, -tuo) mn mérsékelt, mér-

tékletes, mértéktartó, enyhe, szerény 
leuvak|aš (-kahan, -ašta) mn zsémbes, 

zsémbelődő, zsörtölődő, cívódó, ci-
vakodó, kötekedő, veszekedő 

leuv|ata (-uan, -uau) verb becsmérel, 
ócsárol, szidalmaz, káromol 

levehy|š (-ön, -ttä) fn szélesség 
levehyš||ašt|e (-ien, -etta) fn szélességi 

fok [földrajz] 
levenny|š (-kšen, -štä) fn kiszélesítés, 

kibővítés, kitágítás 
levennyš||tilk|ku (-un, -kuo) fn pálha, 

hónaljbetét, ing hónaljbetoldása 
leven|tyä (-nän, -täy) verb szélesít, ki-

szélesít, kibővít, kitágít 
leven|työ (-nyn, -tyy) verb szélesedik, 

kiszélesedik, kibővül, kitágul 

leve|tä (-nen, -nöy) verb 1. szélesedik, 
kiszélesedik; 2. tágul, kitágul; 3. ter-
jed, kiterjed; 4. kövéredik, hízik  

levevy|š (-ön, -ttä) fn 1. szélesség; 2. 
szélesség [földrajz] 

levevyš||piiri (-n, -e) fn szélességi kör  
levie (-n, -tä) mn széles, tág; ~ rinta 

széles mellkas 
levie||hartie|ni (-sen, -sta) mn vállas, 

széles vállú 
leviekkäli hsz 1. szélesen, tágan; 2. 

fényűzően, pazarlóan, tékozlóan 
levie||lui|ni (-sen, -sta) mn széles cson-

tozatú 
leviemi|ni (-sen, -stä) fn terjedés, el-

terjedés 
levie||nenä||haikar|a (-an, -ua) fn ka-

nalasgém [Platalea leucorodia] 
levie||näkö|ni (-sen, -stä) mn széles ki-

nézetű, széles képű, széles arcú 
levie||očča|ni (-sen, -sta) mn széles 

homlokú 
levie||perä|ni (-sen, -stä) mn széles üle-

pű, nagy fenekű 
levie||poški|ni (-sen, -sta) mn kiálló po-

facsontú, széles pofájú 
leviešti hsz szélesen, tágan 
levintä||al|a (-an, -ua) fn terület 
levit|ellä (-telen, -telöy) verb szétszór, 

szétdobál 
levitettäv|ä (-än, -yä) mn szétnyitha-

tó, kihúzható; ~ä stola szétnyitható 
/ kihúzható asztal 

levit|tyä (-än, -täy) verb 1. áraszt, ter-
jeszt; ~tyä pahua hajuo rossz sza-
got árasztani; 2. tár, kitár, széttár 

levit|työ (-yn, -tyy) verb 1. szétterjed, 
szétárad; 2. szétnyílik, szétválik, szét-
tárul 
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levittäj|ä (-än, -yä) fn vminek a ter-
jesztője / elterjesztője 

levittämi|ni (-sen, -stä) fn szétterjedés, 
szétszóródás 

levittäy|työ (-vyn, -tyy) verb 1. szét-
árad, kiárad; 2. szétbomlik, felbomlik 

levity|š (-kšen, -štä) fn 1. szétszórás, 
szétszóródás; 2. szétbomlás, felbom-
lás; šiemenien ~š a családok fel-
bomlása 

levi|tä (-en, -еу) verb 1. szétárad, kiárad; 
2. szétbomlik, felbomlik 

levot|oin (-toman, -ointa) mn izgatott, 
felindult, nyugtalan 

levottomašti hsz izgatottan, felindul-
tan, nyugtalanul 

levy (-n, -ö) fn anyag rétege, lemez, 
lap, lamella 

levy||parketti (-n, -e) fn lamellaparket-
ta, szalagparketta 

levyt|tyä (-än, -täy) verb filmfelvételt 
/ hangfelvételt készít, felvesz, sza-
lagra / lemezre vesz 

levy||verho|t (-jen, -ja) fn plur ablak-
zsalu, zsalu, zsalugáter, spaletta 

leväh|tyä (-än, -täy) verb pihen, üdül, 
rekreálódik  

levähy|š (-ön, -ttä) fn pihenés, üdülés 
levähyš||aika (||-ajan, ||-aikua) fn pi-

henőidő, szabadidő 
levähyš||paik|ka (-an, -kua) fn pihenő-

hely 
levälli|ni (-sen, -stä) mn tört, törött, el-

tört, eltörött, széttört, széttörött, ösz-
szetört, összetörött, betört, betörött 

levälläh hsz rendetlenül, rendezetlenül, 
kaotikusan 

lev|ätä (-yän, -yäy) verb pihen, üdül, 
rekreálódik 

leyhyt|tyä (-än, -täy) verb lendít, len-
get, himbál 

liberali (-n, -e) fn liberális [személy] 
liberali|ni (-sen, -sta) mn liberális, sza-

badelvű 
libret|to (-on, -tuo) fn librettó, zenemű 

szövege 
lič|ata (-uan, -uau) verb nyom, lenyom, 

agyonnyom, összenyom 
liččau|tuo (-vun, -tuu) verb lökdösődik 
ličču|o (-n, -u) verb 1. lenyom, lelapít; 

2. letapos, eltapos 
ličisset|ty (-yn, -työ) mn lapított, lapos, 

összelapított, lelapított 
ličissy|š (-kšen, -štä) fn 1. összenyomás, 

összesajtolás, összepréselés, össze-
szorítás; 2. lapítás, nyújtás 

ličistyny|t (-ön, -ttä) mn lapított, lapos, 
összelapított, lelapított 

ličis|tyä (-sän, -täy) verb 1. összenyom, 
összesajtol, összeprésel, összeszorít; 
2. lapít, nyújt 

ličis|työ (-syn, -tyy) verb 1. összenyo-
módik, összesajtolódik, összeprése-
lődik, összeszorítódik; 2. összelapul, 
kinyúlik 

ličk|ata (-uan, -uau) verb összenyom, 
összesajtol, összeprésel, összeszorít 

ličkau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. beszorul; 
2. csapdába esik 

ličku (-n, -o) fn csapda, kelepce 
ličkuami|ni (-sen, -sta) fn összenyo-

más, összesajtolás, összepréselés, ösz-
szeszorítás 

ličot|tua (-an, -tau) verb kifacsar, ki-
sajtol, kiprésel 

ličot|tuo (-un, -tuu) verb összenyomó-
dik, összesajtolódik, összepréselődik, 
összeszorítódik
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lie|ka (-jan, -kua) fn faúsztató rúd 
lieki|tä (-čen, -ččöy) verb lángol, lán-

gokban áll 
liek|ki (-in, -kie) fn láng; nuotivon ~ki 

a máglya lángja 
liekki||lamp|pu (-un, -puo) fn vaku, 

villanófény(ű lámpa) 
liek|ku (-un, -kuo) fn hinta 
liekkuj|a (-an, -ua) mn ringó, hintázó 
liek|kuo (-un, -kuu) verb hintázik 
liekut|tua (-an, -tau) verb ringat, hin-

táztat 
liemen (-en, -tä) fn első nyírásból szár-

mazó gyapjú 
liemen||kann|at (-ojen, -oja) fn plur 

második nyírásból származó gyap-
jú 

lie|mi (-men, -ntä) fn húsleves, erőleves 
lien|ne (-n, -tä) fn fátyolfelhő, enyhe 

felhősödés, ritka felhőzet 
lien|nellä (-telöy) verb (be-)befelhősödik 
lien|työ (-tyy) verb felhősödik, befel-

hősödik 
liepšah|tua (-an, -tau) verb lepottyan, 

letottyan, lezuhan, leesik 
lier|a (-an, -ua) fn földigiliszta [Lumb-

ricus terrestris] 
lieri||hat|tu (-un, -tuo) fn széles kari-

májú kalap 
liesi (-n, -e) fn tűzhely 
liessit|tyä (-än, -täy) verb térül-fordul, 

ki-bejár, fel-lejár, oda-visszamegy 
liessyt|ellä (-telen, -telöy) verb ki-be-

járkál, fel-lejárkál 
liessyt|tyä (-än, -täy) verb lazít, meg-

lazít, megereszt, megold, kiold, ki-
csavar, kisodor 

liešm|a (-an, -ua) fn lángnyelv, láng-
csóva 

lieš|työ (-šyn, -tyy) verb kicsavarodik, 
kisodródik 

liet|e (-tien, -että) fn parti föveny, fi-
nom homokhordalék, fövenyhomok 

lie|to (-jon, -tuo) fn földnyelv, zátony 
Liettua (-n, -ta) fn Litvánia 
liettualai|ni (-sen, -sta) fn/mn litván 
liettuan mn rtlan litván 
liettymi|ni (-sen, -stä) fn hordalék, üle-

dék, vízhordás 
liet|työ (-tyy) verb beborítja, behordja 

homokkal 
lie|tä (-nen, -nöy) verb lesz 
lieve (-n, -tä) fn kabátszárny, felöltő-

szárny 
lievenny|š (-kšen, -štä) fn enyhítés, mér-

séklés, csillapítás, lecsillapítás, gyen-
gítés, elgyengítés, meggyengítés 

lieven|tyä (-än, -täy) verb elfojt, eltom-
pít, letompít, tompít; ~tyä kipuo (el-) 
tompítani a fájdalmat 

lieventämi|ni (-sen, -stä) fn enyhítés, 
mérséklés, csillapítás, lecsillapítás, 
gyengítés, elgyengítés, meggyengítés 

lieventämät|öin (-tömän, -öintä) mn 
sűrített, hígítatlan; ~öin mehu gyü-
mölcslésűrítmény, szörp 

lieve|ta (-nen, -nöy) verb enyhít, mér-
sékel, gyengít 

lieve|tä (-nen, -nöy) verb cseppfolyó-
sít, hígít, felvizez 

liev|ä (-än, -yä) mn 1. gyenge, erőtlen, 
enyhe; 2. nem erős [étel]; 3. köny-
nyed, lenge  

lieväšti hsz enyhén, gyengén 
lih|a (-an, -uа) fn hús 
liha||karj|a (-an, -uа) fn húsmarha 
liha||kirve|š (-hen, -štä) fn hentesbárd, 

mészárosbárd, húsbárd 



lihakiäreh 265 liikahella
 

liha||kiäreh (-en, -tä) fn húsos rolád / 
tekercs 

liha||kombinat|ti (-in, -tie) fn húskom-
binát, húsüzem 

liha||kotliet|ta (-an, -tuа) fn (hús)kotlett, 
bordaszelet, karajhús 

lihakš|et (-ien, -ie) fn plur izomzat 
liha||kuar|a (-an, -uа) fn hústál, húsos-

tál 
liha||kär|päni (-päsen, -väistä) fn hús-

légy [Calliphora uralensis] 
liha||lie|mi (-men, -ntä) fn húsleves 
liha||mellič|čä (-än, -čyä) fn húsdará-

ló 
liha||mylly (-n, -ö) fn húsdaráló 
lihan||šyöj|ä (-än, -yä) fn/mn húsevő; 

~ä eläin húsevő állat 
liha||pal|a (-an, -uа) fn húsdarab, hús-

szelet, húsfalat 
liha||pull|a (-an, -uа) fn (hús)kotlett, 

bordaszelet, karajhús 
liha||rok|ka (-an, -kuа) fn húsleves 
liha||salat|ti (-in, -tie) fn hússaláta 
liha|š (-kšen, -šta) fn izom 
lihaš||nyhin|tä (-nän, -tyä) fn izomrán-

gás, izomrángatózás 
lihaš||ponnissu|š (-kšen, -šta) fn izom-

megfeszítés, izomerőkifejtés 
liha||tuotan|to (-non, -tuo) fn húsfeldol-

gozás 
liha||tuotanto||yhtey|š (-ön, -ttä) fn hús-

ipari / húsfeldolgozó egyesülés / 
komplexum 

liha||tuoteh (-en, -ta) fn hústermék, hús-
áru 

lihav|a (-an, -uа) mn kövér, testes, telt, 
hízott, hájas 

lihavai|ni (-sen, -sta) mn kövér, testes, 
telt, hízott, hájas 

lihavu|š (-on, -tta) fn kövérség, testes-
ség, teltség, hízottság, hájasság 

liho|ta (-nen, -nou) verb elhízik, elhája-
sodik, elzsírosodik 

lihot|tua (-an, -tau) verb hízlal, felhízlal, 
meghízlal 

lihotuš||ruokin|ta (-nan, -tua) fn híz-
lalás, felhízlalás, meghízlalás 

lihou|tuo (-vun, -tuu) verb elhízik, el-
hájasodik, elzsírosodik 

lih|uo (-on, -ou) verb kövéredik, hízik, 
testesedik, hájasodik 

liig|a (-an, -ua) fn liga, szövetség 
liijakši hsz túlságosan, túl, nagyon, mér-

téken felül 
liijalti hsz túlságosan, túl, nagyon, mér-

téken felül 
liijan hsz túlságosan, túl, nagyon, mér-

téken felül 
liijaten hsz rendkívül, nagyon 
liijel|lä (-en, -öy) verb lebeg 
lii|jetä (-kenen, -kenöy) verb mozdul, 

megmozdul, mozgásba jön  
liijot|ella (-telen, -telou) verb túloz, el-

túloz, nagyzol 
liijottelen|ta (-nan, -tua) fn túlzás, el-

túlzás, nagyzolás 
liijottelomi|ni (-sen, -sta) fn túlzás, el-

túlzás, nagyzolás 
liijottel|tu (-lun, -tuo) mn túlzott, eltúl-

zott 
liijottelu (-n, -o) fn 1. túlzás, eltúlzás, 

nagyzolás; 2. hiperbola 
liijot|tua (-an, -tau) verb túloz, eltúloz, 

nagyzol 
lii|ka (-jän, -kua) mn felesleges, nélkü-

lözhető, többlet-, szükségtelen 
liikah|ella (-telen, -telou) verb mozdul, 

megmozdul, mozgásba jön 
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liikahtelu (-n, -o) fn mozgás, mozdu-
lás, mozgolódás, megmozdulás 

liikah|tua (-an, -tau) verb 1. elmozdul; 
2. kificamodik; 3. megkel [tészta] 

liikah|tuo (-un, -tuu) verb mozdul, meg-
mozdul, mozgásba jön 

liikahut|tua (-an, -tau) verb mozdít, 
megmozdít, meglök 

liikanai|ni (-sen, -sta) mn felesleges, nél-
külözhető, többlet-, szükségtelen 

liika||rahvahan mn rtlan túlnépese-
dett, túlzsúfolt 

liika||šyön|tä (-nän, -tyä) fn torkosság, 
falánkság, mohóság, nagyétkűség 

liik|eh (-kehen, -ehtä) fn 1. mozgás, ha-
ladás, forgalom; 2. cég 

liike||herm|o (-on, -uo) fn mozgató ideg 
liikeh||mie|š (-hen, -stä) fn üzletember 
liikeh||pank|ki (-in, -kie) fn kereske-

delmi bank 
liikeh||toimi (-n, -e) fn ügylet, üzlet, biz-

nisz 
liikeh||toimin|ta (-nan, -tua) fn űgylet, 

üzlet, biznisz 
liikeh||voim|a (-an, -uа) fn hajtóerő 
liikenneh (-en, -tä) fn közlekedés, for-

galom 
liikenneh||lentäj|ä (-än, -yä) fn vonal-

pilóta 
liikenneh||merkki (-in, -kie) fn közle-

kedési tábla / jelzés 
liikenneh||šiännö|t (-jen, -jä) fn plur 

közlekedési szabályok 
liikenneh||val|o (-on, -uo) fn közleke-

dési lámpa 
liikkeheh||laš|ku (-un, -kuo) fn forga-

lomba bocsájtás 
liikkehellä||läh|tö (-ön, -työ) fn mozgás-

ba jövés 

liikkehellä||pan|o (-on, -uo) fn mozgó-
sítás 

liikkehellä||pano||homm|at (-ojen, -ojа) 
fn plur mozgósítási előkészületek 

liikkey|työ (-vyn, -tyy) verb mozgásba 
jön, nekiindul 

liikkeyvyn|tä (-nän, -tyä) fn megmoz-
dulás, nekiindulás 

liikkuj|a (-an, -uа) mn mozgó 
liikkumat|oin (-toman, -ointa) mn moz-

dulatlan 
liikkumattomu|š (-kšen, -šta) fn moz-

dulatlanság 
liikkumi|ni (-sen, -sta) fn mozgás, moz-

dulás, mozgolódás, megmozdulás 
liikkumis||vapau|š (-on, -tta) fn mozgá-

si szabadság 
liik|kuo (-un, -kuu) verb 1. elmozdul, ki-

mozdul; 2. kificamodik 
liikku||ov|i (-en, -ie) fn tolóajtó 
liikun|ta (-nan, -tua) fn testedzés, test-

nevelés, torna, sport 
liikut|tua (-an, -tau) verb mozgat, ló-

bál, himbál 
liikuv|a (-an, -uа) mn mozgatható, mo-

bil 
liim|a (-an, -ua) fn enyv, ragasztó 
liima||lent|ta (-an, -tua) fn ragasztó-

szalag; kiinittyä ~alla ragasztósza-
laggal bevonni / lefedni 

liima||nauh|a (-an, -ua) fn tépőzár 
liima||paperi (-n, -e) fn ragasztópapír 
liim|ata (-uan, -uau) verb enyvez, meg-

enyvez, ragaszt, beragaszt, leragaszt, 
ráragaszt, odaragaszt, hozzáragaszt, 
tapaszt, betapaszt, letapaszt, ráta-
paszt, odatapaszt, hozzátapaszt; ~ta 
kirjani kiini leragasztani / lezárni 
a levelet 
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liimau|š (-on, -tta) fn 1. beragasztás, 
ráragasztás, körülragasztás; 2. tapé-
tázás 

liimautumi|ni (-sen, sta) fn ragadás, 
megragadás, ráragadás, odaragadás, 
hozzáragadás, összeragadás 

liimau|tuo (-vun, -tuu) verb ragad, rá-
ragad, odaragad, hozzáragad, bele-
ragad, leragad, tapad, rátapad, oda-
tapad, hozzátapad, letapad 

liimuami|ni (-sen, sta) fn ragadás, rá-
ragadás, megragadás, odaragadás, 
hozzáragadás, összeragadás 

liimuan|ta (-nan, -tua) fn ragadás, rá-
ragadás, megragadás, odaragadás, 
hozzáragadás, összeragadás 

liin|a (-an, -uа) fn 1. len [Linum]; 2. 
kender [Cannabis sativa] 

liina||kanka|š (-han, -šta) fn lenvászon 
liinak|ko (-on, -kuo) fn/mn fakó, hó-

ka, almásszürke [lószín] 
liinakko||varš|a (-an, -uа) fn hóka csi-

kó 
liina||kui|tu (-jun, -tuo) fn lenrost, len-

szál 
liina||lank|a (-an, -ua) fn lenfonal, len-

szál 
liina|ni (-sen, -ista) mn 1. len-; 2. ken-

der-  
liina||pai|ta (-jan, -tua) fn vászoning 
liina||piä (-n, -tä) fn szőke (fejű / hajú) 
liina||skuatteri (-n, -e) fn vászonterí-

tő, vászonabrosz 
liina||tukka||la|pši (-pšen, -šta) fn len-

hajú / szőke (hajú) gyermek 
liina||voi (-n, -ta) fn lenolaj 
liip|ačin (-čimen, -intä) fn ravasz, ka-

kas [fegyver része]; virittyä ~ačin 
felhúzni a ravaszt 

liip|ata (-puan, -puau) verb fen, kifen, 
megfen, élesít, megélesít, kiélesít, kö-
szörül, kiköszörül, megköszörül 

liip|pa (-an, -рuа) fn 1. köszörűkő, fe-
nőkő, kaszakő; 2. merítőedény, me-
rítőlapát [csónak kelléke] 

liipuk|ka (-an, -kua)  fn lepke, pillangó 
[Lepidoptera] 

liipukkai|ni (-sen, -sta) fn lepke, pil-
langó [Lepidoptera] 

liipukkais||keryäntähi|ni (-sen, -stä) fn 
lepkegyűjtemény 

liipukkais||uin|ta (-nan, -tua) fn pillan-
góúszás, pillangózás 

liir|a (-an, -ua) fn pofa [állaté]; koi-
ran ~a a kutya pofája  

liir|ata (-uan, -uau) verb lógó orral jár / 
megy 

liite (-n, -tä) fn adalék, pótlék, kiegé-
szítés, toldás, betoldás, toldalék, il-
lesztés 

liit|eh (-tehen, -ehtä) fn adalék, pótlék, 
kiegészítés, toldás, betoldás, tolda-
lék, illesztés 

liiteri (-n, -e) fn csűr, pajta, fészer, szín 
liito||orav|a (-an, -uа) fn repülőmókus 

[Sciuropterus russicus] 
liito|š (-kšen, -šta) fn rátét, illeszkedés, 

illesztés 
liitoš||koh|ta (-an, -tua) fn rátét, illesz-

kedés, illesztés 
liitteri- et külön- 
liitteri||lip|pu (-un, -puo) fn külön-

jegy 
liitteri||vaunu (-n, -o) fn különvagon, 

különkocsi 
liit|to (-on, -tuo) fn 1. egyesülés, egye-

sület, társulás, liga; 2. egyezség; 3. 
csatlakozás 
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liittyj|ä (-än, -yä) mn csatlakozó, kap-
csolódó, kapcsolatos 

liittymi|ni (-sen, -sta) fn belépés 
liittymis||makšu (-n, -o) fn belépési díj, 

belépődíj 
liittymät|öin (-tömän, -öintä) mn egye-

sítetlen, kapcsolatlan, társítatlan 
liit|tyä (-än, -täy) verb egyesít, társít, 

hozzácsatol, hozzákapcsol, hozzá-
rögzít, hozzátapaszt 

liit|työ (-yn, -tyy) verb csatlakozik, kap-
csolódik, egyesül, társul  

liittämi|ni (-sen, -sta) fn egyesülés, il-
leszkedés, csatlakozás, hozzákap-
csolódás 

liitu (-n, -о) fn kréta 
liit|yä (-än, -täy) verb szállong, köröz 

[levegőben csapatostól] 
liitän|tä (-nän, -tyä) fn 1. egyesülés, il-

leszkedés, csatlakozás, hozzákap-
csolódás; 2. szállongás, körözés [le-
vegőben csapatostól] 

liitäy|työ (-vyn, -tyy) verb 1. egyesül, 
illeszkedik, csatlakozik, hozzákap-
csolódik; 2. szállong, köröz [levegő-
ben csapatostól] 

liiv|a1 (-an, -ua) fn 1. békalencse [Lem-
na]; 2. hínáros békaszőlő [Potamoge-
ton perfoliatus] 

liiv|a2 (-an, -ua) fn korhadás, rothadás, 
korhadék, rothadék 

liivak|aš (-kahan, -ašta) mn hínáros 
liiva|ni (-sen, -sta) mn hínáros 
liivau|tuo (-tuu) elhínárosodik 
liivi (-n, -е) fn mellény  
liiviläi|ni (-sen, -stä) fn/mn lív 
liivin mn rtlan lív 
lijan||karva|ni (-sen, -sta) mn sáros, ko-

szos, szennyes, piszkos 

lijaš|tuo (-šun, -tuu) verb összesarazó-
dik, bemocskolódik, összemocsko-
lódik, beszennyeződik, összeszeny-
nyeződik, bepiszkolódik, összepisz-
kolódik, bekoszolódik, összekoszo-
lódik; valkiet jalačit ruttoh ~šutah a 
kifényesített cipő gyorsan bepiszko-
lódik 

lij|ata (-uan, -uau) verb besaraz, össze-
saraz, bemocskol, összemocskol, be-
szennyez, összeszennyez, bepiszkol, 
összepiszkol, bekoszol, összekoszol; 
ei pijä ~ata latetta, heitä kenkät 
jalašta! nem kell a padlót összesa-
razni, vedd le a cipőt a lábadról! 

li|ka (-jan, -kua) fn sár, latyak, mocsok, 
szenny, piszok, kosz 

lika||kuu (-n, -ta) fn október 
lika|ni (-sen, -sta) mn sáros, latyakos, 

mocskos, szennyes, piszkos, koszos 
lika||pör|ö (-ön, -yö) fn szutyokmatyi, 

koszfészek 
likasešti hsz sárosan, mocskosan, ko-

szosan, szennyesen, piszkosan 
lika||šilm|ä (-än, -yä) mn piszkos / ma-

szatos / mocskos arcú 
likauttami|ni (-sen, -sta) fn besarazás, 

összesarazás, bemocskolás, össze-
mocskolás, bepiszkolás, összepisz-
kolás, bekoszolás, összekoszolás, be-
szennyezés, összeszennyezés 

likaut|tua (-an, -tau) verb besaraz, ösz-
szesaraz, bemocskol, összemocskol, 
beszennyez, összeszennyez, bepisz-
kol, összepiszkol, bekoszol, össze-
koszol 

likau|tuo (-vun, -tuu) verb összesara-
zódik, bemocskolódik, összemocs-
kolódik, beszennyeződik, összeszeny-
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nyeződik, bepiszkolódik, összepisz-
kolódik, bekoszolódik, összekoszo-
lódik 

lika||vej|et (-ien, -ie) fn plur szennyvíz-
csatorna 

lika||ve|si (-jen, -ttä) fn szennyvíz 
lika||viemär|i (-en, -ie) fn szennyvíz-

hálózat 
likavut|tua (-an, -tau) verb besaraz, ösz-

szesaraz, bemocskol, összemocskol, 
beszennyez, összeszennyez, bepisz-
kol, összepiszkol, bekoszol, össze-
koszol 

likellä hsz közel, közelben, nem messze 
liki||näkö|ni (-sen, -stä) mn vaksi, gyen-

ge szemű / látású, gyengénlátó 
lik|ka (-an, -kua) fn dajka, dada, bébi-

szitter 
likööri (-n, -e) fn likőr 
li|kuo (-von, -kou) verb ázik, megázik, 

elázik, átázik, összeázik 
likvidattori (-n, -e) fn felszámoló, lik-

vidátor 
likvitoi|ja (-čen, -čou) verb felszámol, 

likvidál 
likvitoin|ta (-nan, -tua) fn felszámolás, 

likvidálás, likvidáció 
lilj|a (-an, -ua) fn liliom [Lilium] 
lilliput|ti (-in, -tie) fn/mn liliputi, törpe 
lillit|ellä (-telen, -telöy) verb becéz, be-

cézget, dédelget, kényeztet, babusgat 
lillitet|ty (-yn, -työ) mn elkényeztetett 
lim|a (-an, -ua) fn 1. alga, moszat [Eu-

karyota]; nyálka 
lima||kalv|o (-on, -uo) fn nyálkahártya 
limakkah hsz egymásra, egymáshoz, 

egymásba 
lima|ni (-sen, -sta) mn 1. algás, mosza-

tos; 2. nyálkás 

limani||mu|ta (-van, -tua) fn algás  iszap 
limau|tuo (-tuu) verb bealgásodik, el-

algásodik 
limf|a (-an, -ua) fn 1. nyirok, limfa; 2. 

oltóanyag, vakcina 
limih hsz egymásra, egymáshoz, egy-

másba 
limitoi|ja (-čen, -čou) verb limitál, ha-

tárt / korlátot szab 
limitoin|ta (-nan, -tua) fn limitálás 
limiit|ti (-in, -tie) fn limit, felső korlát / 

határ, szélső korlát / határ 
limiitti||hin|ta (-nan, -tua) fn limitált 

ár / érték / költség 
limikkäh hsz egymásra, egymáshoz, 

egymásba 
limissä hsz egymásra, egymáshoz, egy-

másba 
limonadi (-n, -e) fn limonádé 
limoni (-n, -e) fn citrom [gyümölcs, lé] 
limoni||juom|a (-an, -ua) fn citromos 

ital 
limoni||mehu (-n, -o) fn citromlé 
limonin||kuor|et (-ien, -ie) fn citrom-

héj 
limoni||puu (-n, -ta) fn citromfa [Cit-

rus limonum] 
linčallah hsz 1. megdőlve, elgörbülve; 

2. félretaposva, csámpásan 
linčis|työ (-syn, -tyy) verb 1. félregör-

bül, elgörbül, megdől; 2. félretapos 
lingvisti (-n, -e) fn nyelvész, nyelvtu-

dós 
lingvistiik|ka (-an, -kua) fn nyelvészet, 

nyelvtudomány 
lingvisti|ni (-sen, -stä) mn nyelvésze-

ti, nyelvtudományi 
linj|a (-an, -ua) fn vonal 
linja||veturi (-n, -e) fn fővonali vasút
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lin|ta (-nan, -tua) fn kása; kurkokaš 
~ta csomós kása 

lin|tu (-nun, -tuo) fn madár [Aves] 
lintu||karj|a (-an, -ua) fn madárcsapat, 

madársereg, madárraj, madárfalka 
lintu||koir|a (-an, -ua) fn kopó, vadász-

kutya 
lintu|ni (-sen, -sta) fn kismadár, ma-

dárka 
lintu||parv|i (-en, -ie) fn madárcsapat, 

madársereg, madárraj, madárfalka, 
madárhad 

lintu||tie|to (-jon, -tuo) fn ornitológia, 
madártan 

lintu||tietäj|ä (-än, -yä) fn ornitológus, 
madarász 

lipah|tua (-tau) verb kiömlik, kifolyik 
lipahu|š (-on, -tta) fn pislogás, pislantás, 

hunyorgás, hunyorgatás 
lipahut|tua (-an, -tau) verb pislog, pis-

lant, hunyorog, hunyorgat 
lipais|sa (-en, -ou) verb nyalint, meg-

nyalint 
lip|aš (-pahan, -ašta) fn 1. láda; 2. töl-

ténytár 
lip|ata (-puan, -puau) verb 1. hajít, dob, 

lódít, vet, szór, elhajít, eldob, elvet, 
elszór; 2. elsöpri az utat; 3. kacsint, 
kacsingat, odakacsint; 4. meglódul, 
gyorsan futásnak ered  

liper|tyä1 (-rän, -täy) verb lenget, csó-
vál, lóbál 

liper|tyä2 (-rän, -täy) verb hízeleg 
lipertäj|ä (-än, -yä) fn hízelgő 
liper|ö (-ön, -yö) fn talpnyaló, szolga-

lélek 
lipet|tyä (-än, -täy) verb 1. pislog, pis-

lant, hunyorog, hunyorgat; 2. gyor-
san mozdul; 3. fodroz, gyűrűz [vizet] 

lipety|š (-kšen, -štä) fn vízfodor, víz-
fodrozódás, fodrozódás, vízgyűrű-
zés 

lipie (-n, -tä) mn 1. csúszós, síkos; ~ 
tie csúszós / síkos út; 2. ravaszko-
dó, fondorlatos 

lipie||kiel|i (-en, -ie) fn szószátyár 
lipie||kieli|ni (-sen, -stä) mn pergő / für-

ge / szapora nyelvű, bőbeszédű 
lipie||kielisy|š (-kšen, -štä) fn szószá-

tyárság, bőbeszédűség 
lipis|tyä (-sän, -täy) verb kancsalít, ban-

dzsít 
lipisteliy|työ (-vyn, -tyy) verb kancsa-

lít, bandzsít 
liplat|tua (-an, -tau) verb loccsan, csob-

ban 
liplatu|š (-kšen, -šta) fn loccsanás, csob-

banás 
lipot|tua (-an, -tau) verb tipegve jár, ap-

ró léptekkel halad 
lippahai|ni (-sen, -sta) fn szelence, kis 

doboz, dobozka, ládikó, ládika 
lippahalli|ni (-sen, -sta) fn 1. tele ládi-

kó / szelence; 2. tele tölténytár 
lippa||lak|ki (-in, -kie) fn tányérsapka, 

ellenzős sapka 
lippa||tuk|ka (-an, -kua) fn hajtincs, haj-

fürt, hajcsomó, frufru, üstök 
lip|pi (-in, -pie) fn nyírfakéreg-merítő-

edény 
lippo|ni (-sen, sta) fn könnyű lábbeli, 

felsőrész nélküli lábbeli, saru 
lip|pu (-un, -puo) fn 1. zászló; 2. azo-

nosító jegy, jelvény; 3. jegy [utazá-
si, belépési]; 4. sapkaellenző, szem-
ellenző, szélvédő 

lippu||kanka|š (-han, -šta) fn zászló-
vászon, zászlóselyem 
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lippu||tank|o (-on, -kuo) fn zászlórúd, 
zászlónyél 

lippu||tilau|š (-on, -tta) fn jegyigény-
lés, jegyrendelés 

lippu||var|a (-an, -ua) fn jegyfoglalás, 
jegy félretevése 

lipru (-n, -o) mn ravaszkodó, fondor-
latos 

lipruoj|a (-an, -ua) mn hízelgő, hajbó-
koló 

lipru|ta (-on, -ou) verb behízelgi magát, 
hajbókol, keresi a kegyét vkinek 

lipstik|ka (-an, -kua) fn orvosi lestyán 
[Levisticum officinale] 

lipšah|tua (-an,-tau) verb 1. kisiklik, ki-
csúszik; 2. becsapódik, bevágódik 

lipš|ata (-uan, -uau) verb habzsol, fal, 
gyorsan eszik 

lipšu (-n, -о) fn lentiloló, kendertiloló 
[eszköz]  

lipšut|tua (-an, -tau) verb tilol  
li|pu (-vun, -puo) fn csúszás, siklás 
lipuk|eh (-kehen, -ehta) fn 1. ingyen-

jegy, szabadjegy; 2. retúrjegy, visz-
szaútra szóló jegy 

lipun||kantaj|a (-an, -ua) fn zászlóvi-
vő, zászlótartó 

lipun||kass|a (-an, -ua) fn jegypénztár 
lipun||laš|ku (-un, -kuo) fn zászlólevo-

nás 
lipun||myyj|ä (-än, -yä) fn jegyárus, 

jegypénztáros 
lipun||noššan|ta (-nan, -tua) fn zász-

lófelvonás 
lipu|o (-n, -u) verb nyakal, habzsol, le-

fetyel, vedel 
liput|oin (-toman, -ointa) mn ingyenes 
liput|tua (-an, -tau) verb integet, kezé-

vel int, legyint  

lirahut|tua (-an, -tau) verb kikürtöl, 
szétkürtöl, telekürtöl 

lir|ata (-uan, -uau) verb csobog, csör-
gedezik 

liraut|tua (-tau) verb sebesen folyik / 
csobog 

lirin|ä (-än, -yä) fn csobogás, csörge-
dezés 

liris|sä (-öy) verb csobog, csörgedezik 
lirit|tyä (-täy) verb csobog, csörgede-

zik 
lisenssi (-n, -e) fn licenc 
lisenssijoi|ja (-čen, -čou) verb licencel 
lisenssijoimi|ni (-sen, -sta) fn licencelés 
lisenssijoin|ta (-nan, -tua) fn licencelés 
lisenssi||makšu (-n, -o) fn licencdíj 
lisse (-n, -tä) fn 1. zsindelyléc; 2. apró-

fa, gyújtós; 3. faháncs, fakéreg 
lisse||vak|ka (-an, -kua) fn háncsko-

sár, kéregkosár 
list|a (-an, -ua) fn 1. papírlap, lap, ol-

dal; 2. tepsi 
lista||šiekl|a (-an, -ua) fn háncskeretű 

rosta, kéregkeretű rosta 
lis|tie (-sin, -tiy) verb levág, letép, el-

távolít 
lisv|a (-an, -ua) fn növényi szár levél-

zettel együtt 
lisyä msz továbbá, még 
lisyäl|lä (-en, -öy) verb 1. hozzáad, pó-

tol, kiegészít; 2. hozzátold 
lisyämi|ni (-sen, -stä) fn 1. hozzáadás, 

összeadás; 2. fokozás, növelés 
lis|ä (-än, -yä) fn adalék, pótlék, pót-

lás, kiegészítés 
lisä||aineh (-en, -ta) fn adalékanyag, 

adalék 
lisäil|lä (-en, -öy) verb növel, fokoz, 

hozzátold 
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lisäkeh (-en, -tä) fn féregnyúlvány [ana-
tómia] 

lisä||kerro|š (-kšen, -šta) fn ráépítés 
lisäkši hsz ráadásul, ezenfelül 
lisä||kulu (-n, -o) fn kiegészítő költség, 

pótköltség 
lisä||leh|ti (-en, -tie) fn betétlap, pótlap 
lisä||ma|ku ˙-vun, -kuo) fn utóíz, mel-

lékíz 
lisä||makšami|ni (-sen, -sta) fn ráfize-

tés, utánfizetés 
lisä||makšan|ta (-nan, -tua) fn ráfize-

tés, utánfizetés 
lisä||makšu (-n, -o) fn ráfizetés, után-

fizetés 
lisä||nim|i (-en, -ie) fn ragadványnév, 

becenév 
lisä||opaššu|š (-kšen, -šta) fn átképzés, 

ráképzés, továbbképzés 
lisä||pal|a (-an, -ua) fn kiegészítés, súly-

pótlék 
lisä||palk|ka (-an, -kua) fn mellékkere-

set, mellékjövedelem 
lisä||päivä||vu|osi (-uvven, -otta) fn szö-

kőév 
lisä||rakennu|š (-kšen, -šta) fn 1. ráé-

pítés, hozzáépítés; 2. melléképület 
lisä||šelvity|š (-kšen, -štä) fn kiegészí-

tő magyarázat 
lisä||šivu (-n, -o) fn betétlap, pótlap 
lisä||tarvikkeh|et (-tien, -tie) fn plur 

tartozék, ruhatartozék, kiegészítők 
lisät|ty (-yn, -työ) fn fokozott, megerő-

sített 
lisä||tuk|ka (-an, -kua) fn konty, ven-

déghaj-kiegészítés 
lisä||työššä hsz mellékállásban 
lisä||työššä||olij|a (-an, -ua) fn/mn mel-

lékállású, többfoglalkozású 

lisä||työššä||ol|o (-on, -uo) fn mellék-
állású / többfoglalkozású állapot 

lis|ätä (-yän, -yäy) verb 1. hozzáad, pó-
tol, kiegészít; 2. hozzátold 

lisä||viran||hoitaj|a (-an, -ua) fn/mn mel-
lékállású, többfoglalkozású 

lisä||viran||hoi|to (-jon, -tuo) fn mel-
lékállású / többfoglalkozású állapot 

lisä||voit|to (-on, -tuo) fn többlethaszon, 
többletnyereség, többletprofit 

lisäy|š (-ön, -ttä) fn 1. pótlás, kiegészí-
tés; 2. összeadás 

lisäytymi|ni (-sen, -stä) fn növekedés, 
nagyobbodás, fokozódás 

lisäy|työ (-vyn, -tyy) verb hozzáadódik 
litmak|ka (-an, -kua) mn csúszós, si-

kamlós 
litofka||viikat|eh (-tehen, -ehta) fn ge-

reblyével összekapcsolt kasza 
litografij|a (-an, -ua) fn litográfia, kő-

nyomatkészítés, kőnyomat 
litografisti (-n, -e) fn litográfus, kő-

nyomatkészítő 
litosfer|a (-an, -ua) fn litoszféra, a föld-

köpeny kőzetburka 
litr|a (-an, -ua) fn liter 
litran mn rtlan literes 
litrahi|ni (-sen, -sta) mn literes 
liturgij|a (-an, -ua) fn liturgia 
liuh|a (-an, -ua) fn merítőkanál, merí-

tőlapát, merítőedény 
liukah|tua (-an, -tau) verb megcsúszik, 

elcsúszik 
liuk|ku (-un, -kuo) fn faodú, faüreg 
liurit|tua (-an, -tau) verb dudál, dudán 

játszik 
liuru (-n, -o) fn szívélyes / nyájas ember 
liuš|ka (-an, -kua) fn papírdarab, papír-

szelet 
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liuškah|tua (-an, -tau) verb megcsú-
szik, elcsúszik 

liuštak|ko (-on, -kuo) fn foszlány, töre-
dék, papírfoszlány 

liu|tuo (-vun, -tuu) verb felenged, felol-
vad 

liuvo|š (-kšen, -šta) fn oldat 
livah|tua (-an, -tau) verb besurran 
liverry|š (-kšen, -štä) fn trilla; šatakie-

len ~š a fülemüle trillája 
livertäjä||varpu|ni (-sen, -sta) fn szür-

kebegy [Prunella] 
liveš|työ (-šyn, -tyy) verb megcsúszik, 

elcsúszik 
li|vetä (-penöy) verb csúszóssá válik 
li|vota (-kuon, -kuou) verb megázik, át-

nedvesedik, átázik 
livot|ella (-telen, -telou) verb áztat, be-

áztat, leáztat, átáztat 
livotin||aineh (-en, -ta) fn oldószer, hí-

gítószer, hígító 
livot|tua (-an, -tau) verb áztat, beáz-

tat, leáztat, átáztat 
livvi (-n, -е) fn/mn (olonyeci) livvi 
livviläi|ni (-sen, -stä) fn/mn (olonyeci) 

livvi 
livvin mn rtlan (olonyeci) livvi; ~ mur-

reh (olonyeci) livvi tájszólás / nyelv-
változat 

liäčis|työ (-vyn, -tyy) verb elnyúlik, el-
terül  

liäčistäy|työ (-vyn, -tyy) verb elterül, 
elnyúlik  

liäk|e (-kien, -että) fn gyógyszer, orvos-
ság 

liäke||aineh (-en, -ta) fn orvosi eszköz / 
műszer, gyógyászati (segéd)eszköz 

liäke||hein|ä (-än, -yä) fn gyógyfű, 
gyógynövény 

liäke||juur|i (-en, -ie) fn acsalapu [Pe-
tasites] 

liäke||kašvi (-n, -e) fn gyógynövény 
liäke||kašvi||kirj|a (-an, -ua) fn gyógy-

növénykönyv, füveskönyv 
liäke||miär|ä (-än, -yä) fn gyógyszer-

adagolás, gyógyszeradag, gyógyszer-
dózis 

liäke||muila||juur|i (-en, -ie) fn orvo-
si szappanfű [Saponaria officina-
lis] 

liäke||päivän||kakkar|a (-an, -ua) fn 
orvosi székfű, kamilla, pipitér, bu-
bulyka [Matricaria chamomilla] 

liäke||raunivo||hein|ä (-än, -yä) fn na-
dálytő [Symphytum] 

liäke||škuap|pi (-in, -pie) fn gyógyszer-
szekrény, gyógyszerláda 

liäke||tie|to (-jon, -tuo) fn orvostudo-
mány 

liäke||tiijolli|ni (-sen, -sta) fn orvostu-
dományi 

liäkiččey|työ (-vyn, -tyy) verb kezel-
teti magát, gyógykezelteti magát 

liäkiččij|ä (-än, -yä) fn gyógyító / ke-
zelő személy 

liäkiččijä||kun|ta (-nan, -tua) fn ke-
zelő személyzet, egészségügyi sze-
mélyzet 

liäkičen|tä (-nän, -tyä) fn gyógyítás, 
gyógykezelés, kezelés, kúra 

liäkin|tä (-nän, -tyä) fn gyógyítás, 
gyógykezelés, kezelés, kúra 

liäkintä||ašem|a (-an, -ua) fn egészség-
ügyi állomás 

liäkintä||kein|o (-on, -uo) fn gyógymód, 
orvosi eljárás 

liäkintä||ker|ta (-ran, -tua) fn orvosi 
kezelés, kezelési alkalom 
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liäkintä||laito|š (-kšen, -šta) fn gyógy-
intézet, egészségügyi intézmény 

liäkintä||ošaš|to (-šon, -tuo) fn keze-
lési osztály / részleg  

liäkintä||valmis|seh (-tehen, -sehta) fn 
gyógyszerkészítmény 

liäkintä||voimistelu (-n, -o) fn gyógy-
torna, gyógytestnevelés 

liäkity|š (-kšen, -štä) fn gyógyítás, 
gyógykezelés, kezelés, kúra 

liäki|tä (-čen, -ččöy) verb gyógyít, 
gyógykezel, kezel, kúrál 

liäkäri (-n, -e) fn orvos, doktor 
liäkäri||al|a (-an, -ua) fn orvoskodás, 

doktorkodás, orvoslás, orvosi terület 
liäkäri||henkilö||kun|ta (-nan, -tua) fn 

orvosi személyzet, orvosi kar 
liäkärin mn rtlan orvosi, doktori 
liäkärin||a|pu (-vun, -puo) fn orvosi se-

gítség 
liäkärin||etiik|ka (-an, -kua) fn orvosi 

etika 
liäkärin||paperi (-n, -e) fn orvosi iga-

zolás, orvosi irat 
liäkärin||tarkaššu|š (-kšen, -šta) fn or-

vosi vizsgálat 
liäkäri||šuku (-n, -o) fn orvosdinasztia 
liäš|ö (-ön, -yö) fn tócsa, pocsolya  
liäv|ä (-än, -yä) fn istálló 
liävälli|ni (-sen, -stä) fn istállómester 
liävä||mie|š (-hen, -stä) fn istállómes-

ter 
loč|ata (-uan, -uau) verb zuhog, zúdul, 

ömlik, dől 
ločkahu|š (-on, -tta) fn csattanás, csatto-

gás, ropogás, reccsenés, csikorgás, 
nyikorgás 

ločkah|tua (-tau) verb csattan, csattog, 
ropog, reccsen, csikorog, nyikorog 

ločku|a (-u) verb csattan, csattog, ro-
pog, reccsen, csikorog, nyikorog 

ločkut|tua (-an, -tau) verb kopog, to-
pog, dobog, csattog, ropog 

loǆij|a (-an, -ua) fn lodzsa, erkély 
logarifmi (-n, -e) fn logaritmus 
logarifmi||lašu|t (-jen, -ja) fn plur lo-

garitmusszámítás 
logarifmi|ni (-sen, -sta) mn logaritmus- 
logarifmi||taulok|ko (-on, -kuo) fn loga-

ritmustáblázat 
logiik|ka (-an, -kua) fn logika 
logilli|ni (-sen, -sta) mn logikai 
logopedi (-n, -e) fn logopédus 
logopedij|a (-an, -ua) fn logopédia 
lohah|tua (-tau) verb letörik, letörede-

zik, lehasad, lehasadozik 
loh|ata1 (-uan, -uau) verb hahotázik, 

kacag 
loh|ata2 (-kuan, -kuau) verb letör, lehasít 
lohen||ku|tu (-vun, -tuo) fn lazacívás 
lohen||mähn|ä (-än, -yä) fn lazacikra 
lohen||to|nko (non, -kuo) fn lazacpo-

ronty 
loh|eta (-kien, -kieu) verb lemállik, mor-

zsálódik  
loh|i ( -en, -ta) fn lazac [Salmo salar]   
lohis|tuo (-sun, -tuu) verb megöregszik, 

elaggik, megvénül 
loh|kata (-uan, -kuau) verb letör, lehasít 
lohkau|tuo (-tuu) verb letörik, letöre-

dezik, lehasad, lehasadozik 
lohkieľ|ľa (-en, -ou) verb repedezik, ha-

sadozik 
lohki||terä|ni (-sen, -stä) mn fogas, fo-

gazott; ~ni veičči fogas / fogazott kés 
loh|ko (-on, -kuo) fn darab, szelet, rész 
lohkuaľ|ľa (-en, -ou) verb letörik, letö-

redezik, lehasad, lehasadozik 
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lohkuami|ni (-sen, -sta) letörés, össze-
törés, megtörés 

loh|kuo (-on, -kou) verb letör, lehasít 
loho|š (-kšen, -šta) fn hosszanti bevá-

gás / bemetszés 
loičču||šan|a (-an, -ua) fn ráolvasás, 

megigézés, bűvölés 
loihe (-n, -ta) fn varázslás 
loihuoj|a (-an, -ua) fn varázsló 
loihu|ta (-on, -ou) verb varázsol, elva-

rázsol 
loik|kie (-in, -kiu) verb ugrál, ugrán-

dozik 
loikot|tua (-an, -tau) verb visszatükröz, 

visszasugároz 
loilot|tua (-an, -tau) verb ordít, kiabál, 

harsog 
loimah|tua (-tau) verb 1. fellobban, fel-

lángol, felgyullad; 2. villámlik, fel-
villan 

loim|i (-en, -ie) fn felvetőfonal a szövő-
széken 

loimi||lank|a (-an, -ua) fn felvetőfonal 
a szövőszéken 

loimot|tua (-an, -tau) verb nagy fényű 
tüzet rak 

loimu (-n, -о) fn láng, lángolás 
loimu|o (-u) verb fellobban, fellángol, 

felgyullad 
loimu|ta (-ou) verb lángol 
loimut|tua (-an, -tau) verb (ruhát) suly-

kol, sulykolóval mos 
loiskah|tua (-an, -tau) verb belecsob-

ban 
loiskahut|tua (-an, -tau) verb belecsob-

ban 
loiskeh (-en, -ta) fn csobbanás, loccsa-

nás 
loiski|e (-u) verb csobban, loccsan 

lois|ku (-un, -kuo) fn sugárzás, kisu-
gárzás [fényé, hőé] 

lois|kua (-an, -kau) verb belecsobban 
loisku|o (-u) verb sugárzik, kisugárzik 
loiskut|tua (-an, -tau) verb csobban, 

loccsan 
loistaj|a (-an, -ua) mn fényes, fénylő, 

ragyogó, csillogó 
loistav|a (-an, -ua) mn fényes, fénylő, 

ragyogó, csillogó 
lois|to (-son, -tuo) fn sugárzás, kisugár-

zás [szellemi, érzelmi] 
loisto||elij|ö (-ön, -yö) fn noctiluca [Noc-

tiluca miliaris] 
loist|ua (-au) verb fénylik, ragyog, csil-

log 
loistu|o (-u) verb sugárzik 
loitikkali hsz távol, messze, távolból, 

messziről 
loitokši hsz távolra, messzire 
loitomma hsz kf távolabb, messzebb 
loitommakkali hsz kf tovább, távo-

labbra, messzebbre 
loitommakši hsz kf távolabbra, mesz-

szebbre 
loitommaš hsz kf távolabbra, mesz-

szebbre 
loitompai|ni (-sen, -sta) mn távolab-

bi, messzebbi 
loitompana hsz kf távolabb, mesz-

szebb 
loitompi hsz kf távolabb, messzebb 
loiton|tua (-nan, -tau) verb eltávolít 
loito|š hsz távolra, messzire 
loitoš||näkij|ä (-än, -yä) mn előrelátó, 

élesszemű, tisztánlátó 
loitoš||näköisy|š (-kšen, -štä) fn 1. előre-

látás, éleslátás, tisztánlátás; 2. távol-
látás [szemhiba] 
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loitoš||näkö|ni (-sen, -stä) mn távollátó 
[szemhiba] 

loit|ota (-tonen, -tonou) verb eltávolodik  
Loittois||itä (||-ijän, ||-ityä) fn Távol-

Kelet 
loittona hsz messze, távol  
loitto|ni (-sen, -sta) mn messzi, távoli 
loittonomi|ni (-sen, -sta) fn eltávolodás 
loittovu|š (-on, -tta) fn távolság, táv 
loittuota hsz messziről, távolról 
lojalisešti hsz lojálisan 
lojali|ni (-sen, -sta) mn lojális 
lojot|tua (-an, -tau) verb hever, lehever, 

elheveredik, hentereg, hempereg 
loki (-n, -e) fn sebességmérő műszer 
lok|ka (-an, -kua) fn sirály [Larus] 
lok|ki (-in, -kie) fn sirály [Larus]   
lollot|tua (-an, -tau) verb harsányan da-

lol / énekel 
lom|a1 (-an, -uа) fn 1. szabadság [mun-

kaszünet], szabadságolás, eltávozás 
[szolgálatból]; 2. kánikula, nyáridő 

lom|a2 (-an, -uа) fn völgyteknő, szaka-
dék 

loma||anomu|š (-kšen, -šta) fn szabad-
ságkérelem 

loma||hotelli (-n, -e) fn üdülő(szálló), 
panzió 

lomah|tua (-an, -tau) verb felbukik, le-
bukik, lecsapódik, nekicsapódik  

lomahut|tua (-an, -tau) verb üt, csap, 
nekiüt, nekicsap 

lomak|ka (-an, -kua) mn dombos, dim-
bes-dombos, buckás, egyenetlen 

loman||aikana hsz szabadság idején, 
szabadságidőben 

loma||päiv|ä (-än, -yä) fn szabadnap 
lom|ata (-uan, -uau) verb izgágásko-

dik, botrányoskodik, kötekedik 

lombardi (-n, -e) fn zálogház, zaci 
lomeik|ko (-on, -kuo) fn köves terület 
lommis|tuo (-tuu) verb horpad, behor-

pad, benyomódik 
lomm|o (-on, -uo) fn horpadás, benyo-

módás 
lomu (-n, -o) fn limlom, ócskaság, ka-

cat, vacakság 
lonk|ata (-uan, -uau) verb kitár, kinyit 
lonkau|tuo (-tuu) verb kitárul, kinyí-

lik 
lonkis|tuo (-tuu) verb deformálódik, el-

deformálódik 
lonkot|tua (-an, -tau) verb kitár, kinyit 
lonš|ata (-uan, -uau) verb ócsárol, szi-

dalmaz, becsmérel, káromol 
lontaštau|tuo (-vun, -tuu) verb lemarad, 

elmarad 
loogik|ka (-an, -kua) fn logika 
loogik|ko (-on, -kuo) fn logikával fog-

lalkozó tudós 
loogi|ni (-sen, -sta) mn logikus, logikai 
loogisešti hsz logikusan, logikailag 
loogisu|š (-kšen, -šta) fn logikusság 
lopet|ella (-telen, -telou) verb befejez, 

bevégez 
lopettamat|oin (-toman, -ointa) mn vég 

nélküli, szüntelen, szakadatlan 
lopettamatta hsz szüntelenül, szaka-

datlanul, vég nélkül 
lopettami|ni (-sen, -sta) fn befejezés, 

bevégzés, elvégzés, beteljesítés 
lopet|tua (-an, -tau) verb végzettséget 

szerez, kitanul vmit, kiképzi magát, 
befejezi a tanulmányait 

lop|pie (-en, -еy) verb befejez, bevégez, 
végez, beteljesít 

lop|pu (-un, -puo) fn vég, befejezés, be-
végzés, végződés 
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loppu||aika (||-ajan, ||-aikua) fn vég-
idő, utolsó idő 

loppu||aj|o (-on, -uo) fn záró forduló / 
futam, döntő forduló / futam 

loppu||akordi (-n, -e) fn záróakkord, 
végakkord 

loppuh||kutomat|oin (-toman, -ointa) 
mn befejezetlen szövésű / fonású 

loppuh||palamat|oin (-toman, -ointa) 
mn leégetlen, végigégetlen, el nem 
hamvadt 

loppu||ikä (||-ijän, ||-ikyä) fn életvég 
loppu||kappaleh (-en, -ta) fn záró rész, 

utolsó rész 
loppu||keš|ä (-än, -yä) fn nyárvég 
loppu||kilpailu (-n, -o) fn döntő [sport] 
loppu||konsonant|ti (-in, -tie) fn záró 

mássalhangzó, végmássalhangzó 
loppu||mat|ka (-an, -kua) fn 1. az út 

vége; 2. végső út 
loppumat|oin (-toman, -ointa) mn vég-

telen, vég nélküli 
loppumatta hsz végtelenül, vég nélkül 
loppumi|ni (-sen, -sta) fn megszűnés, 

befejeződés, bevégződés 
loppu|ni (-sen, -sta) mn végső, végle-

ges 
loppu||näytö|š (-kšen, -štä) fn záró je-

lenet / felvonás, utolsó jelenet / fel-
vonás [színház] 

lop|puo (-un, -puu) verb befejeződik, 
bevégződik, végződik 

loppu||oš|a (-an, -ua) fn vminek a hát-
ralévő része, végső rész, befejező / 
záró rész 

loppu||ottelu (-n, -o) fn döntő találkozó 
[sport] 

loppu||palk|ka (-an, -kua) fn végkielé-
gítés 

loppu||piä (-n, -tä) fn a végső határa 
vminek 

loppu||puol|i (-en, -ie) fn a hátralévő 
része vminek, végső rész 

loppu||šan|at (-ojen, -oja) fn plur vég-
szó, zárszó, epilógus, befejezés 

loppu||šoin|tu (-nun, -tuo) fn rím 
loppu||šuor|a (-an, -ua) fn célegyenes 
lopputent|ti (-in, -tie) fn érettségi vizs-

ga, záróvizsga 
loppu||tili (-n, -e) fn végelszámolás, 

végkielégítés 
loppu||tulo|š (-kšen, -šta) fn végösszeg 
loppu||vu|osi (-uvven, -otta) fn záró év, 

utolsó év 
lopukši hsz végül, befejezésül 
lopulli|ni (-sen, -sta) mn 1. jogerős, meg-

fellebezhetetlen; ~ni tuomijo jog-
erős ítélet; 2. ellentmondás nélküli 

lopullisešti hsz 1. jogerősen, megfelleb-
bezhetetlenül; 2. ellentmondás nél-
kül 

loput|oin (-toman, -ointa) mn végte-
len, vég nélküli; ~toin avaruš a vég-
telen világűr 

loputtomašti hsz végtelenül, vég nél-
kül 

lorahut|tua (-an, -tau) verb kilöttyint, 
kiloccsant 

lor|ata (-uan, -uau) verb csörgedezik, 
elcsörgedezik, csobog 

lord (-an, -ua) fn lord 
lorin|a (-an, -ua) fn csörgedezés, cso-

bogás 
loris|sa (-ou) verb csörgedezik, elcsör-

gedezik, csobog 
lornet|ti (-in, -tie) fn lornyett, csiptetős 

szemüveg, nyeles szemüveg 
loru (-n, -o) fn fecsegés, locsogás 
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loru|ta (-on, -ou) verb fecseg, locsog 
lošahut|tua (-an, -tau) verb üt, vág, ver, 

csap, megüt, megver 
lošeik|ko (-on, -kuo) fn nedves földte-

rület 
loš|kata (-uan, -kuau) verb kongat, 

kondít, megkongat, megkondít 
lošši|e (-n, -u) verb üt, vág, ver, csap, 

megüt, megver 
lotj|a (-an, -ua) fn 1. uszály; 2. halász-

hajó 
lot|ku (-un, -kuo) mn használhatatlan 
lotis|sa (-en, -ou) verb rázkódik, resz-

ket, remeg 
lotoss|a (-an, -ua) fn lótusz [Nelum-

bium] 
loť|ťa (-an, -ťua) fn 1. uszály; 2. ha-

lászhajó 
lotto||peli (-n, -e) fn lottójáték, lottózás 
louh|i (-en, -ie) fn (nagyobb méretű) kő  
louhi|e (-n, -iu) verb 1. széttör, össze-

tör, szétzúz, összezúz; 2. jöveszt, fejt 
[bányászat] 

louhij|a (-an, -ua) fn vájár, bányász 
louhik|ko (-on, -kuo) fn kőhalom, kő-

kupac, kődomb, kőrakás 
louhim|o (-on, -uo) fn 1. kőhalom, kő-

kupac, kődomb, kőrakás; 2. fejtés, 
vájat [bányászat] 

louhin|ta (-nan, -tua) fn jövesztés, fej-
tés [bányászat] 

loukah|tua (-tau) verb kisül, megsül 
[kenyér] 

louk|ata (-kuan, -kuau) verb megsért, 
megbánt 

loukkau|š (-on, -tta) fn sértés, meg-
sértés, bántás, megbántás 

louk|ko (-on, -kuo) fn lyuk, luk, üreg, 
rés, hézag, nyílás, lék 

loukko||lei|pä (-vän, -pyä) fn kerek lu-
kacsos rozskenyér 

loukko|ni1 (-sen, -sta) fn lyukacska, lu-
kacska, kis lyuk / luk 

loukko|ni2 (-sen, -sta) mn lyukas, lukas, 
üreges 

loukko||skammi (-n, -e) fn közepén 
lukas szék 

louk|ku1 (-un, -kuo) fn lentiloló, kender-
tiloló [eszköz] 

louk|ku2 (-un, -kuo) fn állati száj / torok 
loukok|aš (-kahan, -ašta) mn lyukas, 

lukas, üreges 
luokolli|ni (-sen, -sta) mn áttört, azsú-

ros, lyukhímzéses 
loukuttaj|a (-an, -ua) fn tilolómunkás 
loukut|tua (-an, -tau) verb tilol 
loukutuš||koneh (-en, -ta) fn lentiloló, 

kendertiloló [eszköz] 
louna|š (-han, -šta) fn délnyugat 
louškut|tua (-an, -tau) verb ugat, meg-

ugat, csahol 
lou|ta (-van, -tua) fn doboz, skatulya, 

szelence 
loutahi|ni (-sen, -sta) fn/mn tele doboz, 

doboznyi 
luačistau|tuo (-vun, -tuu) verb lehajol, 

legörbül, legörnyed 
luačis|tuo (-sun, -tuu) verb ellaposodik, 

összelaposodik, összelapul, megla-
posodik 

luah|ata (-uan, -uau) verb kimérten / 
megfontoltan lépeget 

luahinki (-n, -е) fn töltény, töltet 
luahis|tua (-san, -tau) verb vánszorog, 

vonszolja magát 
luahkie (-n, -ta) mn lapályos, lapos 
luahot|tua (-an, -tau) verb lankadtan 

/ lagymatagon jár, fáradtan megy 
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luajen|tuo (-tuu) verb kitágul, kinyúlik 
luaje|ta (-nen, -nou) verb kitágít, ki-

nyújt, kiterjeszt 
luajiksen|nella (-telen, -telou) verb csi-

nálgat, készítget 
luajin|ta (-nan, -tua) fn készítés 
luajit|ella (-telen, -telou) verb csinálgat, 

készítget 
luajit|tua (-an, -tau) verb megcsinál, el-

készít, csinál, készít, termel, gyárt 
luajit|tu (-un, tuo) mn elkészített, elké-

szült 
luajo|š (-kšen, -šta) fn termék, gyárt-

mány, mű  
luam|a (-an, -uа) fn ingoványos  
luap|pa (-an, -рuа) fn mancs 
luappa||šarv|i (-en, -ie) mn széles szar-

vú / agancsú 
luastari (-n, -e) fn tapasz, flastrom 
luatan|a (-аn, -uа) fn tömjén  
lua|tie (-jin, -tiu) verb 1. megcsinál, csi-

nál, tesz, készít, elkészít, emel, ter-
mel, gyárt; ~tie barrikadija bari-
kádot emelni; ~tie inventari leltárt 
készíteni; ~tie kapuat üzletet kötni; 
~tie mielen mukah kedvére tenni; 
~tie pahua huncutságot tenni, hun-
cutkodni, csintalankodni; ~tie pro-
jekti (meg)tervezni, tervet készíteni; 
~tie valokuvie fényképeket / fotókat 
készíteni; 2. szerez [művet], alkot, 
létrehoz; ~tie uuši šana új szót al-
kotni; 3. végez, elvégez, végrehajt;  
~tie abortti abortuszt végezni; ~tie 
koittelu kísérletet végezni; 4. okoz, 
előidéz; ~tie kipu fájdalmat okozni; 
~tie lommo behorpasztani; 5. el-
követ; ~tie virhe hibát elkövetni / 
véteni 

luatij|a (-an, -uа) fn 1. gyártó, készí-
tő, dolgozó, munkás; 2. szerző, al-
kotó 

Luatijai|ni (-sen, -sta) fn (a) Teremtő 
luatijan mn rtlan szerzői, alkotói; ~ 

oikevuš szerzői jog 
luatija||palkkij|o (-on, -uo) fn szerzői 

honorárium / díj 
luatik|ko (-on, -kuo) fn láda, doboz 
luatimi|ni (-sen, -sta) fn készítés, elké-

szítés, gyártás, előállítás, termelés 
luatiutuj|a (-an, -uа) fn/mn 1. szimu-

láns; 2. képmutató 
luatiu|tuo (-vun, -tuu) verb 1. mege-

gyezik, megállapodik; 2. tetteti ma-
gát, szimulál, színlel 

luatiuvun|ta (-nan, -tua) fn 1. tettetés, 
szimuláció; 2. képmutatás 

luat|ka (-an, -kuа) fn cseréptál, ová-
lis cserépedény 

luatokan||mujeh (-en, -ta) fn törpema-
réna [Coregonus albula] 

lua|tu (-vun, -tuo) fn minőség, tulaj-
donság, féleség, faj, fajta, stílus, mű-
faj, márka 

luatu||kuv|a (-an, -uа) fn élőkép, élet-
kép, zsánerkép, helyzetkép 

luatu||kuva||mualari (-n, -e) fn zsáner-
képfestő 

luatu||kuva||piirro|š (-kšen, -šta) fn zsá-
nerrajz, zsánerkép 

luatu|ni (-sen, -sta) mn tulajdonságú, 
minőségű; hyvä~ni jó tulajdonságú 
/ minőségű 

luatu||tavar|a (-an, -uа) fn minőségi áru 
luatu||tovissu|š (-kšen, -šta) fn minő-

ségi bizonyítvány / tanúsítvány 
luavič|ča (-an, -čua) fn izzasztópad [gőz-

fürdőben] 
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luavulli|ni (-sen, -sta) mn minőségi; ~ni 
valinta minőségi osztályozás / válo-
gatás 

luavun||tarkistaj|a (-an, -uа) fn áru-
osztályozó, termékminősítő 

luh|a (-an, -ua) fn ártéri rét, áradásos rét 
luh|ta (-an, -tua) fn ártéri rét, áradásos 

rét 
luhta||hein|ä (-än, -yä) fn ártéri réti gyep 
luhta|šien|i (-en, -ie) fn kucsmagomba 

[Morsella] 
luhta||verk|ko (-on, -kuo) fn tavi / árté-

ri halászháló 
luhta||vesi||mittari (-n, -e) fn tavi mol-

nárpoloska [Gerris lacustris] 
luhta||vesi||lutik|ka (-an, -kua) fn há-

tonúszó poloska [Notonecta glauca] 
luijan|ta (-nan, -tua) fn 1. csúszda; 2. 

lejtő  
lui|jella (-telen, -telou) verb csúszik, el-

csúszik, csúszkál, megcsúszik 
luik|ata (-kuan, -kuau) verb rohan, isz-

kol, gyorsan fut 
luikereh|tua (-an, -tau) verb kitekere-

dik, kisiklik 
luiker|tua (-ran, -tau) verb kicsúszik, 

kibújik 
luikka||kanka|š (-han, -šta) fn gyékény, 

gyékényszövet 
luik|ku (-un, -kuo) fn liba, lúd [Anser]  
luik|kie (-en, kou) fn könnyedén mo-

zog 
luik|kua (-an, -kau) verb csúszik, csúsz-

kál, megcsúszik, elcsúszik 
luimallah hsz felfigyelve, fülelve 
luimašša hsz (feszült) figyelemmel, 

óvatosan 
luimis|ko (-on, -kuo) mn figyelmes, óva-

tos 

luimis|sella (-telen, -telou) verb felfi-
gyel, fülel 

luimistau|tuo (-vun, -tuu) verb felfigyel, 
fülel 

luimisteliu|tuo (-vun, -tuu) verb felfi-
gyel, fülel 

luimis|tua (-san, -tau) verb felfigyel, fü-
lel, odafigyel, óvatoskodik 

luimot|tua (-an, -tau) verb figyel, kém-
lel, mereszti a szemét 

lui|ni (-sen, -sta) mn csontból készült, 
csont- 

luis|ka1 (-an, -kua) fn lejtő, rézsű 
luis|ka2 (-an, -kua) fn fehér folt az állat 

fején 
luiskah|ella (-telen, -telou) verb csú-

szik, csúszkál, megcsúszik, elcsúszik 
luiskah|tua (-an, -tau) verb elcsúszik, 

megcsúszik, kicsúszik 
luiskais|sa (-en, -ou) verb elcsúszik, 

megcsúszik, kicsúszik 
luis|sella (-telen, -telou) verb 1. siklik, 

csúszkál, korcsolyázik; 2. nyilall, ha-
sogat, szaggat  

luis|sin (-timen, -sinta) fn korcsolya 
luistelij|a (-an, -ua) fn korcsolyázó 
luistelu (-n, -o) fn korcsolyázás [sport] 
luistelu||hiih|to (-on, -tuo) fn korcso-

lyázás 
luistim|et  (-ien, -ie) fn plur korcsolya 
luis|tua (-san, -tau) verb csúszik, siklik 
luitami|ni (-sen, -sta) fn 1. csúszda; 2. 

lejtő 
luit|ella (-telen, -telou) verb legurul, le-

gördül, lehengeredik 
lui|tua (-jan, -tau) verb elcsúszik, meg-

csúszik, kicsúszik, lecsúszik 
luiv|a (-an, -ua) mn lejtős, ereszkedő, 

meredek, lankás 
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luj|a (-an, -uа) mn 1. erős, tartós, inten-
zív, szilárd, kemény; 2. nagy, ha-
talmas 

lujah hsz 1. erősen, tartósan, intenzíven, 
szilárdan, keményen; 2. nagyon  

luja||iäni|ni (-sen, -stä) mn erős hangú, 
nagyhangú 

luja|||iänisešti hsz erős hangon, nagy-
hangúan 

luja||luonto|ni (-sen, sta) mn erős egyé-
niségű, erős jellemű, szilárd, kitartó 

lujašta hsz 1. erősen, tartósan, inten-
zíven, szilárdan, keményen; 2. na-
gyon 

lujašti hsz 1. erősen, tartósan, intenzí-
ven, szilárdan, keményen; 2. nagyon 

luja||tahto|ni (-sen, sta) mn erélyes, tett-
erős, határozott, erős akaratú 

lujattav|a (-an, -uа) mn 1. eléggé erős, 
eléggé tartós, eléggé intenzív, elég-
gé szilárd, eléggé kemény; 2. eléggé 
nagy, eléggé hatalmas 

lujem|pi (-män, -pyä) mn kf 1. erősebb, 
tartósabb, intenzívebb, szilárdabb, 
keményebb; 2. nagyobb, hatalma-
sabb 

lujennet|tu (-un, -tuo) mn megerősö-
dött, megszilárdult 

lujentami|ni (-sen, sta) fn erősödés, 
megerősödés, szilárdulás, megszilár-
dulás 

lujen|tua (-nan, -tau) verb erősít, meg-
erősít, szilárdít, megszilárdít  

lujen|tuo (-nun, -tuu) verb erősödik, 
megerősödik, szilárdul, megszilárdul 

luje|ta (-nen, -nou) verb erősödik, meg-
erősödik, szilárdul, megszilárdul 

luj|o (-on, -uo) fn erősség, tartósság, szi-
lárdság, keménység 

lujot|tua (-an, -tau) verb erősít, meg-
erősít, szilárdít, megszilárdít 

luju|š (-kšen, -šta) fn erősség, tartósság, 
szilárdság, keménység 

lukemat|oin (-toman, -ointa) mn 1. ol-
vasatlan, elolvasatlan; ~oin kirja el-
olvasatlan könyv; 2. számtalan  

lukemi|ni (-sen, -sta) fn 1. olvasás, el-
olvasás, felolvasás, kiolvasás; 2. ol-
vasmány 

lukemis|to (-son, -tuo) fn olvasókönyv, 
szöveggyűjtemény, kresztomátia 

lukenu|t (-on, -tta) mn olvasott [mű-
velt] 

lukeu|tuo (-vun, -tuu) verb elszámol, le-
számol 

lu|kie (-ven, -kou) verb 1. olvas, elol-
vas, felolvas, kiolvas; ~kie iäneh 
hangosan (fel)olvasni; ~kie koko 
kirja a teljes könyvet kiolvasni; ~kie 
korrektuurie korrektúrát olvasni; 
~kie malittuo imát olvasni; ~kie 
runoja verset (fel)olvasni; ~kie rut-
toh folyékonyan olvasni; ~kie ša-
nomalehtie újságot olvasni; ~kie 
šilmälasiloissa szemüveggel (el)ol-
vasni; ~kie tavuttain szótagolva ol-
vasni; mahtua ~kie ta kirjuttua ol-
vasni és írni tudni; mie tahon ~kie 
kedvem támadt olvasni; 2. megol-
vas, megszámol, megszámlál, szá-
mol; ~kie kymmeneh tízig számol-
ni; ~kie rahua a pénzt (meg)szá-
molni; voi ~kie yhen kiän šormilla 
egy keze ujjain meg tudja számolni; 
3. hozzászámít 

lukij|a (-an, -uа) fn olvasó [személy] 
lukija||konferenšši (-n, -e) fn olvasói 

tanácskozás / konferencia 
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lukija||kun||ta (-nan, -tua) fn olvasókör, 
olvasócsoport 

luki|ta (-čen, -čou) verb bezár, kulcsra 
/ lakatra zár, belakatol 

luk|ku (-un, -kuo) fn 1. zár; avuan tart-
tu ~kuh a kulcs a zárba szorult; 2. 
fogás [birkózás, cselgáncs] 

lukkuu|tuo (-vun, -tuu) verb bezáródik 
lukomat|oin (-toman, -ointa) mn szám-

talan, megszámlálhatatlan 
lu|ku (-vun, -kuo) fn 1. szám, meny-

nyiség; 2. fejezet 
luku||halu (-n, -o) fn olvasási vágy / 

kedv 
luku||kau|ši (-ven, -šie) fn szemeszter, 

egyetemi / főiskolai félév 
luku||kirj|a (-an, -uа) fn olvasókönyv 
luku||luok|ka (-an, -kua) fn helyiérték 
luku||merk|ki (-in, -kie) fn számjelzés, 

számjegy 
luku||miär|ä (-än, -yä) fn számmeny-

nyiség, mennyiség 
luku||miärä|ni (-sen, -stä) mn meny-

nyiségi 
luku||stol|a (-an, -uа) fn lakodalmas 

asztal 
luku||šali (-n, -e) fn olvasóterem 
luku|ta (-čen, -ččou) verb zár, bezár, le-

zár 
luku||tai|to (-jon, -tuo) fn olvasnitudás 
luku||taito|ni (-sen, -sta) mn olvasni-

tudó 
luku||tu|pa (-van, -pua) fn falusi olva-

sókör 
luku||vu|osi (-vven, -otta) fn egyete-

mi / főiskolai tanév 
lumeh|tuo (-un, -tuu) verb megsüketül 
lumehut|tua (-an, -tau) verb megsüke-

tít 

lumen||ala|ni (-sen, -sta) mn hó alatti 
lumeš|tua (-šan, -tau) verb behavaz 
lumeš|tuo (-šun, -tuu) verb 1. behava-

zódik; 2. deresedik, megderesedik 
lumet|oin (-toman, -ointa) mn hómen-

tes  
lu|mi (-men, -nta) fn hó [csapadék] 
lumi||ak|ka (-an, -kua) fn hóember 
lumi||hiutaleh|et (-tien, -tie) fn plur 

hópehely, hópihe 
lumik|aš (-kahan, -ašta) mn hófedte, 

havas 
lumi||kell|o (-on, -uo) fn hóvirág [Ga-

lanthus] 
lumi||kent|tä (-än, -tyä) fn hómező 
lumi||kinokš|et (-ien, -ie) fn plur hófú-

vás, hótorlasz 
lumi||kino|š (-kšen, -šta) fn hófúvás, 

hótorlasz 
lumik|ko1 (-on, -kuo) fn menyét [Mus-

tela nivalis] 
lumik|ko2 (-on, -kuo) fn hófúvás, hó-

torlasz 
lumi||kur|ki (-ren, -kie) fn hódaru [Grus 

leucogeranus] 
lumi||kurk|ko (-on, -kuo) fn hógolyó, 

hórög 
lumi||lau|ta (-van, -tua) fn snowboard, 

hódeszka 
lumi||lautailu (-n, -o) fn snowboardo-

zás, hódeszkázás 
lumi||leopardi (-n, -e) fn hópárduc 

[Panthera uncia] 
lumi||mie|š (-hen, -stä) fn jeti, havasi 

lény / ember 
lumi||myrs|ky (-yn, -kyö) fn hóvihar, 

hózivatar, hóförgeteg 
lumi||möhkyr|ä (-än, -yä) fn hótömb, 

hórög, hóbucka 
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Lumi|neičyt (-en, -tä) fn Hópelyhecske 
[mesealak] 

Lumi||neito|ni (-sen, -sta) Hópelyhecs-
ke [mesealak] 

lumi|ni (-sen, -sta) mn 1. hófedte, ha-
vas; 2. hófehér 

lumi||pall|o (-on, -uo) fn hógolyó 
lumi||peite (-n, -ta) fn hótakaró 
lumi||pel|to (-lon, -tuo) fn hómező 
lumi||pilv|i (-en, -ie) fn hófelhő 
lumi||röp|pö (-ön, -pyö) fn hólé, hóol-

vadék 
lumis|a (-an, -ua) mn hóban gazdag; ~a 

talvi hóban gazdag tél 
lumi||šaje (-n, -ta) fn hóesés, havazás 
lumi||šokeu|š (-on, -tta) fn hóvakság 
lumi||šuoju|š (-kšen, -šta) fn hófogó, 

hókerítés 
lumi||tuis|ku (-un, -kuo) fn hóvihar, hó-

förgeteg 
lumi||tuul|i (-en, -ta) fn hófúvás 
lumi||täh|ti (-en, -tie) fn hókristály 
lumi||uk|ko (-on, -kuo) fn hóember 
lumi||um|pi (-men, -pie) fn hótorlasz, 

hóakadály 
lumi||valkie (-n, -ta) mn hófehér 
lumi||viery (-n, -ö) fn hólavina, hógör-

geteg, hózuhatag 
lumi||vieröm|ä (-än, -yä) fn hólavina, 

hógörgeteg, hózuhatag 
lumi||vihuri (-n, -e) fn hóvihar, hóför-

geteg 
lum|meh (-pehen, -mehta) fn tündérró-

zsa [Nymphaea] 
lummehuksissa hsz megsüketülve, sü-

ketülve 
lum|ota (-uon, -uou) verb varázsol, el-

varázsol 
lumot|tu (-un, -tuo) mn elvarázsolt 

lumou|š (-on, -tta) fn varázs, varázs-
lat, varázslás, elvarázsolás 

lumout|tua (-an, -tau) verb varázsol, el-
varázsol 

lumpehik|ko (-on, -kuo) fn tündérrózsa-
sűrű 

lumpukkai|ni (-sen, -sta) fn tündérró-
zsa [Nymphaea] 

lumpu|t (-jen, -ja) fn plur limlom, ka-
cat, ócskaság 

lumuoj|a (-an, -ua) fn varázsló 
lumuon|ta (-nan, -tua) fn varázs, va-

rázslat, varázslás, elvarázsolás 
lunaš|šella (-telen, -telou) verb vissza-

fizet, kifizet, megfizet, kivált, meg-
vált 

lunaššu|š (-kšen, -šta) fn 1. kiváltás, 
megváltás, váltságdíj; 2. költségté-
rülés, visszafizetés 

lunaš|tami|ni (-sen, -sta) fn kiváltás, 
megváltás 

lunaštau|tuo (-vun, -tuu) fn kiváltja 
/ megváltja magát 

lunaš|tua (-šan, -tau) verb visszafizet, 
kifizet, megfizet, kivált, megvált 

luntuš|tua (-šan, -tau) verb rossz ruhá-
ban jár, rossz ruhát visel 

luo (gen) nu -hoz, -hez, -höz; muamon 
~ az anyához 

luoj|a, Luoj|a (-an, -ua) fn 1. terem-
tő, alkotó; 2. Teremtő; Jumala on 
muailman ~a Isten a világ teremtője 

luokalla||jiän|tä (-nän, -tyä) fn osztály-
ismétlés 

luokan||johtaj|a (-an, -ua) fn osztály-
főnök 

luokat|oin (-toman, -ointa) mn osztály 
nélküli; ~oin yhteiskunta osztály nél-
küli társadalom 
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luoki|ta (-čen, -ččou) verb tipizál, osz-
tályoz, osztályba sorol 

luokittelu (-n, -o) fn rendszer, osztá-
lyozás [állattani, növénytani] 

luokitu|š (-kšen, -šta) fn tipizálás, osz-
tályozás, osztályba sorolás 

luok|ka (-an, -kua) fn 1. osztály [tanul-
mányi]; 2. faj, fajta [biológia] 

luokka||kaveri (-n, -e) fn osztálytárs 
luokka||toveri (-n, -e) fn osztálytárs 
luo|ko (-von, -kuo) fn betakarítatlan 

széna 
luoko||piä (-n, -tä) fn betakarítatlan 

széna begyűjtése 
luoko||päiv|ä (-än, -yä) fn szénagyűj-

tésre alkalmas nap 
luokše (gen) nu -hoz, -hez, -höz 
luokšeh||piäštämättömy|š (-kšen, -štä) 

fn megközelíthetetlenség, zárkózott-
ság 

luokšeh||piäštämät|öin (-tömän, -öintä) 
mn megközelíthetetlen, zárkózott, el-
zárkózó 

luokšen|nella (-telen, -telou) verb dob, 
hajít, eldob, elhajít, odadob, odaha-
jít, dobál, hajigál 

luokši (gen) nu -hoz, -hez, -höz; mi-
non čikon ~ a nővéremhez 

luol|a (-an, -ua) fn barlang 
luo|mi (-men, -nta) fn szemhéj  
luomi|ni (-sen, -sta) fn teremtés, alko-

tás; muailman ~ni a világ(minden-
ség) teremtése 

luomis||kau|ši (-ven, -šie) fn alkotói kor-
szak 

luomis||mahollisu|ot (-jen, -ja) fn plur 
alkotói képesség 

luomis||työ (-n, -tä) fn alkotómunka, 
munkásság, életmű 

luomi||väri|t (-jen, -ja) fn plur szem-
héjfesték 

luomu|š (-kšen, -šta) fn teremtés, al-
kotás 

luona1 hsz 1. közelébe, mellé; 2. köze-
lében, mellette 

luona2 (gen) nu 1. közelébe, mellé; is-
tuo läsijän ~ a beteg mellé ülni; 2. 
-nál, -nél, közelében, mellett; ikku-
nan ~ az ablak mellett, az ablaknál 

luonnis|tua (-tau) verb sikerül, sikere-
dik 

luonnis|tuo (-tuu) verb sikerül, sikere-
dik 

luonnok|aš (-kahan, -ašta) mn merész, 
bátor 

luonnolli|ni (-sen, -sta) mn természe-
tes, mesterkéletlen 

luonnollisešti hsz természetes módon, 
mesterkéletlenül 

luonnon mn rtlan eredeti, őseredeti, 
természetes, született, veleszületett 

luonnon||henki (-n, -e) fn tündér 
luonnon||kaun|is (-ehen, -ista) mn fes-

tői, kies 
luonnon||kihar|at (-ojen, -oja) fn plur 

eredeti hajfürtök 
luonnon||kyky (-n, -ö) fn veleszületett 

tehetség 
luonnon||lahj|a (-an, -ua) fn veleszü-

letett tehetség 
luonnon|meč|čä (-än, -čyä) fn vadon, 

erdősűrű, őserdő 
luonnon||myllissy|š (-kšen, -štä) fn ter-

mészeti csapás 
luonnon||piiruššu|š (-kšen, -šta) fn terv-

rajz; talon ~š a ház tervrajza 
luonnon||puis|to (-son, -tuo) fn termé-

szeti park, vadaspark 
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luonnon||rikkahu|š (-on, -tta) fn ter-
mészeti gazdagság / kincs 

luonnon||šuojelu (-n, -o) fn természet-
védelem, vadvédelem 

luonnon||šuojelu||aloveh (-en, ta) fn 
természetvédelmi terület 

luonnon||taipumu|š (-kšen, -šta) fn ve-
leszületett hajlam / érzék 

luonnon||talou|š (-on, -tta) fn termé-
szetgazdálkodás 

luonnon||tie|to (-jon, -tuo) fn természet-
tudomány 

luonnon||tietäj|ä (-än, -yä) fn termé-
szettudós 

luonnon||tiijolli|ni (-sen, -sta) mn ter-
mészettudományos, természettudo-
mányi 

luonnon||toveri (-n, -e) fn természetba-
rát 

luonnon||tutkij|a (-an, -ua) fn termé-
szetbúvár, természetkutató 

luonnon||var|a (-an, -ua) fn természeti 
forrás 

luonnon||vašta|ni (-sen, -sta) mn ter-
mészetellenes 

luonnon||vesis|tö (-sön, -työ) fn termé-
szetes víztározó 

luonnon||voim|a (-an, -ua) fn termé-
szeti erő 

luonno|š (-kšen, -šta) fn tervezet, váz-
lat; pakinan ~š beszédtervezet, be-
szédvázlat 

luon|to (-non, -tuo) fn 1. karakter, jel-
lem, egyéniség, természet; 2. termé-
szet [biológiai] 

luonto||komedij|a (-an, -ua) fn karak-
tervígjáték, karakterkomédia 

luonto||lua|tu (-vun, tuo) fn jellemzés, 
jellemábrázolás 

luopumi|ni (-sen, -sta) fn áthárítás 
luopu|o (-n, -u) fn megtagad, elhárít, át-

hárít 
luopus|a (-an, -ua) mn érdekes, érdek-

feszítő, figyelmet keltő, vonzó 
luoš|kata (-uan, -kuau) verb kidob, ki-

hajít, eldob, elhajít 
luoškiv|o (-on, -uo) fn (el)használt do-

log / ruha 
luoš|ku (-un, -kuo) fn (el)használt do-

log / ruha 
luoštari (-n, -e) fn főkolostor 
lu|ota1 (-uvvan, -otua) fn tányér  
luota2 (gen) nu -tól, -től; miun ~ tő-

lem 
luotehi|ni1 (-sen, -sta) fn északnyuga-

ti szél 
luotehi|ni2 (-sen, -sta) mn északnyu-

gati 
luoteis||tuul|i (-en, -ta) fn északnyu-

gati szél 
luot|ella (-telen, -telou) verb fércel, rá-

fércel, megfércel, felfércel 
luotettav|a (-an, -ua) mn megbízható, 

hűséges; ~a kaveri megbízható / hű-
séges barát 

luotettavu|š (-on, -tta) fn megbízha-
tóság 

luotettavašti hsz megbízhatóan, hű-
ségesen 

luoti1 (-n, -e) fn lat [súlymérték] 
luoti2 (-n, -e) fn mérőón, mélységmérő 
luoti||lau|ta (-van, -tua) fn mérőón, 

mélységmérő 
luot|in (-timen, -inta) fn ekevas 
luo|to1 (-von, -tuo) fn ón, cin, ónötvö-

zet 
luo|to2 (-von, -tuo) fn víz alatti szirt, zá-

tony 
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luoto||kirvo|ni (-sen, -sta) fn havasi pi-
tyer [Anthus spinoletta] 

luotollisešti hsz bizalmasan 
luoton||an|to (-non, -tuo) fn hitelezés, 

hitelnyújtás 
luoto|ni (-sen, -sta) fn szirtecske, apró 

zátony 
luottaj|a (-an, -ua) fn/mn hívő 
luottamu|š (-kšen, -šta) fn megbízás, 

bizalom 
luottau|tuo (-vun, -tuu) verb bízik, rá-

bíz, megbízik 
luot|to (-on, -tuo) fn 1. bizalom; 2. hi-

tel, bankhitel 
luotto||kort|ti (-in, -tie) fn hitelkártya, 

bankkártya 
luotto||myön|tä (-nän, -tyä) fn hitele-

zés, hitelnyújtás 
luotto||paperi (-n, -e) fn meghatalma-

zás, felhatalmazás, megbízás 
luot|tua (-an, -tau) verb 1. hisz vmi-

ben / vkiben; 2. bízik, megbízik 
luotu1 (-n, -о) mn teremtmény 
luotu2 (-n, -о) mn teremtett; ~ muail-

ma a teremtett világ 
luov|a (-an, -ua) mn alkotó, teremtő; 

~a mielikuvituš alkotó fantázia, te-
remtő képzelőerő 

luovutanta||paperi (-n, -e) fn végren-
delet; kirjuttua ~ végrendeletet írni 

luovutanta||paperin||antaj|a (-an, -ua) 
fn végrendelkező 

luovuttami|ni (-sen, -sta) fn átadás, rá-
hagyás, kiszolgáltatás, kiadatás [bű-
nözőé] 

luovut|tua (-an, -tau) verb átad, vkire 
ráhagy, kiszolgáltat, kiad [bűnözőt] 

luovutu|š (-kšen, -šta) fn átadás, kiszol-
gáltatás, kiadatás [bűnözőé] 

lu|pa (-van, -pua) fn engedély 
lupa||paperi (-n, -e) fn (írásos) enge-

dély 
lupau|š (-kšen, -šta) fn l. ígéret; 2. fo-

gadalom  
lupau|tuo (-vun, -tuu) verb ígér, meg-

ígér, ígéretet tesz 
luppa||korv|a (-an, -ua) mn kajlafülű 
lup|po (-on, -puo) fn szakállzuzmó [Us-

nea barbata] 
lupšaht|ua (-au) verb bevágódik, be-

csapódik  
lupšahu|š (-on, -tta) fn csattanás 
lupšak|ka (-an, -kua) fn/mn engedé-

keny, vajszívű 
lupši|e (-n, -u) verb mohón eszik / iszik, 

habzsol, fal, nyeldekel 
lupšot|tua (-tau) verb ugat, megugat, 

csahol 
lupšu (-n, -o) mn szívélyes, nyájas 
lusikali|ni (-sen, -sta) fn kiskanál  
lusik|ka (-an, -kua) fn kanál  
lusikoi|ja (-čen, -ččou) verb kanalaz, 

kikanalaz  
luskut|tua (-tau) verb ugat, megugat, 

csahol 
luššina||leh|ti (-en, -tie) fn érdes fale-

vél 
luš|tu (-šun, -tuo) fn gomb, kapocs 
ľuterani (-n, -e) fn/mn lutheránus, evan-

gélikus  
lutik|ka (-an, -kua) fn poloska [Cimex 

lectularius]   
lutikka||hein|ä (-än, -yä) fn harmatfű 

[Drosera]   
luu (-n, -ta) fn csont 
luuhi|ni (-sen, -sta) mn csont-, csontból 

való 
luuhu|t (-on, -tta) fn csontocska 
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luu||ka|to (-von, -tuo) fn csontritkulás 
luuk|ko (-on, -kuo) fn hagyma [Allium]; 

póréhagyma [Allium porum] 
luukko||kell|o (-on, -uo) fn (domború 

üvegű) zsebóra 
luukko||kupoli (-n, -e) fn hagymaku-

pola 
luu||kuk|ko (-on, -kuo) fn csipisz, fityisz, 

füge; näyttyä ~ko csipiszt / fügét mu-
tatni 

luukku|ni (-sen, -sta) fn hagymafej 
luul|la (-en, -ou) verb 1. feltételez; 2. 

felbecsül, megbecsül 
luullen hsz feltehetőleg, valószínűleg 
luul|o (-on, -uo) fn feltevés, feltételezés, 

hipotézis 
luulovai|ni (-sen, -sta) mn aggályosko-

dó, gyanakvó 
luulovaisu|š (-kšen, -šta) fn aggályos-

kodás, gyanakvás 
luu||marj|a (-an, -ua) fn kövi szeder, 

szirti szeder [Rubus saxatilis] 
luumu (-n, -o) fn szilva [gyümölcs] 
luumu||puu (-n, -ta) fn szilvafa [Pru-

nus] 
luun||ap|pi (-in, -pie) fn fricska; antua 

~pi fricskát adni, fricskázni, meg-
fricskázni 

luun||murennu|š (-kšen, -šta) fn csont-
törés 

luu||pala|ni (-sen, -sta) fn csontocska, 
csontdarab, csontszilánk 

luu||rank|o (-on, -kuo) fn csontváz 
luu||šu|ka (-van, -kua) fn csontfésű 
luuti|e (-n, -u) verb porol, leporol, port 

töröl, söpör, kisöpör, lesöpör 
luut|oin (-toman, -ointa) mn csont nél-

küli, csonttalan, csontozott, kicson-
tozott, filézett 

luu|tuo (-vun, -tuu) verb megerősödik, 
csontosodik, testesedik 

lu|uvva (-on, -ou) verb 1. dob, hajít, vet; 
2. felrak [kazalt]; 3. levesz [ruhát]; 4. 
felvet [fonalat]; 5. alkot, teremt 

luuvvalli|ni (-sen, -sta) mn (tele) tálnyi 
lu|uvveh (-otehen, -uvvehta) fn nyugat, 

északnyugat 
luuvvo|t (-jen, -ja) fn plur tengeri szir-

tek, sziklaszigetek 
luvalli|ni (-sen, -sta) mn megengedhe-

tő, megengedett 
lu|vata (-puan, -puau) verb ígér, meg-

ígér, ígéretet tesz 
luvat|oin (-toman, -ointa) mn tiltott, 

megtiltott, tilos 
luvatta hsz engedély nélkül, hozzájá-

rulás nélkül 
luvekšen|nella (-telen, -telou) verb ösz-

szeszámol, összeszámlál, megszámol 
luvekši|e (-n, -u) verb összeszámol, ösz-

szeszámlál, megszámol, kiszámol 
luven|ta (-nan, -tua) fn 1. olvasás, fel-

olvasás; 2. számolás, számítás 
luven|to (-non, -tuo) fn előadás, oktatás 
luvento||huoneh (-en, -ta) fn előadó-

terem, auditórium 
luvento||jouk|ko (-on, -uo) fn előadói 

kar / testület 
luvento||kuršši (-n, -e) fn előadásso-

rozat, kurzus 
luvento||šali (-n, -e) fn előadóterem, 

auditórium 
luvento||šarj|a (-an, -ua) fn előadás-

sorozat 
luveškel|la (-en, -ou) verb összeszámol, 

megszámol, megszámlál 
luvettav|a (-an, -ua) mn olvasott, elol-

vasott, kiolvasott 
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luvettel|a (-en, -ou) verb 1. felsorol; 2. 
összeszámlál 

luvettelij|a (-an, -ua) fn iktató mun-
katárs / személy 

luvettel|o (-on, -uo) fn 1. jegyzék, in-
dex, lajstrom; 2. összesítés 

luvettelo||tiijo|t (-jen, -ja) fn plur jegy-
zék / összesítés / táblázat adatai 

luvet|tuo (-un, -tuu) verb leszámol, el-
számol vhányasával 

luvulla||ot|to (-on, -tuo) fn nyilvántar-
tásbavétel 

lyhenneh (-en, -tä) fn rövidítés 
lyhennet|ty (-yn, -työ) mn rövidített, le-

rövidített 
lyhenny|š (-kšen, -štä) fn rövidítés, le-

rövidítés, megrövidítés, kurtítás 
lyhenteliy|työ (-vyn, -tyy) verb rövidül, 

megrövidül, lerövidül 
lyhen|tyä (-nän, -täy) verb 1. rövidít, 

megrövidít, lerövidít, megkurtít; 2. 
levág, lenyír, lemetsz, lenyes 

lyhen|työ (-nän, -tyy) verb rövidül, le-
rövidül, megrövidül 

lyhentämi|ni (-sen, -stä) fn 1. megrö-
vidítés, megkurtítás; 2. levágás, le-
nyírás, lemetszés, lenyesés 

lyhenömi|ni (-sen, -stä) fn megrövi-
dülés, lerövidülés 

lyhe|tä (-nen, -nöy) verb rövidül, meg-
rövidül, lerövidül 

lyh|ty (-yn, -työ) fn lámpa  
lyhyesti hsz röviden, tömören, kurtán 
lyhy|t (-ön, -ttä) mn rövid, kurta 
lyhyt||aika|ni (-sen, -sta) mn rövid idejű 
lyhyt||karva|ni (-sen, -sta) mn rövid 

szőrű 
lyhyt||kašvu|ni (-sen, -sta) mn rövid nö-

vésű 

lyhyt||näkö|ni (-sen, -stä) mn rövidlátó 
[átv]; ~ni politiikka rövidlátó poli-
tika 

lyhyt||näkösešti hsz rövidlátó módon 
[átv] 

lyhyt||näkösy|š (-kšen, -štä) fn rövid-
látás [átv] 

lyhyt|šanaisu|š (-kšen, -šta) fn szűk-
szavúság, lakonizmus 

lyhyt|šana|ni (-sen, -stä) mn szűksza-
vú, velős [átv], lakonikus 

lyhyt|šanasešti hsz szűkszavúan, ve-
lősen, lakonikusan 

lyhyt||ualto||kanav|a (-an, -ua) fn rö-
vidhullámú csatorna 

lyhyt||viha|ni (-sen, -sta) mn rövid ha-
ragú, nem haragtartó 

lyhyöh hsz röviden, tömören, kurtán 
lyhyökkäli hsz röviden, tömören, kur-

tán 
lyhyölti hsz szaggatottan 
lyhyöm|pi (-män, -pyä) mn kf rövidebb, 

kurtább 
lyhyöšti hsz röviden, tömören, kurtán 
lyijy (-n, -ö) mn ólom-, ólomból öntött / 

készített 
lyijy||hauli|t (-jen, -ja) fn sörét, ólom-

sörét 
lyijy||leim|a (-an, -ua) fn plomba, ólom-

plomba, zárjegy 
lykittäv|ä (-än, -yä) mn engedelmes, 

szófogadó 
lyk|kie (-in, -kiy) verb hajít, dob, lódít, 

elhajít, eldob 
lykkiy|työ (-vyn, -tyy) verb dobálózik, 

hajigál, egymást dobálja 
lyk|ky (-yn, -kyö) fn szerencse, siker 
lykky||mieli|ni (-sen, -stä) mn változó, 

nem állandó 
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lykkäil|lä (-en, -öy) verb ellök, eltaszít, 
lelök, letaszít, odébblök, odébbtaszít 

lykkäy|työ (-vyn, -tyy) verb ellöki ma-
gát vhonnan / vmitől 

lykšyt|tyä (-än, -täy) verb eltolódik, el-
mozdul 

lykyk|äš (-kähän, -äštä) mn szerencsés, 
sikeres 

lykäš|tyä (-šän, -täy) verb szerencsé-
je van, sikerül 

lykät|ty (-yn, -työ) mn elhajított, eldo-
bott 

lyk|ätä (-kyän, -kyäy) verb 1. hajít, dob, 
lódít, elhajít, eldob; 2. lök, taszít, 
meglök, megtaszít, ellök, eltaszít 

lykätäv|ä (-än, -yä) mn hitvány, silány 
lylykši|ni (-sen, -stä) mn görbe, hajlott  
lymis|työ (-syn, -tyy) verb hajlik, gör-

bül, meghajlik, meggörbül 
lymmis|työ (-syn, -tyy) verb hajlik, gör-

bül, meghajlik, meggörbül 
lymmy|š (-kšen, -štä) fn görbeség, gör-

bület, hajlat 
lymmyt|tyä (-än, -täy) verb hajlít, gör-

bít, meghajlít, meggörbít  
lymmäh|tyä (-än, -täy) verb hajlik, gör-

bül, meghajlik, meggörbül 
lym|pyö (-myn, -pyy) verb hajlik, gör-

bül, meghajlik, meggörbül 
lynčäh|tyä (-än, -täy) verb görbít, meg-

görbít, hajlít, lehajt, meghajt 
lynk|ä (-än, -yä) mn hajlított, meghajlí-

tott, görbített, meggörbített 
lynkälleh hsz meghajolva, meggörbül-

ve, görbén 
lynkälläh hsz meghajolva, meggörbül-

ve, görbén 
lynkäššä hsz meghajolva, meggörbül-

ve, görbén 

lypšel|lä (-en, -öy) verb fej, megfej 
lypšet|ty (-yn, -yö) mn megfejt; ~ty leh-

mä a megfejt tehén 
lypšin||renki (-n, -e) fn fejődézsa, fe-

jősajtár 
lypšy (-n, -ö) fn fejés, megfejés 
lypšy||karj|a (-an, -ua) fn tejelő (szar-

vas)marha 
lypšy||koneh (-en, -ta) fn fejőgép 
lypšy||lehm|ä (-än, -yä) fn fejőstehén 
lypšy|š (-kšen, -štä) fn tejhozam 
lypš|yä (-än, -äy) verb fej, megfej; ~yä 

kosa kecskét (meg)fejni 
lypšäj|ä1 (-än, -yä) fn fejőnő, fejőgu-

lyás 
lypšäj|ä2 (-än, -yä) mn fejős- 
lypšämi|ni (-sen, -stä) fn fejés, meg-

fejés 
lypšän|tä (-nän, -tyä) fn fejés, megfe-

jés 
lypšät|tyä (-än, -täy) verb tejhozamot 

növel 
lyriik|ka (-an, -kua) fn líra, lírai költé-

szet 
lysej|o (-on, -uo) fn líceum 
lysejolai|ni (-sen, -sta) mn líceumi di-

ák / tanuló 
lyserni (-n, -e) fn lucerna [Medicago] 
ly|si (-ven, -ttä) fn rövid nyelű kasza, 

sarló 
lysmähyt|tyä (-än, -täy) verb megüt, 

megver, megcsap, ráüt, ráver, rácsap 
lysäh|tyä (-än, -täy) verb elbotlik a sa-

ját lábában 
lyš|ti (-šin, -tie) fn vigalom, vigadozás, 

szórakozás 
lyšti||ma|ku (-vun, -kuo) fn ízesség, íz-

letesség, jó íz, zamat 
lyt|ky (-yn, -kyö) fn kocsonya 
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lyydiksi hsz lűdül; päissä ~ beszél lűdül  
lyydiläi|ni (-sen, -stä) fn/mn lűd 
lyydin mn rtlan lűd; ~ murreh lűd 

nyelvváltozat / nyelvjárás 
lyyh|eh (-tehen, -ehtä) fn kéve, nyaláb 
lyylit|tyä (-än, -täy) verb odacsalogat, 

csalogat, odacsábít, odahív, hívo-
gat 

lyyrik|ko (-on, -kuo) fn lírikus, lírai 
költő 

lyyrini (-sen, -stä) mn lírai 
lyyris||dramatti|ni (-sen, -sta) mn lí-

rai-drámai 
lyyry (-n, -ö) fn kanna csőre, edény 

csőre 
lyyryt|ellä (-telen, -telöy) verb fej 
ly|yvvä (-ön, -öy) verb üt, ver, kalapál, 

beüt, bever, bekalapál, leüt, megüt, 
kiüt 

lyöhis|tyä (-sän, -täy) verb szétválaszt, 
szétbont, széttol, széthúz 

lyöhis|työ (-syn, -tyy) verb izeg-mozog 
lyöj|ä (-än, -yä) mn ütő, verő, dobogó, 

lüktető, pulzáló 
lyökšöt|tyä (-än, -täy) verb vánszorog, 

vonszolja magát, bandukol, ballag 
lyömi|ni (-sen, -stä) fn 1. verés, elpá-

holás; 2. ütés, beütés, leütés, kiütés 
lyön|ti (-nin, -tie) fn 1. verés, elpáho-

lás; 2. ütés, beütés, leütés, kiütés 
lyön|tä (-nän, -tyä) fn 1. verés, elpáho-

lás; 2. ütés, beütés, leütés, kiütés 
lyöp|yö (-öy) verb alámosódik 
lyöt|tyä (-än, -täy) verb bedörzsöl, fel-

dörzsöl, kidörzsöl 
lyöttäy|työ (-vyn, -tyy) verb belopako-

dik, belopózik, beoson, besurran 
lyöty (-n, -ö) mn ütött, beütött, leütött, 

kiütött 

läč|čä (-än, -čyä) fn lapos, tömpe 
läččä||nen|ä (-än, -yä) mn lapos orrú, 

tömpe orrú 
läčis|tyä (-sän, -täy) verb lapít, ellapít, 

laposra ver 
läčis|työ (-syn, -tyy) verb lapul, ellapul, 

meglapul, ellaposodik, szétlapul 
läčötteliy|työ (-vyn, -tyy) verb lapul, el-

lapul, meglapul, ellaposodik, szétla-
pul 

läčöt|tyä (-än, -täy) verb szétlapít, szét-
nyom 

lähehi|ni (-sen, -stä) fn közeli rokon / 
hozzátartozó 

läheisy|š (-kšen, -štä) fn 1. közelség; 
linnan ~š a város közelsége; 2. ro-
konság; 3. hasonlóság 

lähekkäh hsz közel [hová?] 
lähekkäiseh hsz közel, nem messze, 

a közelbe 
lähekkäli hsz közel, nem messze, a kö-

zelbe 
lähelli|ni (-sen, -stä´mn közeli, közel-

fekvő 
lähellä1 hsz közel [hol?] 
lähellä2 (part) prep vminek a közelé-

ben; ~ kylyä a falu közelében 
läheltä1 hsz közelről, nem messziről 
läheltä2 (gen) nu vminek a közeléből, 

vmi felől 
lähemmäkši hsz kf közelebb [hová?] 
lähempi hsz kf közelebb [hol?] 
lähem|päini (-päisen, -mäistä) mn kö-

zelebbi 
lähen|nellä (-telen, -telöy) verb hatá-

rol, behatárol, körülhatárol, határos 
vmivel; hänen mestaruš ~telöy tai-
tuo az ő mestersége már a művé-
szettel határos 
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lähentymi|ni (-sen, -stä) fn közeledés, 
közelítés, megközelítés 

lähen|tyä (-nän, -täy) verb közelebb 
hoz, közelít vmivel 

lähenömi|ni (-sen, -stä) fn közeledés, 
megközelítés 

läheš hsz megközelítőleg, hozzávető-
legesen, körülbelül; ~ kakši vuotta 
körülbelül két évig 

läheššyt|tyä (-än, -täy) verb közelebb 
hoz, megközelít vmivel 

läheštymi|ni (-sen, -stä) fn közeledés, 
közelítés, megközelítés 

läheš|työ (-syn, -tyy) verb 1. közeledik, 
közelít, megközelít; 2. jön, érkezik 

lähet|ellä (-telen, -telöy) verb 1. küld, 
elküld, felad; 2. kiküld, kivezényel, 
kirendel, elirányít 

lähet|ti (-in, -tie) fn futár, küldönc, kéz-
besítő 

lähettilä|š (-hän, -štä) fn nagykövet, 
követ 

lähet|tyä (-än, -täy) verb 1. küld, el-
küld, felad; 2. kiküld, kivezényel, ki-
rendel, elirányít 

lähettäj|ä (-än, -yä) fn 1. vminek a kül-
dője, feladó; 2. starter, indító [sport] 

lähettämi|ni (-sen, -stä) fn irányítás, 
elirányítás, kiküldés, küldés, kiren-
delés, kivezénylés 

lähety|š (-kšen, -štä) fn sugárzás, adás, 
közvetítés, közlés [rádió, tévé]; jo-
kailtani ~š minden esti / esténkénti 
adás 

lähe|tä (-nen, nöy) verb közeledik, kö-
zeleg 

lähi||aikana hsz a közeli időben 
lähi||alan mn rtlan szomszédos, hatá-

ros, társ- 

lähičči1 hsz közel 
lähičči2 (part) prep vmihez közel, vmi-

nek a közelébe(n) 
Lähi||itä (||-ijän, ||-ityä) fn Közel-Kelet 
lähim|mäi|ni (-sen, -stä) mn legköze-

lebbi 
lähi|n (-mmän, -mpyä) mn legközelebbi 
lähi|ni (-sen, -stä) mn közeli; ~set šu-

kulaiset közeli rokonok / hozzátar-
tozók 

lähi||piiri (-n, -e) fn (társadalmi) kör-
nyezet, közelállók, (társasági) kör 

lähis|et (-ien, -ie) fn plur hozzátarto-
zók, közelállók, övéi 

lähi||šeu|tu (-vun, -tuo) fn környék, kör-
nyezet 

lähi||tehtävä|t (-jen, -jä) fn plur a so-
ron következő / legközelebbi tenni-
valók 

lähi||toverien mn rtlan a legszűkebb 
baráti; ~ piiri a legszűkebb baráti 
kör 

läh|te (-en, -tie) fn forrás 
läh|tie (-en, -töy) verb 1. indul, elindul, 

elmegy, távozik; ~tie matkah útra 
kelni, útnak indulni; 2. startol, el-
startol; 3. kiesik, kihull 

läh|tö (-ön, -työ) fn 1. indulás, elindu-
lás, távozás, elutazás; 2. start, star-
tolás 

lähtö||aika (||-ajan, ||-aikua) fn indu-
lási idő 

lähtöhis|et (-ien, -ie) fn plur búcsú-
zás, búcsúztatás, elbúcsúzás, elbú-
csúztatás 

lähtö||koh|ta (-an, -tua) fn elutazási / 
indulási pont 

lähtö||lu|pa (-van, -pua) fn (ki)utazá-
si engedély 
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lähtö||merk|ki (-in, -kie) fn startjelzés, 
indítójelzés 

lähtömis||aika (||-ajan, ||-aikua) fn el-
utazási / távozási idő 

lähtöm|ä (-än, -yä) fn üsző 
lähtö||paik|ka (-an, -kua) fn 1. elutazá-

si / indulási hely; 2. starthely 
lähtö||päiv|ä (-än, -yä) fn elutazási / tá-

vozási nap 
lähtö||valm|is (-ehen, -ista) mn indulásra 

kész, útra kész 
läik|eh (-kehen, -ehtä) fn csillogás, csil-

lanás, csillámlás 
läikeh||šulk|ku (-un, -kuo) fn csillogó 

selyem(anyag) 
läik|ky (-yn, -yö) fn csillogás, csillanás, 

csillámlás 
läikkyj|ä (-än, -yä) mn fénylő, fényes, 

csiilogó, csillanó, csillámló 
läik|kyä (-än, -käy) verb fényesít, ki-

fényesít, glancol, políroz 
läik|kyö (-yn, -kyy) verb 1. kiömlik, ki-

loccsan, kilötyög; 2. kiönt, kiáram-
lik 

läikyt|ellä (-telen, -telöy) verb kilocsog-
tat, kiloccsint, kilötyögtet, kilötyköl, 
kilöttyint; ~tyä vesi šankošta a vi-
zet a vödörből kilöttyinteni 

läikyt|tyä (-än, -täy) verb kilocsogtat, 
kiloccsint, kilötyögtet, kilötyköl, ki-
löttyint 

läikäh|tyä (-tyy) verb kiloccsan, kilöty-
tyen, kilötyög 

läik|ätä (-kyän, -kyäy) verb merít, mer, 
kimer, mereget 

läimäh|ellä (-telen, -telöy) verb tükrö-
ződik, visszaverődik, csillan, villan 

läimäh|tyä (-än, -täy) verb tükröz, visz-
szaver, felvillan, felcsillan, felragyog  

läimähyt|tyä (-än, -täy) verb csattog-
tat, pattogtat; ~tyä piiskalla ostor-
ral pattogtatni 

läiskeh (-en, -tä) fn permet 
läiskyt|tyä (-än, -täy) verb permetez, 

fröcsköl, széthint 
läis|kyö (-yn, -kyy) verb kiloccsan, kilö-

työg, kifröcskölődik 
läiskähyt|tyä (-än, -täy) verb permetez, 

fröcsköl, széthint 
läj|ä (-än, -yä) fn rakás, kupac, halom, 

domb, csomó 
läkläč|čy (-yn, -čyö) fn/mn fecsegő, cse-

vegő, csacsogó, locsogó, pletykázó 
läklät|tyä (-än, -täy) verb fecseg, cse-

veg, csacsog, locsog, pletykázik 
läksij|ä (-än, -yä) mn távozó, induló 
läksijäis|et (-ien, -ie) fn plur búcsú-

ebéd, búcsúvacsora, búcsúfogadás, 
búcsúztatás 

läkšyt|tyä (-än, -täy) verb lomhán / ne-
hézkesen fut 

läkäh|työ (-yn, -tyy) verb félrenyel 
läkäš|työ (-šyn, -tyy) verb félrenyel 
lämmen|tyä (-nän, -täy) verb 1. mele-

gít, felmelegít, megmelegít, átmele-
gít; 2. süt 

lämme|tä (-nen, -nöy) verb melegszik, 
melegedik, felmelegedik, megmele-
gedik, átmelegszik 

läm|min (-pimän, -niintä) fn/mn meleg 
lämmit|ellä (-telen, -telöy) verb fűt, be-

fűt 
lämmitteliy|työ (-vyn, -tyy) verb 1. me-

legszik, melegedik, felmelegedik, át-
melegszik, megmelegedik; 2. sütké-
rezik, leég, lesül 

lämmit|tyä (-än, -täy) verb 1. melegít, 
felmelegít, megmelegít; 2. fűt, befűt 
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lämmittäj|ä (-än, -yä) fn fűtő 
lämmittämi|ni (-sen, -stä) fn 1. felme-

legítés, átmelegítés; 2. fűtés, befű-
tés, tüzelés 

lämmity|š (-kšen, -štä) fn 1. felmele-
gítés, átmelegítés; 2. fűtés, befűtés, 
tüzelés; 3. hőellátás, távfűtés 

lämmityš||verkoš|to (-šon, -tuo) fn táv-
fűtéshálózat 

läm|mitä (-pien, -piey) verb melegszik, 
melegedik, felmelegedik, megmele-
gedik  

lämmitän|tä (-nän, -tyä) fn 1. felmele-
gítés, átmelegítés; 2. fűtés, befűtés 

lämmön||an|to (-non, -tuo) fn hőlea-
dás, hőkibocsájtás 

lämmön||joh|to (-on, -tuo) fn távfű-
tésvezeték, fűtéscsővezeték 

lämmön||šiir|to (-ron, -tuo) fn hőáta-
dás 

lämmön||tykkyäj|ä (-än, -yä) mn me-
legkedvelő, melegigényes 

lämmön||vaih|to (-on, -tuo) fn hőcsere 
lämpiej|ä (-än, -yä) mn fűtő, melegítő, 

hevítő 
lämpimämpi hsz kf melegebben 
lämpimän||pitäj|ä (-än, -yä) fn fűtő- / 

melegítő berendezés, hősugárzó 
lämpimäšti hsz melegen 
lämpiy|työ (-vyn, -tyy) verb 1. meleg-

szik, melegedik, felmelegedik, meg-
melegedik, átmelegszik; 2. sütkére-
zik, leég, lesül 

lämpš|ä (-än, -yä) fn 1. kötél, zsinór; 2. 
szíj 

läm|pö (-mön, -pyö) fn hő, meleg 
lämpö||element|ti (-in, -tie) fn hőelem, 

fűtőelem 
lämpö||energij|a (-an, -ua) fn hőenergia 

lämpö||eristely (-n, -ö) fn hőszigetelés 
lämpö||hau|vin (-timen, -vinta) fn me-

legítő palack, melegítő párna, ter-
mofor 

lämpö||joh|to (-on, -tuo) fn távfűtésve-
zeték, fűtéscsővezeték 

lämpö||kešku|š (-kšen, -šta) fn távfűtő-
központ 

lämpö||käsittely (-n, -ö) fn hőkezelés 
lämpö||lav|a (-an, -ua) fn melegágy, 

üvegház, melegház [növénytermesz-
tés] 

lämpö||mittari (-n, -e) fn hőmérő 
lämpö||miär|ä (-än, -yä) fn hőmeny-

nyiség 
lämpö||normittaj|a (-an, -ua) fn hősza-

bályozó (berendezés) 
lämpö||normitu|š (-kšen, -šta) fn hő-

szabályozás 
lämpö||patteri (-n, -e) fn fűtőtest, ra-

diátor 
lämpö||til|a (-an, -ua) fn hőmérséklet; 

apsoľuuttini ~a abszolút hőmérsék-
let; ilman ~a a levegő hőmérsékle-
te, külső / kinti hőmérséklet 

lämpö||tilan mn rtlan hőmérsékleti 
lämpö||vaikutu|š (-kšen, -šta) fn hőha-

tás 
lämpö||voimal|a (-an, -ua) fn hőerőmű 
lämpö||yjin mn rtlan termonukleáris 
lämpöyjin||reaktij|o (-on, -uo) fn ter-

monukleáris reakció 
länčis|työ (-tyy) verb sarasodik, latya-

kosodik, összesarasodik, locspocso-
sodik 

länč|ä (-än, -yä) fn sár, locspocs, latyak  
länk|et (-ien, -ie) fn plur iga 
länkšyt|tyä (-än, -täy) verb nehezen / 

lassan jár, cammog, caplat 
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länkyt|tyä (-täy) verb zúg / kong / kon-
dul a harang 

länk|ä (-än, -yä) mn görbe, hajlított, haj-
lott 

länneššä hsz nyugaton 
län|ši (-nen, -ttä) fn nyugat 
länši||ran|ta(-nan, -tua) fn nyugati part 
länši||val|lat (-tojen, -toja) fn plur nyu-

gati országok / államok 
läpeh|työ (-yn, -tyy) verb félrenyel, ful-

dokol, elfullad 
läpehyttäj|ä (-än, -yä) mn fullasztó, foj-

tó, nyomasztó, fülledt 
läpehyt|tyä (-än, -täy) verb fullaszt, foj-

togat, megfullaszt, fojt, megfojt 
läpet|tyä (-täy) verb ing, leng, lobog  
läpi (gen) nu át, keresztül; seinän ~ a 

falon keresztül 
läpičči hsz át, keresztül 
läpi||aj|o (-on, -uo) fn 1. átjáró; 2. átjá-

rás, átkelés, átmenetel 
läpi||jiätyny|t (-ön, -ttä) mn átfagyott 
läpi||kulettav|a (-an, -ua) mn átjáró, át-

kelő, átmenő; ~a piha átjáróudvar 
läpi||kul|ku (-un, -kuo) fn 1. átjáró; 2. 

átjárás, átkelés, átmenetel; 3. tranzit 
läpi||kulku||jun|a (-an, -ua) fn tranzit-

vonat 
läpi||leikkau|š (-on, -tta) fn keresztül-

vágás, átvágás, átmetszés, szétvá-
gás, széthasítás 

läpi||louk|ko (-on, -kuo) fn nyílás, fal-
nyílás, kémlelőnyílás 

läpi||mit|ta (-an, -tua) fn átmérő, dia-
méter 

läpi||murtautumi|ni (-sen, -sta) fn át-
törés vmin 

läpi||mänij|ä (-än, -yä) mn átjáró, át-
kelő, átmenő 

läpi||män|ö (-ön, -yö) fn 1. átjáró; 2. 
átjárás, átkelés, átmenetel 

läpi||mär|kä (-rän, -kyä) mn átázott, 
átnedvesedett 

läpi||näkyj|ä (-än, -yä) mn átlátszó, át-
tetsző, kristálytiszta; ~ä jiä kristály-
tiszta jég 

läpi||piäšömät|öin (-tömän, -öintä) mn 
átjárhatatlan, áthatolhatatlan, átgá-
zolhatatlan; ~öin meččä áthatolha-
tatlan erdő 

läpis|kö (-ön, -kyö) mn lapos orrú, tom-
pa orrú 

läpi||ve|to (-von, -tuo) fn huzat, léghu-
zat, cúg 

läpi||vevošša hsz huzatban, léghuzat-
ban, cúgban 

läplät|tyä (-än, -täy) verb szószátyár-
kodik, pazarolja a szót 

läp|pä (-än, -pyä) fn 1. csat, pánt; 2. 
légycsapó 

läpry|tä (-ön, -öy) verb hízelegve / hí-
zelgőn mond 

läpät|tyä (-täy) verb 1. dobog (a szív); 
2. ide-odamozog 

läpäty|š (-kšen, -štä) fn remegés, resz-
ketés 

läsi|e (-n, -у) verb betegsége van, be-
tegeskedik  

läsij|ä (-än, -yä) fn/mn beteg 
läsijä||huoneh (-en, -ta) fn betegszoba 
läsikšen|nellä (-telen, -telöy) verb be-

tegeskedik, gyengélkedik 
läsimi|ni (-sen, -stä) fn megbetegedés, 

betegség, kór, baj 
läsin|tä (-nän, -tyä) fn megbetegedés, 

betegség, kór, baj 
läsit|tyä (-än, -täy) verb megbetegszik 
läsiy|työ (-vyn, -tyy) verb megbetegszik 
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läsiyvyn|tä (-nän, -tyä) fn megbetege-
dés 

läš|ki (-en, -kie) fn faggyú, háj, zsír, zsi-
radék 

läššä1 hsz közel, nem messze 
läššä2 (gen) nu közelében vminek / 

vkinek 
läššä||istuj|a (-an, -ua) mn mellette ülő, 

melléülő 
läššä||olij|a (-an, -ua) mn közeli, közel-

fekvő, közellévő, jelenlévő 
läššä||ol|o (-on, -uo) fn jelenlét, ittlét 
läštä1 hsz közelről, közelből, nem mesz-

sziről 
läštä2 (gen) nu közeléből vminek / vki-

nek 
lät|ty (-yn, -työ) fn palacsinta 
lätäk|kö (-ön, -kyö) fn tócsa, pocsolya  
lävähyt|tyä (-täy) verb csillog, villog, 

ragyog  
läylen|tyä (-nän, -täy) verb gyengül, 

erőtlenedik, alábbhagy 
läyl|i (-en, -ie) mn lehangolt, szomorú, 

bánatos 
läylen (-en, -tä) fn bágyadtság, kime-

rültség 
läylen|tyä (-nän, -täy) verb kimerít, ki-

fáraszt, elfáraszt, elbágyaszt 
läylen|työ (-nyn, -tyy) verb elgyengül, 

elerőtlenedik, alábbhagy 
läylentämi|ni (-sen, -stä) fn elgyengü-

lés, elbágyadás, kimerülés 
läyl|ä (-än, -yä) mn kimerült, bágyadt, 

fáradt 
löčkyt|tyä (-än, -täy) verb nehezen jár, 

cammog, csoszog, totyog, tipeg 
löhey|työ (-vyn, -tyy) verb fellángol, ki-

gyullad, meggyullad, tüzet fog, tűz-
be jön 

löhis|kö (-ön, -kyö) mn petyhüdt, er-
nyedt, elgyengült 

löhälleh hsz nyitva, tárva 
löhälläh hsz nyitva, tárva 
löhöt|tyä (-än, -täy) verb terpeszben / 

terpeszkedve ül, széttett lábakkal ül 
löiköt|tyä (-än, -täy) verb nagy fényű 

tüzet rak 
lökit|tyä (-än, -täy) verb gyorsan fut, 

iramodik, iszkol 
lök|ki (-in, -kie) fn fejdísz 
lö|kä (-jän, -kyä) fn köpet 
löllö|ni (-sen, -stä) fn mosdó(kagyló) 

lefolyója 
lönč|ä (-än, -yä) fn nedvesség, nyirkos-

ság 
lönčöš|tyä (-šän, -täy) verb vánszorog, 

vonszolja magát, bandukol, ballag 
löntyš|tyä (-šän, -täy) verb imbolyogva / 

dülöngélve / kacsázva jár 
löntöš|tyä (-šän, -täy) verb imbolyogva / 

dülöngélve / kacsázva jár 
lön|ätä (-yän, -yäy) verb köp, leköp, 

köpköd, leköpköd 
löper|tyä (-rän, -täy) verb fecseg, locsog 
löper|ö (-ön, -yö) fn jól táplált em-

berke 
löpšyt|tyä (-än, -täy) verb csoszog 
lö|pö (-vön, -pyö) fn régi / öreg nagy-

ra nőtt gomba 
lörineh (-en, -tä) fn fecsegés, locsogás 
lörpöt|ellä (-telen, -telöy) verb fecseg, 

locsog 
lörpöttelij|ä (-än, -yä) fn pletykafészek 
lörpöttely (-n, -ö) fn fecsegés, locsogás 
lörpöt|tyä (-än, -täy) verb fecseg, locsog 
lörpöty|š (-kšen, -štä) fn süketduma, 

mesebeszéd, mellébeszélés, kitalálás, 
kitaláció 
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löryyt|tyä (-än, -täy) verb zajosan önt / 
öntöz 

lörähyt|tyä (-än, -täy) verb egyenesen / 
nyíltan megmond, kertelés nélkül be-
szél 

löš|ä (-än, -yä) fn használhatatlan faesz-
köz 

löt|ti (-in, -tie) fn öreg csónak / ladik / 
sajka 

löt|tö (-ön, -työ) fn háncspapucs, háncs-
bocskor 

lötvis|työ (-tyy) verb kilyukad a cipő 
lötöš|tyä (-šän, -täy) verb kóvályog, 

kószál, bolyong, tévelyeg, kevereg 
löyh|kyä (-än, -käy) verb 1. legyez, le-

gyezget, hesseget, elhesseget; 2. hen-
ceg, felvág 

löyh|kä (-än, -kyä) fn/mn hencegő 
löyhäh|tyä (-än, -täy) verb elmozdul 
löyly (-n, -ö) fn gőz 

löylyt|tyä (-än, -täy) verb 1. gőzöl; 2. 
alaposan / jól elver, móresre tanít 

löylyttäj|ä (-än, -yä) fn gőzölő [eszköz] 
löy|tyä (-sän, -täy) verb talál, megta-

lál, lel, meglel  
löy|työ (-vyn, -tyy) verb megkerül, elő-

kerül 
löytäj|ä (-än, -yä) fn (földrajzi) felfe-

dező 
löytäjäi|ni (-sen, -stä) fn megtalálói díj 

/ jutalom 
löytämi|ni (-sen, -stä) fn találmány, fel-

fedezés, lelemény, megtalálás 
löy|tö (-vön, -työ) fn találmány, felfe-

dezés, lelemény, megtalálás 
löytö||la|pši (-pšen, -šta) fn lelenc, le-

lencgyerek, talált gyerek 
löyvän|tä (-nän, -tyä) fn találmány, fel-

fedezés, lelemény, megtalálás 
löyvö|š (-kšen, -štä) fn lelőhely 
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maali (-n, -e) fn 1. kapu [sport]; 2. 

gól 
maali||vah|ti (-in, -tie) fn kapus, ka-

puvédő [sport] 
mačkut|tua (-an, -tau) verb cuppog, 

csámcsog 
mačkutu|š (-kšen, -šta) fn cuppogás, 

csámcsogás 
mafij|a (-an, -uа) fn maffia 
magisteri (-n, -e) fn magiszter 
magniit|ti (-in, -tie) fn mágnes 
magnitofoni (-n, -e) fn magnetofon, 

magnó 
magnitofoni||nauh|a (-an, -uа) fn mag-

netofonszalag, magnószalag 
magnitofoni||nauhoitu|š (-kšen, -šta) 

fn magnetofonfelvétel, magnófel-
vétel 

magnolij|a (-an, -uа) fn magnólia 
[Magnolia] 

mah|a (-an, -uа) fn 1. has, hasüreg; 2. 
gyomor 

maha||huav|a (-an, -ua) fn gyomorfe-
kély 

maha||lauk|ku (-un, -kuo) fn gyomor 
mahallah hsz 1. hason; 2. laposan, 

hosszában; kuatuo ~ hosszában el-
nyúlani 

maha||remeni (-n, -e) fn nyeregheve-
der, hasaló, hasló 

maha||tulehu|š (-on, -tta) fn gyomor-
hurut 

mahhilk|ka (-an, -kua) fn nyeregtáska, 
tarsoly 

mahl|a (-an, -ua) fn nyírfanedv, nyír-
fabor 

mah|o1 (-on, -uo) fn meddő anyaállat 
mah|o2 (-on, -uo) mn terméketlen, med-

dő 
maho||lam|maš (-pahan, -mašta) fn 

meddő juh / jerke 
maho||lehm|ä (-än, -yä) fn meddő te-

hén / üsző 
maholli|ni (-sen, -sta) mn lehetséges 
mahollista hsz lehetséges; mi on ~ ami 

lehetséges, amit csak lehet 
mahollisuo|t (-n, -tta) fn plur szük-

séges eszközök 
mahollisu|š (-kšen, -šta) fn lehetőség, 

alkalom, mód, sansz, esély 
mahork|ka (-an, -kua) fn mahorka 

[Nicotiana rustica] 
mahot|oin (-toman, -ointa) mn 1. lehe-

tetlen, képtelen; 2. páratlan, rend-
kívüli 

mahottomu|š (-kšen, -šta) fn lehetet-
lenség, képtelenség 

mahou|tuo (-vun, -tuu) verb termé-
ketlenné válik, meddővé válik 

mahtav|a (-an, -ua) mn 1. ünnepélyes, 
méltóságteljes, magasztos, fennkölt, 
fenséges; 2. nagyképűsködő, fontos-
kodó 

mahtavan|šuur|i (-en, -ie) mn fenn-
költ, fenséges, délceg, daliás 

mahtavašti hsz ünnepélyesen, méltó-
ságteljesen, magasztosan, fennköl-
ten, fenségesen 

mahtavoi|ja (-čen, -čou) verb nagyké-
pűsködik, fontoskodik 

mahtavu|š (-on, -tta) fn 1. fontosság, 
jelentőség; 2. fontoskodás 
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mah|ti (-in, -tie) fn szokás, képesség 
mahti||mie|š (-hen, -štä) fn szakem-

ber, mester, szakértő, hozzáértő 
mah|tua (-an, -tau) verb tud, -hat, -

het, képes  
mah|tuo (-un, -tuu) verb belefér, befér 
maičči hsz szárazföldön, szárazon [he-

lyen] 
maih hsz szárazföldre, szárazra [hely-

re] 
maijok|aš (-kahan, -ašta) mn tejelő; 

~aš lehmä tejelő tehén, tejtehén 
maijonesi (-n, -е) fn majonéz; salatti 

~n kera majonézes saláta 
maijon||heru (-n, -o) fn tejelés, tejel-

tetés 
maijon||myöj|ä (-än, -yä) fn tejárus, 

tejesember, tejes 
maijon||väri|ni (-sen, -stä) mn tejfe-

hér, tejszínű 
maik|ka (-an, -kua) fn trikó, ujjatlan 

alsóing, mez, sportmez 
maik|ko (-on, -kuo) fn haltej, halivar-

sejt 
mail|a (-an, -ua) fn ütő [sporteszköz] 
maim|a (-an, -ua) fn 1. halporonty, 

halivadék; 2. csalétek, csali 
maima|ni (-sen, -sta) fn élőhalcsali 
maimot|tua (-an, -tau) verb csalétek-

kel ellát, csalizik 
main|e (-en, -ie) fn hírnév, jóhír 
maineh (-en, -ta) fn hírnév, jóhír 
mainehet|oin (-toman, -ointa) mn dics-

telen, csúfos 
mainehettomašti hsz dicstelenül, csú-

fosan 
mainehik|aš (-kahan, -ašta) mn jeles, 

dicséretes, kiváló, kitűnő, pompás, 
remek 

mainij|o (-on, -uo) mn jeles, dicsére-
tes, kiváló, kitűnő, pompás, remek 

mainijošti hsz pompásan, kiválóan, 
remekül 

mainik|aš (-kahan, -ašta) mn jeles, 
dicséretes, kiváló, kitűnő, pompás, 
remek; ~aš temppu kiváló / remek 
trükk 

mainink|a (-an, -ua) fn örvény, ör-
vénylés, (víz)forgó 

mainin|ta (-nan, -tua) fn ráutalás, uta-
lás, említés, hivatkozás 

maini|ta (-čen, - ččou) verb 1. meg-
említ, megnevez, szóba hoz; ~ta 
hyvällä šanalla jó / szép szóval emlí-
teni; 2. elszólja magát, megbotlik a 
nyelve 

mainittav|a (-an, -ua) mn nevezetes, 
figyelemre méltó, érdekes 

mainittavašti hsz figyelemre méltóan 
mainit|tu (-un, -tuo) mn szóban for-

gó, említett, kérdéses 
mainiv|o1 (-on, -uo) fn hírnév, jóhír 
mainiv|o2 (-on, -uo) mn jeles, dicsére-

tes, kiváló, kitűnő, pompás, remek 
mainivošti hsz pompásan, kiválóan, 

remekül 
maino|š (-kšen, -šta) fn reklám, hir-

detés 
mainoš||taulu (-n, -o) fn reklámtábla, 

hirdetőtábla 
mainoš||toimis|to (-son, -tuo) fn rek-

lámügynökség 
mainoš||vide|o (-on, -uo) fn reklám-

film, videóklip 
mairot|ella (-telen, -telou) verb meg-

igéz, elbűvöl, elbájol, elvarázsol 
maiŕov|a (-an, -ua) fn ködfátyol, ho-

mály
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 maiselm|a (-an, -ua) fn táj, tájék, vi-
dék, környék, terep 

maiselma||harjotelm|a (-an, -ua) fn táj-
festés, tájábrázolás, tájleírás 

maiselma||kuv|a (-an, -ua) fn tájkép 
maiselma||tie|to (-jon, -tuo) fn tájépíté-

szet 
maisem|a (-an, -ua) fn táj, tájék, vi-

dék, környék, terep 
maisema||mualari (-n, -e) fn tájkép-

festő 
maisin hsz szárazföldön, szárazon [he-

lyen] 
mais|kata (-uan, -kuau) verb csinta-

lankodik, rakoncátlankodik, hancú-
rozik, zajong, zsibong, lármázik 

maiskuttelu (-n, -o) fn csámcsogás, 
cuppogás 

maiskut|tua (-an, -tau) verb csámcsog, 
cuppog  

maissan|ta (-nan, -tua) fn kóstolás, íz-
lelés, megkóstolás, megízlelés; vii-
nan ~ta borkóstolás 

mais|sella (-telen, -telou) verb kóstol, 
ízlel, megkóstol, megízlel 

maistaj|a (-an, -ua) fn/mn ízlelő, kós-
toló 

maistajais||šali (-n, -e) fn kóstolóterem 
maistami|ni (-sen, -sta) fn kóstolás, 

ízlelés, megkóstolás, megízlelés 
mais|tua (-san, -tau) verb kóstol, íz-

lel, megkóstol, megízlel  
maistu|o (-u) verb íze van  
maitik|ka (-an, -kuа) fn csormolya [Me-

lampyrum] 
mai|to (-jon, -tuo) fn 1. tej; juuvva 

čäijyö ~jon kera a teát tejjel inni; 
pullo ~jon kera tejesüveg; 2. hal-
tej, halivarsejt 

maito||ašt|iet (-eijen, -eitä) fn plur te-
jesedény 

maitoham|maš (-pahan, -mašta) fn tej-
fog 

maito||hau|ki (-vin, -kie) fn tejbecsu-
ka [halleves] 

maitohi|ni (-sen, -sta) mn 1. tejes; 2. 
tej-, tejjel készült 

maito||jauh|o (-on, -uo) fn tejpor 
maito||kannu (-n, -o) fn tejeskanna 
maito||keit|to (-on, -tuo) fn tejleves 
maito||kokteili (-n, -e) fn tejkoktél 
maito||kuk|ka (-an, -kuа) fn pitypang, 

gyermekláncfű [Taraxacum] 
maito||kukšin|a (-an, -uа) fn tejeskan-

na 
maito||lin|ta (-nan, -tua) fn (híg) tej-

bekása 
maito||möykky|ni (-sen, -stä) fn tej-

be áztatott kenyér 
maito||nen|ä (-än, -yä) fn csíra 
maito||paket|ti (-in, -tie) fn tejeszacs-

kó 
maito||par|ta (-ran, -tua) fn pelyhes-

állú, zöldfülű 
maito||pull|o (-on, -uo) fn tejesüveg 
maito||pump|pu (-un, -puo) fn tej-

szívó, mellszívó [készülék] 
maito||rieš|ka (-an, -kuа) fn tejbe ap-

rított zablepény 
maito||ru|oka (-vvan, -okua) fn tej-

étel, tejtáplálék 
maitos|a (-an, -uа) mn 1. tejes; 2. tej-, 

tejjel készült 
maito||šarv|i (-en, -ie) fn cumisüveg, 

cuclisüveg 
maito||šiivil|ä (-än, -yä) fn tejszűrő 
maito||škuap|pi (-in, -pie) fn tejeskam-

ra 
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maito||šokeri (-n, -e) fn tejcukor, lak-
tóz 

maito||šuu (-n, -ta) fn pelyhesállú, zöld-
fülű 

maito||šuu||ikä (-||ijän, -||ikyä) fn zöld-
fülűkor 

maito||tilk|ka (-an, -kuа) fn tejcsepp 
maito||tuotteh|et (-tien, -tie) fn plur 

tejtermék(ek) 
maito||vala|š (-han, -šta) fn fehér del-

fin [Delphinapterus leucas] 
maito||varš|a (-an, -uа) fn csecsszopó 
maj|a (-an, -uа) fn kunyhó, kalyiba, lak  
majak|ka (-an, -kua) fn világítótorony 
maja||paik|ka (-an, -kuа) fn bázis, tá-

maszpont 
majav|a (-an, -uа) fn hód [Castor fi-

ber] 
majavan||nahka|ni (-sen, -sta) mn hód-, 

hódprém-, hódprémből készült 
majori (-n, -e) fn őrnagy 
majot|tua (-an, -tau) verb helyez, el-

helyez 
makak|a (-an, -ua) fn makákó(-ma-

jom) [Macaca] 
makaroni||keit|to (-on, -tuo) fn me-

télttésztás leves 
makaroni||šup|pi (-in, -pie) fn me-

télttésztás leves 
makaroni|t (-en, -ja) fn metélttészta, 

metélt, makaróni 
makaroni||teh|aš (-tahan, -ašta) fn 

tésztagyár, tésztaüzem 
makaut|tua (-an, -tau) verb elalszik, 

álomba merül 
makavukš|et (-ien, -ie) fn plur ágy-

neműhuzat, ágynemű 
Makedonij|a (-an, -ua) fn 1. (Észak-) 

Macedónia; 2. (ókori) Macedónia 

makedonijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. 
(észak-)macedóniai; 2. (ókori) ma-
cedóniai; 3. (észak-)macedón; 4. (ó-
kori) macedón 

makedonijan mn rtlan 1. (észak-)ma-
cedóniai; 2. (ókori) macedóniai 

makeijen||valmistaj|a (-an, -ua) fn cuk-
rász 

makeu|š (-on, -tta) fn édesség, nya-
lánkság, csemege  

makie (-n, -ta) mn 1. ízletes, ízes, jó-
ízű, finom; 2. édes 

makiesti hsz 1. ízletesen, ízesen, jó-
ízűen, finoman; 2. édesen 

makijai|ni (-sen, -sta) fn cukorka, bon-
bon 

makijais|et (-ien, -ie) fn plur édes-
ség(ek) 

makkar|a (-an, -ua) fn hurka, kolbász; 
keitetty ~a főtt kolbász; šavuššettu 
~a füstölt kolbász 

makonij|a (-an, -ua) fn mahónia [Ma-
honia] 

Makovei (-n, -ta) fn (Szent) Mézüd-
vözítő / Mézmegváltó 

makriili (-n, -e) fn makréla [Scomber 
scombrus] 

makro||ilmaš|to (-šon, -tuo) fn mak-
roklíma 

maksimali|ni (-sen, -sta) mn maximá-
lis, csúcs-, legnagyobb; ~ni lämpö-
tila maximumhő, csúcshő 

maksimalisešti hsz maximálisan 
maksimalismi (-n, -e) fn maximaliz-

mus 
maksimi||lämpö||mittari (-n, -e) fn 

maximumhőmérő 
maksimi||miär|ä (-än, -yä) fn maxi-

mális mennyiség 
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maksimin||opevu|š (-on, -tta) fn csúcs-
sebesség, maximális sebesség 

makš|a (-an, -uа) fn máj  
makšaj|a (-an, -ua) fn/mn fizető 
makšamat|oin (-toman, -ointa) mn ki-

fizetetlen, megfizetetlen 
makšamatta hsz kifizetetlenül, (ki)fi-

zetés nélkül 
makšamatta||jättäj|ä (-än, -yä) fn rossz 

fizető, késedelmes fizető 
makšami|ni (-sen, -sta) fn 1. fizetés, 

kifizetés, megfizetés; 2. fizetés, bér, 
díj 

makšan||karva|ni (-sen, -sta) mn máj-
színű, májbarna, barna, fahéjszínű, 
fahéjbarna 

makšan|ta (-nan, -tua) fn 1. fizetés, ki-
fizetés, megfizetés; 2. fizetés, bér, díj 

makša||paštet|ti (-in, -tie) fn májpás-
tétom, májkrém 

makša||piirua (-n, -ta) fn májas pirog, 
májas sütemény 

makša||šammal|et (-ien, -ie) fn plur 
májmoha [Marchantiophyta] 

makša||tau|ti (-vin, -tie) fn májbaj, 
májbetegség 

makšat|tua (-an, -tau) verb megfizet-
tet 

makša||tulehu|š (-on, -tta) fn májgyul-
ladás, hepatitisz 

makšav|a (-an, -uа) mn értékes, drága, 
költséges 

makšavai|ni (-sen, -sta) mn értékes, 
drága, költséges 

makšot|tua (-an, -tau) verb fizet, meg-
fizet, bérez, díjaz, jutalmaz, megju-
talmaz 

makšot|tuo (-un, -tuu) verb megalszik, 
megalvad 

makšu (-n, -о) fn számla  
makš|ua (-an, -au) verb fizet, kifizet, 

megfizet 
makšu||aika (-||ajan, -||aikua) fn fi-

zetési határidő 
makšu||kyky|ni (-sen, -stä) mn hitelké-

pes 
makšu||kyvyt|öin (-tömän, -öintä) mn 

hitelképtelen 
makšu||list|a (-an, -uа) fn fizetési jegy-

zék, bérjegyzék 
makšulli|ni (-sen, -sta) mn 1. fizetős; 

2. fizetési 
makšun||lykkäy|š (-ön, -ttä) fn fize-

tési moratórium 
makšu||miäräy|š (-ön, -ttä) fn fizetési 

rendelkezés 
makšu||orderi (-n, -e) fn fizetési ren-

delkezés 
makšut|oin (-toman, -ointa) mn fize-

tés nélküli, fizetetlen, díjazatlan 
makšu||varattomu|š (-kšen, -šta) fn fi-

zetésképtelenség 
makšu||voima|ni (-sen, -sta) mn fize-

tőképes 
ma|ku (-vun, -kuo) fn 1. íz; 2. ízlés 
maku||aineh (-en, -ta) fn fűszer, ízesí-

tőszer 
makuaj|a (-an, -uа) fn/mn alvó 
makuaľ|ľa (-en, -ou) verb henyél, lus-

tálkodik, heverészik 
makuan|ta (-nan, -tua) fn álom, alvás 
maku||asie (-n, -ta) fn ízlés dolga 
maku||elim|et (-ien, -ie) fn plur ízle-

lőszervek 
maku||lis|ä (-än, -yä) fn fűszer, ízesí-

tőszer 
maku|ni (-sen, -sta) mn (vmilyen) ízű 
makus|a (-an, -uа) mn élvezetes 
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maku||tottumukš|et (-ien, -ie) fn plur 
ízérzés, ízérzékelés 

makuu||huoneh (-en, -ta) fn hálószoba 
makuu||paik|ka (-an, -kua) fn fekvő-

hely, hálóhely 
makuu||paikka||lip|pu (-un, -puo) fn 

hálókocsijegy 
makuu||pušši (-n, -e) fn (gyerek)pó-

lya, hálózsák 
makuu||til|a (-an, -uа) fn alvópóz, fek-

vőhelyzet 
makuu||vaunu (-n, -o) fn hálófülkés 

vasúti kocsi, hálókocsi 
makuu||vuatti|et (-jen, -je) fn ágyne-

műhuzat, ágynemű 
maľarija||šiäkši (-kšen, -štä) fn malá-

riaszúnyog [Anopheles] 
malin|a (-an, -uа) fn málna [Rubus 

idaeus] 
malina||penša|š (-hän, -šta) fn málna-

bokor, málnacserje 
malit|tu (-un, -tuo) fn ima, imádság 
malkuri (-n, -е) fn csavarfúró, mély-

fúró 
mаľľ|а (-an, -uа) fn kupa, serleg  
malli1 (-n, -е) fn eszmélet, öntudat  
malli2 (-n, -е) fn 1. példa, példakép, 

mintakép, etalon; 2. sablon, minta, 
szabásminta; 3. típus 

malli||kukla|ni (-sen, -sta) fn manöken 
malli||kuv|a (-an, -uа) fn példakép 
malli||mit|ta (-an, -tuа) fn etalon 
mallin||moi|ni (-sen, -sta) mn sablonos 
malli|t (-en, -ja) fn plur ismertetője-

gyek, jellegzetességek 
malli||verš|ta (-šan, -tua) fn modell-

műhely 
mallot|tua (-an, -tau) verb bámészko-

dik 

malmi (-n, -е) fn érc 
malmi||kerro|š (-kšen, -šta) fn ércré-

teg 
malmi||löyvö|š (-kšen, -štä) fn érclelő-

hely 
malmi||var|at (-ojen, -oja) fn plur érc-

készlet 
malttavašti hsz ésszerűen 
maltettav|a (-an, -uа) mn érthető, fel-

fogható, megérthető 
mal|to (-lon, -tuo) mn 1. lágy [fém]; 2. 

nyugodt, csendes 
malttamat|oin (-toman, -ointa) mn te-

hetségtelen 
malttami|ni (-sen, -sta) fn megértés, 

felfogás 
malt|ti (-in, -tie) fn megértés, felfogás 
malt|tua (-an, -tau) verb 1. ért, felfog, 

megért; 2. tud, -hat, -het, képes 
maľv|a (-an, -ua) fn mályva [Malva] 
mamm|a (-an, -ua) fn mama, mami, 

mamika, anya, anyu, anyuka 
mamman mn rtlan anyai 
mamont|ti (-in, -tie) fn mammut [Ele-

phas primigenius] 
man|a (-an, -uа) fn túlvilág, holtak bi-

rodalma 
manahh|a (-an, -ua) fn szerzetes, ba-

rát, csuhás 
manahha||kun|ta (-nan, -tua) fn szer-

zetesrend, szerzet, rend 
manahha||lupau|š (-on, -tta) fn szerze-

tesi fogadalom 
manal|a (-an, -uа) fn túlvilág, holtak 

birodalma  
manasteri (-n, -e) fn kolostor, zárda, 

monostor, rendház 
manasteri||sisär (-en, -tä) fn szerzetes-

nő, nővér, apáca 
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man|ata (-uan, -uau) verb káromol, szi-
dalmaz, rágalmaz 

mančurijan||pähkin|ä (-än, -yä) fn 
mandzsúriai dió [Juglans mandshu-
rica] 

mandariini (-n, -e) fn mandarin [gyü-
mölcs] 

mandariini||puu (-n, -ta) fn manda-
rinfa [Citrus nobilis] 

mandariini|šorš|a (-an, -ua) fn man-
darinréce [Aix galericulata] 

mandat|ti (-in, -tie) fn megbízás, man-
dátum 

maneken|a (-an, -ua) fn manöken 
mang|o (-on, -uo) fn mangó [gyümölcs] 
mango||puu (-n, -ta) fn mangófa [Man-

gifera] 
mangusti (-n, -e) fn mongúz [Herpes-

tes] 
manifesti (-n, -e) fn kiáltvány, mani-

fesztum 
manikjuuri (-n, -e) fn manikűr, kéz-

ápolás 
manjak|ka (-an, -kua) fn/mn rögesz-

més, mániákus, mániás 
manklau|tuo (-vun, -tuu) verb cico-

mázkodik, kiöltözik 
mankumi|ni (-sen, -sta) fn 1. kunye-

rálás; 2. nyávogás 
mank|uo (-on, -ou) verb 1. kikönyörög, 

kikunyerál; 2. nyávog 
mann|a (-an, -ua) fn búzadara, dara,  

gríz 
manna||hut|tu (-un, -tuo) fn darakása, 

grízkása, tejbegríz 
manna||kašvi (-n, -е) fn harmatkása 

[Glyceria] 
man|ner (-teren, -nerta) fn szárazföld, 

kontinens 

manometri (-n, -e) fn manométer, nyo-
másmérő, feszmérő 

mansi (-n, -е) fn manysi, vogul 
mansilai|ni (-sen, -sta) fn/mn manysi, 

vogul  
mansin mn rtlan manysi, vogul 
manšik|ka (-an, -kua) fn földieper, sza-

móca [Fragaria]  
manterien||väli|ni (-sen, -stä) mn kon-

tinensközi, kontinensek közötti 
mantij|a (-an, -uа) fn palást, köpeny 
man|tu (-nun, -tuo) fn föld, földbirtok, 

telek  
mar|a (-аn, -uа) fn 1. has, pocak; 2. 

bendő [állati] 
marafoni (-n, -е) fn maraton 
marafoni||juokšu (-n, -o) fn marato-

ni futás 
marakat|ti (-in, -tie) fn cerkóf(majom) 

[Cercopithecus] 
maran||alušta||vyö (-n, -tä) fn nyereg-

heveder, hasló 
maran||hapatu|š (-kšen, -šta) fn has-

baj, hasfájás 
mara||remeni (-n, -е) fn széles (derék-) 

öv 
margariini (-n, -e) fn margarin 
mari (-n, -е) fn mari, cseremisz 
marihuan|a (-an, -ua) fn marihuána, 

kannabisz [Cannabis] 
marilai|ni (-sen, -sta) fn/mn mari, cse-

remisz 
marin mn rtlan mari, cseremisz 
marinati (-n, -е) fn marinád, ecetes 

lé / mártás 
marinoit|u (-n, -o) mn marinírozott, 

marinált, ecetes 
marinoi|ja (-čen, -ččou) verb mariní-

roz, marinál, ecetbe eltesz 
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marionet|ti (-in, -tie) fn báb 
marionetti||teatteri (-n, -е) fn báb-

színház 
marj|a (-an, -ua) fn bogyó, bogyóter-

més, gyümölcs 
marja||aika (-||ajan, -||aikua) fn gyü-

mölcsszezon 
marja||harav|a (-an, -ua) fn hullott 

gyümölcsöt gyűjtő eszköz 
marja||kat|ti (-in, -tie) fn szöcske [Tet-

tigonia] 
marja||kiisseli (-n, -е) fn gyümölcs-

pép, gyümölcskocsonya, gyümölcs-
zselé, gyümölcskiszel 

marja||mie|š (-hen, -štä) fn gyümölcs-
szedő munkás 

marjan mn rtlan gyümölcs-, gyümöl-
csös 

marja|ni (-sen, -sta) fn bogyócska, 
kis bogyó 

marjaniek|ka (-an, -kua) fn gyümölcs-
szedő munkás 

marja||piirua (-n, -ta) fn gyümölcsös 
sütemény 

marja||puu (-n, -ta) fn gyümölcsfa 
marjas|a (-an, -ua) mn gyümölcsben 

gazdag 
marja||šanki (-n, -e) fn gyümölcsös le-

pény 
marja||šank|ko (-on, -kuo) fn gyümölcs-

szedő / gyümölcsös vödör 
marja||šiäm|i (-en, -ie) fn gyümölcsös 

töltelék 
marjau|tuo (-vun, -tuu) verb gyümölcs-

csel bemaszatolódik / összekenődik 
marja||ve|si (-jen, -ttä) fn gyümölcs-

lé, gyümölcsszörp 
marja||viin|a (-an, -ua) fn 1. gyümölcs-

bor; 2. gyümölcspálinka 

marja||vu|osi (-||uvven, -||otta) fn gyü-
mölcstermő év; hyvä ~osi jó gyü-
mölcstermésű év 

marjik|ko (-on, -kuo) fn gyümölcsös, 
gyümölcsöskert 

marketingi (-n, -e) fn marketing 
mark|ka1 (-an, -kua) fn márka, mi-

nőség 
mark|ka2 (-an, -kua) fn bélyeg, pos-

tabélyeg 
mark|ka3 (-an, -kua) fn márka [fize-

tőeszköz] 
markkina||päiv|ä (-än, -yä) fn vásár 

napja, vásárnap, piaci nap 
markkin|at (-ojen, -oja) fn plur piac, 

piactér, vásár, vásártér 
markkina||talou|š (-on, -tta) fn piac-

gazdaság 
marksismi (-n, -e) fn marxizmus 
marksisti (-n, -e) fn marxista 
marľ|a (-an, -ua) fn géz, mull 
marľa||ši|je (-tien, -jettä) fn gézkötés, 

mullpólya 
marmat|tua (-an, -tau) verb siránko-

zik, panaszáradatot zúdít 
marmelati (-n, -e) fn gyümölcsíz 
marmelati||karamelli (-n, -e) fn gyü-

mölcsízű cukor(ka) 
marmori (-n, -e) fn márvány 
marmori||piälyššy|š (-kšen, -štä) fn 

márványburkolat, márványborítás, 
márványbevonat 

mar|raš (-tahan, -rašta) mn örök, örö-
kös, örökkévaló  

marraš||kuu (-n, -ta) fn november 
Marsi (-n, -e) fn Mars [bolygó] 
maršši (-n, -e) fn menet, menetelés 
maršši|e (-n, -u) verb menetel, masí-

roz 
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mar|šu (-run, -šuo) fn tengerimalac [Ca-
via porcellus] 

marteni||kiukua (-n, -ta) fn martinke-
mence 

mar|to (-ron, -tuo) mn terméketlen, 
meddő 

maskirui|ja (-čen, -ččou) verb masz-
kíroz 

maskul|a (-an, -ua) fn övtáska 
mass|a (-an, -ua) fn 1. tömeg; 2. ren-

geteg; 3. massza, pép 
massiivi (-n, -e) fn masszívum, tömb, 

tömeg 
massiivi|ni (-sen, -sta) mn 1. masszív, 

szilárd, tömör; 2. méretes, termetes 
maš|šata (-uan, -šuau) verb cseveg, 

fecseg, kotyog, locsog 
mašt|o (-on, -uo) fn árboc 
mašto||puu (-n, -ta) fn árbocrúd 
matal|a (-an, -ua) mn 1. alacsony, mély; 

2. sekély, lapos 
matalah hsz 1. alacsonyan; 2. seké-

lyen, laposan 
matala||iäni|ni (-sen, -stä) mn basz-

szus, basszushangú, mélyhangú 
matala||jalka|ni (-sen, -sta) mn kur-

talábú, rövidlábú 
matalakkali hsz 1. alacsonyan, mé-

lyen; 2. sekélyen, laposan 
matala||kašvo|ni (-sen, -sta) mn ala-

csony növésű 
matalalla hsz 1. alacsonyan, mélyen; 

2. sekélyen, laposan 
matalammakši hsz 1. alacsonyabban, 

mélyebben; 2. sekélyebben, laposab-
ban 

matalašša hsz 1. alacsonyan, mélyen; 
2. sekélyen, laposan 

matalik|ko (-on, -kuo) fn zátony 

mataloitumi|ni (-sen, -sta) fn elseké-
lyesedés 

mataloit|uo (-tuu) verb elsekélyesedik, 
elzátonyosodik 

matal|tuo (-tuu) verb elsekélyesedik, 
elzátonyosodik 

matalu|š (-kšen, -šta) fn alföld, mély-
föld, síkság 

matar|o (-on, -uo) fn pimpó [Potentil-
la] 

mat|ata (-kuan, -kuau) verb mozog, 
jár 

matatešša hsz jövet-menet, arra jár-
va, útba ejtve, útközben 

matematiik|ka (-an, -kua) fn mate-
matika, mennyiségtan, számtan 

matematti|ni (-sen, -sta) mn matema-
tikai, mennyiségtani, számtani 

materiali (-n, -e) fn anyag, nyersa-
nyag, matéria 

materialismi (-n, -e) fn materializ-
mus 

materialisoi|ja (-čen, -ččou) verb ma-
terializál, megtestesít 

materialisoin|ta (-nan, -tua) fn mate-
rializálódás, materializáció, megteste-
sülés 

materialisti (-n, -e) fn materialista 
matik|ka (-an, -kua) fn folyami meny-

hal [Lota lota] 
matin||panen|ta (-nan, -tua) fn ocs-

mány káromkodás 
matin||pan|o (-on, -uo) fn ocsmány ká-

romkodás 
matin||panomi|ni (-sen, -sta) fn ocs-

mány káromkodás 
matit|tua (-an, -tau) verb ocsmányul 

káromkodik, vkinek az anyját szid-
ja, anyázik 
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mat|ka (-an, -kua) fn 1. út; 2. úttáv; 
3. utazás 

matka||aptek|ki (-in, -kie) fn úti gyógy-
szerkészlet 

matka||evähä|t (-jen, -jä) fn plur út-
ravaló, elemózsia 

matka||kaveri (-n, -e) fn útitárs, uta-
zótárs 

matka||kirjutukš|et (-ien, -ie) fn plur 
úti jegyzetek 

matka||kulu|t (-jen, -ja) fn plur úti-
költség 

matka||kun|ta (-nan, -tua) fn 1. úticso-
port, utazócsoport; 2. utazóközön-
ség 

matka||kuume (-n, -ta) fn utazási láz 
/ izgalom 

matka||kuvau|š (-on, -tta) fn útleírás 
matkalai|ni (-sen, -sta) fn utazó, utas 
matka||lauk|ku (-un, -kuo) fn utazó-

láda 
matka||lip|pu (-un, -puo) fn menet-

jegy 
matka||lu|pa (-van, -pua) fn útenge-

dély, utazási engedély 
matka||menö|t (-jen, -jä) fn plur úti-

költség 
matka||mie|š (-hen, -stä) fn utazó, 

utas 
matka||muisselm|at (-ojen, -oja) fn 

plur úti jegyzetek 
matka||muistih||pano|t (-jen, -ja) fn 

plur úti jegyzetek 
matka||opa|š (-han, -šta) fn útmutató, 

útikalauz 
matka||pu|ku (-vun, -kuo) fn útiruha, 

utazóruha 
matka||rah|at (-ojen, -oja) fn plur út-

ravaló pénz 

matka|šuunnitelm|a (-an, -uа) fn 1. úti-
terv; 2. menetrend 

matka||tavar|at (-ojen, -oja) fn plur 
útipoggyász, utascsomag  

matka||tavara||šäilyty|š (-kšen, -štä) 
fn (kézi)poggyászmegőrző 

matka||tavara||vaunu (-n, -o) fn pogy-
gyász(szállító)vagon 

matkau|tuo (-vun, -tuu) verb útra / uta-
záshoz gyülekezik 

matkeu|tuo (-vun, -tuu) verb útra / uta-
záshoz gyülekezik 

matki|e (-n, -u) verb utánoz, imitál 
matkimi|ni (-sen, -sta) fn 1. utánzás; 

2. hangutánzás 
matkin|ta (-nan, -tua) fn utánzás, imitá-

ció 
matkoveh (-en, -ta) fn 1. úticsoport, 

utazócsoport; 2. utazóközönség 
matkuaj|a (-an, -uа) fn utazó, utas, 

vándor 
matkuaja||höyry||laiv|a (-an, -ua) fn 

személygőzös (hajó), sétahajó (gő-
zös) 

matkuštaja||laiv|a (-an, -ua) fn sze-
mélyhajó, sétahajó 

matkuštaja||lento||koneh (-en, ta) fn 
utasszállító repülő(gép), sétarepü-
lő(gép) 

matkuaja||liikenneh (-en, -ta) fn sze-
mélyforgalom, utasforgalom 

matkuaja||vaunu (-n, -o) fn (vasúti) 
személykocsi, személyvagon 

matkuš|šella (-telen, -telou) verb uta-
zik, utazást tesz, útra kel 

matkuštaja||til|a (-an, -uа) fn utas-
csarnok, váróterem 

matkuš|tua (-šan, -tau) verb utazik, 
utazást tesz, útra kel 
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ma|to (-von, -tuo) fn kukac, giliszta, 
féreg, pondró 

mato|ni (-sen, -sta) fn kukac, giliszta, 
féreg, pondró 

matos|a (-an, -uа) mn kukacos, gilisz-
tás, férges, pondrós 

matosen||moi|ni (-sen, -sta) mn kukac-
szerű, kukacalakú, féregszerű, féreg-
alakú 

mato||tau|ti (-vin, -tie) fn férgesség, bél-
férgesség, féregbetegség 

matou|tuo (-vun, -tuu) verb megférge-
sedik, megkukacosodik 

matrassi (-n, -e) fn matrac 
mat|ta (-an, -tua) mn matt, fénytelen 
matta||lasi (-n, -e) fn mattüveg 
mat|ti1 (-in, -tie) fn ocsmány károm-

kodás, durva szitkozódás 
mat|ti2 (-in, -tie) fn matt [sakk]; kol-

men šiirron ~ti matt három lépés-
ben, három lépéses matt 

matti||šäk|ki (-in, -kie) fn mocskos szájú 
/ beszédű ember 

mat|to (-on, -tuo) fn 1. szőnyeg, futó-
szőnyeg; persialaini ~to perzsasző-
nyeg; 2. ugrószőnyeg, sportszőnyeg, 
tornaszőnyeg 

mauk|ku (-un, -kuo) fn ikrazsák [ha-
lak szerve] 

mausolei (-n, -ta) fn mauzóleum 
mavon||louk|ko (-on, -kuo) fn szúrá-

gás, szuvasodás, szuvasság 
mavuk|aš (-kahan, -ašta) mn ízes, íz-

letes, jóízű, finom 
mavun mn rtlan íz-, ízlelő, ízesítő 
mavušteh (-en, -ta) fn ízesítés, fűsze-

rezés 
mavuš|tua (-šan, -tau) verb ízesít, meg-

ízesít, fűszerez, megfűszerez 

mavut|oin (-toman, -ointa) mn ízetlen, 
íztelen 

mavuttomašti hsz ízetlenül, íztelenül 
mеč|čо (-on, -čuо) fn süketfajd [Tetrao 

urogallus]  
meččo||kan|a (-an, -uа) fn hófajd [La-

gopus lagopus]  
meč|čä (-än, -čyä) fn erdő, erdőség 
meččä||auto||tie (-n, -tä) fn (kiépített) 

erdei út, erdei autóút 
meččä||eläimet (-ien, -ie) fn plur er-

dei vadak 
meččäläi|ni (-sen, -stä) fn erdei szel-

lem [mitológiai] 
meččä||hanh|i (-en, -ie) fn vetési lúd 

[Anser fabalis] 
meččä||harak|ka (-an, -kua) fn szajkó, 

mátyásmadár [Garrulus glandarius]  
meččä||hiir|i (-en, -ie) fn kislábú er-

dei egér [Apodemus uralensis] 
meččähi|ni (-sen, -stä) fn erdei szellem 

[mitológiai] 
meččä||härk|ä (-än, -yä) fn európai bö-

lény [Bos bonasus] 
meččä||ilm|a (-an, -uа) fn erdei szel-

lem [mitológiai] 
meččä||jäni|s (-ksen, -stä) fn vadnyúl, 

mezei nyúl [Lepus europaeus] 
meččä||järv|i (-en, -ie) erdei tó 
meččä||kaisl|a (-an, -uа) fn (közönsé-

ges) erdei káka [Scirpus sylvaticus] 
meččä||kan|a (-an, -uа) fn hófajd [La-

gopus lagopus] 
meččä||karva||korteh (-en, -ta) fn er-

dei zsurló [Equisetum sylvaticum] 
meččä||kirvo|ni (-sen, -sta) fn erdei pi-

tyer [Anthus trivialis] 
meččä||koir|a (-an, -uа) fn vadászeb, 

vadászkutya
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meččä||konminat|ti (-in, -tie) fn erdő-
kombinát, erdészeti kombinát 

meččä||koulu (-n, -o) fn erdészeti (szak-
) iskola 

meččä||kuivik|ki (-in, -kie) fn erdei 
gyopár [Gnaphalium sylvaticum] 

meččä||kuren||polv|i (-en, -ie) erdei gó-
lyaorr [Geranium sylvaticum] 

meččä||kyyhky|ni (-sen, -stä) fn örvös 
galamb [Columba palumbus] 

meččä||kämp|pä (-än, -pyä) fn erdei 
kunyhó 

meččä||lam|pi (-men, -pie) fn erdei (kis) 
tó / tavacska 

meččä||lin|tu (-nun, -tuo) fn erdei ma-
dár 

meččä||livertäj|ä (-än, -yä) fn erdei 
szürkebegy [Prunella modularis] 

meččä||lutik|ka (-an, -kua) fn szőrös 
pajzsbogár [Dolycoris baccarum] 

meččä||manšik|ka (-an, -kua) fn erdei 
eper [Fragaria vesca] 

meččä||marj|a (-an, -uа) fn erdei gyü-
mölcs 

meččä||massiivi (-n, -e) fn erdőség, er-
dősűrű, erdőrengeteg 

meččä||mie|š (-hen, -štä) fn vadász 
meččä||mua||kiitäjäi|ni (-sen, -stä) fn 

ligeti futrinka [Carabus nemoralis] 
meččä|ni (-sen, -sta) fn erdőcske, kis 

erdő, liget 
meččä||nurm|i (-en, -ie) fn erdei rét, 

erdei tisztás 
meččä||omena||puu (-n, -ta) fn vad-

almafa [Malus silvestris] 
meččä||opis|to (-son, -tuo) fn erdészeti 

technikum / szakközépiskola 
meččä||pal|a (-an, -uа) fn erdőrész, er-

dőparcella 

meččä||pal|o (-on, -uo) fn erdőtűz 
meččä||piip|po (-on, -puo) fn erdei per-

jeszittyó [Luzula sylvatica] 
meččä||pirš|a (-an, -uа) fn faanyagtá-

roló 
meččä||pirt|ti (-in, -tie) fn erdei kuny-

hó, vadászkunyhó 
meččä||pol|ku (-un, -kuo) fn erdei ös-

vény, csapás, ösvény 
meččä||por|o (-on, -uo) fn szarvas [Cer-

vus] 
meččä||puk|ki (-in, -kie) fn őz [Capreo-

lus] 
meččä||punkti (-n, -e) fn fakitermelő-

állomás 
mečcä||rivik|kö (-ön, -kyö) fn erdő-

sáv 
meččä||russak|ka (-an, -kua) fn erdei 

csótány [Ectobius sylvestris] 
meččä||šeu|tu (-vun, -tuo) fn erdő széle 

/ pereme, erdőszegély 
meččä||ši|ka (-jan, -kua) fn vaddisz-

nó, vadkan [Sus scrofa] 
meččä||talouš (-ven, -tta) fn erdőgaz-

dálkodás 
meččä||tavaran||kuletu|š (-kšen, -šta) 

fn faáruszállítás 
meččä||teknilli|ni (-sen, -stä) mn erdő-

technikai 
meččä||tevollisu|š (-kšen, -šta) fn fa-

ipar, erdőipar 
meččä||tehnikumi (-n, -e) fn erdésze-

ti technikum 
meččä||tie|to (-jon, -tuo) fn erdészet-

tudomány 
meččä||tunturi (-n, -e) fn erdős tund-

ra 
meččä||unik|ko (-on, -kuo) fn erdei pe-

le [Dryomys nitedula] 
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meččä||vikli (-n, -e) fn erdei szalonka 
[Scolopax rusticola] 

meččäy|työ (-vyn, -tyy) verb elvadul 
mečik|kö (-ön, -kyö) fn csemeteerdő, 

fiatal erdő, sarjadó erdő 
mečitty|ö (-y) verb beerdősödik, be-

lepi az erdő 
mečit|tyä (-än, -täy) verb erdősít, be-

erdősít, fásít, befásít 
mečon||hein|ä (-än, -yä) fn gyapjúsás 

[Eriophorum] 
mečon||kiim|a (-an, -uа) fn a fajdka-

kas dürgése, dürgés 
mečän mn rtlan erdő-, erdei 
mečän||eläj|ä (-än, -yä) mn erdőn élő, 

erdei 
mečän||eläv|ä (-än, -yä) fn erdei vad 
mečän||hakkuaj|a (-an, -uа) fn erdő-

kitermelő, fakitermelő, favágó 
mečän||hakkuu (-n, -ta) fn erdőkiter-

melés, fakitermelés, favágás 
mečän||hoitaj|a (-an, -uа) fn erdész, er-

dőőr, erdőkerülő 
mečän||hoi|to (-jon, -tuo) fn erdészet, 

erdészkedés, erdőművelés, erdőgaz-
dálkodás 

mečän||hoito||aloveh (-en, -ta) fn 1. er-
dőkerület, erdőterület; 2. erdőgazda-
ság 

mečän||hoito||tie|to (-jon, -tuo) fn er-
dőműveléstan 

mečän||hoito||til|a (-an, -uа) fn erdő-
gazdaság 

mečän||issutu|š (-kšen, -šta) fn erdő-
telepítés, erdőültetés, erdősítés 

mečän||issutuš||koneh|et (-tien, -tie) fn 
plur erdőtelepítő gépsor 

mečän||isän|tä (-nän, -tyä) fn medve 
[allegorikusan] 

mečän||kašvattaj|a (-an, -uа) fn erdész 
mečän||kašvatu|š (-kšen, -šta) fn erdő-

telepítés, erdőültetés, erdősítés 
mečän||kuataj|a (-an, -uа) fn favágó, 

fakitermelő 
mečän||kua|to (-von, -tuo) fn erdőirtás 

[folyamat] 
mečän||käyt|tö (-ön, -työ) fn erdőhasz-

nálat, erdőüzemeltetés 
mečän||käyttö||laito|š (-kšen, -šta) fn 

fakereskedő-vállalkozás 
mečän||marj|a (-an, -uа) fn erdei gyü-

mölcs 
mečän||mie|š (-hen, -štä) fn erdész 
mečän||reun|a (-an, -uа) fn erdő szé-

le / pereme, erdőszegély 
mečän||šuojelu (-n, -o) fn erdővéde-

lem 
mečän||šuojelu||toim|et (-ien, -ie) fn 

plur erdővédelmi rendelet / sza-
bályzat 

mečän||vah|ti (-in, -tie) fn erdőőr, er-
dőkerülő 

mečän||vien|tä (-nän, -tyä) fn fakivi-
tel, faexport 

mečäššy|š (-kšen, -štä) fn vadászat 
mečäššyš||aloveh (-en, -ta) fn vadász-

terület 
mečäššyš||koir|a (-an, -uа) fn vadász-

eb, vadászkutya 
mečäššyš||koira||ro|tu (-vun, -tuo) fn 

vadászkutyafajta 
mečäššyš||lauk|ku (-un, -kuo) fn va-

dásztáska, vadásztarisznya, vadász-
tarsoly 

mečäššyš||šukš|et (-ien, -ie) fn plur 
vadászsí, erdei sí 

mečäššyš||torv|i (-en, -ie) fn vadász-
kürt
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mečäššyš||verk|ko (-on, -kuo) fn va-
dászháló 

mečäš|tyä (-šän, -täy) fn 1. vadászik; 
2. töri magát vmi után 

mečäštäj|ä (-än, -yä) fn vadász, vad-
fogó 

mečät|öin (-tömän, -öintä) mn erdőt-
len, erdőmentes, erdő nélküli, fátlan, 
kopár 

mečättömy|š (-kšen, -štä) fn erdőhi-
ány, kopárság 

medaljoni (-n, -e) fn érem, medál 
megavatti (-n, -e) fn megawatt 
mehaniik|ka (-an, -kua) fn mechanika 
mehanilli|ni (-sen, -sta) mn mechani-

kai 
mehanik|ko (-on, -kuo) fn gépész, mű-

szerész, mechanikus 
mehanismi (-n, -e) fn mechanizmus, 

szerkezet, gépezet 
mehiläi|ni (-sen, -stä) fn méh [Apis 

mellifera] 
mehiläisen|peš|ä (-än, -yä) fn méhkas, 

kas, kaptár 
mehiläis||hoitaj|a (-an, -uа) fn méhész 
mehiläis||hoi|to (-jon, -tuo) fn méhész-

kedés, méhészet 
mehiläis||hyrin|ä (-än, -yä) fn méh-

zümmögés, méhdongás 
mehiläis||parv|i (-en, -ie) fn méhraj, 

méhcsalád 
mehiläis||tarh|a (-an, -uа) fn méhes, 

méhészet 
mehiläis||tarhan mn rtlan méhészeti 
mehiläis||vah|a (-an, -uа) fn méhviasz 
mehu (-n, -о) fn lé, nedv, nedü  
mehu|o (-u) verb folyik, áramlik, öm-

lik, szivárog 
mehöv|ä (-än, -yä) mn lédús, nedvdús 

meijän nm plur rtlan mienk, miénk, 
a mi ...-unk, -ünk 

meijät nm plur rtlan minket, ben-
nünket 

meikäläi|ni (-sen, -stä) fn egyikünk, 
közülünk az egyik 

meilä nm plur rtlan nekünk, részünk-
re, számunkra 

mein|ata (-uan, -uau) verb szándéko-
zik, elhatároz, elgondol, tervez 

meininki (-n, -e) fn szándék, elhatáro-
zás, elgondolás, terv 

meinau|š (-ven, -tta) fn szándék, elha-
tározás, elgondolás, terv 

meirami (-n, -e) fn majoránna [Majo-
rana] 

meis|kata (-uan, -kuau) verb csintalan-
kodik, rakoncátlankodik, hancúro-
zik, zajong, zsibong, lármázik 

meiskeh (-en, -tä) fn csintalankodás, 
csintalanság, csínytevés 

meisk|ua (-an, -au) verb csintalanko-
dik, rakoncátlankodik, hancúrozik, 
zajong, zsibong, lármázik 

meijtä nm plur rtlan minket, ben-
nünket 

mek|ko (-on, -kuo) fn ruha, öltöny  
mekko||kanka|š (-han, -šta) fn ruha-

anyag, ruhaszövet 
mel|a (-an, -uа) fn 1. evező, evezőla-

pát; 2. evezőcsapás 
melakoi|ja (-čen, -ččou) verb lármá-

zik, kötekedik, izgágáskodik 
melanholik|ka (-an, -kua) fn melan-

kóliában szenvedő beteg 
melanholi|ni (-sen, -sta) mn melanko-

likus, búskomor, mélabús 
melkein hsz majdnem 
melko hsz eléggé 
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melko|ni (-sen, -sta) mn jelentős, je-
lentékeny, lényeges, fontos 

melkosešti hsz jelentősen, lényegesen 
mellakalli|ni (-sen, -sta) fn/mn lázadó, 

zendülő, pártütő, felkelő 
mellak|ka (-an, -kua) fn lázadás, zen-

dülés, pártütés, felkelés, zavargás 
mellakoi|ja (-čen, -ččou) verb lázad, 

fellázad, zendül, felkel, zavarog 
mellič|čä (-än, -čyä) fn malom 
melodij|a (-an, -uа) fn melódia, dal-

lam 
melodi|ni (-sen, -sta) mn melodikus, 

dallamos 
melo||dram|a (-an, -uа) fn melodráma 
meloni (-n, -e) fn sárgadinnye [Cucu-

mis melo] 
melon|ta (-nan, -tua) fn evezés [sport] 
melu (-n, -о) fn zúgás, zaj, zajongás, 

zsibongás, lárma, ricsaj 
melu||aloveh (-en, -ta) fn zajövezet 
melu|o1 (-n, -u) verb zúg, zajong, zsi-

bong, lármázik, ricsajoz 
melu|o2 (-n, -u) verb evez 
meluoj|a (-an, -uа) fn evezős, kajakos 

[sport] 
melu|ta (-on, -ou) verb zúg, zajong, zsi-

bong, lármázik, ricsajoz 
melut|oin (-toman, -ointa) mn zajta-

lan, zajmentes 
meluttomašti hsz zajtalanul 
meluttomu|š (-kšen, -šta) fn zajtalan-

ság 
menššeli (-n, -e) fn csavarhúzó 
meren||koir|a (-an, -uа) fn fóka [Pho-

ca vitulina] 
meren||kulkij|a (-an, -uа) fn révkalauz 
meren||kul|ku (-un, -kuo) fn tengerha-

józás, navigáció 

meren||kulku||opis|to (-son, -tuo) fn 
tengerhajózási (szak)középiskola 

meren||rannik|ko (-on, -kuo) fn ten-
germellék, tengerpart 

meren||tutkij|a (-an, -uа) fn tengerku-
tató, oceanológus 

mer|i (-en, -tä) fn tenger 
meri||ahven (-en, -ta) fn tengeri sü-

gér [Etheostoma] 
meričči hsz tengeren 
meridiani (-n, -е) fn délkör, meridián 
meri||eluk|ka (-an, -kua) fn tengeri élő-

lény, tengeri állat 
meri||hallin|ta (-nan, -tua) fn tengeri 

uralom 
meri||hanh|i (-en, -ie) fn nyári lúd [An-

ser anser] 
meri||he|poni (-vosen, -poista) fn 

tengeri csikóhal [Hippocampus hip-
pocampus] 

meri||kal|a (-an, -uа) fn tengeri hal 
meri||kalaššu|š (-kšen, -šta) fn tenge-

ri halászat 
meri||kampal|a (-an, -uа) fn sima le-

pényhal [Pleuronectes platessa] 
meri||kišš|a (-an, -ua) fn pásztás far-

kashal [Anarhichas lupus] 
meri||kontie (-n, -ta) fn medvefóka 

[Arctocephalus ursinus] 
meri||kontie||isäk|kö (-ön, -kyö) fn med-

vefókahím 
meri||kot|ka (-an, -kua) fn tengeri sas 

[Haliaeetus vocifer] 
meri||kra|pu (-vun, -puo) fn tarisznya-

rák [Carinus] 
meri||kul|ku (-un, -kuo) fn tengerha-

józás, navigáció 
meri||kulku||tai|to (-jon, -tuo) fn ten-

gerhajózástan, navigációtudomány 
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meri||kyl|ä (-än, -yä) fn tengerparti / 
tengermelléki település 

meri||laivaš|to (-šon, -tuo) fn tengeri 
hajóflotta 

meri||la|ki (-jin, -kie) fn tengerjogi tör-
vény 

meri||loh|i (-en, -ie) fn tengeri piszt-
ráng [Salmo trutta trutta] 

meri||lok|ka (-an, -kua) fn dolmányos 
sirály [Larus marinus] 

meri||mat|ka (-an, -kua) fn tengeri ha-
jókázás, tengeri hajóút, tengeri uta-
zás 

meri||meč|čo (-on, -čuo) fn kormorán, 
kárókatona [Phalacrocorax] 

meri||mie|š (-hen, -štä) fn tengerész, 
matróz 

meri||mieš||lak|ki (-in, -kie) fn (ellenző 
nélküli) matrózsapka 

meri||mieš||kapin|a (-an, -uа) fn mat-
rózlázadás, tengerészlázadás 

meri||ministerij|ö (-ön, -yö) tengeré-
szeti minisztérium 

meri||onnettomu|š (-kšen, -šta) fn (ten-
geri) hajótörés, hajószerencsétlenség 

meri||pantteri (-n, -е) fn pettyes far-
kashal, leopárdhal [Anarhichas mi-
nor] 

meri||pih|ka (-an, -kua) fn/mn boros-
tyán, borostyánkő 

meri||pihka||kakla||koru (-n, -o) fn bo-
rostyán(kő)nyaklánc 

meri||raj|a (-an, -uа) fn tengeri határ 
meri||ran|ta (-nan, -tua) fn tengerpart 
meri||rosv|o (-on, -uo) fn (tengeri) kalóz 
meri||rosvo||laiv|a (-an, -uа) fn (ten-

geri) kalózhajó 
meri||šatam|a (-an, -uа) fn tengeri ki-

kötő 

meri||šorš|a (-an, -uа) fn szula [Suli-
dae] 

meri||šota||voim|at (-ojen, -oja) fn plur 
haditengerészeti erők 

meri||šuol|a (-an, -uа) fn tengeri só 
meri||tau|ti (-vin, -tie) fn tengeri be-

tegség 
meri||toim|et (-ien, -ie) fn plur tenge-

ri hadviselés, tengeri hadjárat 
meri||tuul|i (-en, -ie) fn tengeri szél 
meri||tykis|tö (-sön, -työ) fn tengeri tü-

zérség 
meri||val|ta (-lan, -tua) fn tengeri ha-

talom 
meri||veneh (-en, -tä) fn tengeri csó-

nak, tengeri sajka 
meri||ve|si (-jen, -ttä) fn tengervíz 
meri||voim|at (-ojen, -oja) fn plur ten-

geri erők 
merkantilismi (-n, -е) fn merkantiliz-

mus 
mer|kata (-uan, -kuau) verb hímez, ki-

hímez, kivarr 
merki (-n, -е) fn 1. jel, jelölés, jelzés, 

jelzet; 2. ismertetőjel; 3. írásjel 
merkiččij|ä (-än, -yä) mn kifejező, 

szemléletes 
merkiččömi|ni (-sen, -stä) fn jelölés, 

megjelölés, jelzés, jelzet 
merkičen|tä (-nän, -tyä) fn jelölés, meg-

jelölés, jelzés, jelzet 
merkillisy|š (-kšen, -štä) fn jelentőség, 

fontosság; sosialini ~š társadalmi 
jelentőség 

merkin||antaj|a (-an, -ua) fn jeladó, jelző 
merkin||an|to (-non, -tuo) fn jeladás, 

jelzés 
merkin||anto||lip|pu (-un, -puo) fn jel-

zőzászló 
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merkin||anto||lyh|ty (-yn, -työ) fn jel-
zőfény, jelzőlámpa 

merkin||anto||raket|ti (-in, -tie) fn jel-
zőrakéta, jeladórakéta 

merkin|tä (-nän, -tyä) fn jelölés, meg-
jelölés, jelzés, jelzet 

merkit|ty (-yn, -työ) mn 1. megjelölt, 
jellel ellátott; 2. ajánlott [posta]; ~ty 
kirjani ajánlott levél 

merkittäv|ä (-än, -yä) mn jelentős, fon-
tos 

merkitykšelli|ni (-sen, -stä) mn jelen-
téssel bíró 

merkitykšet|öin (-tömän, -öintä) mn je-
lentéktelen, csekély jelentőségű 

merkity|š (-kšen, -štä) fn jelentés; [nyel-
vészet] tämän šanan ~š ennek a 
szónak a jelentése 

merkityš||er|o (-on, -uo) fn 1. jelentés-
különbség; 2. értelmi eltérés 

merki|tä (-čen, -ččöy) verb 1. jelöl, meg-
jelöl; 2. jelent 

merkkau|š (-ven, -tta) fn hímzés, ki-
hímzés, kivarrás 

merkkauš||koneh (-en, -ta) fn hímzőgép 
merk|ki (-in, -kie) fn 1. jel, jelölés, 

jelzés, jelzet; panna ~ki jelt adni; 
2. ismertetőjel; 3. írásjel; 4. márka 

merkki||henkil|ö (-ön, -yö) fn kiváló 
/ kiemelkedő személyiség 

merkki||juom|a (-an, -ua) fn márkás 
ital 

merkki||järješšy|š (-kšen, -štä) fn jel-
rendszer 

merkki||kaup|pa (-an, -pua) fn márka-
bolt, márkaüzlet 

merkki||lampu (-n, -o) fn jelzőlámpa 
merkki||pill|i (-en, -ie) fn duda, szi-

réna 

merkki||päiv|ä (-än, -yä) fn jubileum, 
évforduló, emlékünnep 

merkki||torv|i (-en, -ie) fn duda, szi-
réna 

merkki||tul|i (-en, -ie) fn jelzőtűz 
merkkuaj|a (-an, -ua) fn hímzőnő 
merkkuami|ni (-sen, -sta) fn hímzés, 

kihímzés, kivarrás 
merkkuan|ta (-nan, -tua) fn hímzés, 

kihímzés, kivarrás 
Merkuri (-n, -e) fn Merkúr [bolygó] 
mer|ta (-ran, -tua) fn varsa 
meru|o (-n, -u) verb vajat / zsiradékot 

olvaszt 
meru|ta (-on, -ou) verb (vajat, zsira-

dékot) olvaszt 
meruttami|ni (-sen, -sta) fn (vaj, zsi-

radék) megolvasztása, felolvasztá-
sa, szétolvasztása, kiolvasztása 

merut|tua (-an, -tau) verb (vajat, zsi-
radékot) megolvaszt, felolvaszt, kiol-
vaszt, szétolvaszt 

meruu|tuo (-vun, -tuu) verb olvad (vaj, 
zsiradék) 

me|si (-jen, -ttä) fn méz 
mesi||hein|ä (-än, -yä) fn mézfű [Me-

lissa officinalis] 
mesi|kämmen (-en, -tä) fn medve [al-

legorikusan] 
mesi||makie (-n, -ta) mn mézédes 
mesi||marj|a (-an, -uа) fn mazsola 
mesi||marja||lei|pä (-vän, -pyä) fn ma-

zsolás kenyér 
mesi||vuašš|a (-an, -ua) fn mézes kvász 

[erjesztett ital] 
meš|a (-an, -uа) fn mezsgye, határ, ha-

tárvonal 
meštari (-n, -е) fn 1. mester; 2. (zenei) 

virtuóz; 3. bajnok 
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meštari||tevo|š (-kšen, -šta) fn mes-
termű, remekmű 

meštaru|š (-kšen, -šta) fn 1. mester-
ség; 2. mesteri tudás, művészi ké-
pesség 

mestaruš||kilpailu (-n, -o) fn első osz-
tályú mérkőzés / verseny 

meštaruš||šarj|a (-an, -uа) fn legfel-
ső liga, első osztályú bajnokság 

meštaruš||taš|o (-on, -tuo) fn mester-
fok, mesteri fokozat 

mezozoi||kau|ši (-ven, -šie) fn mezo-
zoikum [korszak] 

metali (-n, -е) fn érem, érdemérem, em-
lékérem, kitűntetés 

metalisti (-n, -е) fn 1. kitüntetett sze-
mély; 2. díjnyertes, érmes 

metalli (-n, -е) fn/mn fém 
metalli||šorvari (-n, -е) fn fémeszter-

gályos 
metalli||tevollišu|š (-kšen, -šta) fn fém-

ipar, kohászat 
meteli (-n, -е) fn botrány(okozás) 
metelöij|ä (-čen, -ččöy) verb lármázik, 

kötekedik, izgágáskodik, botrányt 
okoz 

meteo||ašem|a (-an, -ua) fn meteoro-
lógiai állomás 

meteo||kešku|š (-kšen, -šta) fn mete-
orológiai központ / intézet 

meteo||olo|t  (-jen, -ja) fn plur időjá-
rási viszonyok 

meteori (-n, -е) fn meteor, hullócsillag 
meteorit|ti (-in, -tie) fn meteorkő, me-

teorit 
meteoriitti||šaje (-n, -ta) fn meteorit-

hullás 
meteorologi (-n, -е) fn meteorológus, 

időjós 

meteorologij|a (-an, -ua) fn meteoro-
lógia 

meteorologi|ni (-sen, -sta) mn mete-
orológiai; ~set valvonnat meteoro-
lógiai megfigyelések 

metissi (-n, -e) fn/mn mesztic 
metodi (-n, -е) fn módszer, eljárás, me-

tódus 
metodiikan mn rtlan módszertani, me-

todikai 
metodiik|ka (-an, -kua) fn módszer-

tan, metodika 
metodik|ko (-on, -kuo) fn módszertani 

szakértő 
metodi|ni (-sen, -sta) mn 1. módszer-

tani, metodikai; 2. módszeres 
metodisešti hsz módszeresen 
metodologi|ni (-sen, -sta) mn módszer-

tani, metodológiai 
metri (-n, -е) fn méter; šuan ~n juok-

šu száz méteres (sík)futás 
metri||lu|ku (-vun, -kuo) fn méterhosz-

szúság 
metrin mn rtlan méteres 
metri|ni (-sen, -stä) mn méteres 
metri||viivoti|n (-men, -nta) fn méter-

rúd, mérőszalag 
metr|o (-on, -uo) fn metró 
metron||ašem|a (-an, -ua) fn metróál-

lomás 
metron||pyšäk|ki (-in, -kie) fn metró-

megálló 
mi (-n, -tä) nm 1. mi, micsoda; 2. ami, 

amely 
mi|e (-un, -lma) nm én 
miehekky|š (-kšen, -štä) fn férfiasság, 

bátorság 
miehekkähäšti hsz férfiasan, bátran, 

daliásan 
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miehek|äš (-kähän, -äštä) mn férfias, 
bátor, daliás, deli 

miehellä hsz férjhez; ~ antamini férj-
hez adás; ~ anto férjhez adás; an-
tua ~ férjhez adni; männä ~ férj-
hez menni 

miehellä||män|ö (-ön, -yö) fn férjhez 
menés 

miehellä||olij|a (-an, -ua) mn férjezett, 
férjes, férjnél levő, házas 

miehellä||ol|o (-on, -uo) fn férjezettség, 
férjnél levés, házasság 

miehen||juur|i (-en, -ie) fn vérontófű, 
vérontó pimpó, vérhasgyökér [Poten-
tilla erecta] 

miehettömy|š (-kšen, -štä) fn férjezet-
lenség, hajadonság 

miehet|öin (-tömän, -öintä) mn férje-
zetlen, hajadon 

miehi|ni (-sen, -stä) mn férfi-, férfias 
miehissyn|tä (-nän, -tyä) fn megfér-

fiasodás, megemberesedés 
miehistyny|t (-ön, -ttä) mn férfias, meg-

emberesedett 
miehisty|ö (-n, -y) verb megférfiaso-

dik, megemberesedik 
miehis|tö (-sön, -työ) fn katonaság, le-

génység, személyzet 
miehittäj|ä (-än, -yä) fn/mn megszál-

ló, elfoglaló, okkupáns, okkupációs 
miehittämät|öin (-tömän, -öintä) mn 

pilóta nélküli 
miehity|š (-kšen, -štä) fn megszállás, 

elfoglalás, okkupáció 
miehoľ|a (-an, -ua) fn a férj háza 
miehuk|aš (-kahan, -ašta) mn merész, 

bátor, hetyke, vakmerő 
miehu|š (-on, -tta) fn merészség, bá-

torság, hetykeség, vakmerőség 

miek|ka1 (-an, -kua) fn kard ◊ tulella 
ta ~alla tűzzel-vassal (-karddal); la-
jin ~a az igazságszolgáltatás fegy-
vere (kardja) 

miek|ka2 (-an, -kua) mn vitézi, hősies, 
daliás 

miekka||hein|ä (-än, -yä) fn nőszirom, 
írisz [Iris] 

miekkailij|a (-an, -ua) fn/mn kardví-
vó, vívó, kardozó 

miekkailu (-n, -o) fn vívás, kardví-
vás, kardozás 

miekkailu||maski (-n, -e) fn vívófej-
véd 

miekka||kal|a (-an, -ua) fn kardhal [Xy-
phias gladius] 

miekka||kuk|ka (-an, -kua) fn gladió-
lusz, kardvirág, kerti dákoska [Gla-
diolus gandavensis] 

mieleh hsz mellesleg, ezzel kapcsolat-
ban, jut eszébe 

mielehi|ni (-sen, -stä) mn 1. örvende-
tes, kellemes; 2. szíve szerinti, kedve 
szerinti, ízlése szerinti 

mieleh||painuv|a (-an, -uа) mn mély 
benyomást keltő 

mielelli|ni (-sen, -stä) mn 1. örvende-
tes, kellemes; 2. szíve szerinti, kedve 
szerinti, ízlése szerinti 

mielellä hsz 1. szívesen, készséggel, 
készségesen, örömmel, örömest; 2. 
elégedetten, megelégedve, megelé-
gedéssel 

mielen mn rtlan lelki, benső, benső-
séges 

mielen||kiin|to (-non, -tuo) fn érdeklő-
dés 

mielen||kiinto|ni (-sen, -sta) mn érde-
kes 
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mielen||kiintosešti hsz 1. érdekesen; 
2. érdeklődéssel 

mielen||lua|tu (-vun, -tuo) fn lelkivi-
lág, pszichikum 

mielen||muka|ni (-sen, -sta) mn sze-
retnivaló 

mielen||näyt|tö (-ön, -työ) fn tüntetés, 
felvonulás, demonstráció 

mielen||ošoitu|š (-kšen, -šta) fn gyű-
lés, nagygyűlés, tömeggyűlés 

mielen||vi|ka (-jan, -kua) fn elmebe-
tegség, elmebaj, elmezavar, őrültség, 
tébolyodottság, megszállottság 

mielen||vika|ni (-sen, -sta) mn elmebe-
teg, elmebaj, őrült, háborodott, bo-
lond, tébolyodott, zavarodott, meg-
szállott, eszelős 

mieleššä hsz gondolatban, fejben 
mieleššä||piettäv|ä (-än, -yä) fn 1. a hőn 

szeretett férfi, a (férfi)kedves; 2. (fér-
fi)szerető 

mieleštä hsz érzésből, érzés szerint 
mielet|öin (-tömän, -öintä) mn eszte-

len, meggondolatlan, megfontolatlan 
mieletöin|tä (-nän, -tyä) fn gyengeel-

méjűség 
mielettömy|š (-ön, -ttä) fn esztelen-

ség, meggondolatlanság, megfonto-
latlanság 

mielettömäšti hsz esztelenül, meggon-
dolatlanul, megfontolatlanul 

miel|i (-en, -tä) fn 1. ész, értelem; 2. 
gondolkodás, gondolat; 3. kedv, ér-
zés, hangulat 

mieli||al|a (-an, -uа) fn hangulat, kedv, 
érzés 

mieli||harm|i (-en, -ie) fn 1. bú, bá-
nat, búbánat, szomorúság; 2. bosz-
szankodás, bosszúság 

mieli||huavua hsz találomra, vaktá-
ban, hasra ütve 

mieli||hyvin hsz elégedetten, megelé-
gedve 

mieli||hyv|ä (-än, -yä) fn megelégedés, 
megelégedettség, kielégültség 

mieli||kaup|pa (-an, -pua) fn baráti ügy 
mieli||kuv|a (-an, -uа) fn elvonatkoz-

tatás, absztrakció, elvont fogalom, 
idea 

mieli||kuvalli|ni (-sen, -sta) mn elvont, 
képzeletbeli, absztrakt 

mieli||kuvitukšelli|ni (-sen, -sta) mn 
utópisztikus, utópista, fantasztikus 

mieli||kuvitu|š (-kšen, -šta) fn képze-
let, fantázia, képzelőerő 

mieli||män|ö (-ön, -yö) fn elmebeteg-
ség, elmebaj, elmezavar, őrültség, 
tébolyodottság, megszállottság 

mieli|ni (-sen, -stä) mn 1. örvendetes, 
kellemes; 2. szíve szerinti, kedve sze-
rinti, ízlése szerinti 

mieli||pah|a (-an, -uа) fn 1. kellemet-
lenség; 2. elégedetlenség, elégedet-
lenkedés; 3. keserűség 

mieli||pi|to (-von, -tuo) fn 1. vélemény, 
vélekedés; 2. gondolat, elképzelés, 
ötlet 

mieli||puoli|ni (-sen, -sta) mn őrült, há-
borodott, bolond, tébolyodott, za-
varodott, megszállott, eszelős 

mieli||rua|to (-von, -tuo) fn 1. szen-
vedély, hobby; 2. szívesen / öröm-
mel végzett munka 

mieli||ruo|ka (-van, -kua) fn kedvenc 
étel 

mielissellen hsz hízelegve, hízelgőn, 
behízelgőn 

mielissäh hsz örömére 
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mielistelij|ä (-än, -yä) fn szerelmes, hó-
doló, imádó 

mielistelöv|ä (-än, -yä) mn hízelgő, be-
hízelgő 

mieli||tau|ti (-vin, -tie) fn elmebaj, el-
mebetegség, skizofrénia 

mielit|ellä (-telen, -telöy) verb gon-
dol, vél, feltesz, feltételez 

mielitiet|ty (-yn, -työ) fn udvarló, ga-
vallér 

mielittäv|ä (-än, -yä) mn kedves, bá-
jos, drága, helyes 

mieli||val|ta (-lan, -tua) fn anarchia, 
káosz 

mieli||valta|ni (-sen, -sta) mn oppor-
tunista, elvtelen 

miellyt|tyä (-täy) verb tetszik, megtet-
szik 

miellyttävy|š (-ön, -ttä) fn szerelem 
miellyttäv|ä (-än, -yä) mn 1. bájos, 

kedves, szimpatikus, lenyűgöző. le-
bilincselő; 2. kellemes, tetsző 

miellyttäväšti hsz 1. bájosan, kedve-
sen, szimpatikusan, lenyűgözően, le-
bilincselően; 2. kellemesen, tetsző 
módon 

mielöv|ä (-än, -yä) mn értelmes, jóeszű, 
gyors felfogású 

mieltyj|ä (-än, -yä) mn megszerelme-
sedő 

mieltymi|ni (-sen, -stä) fn szerelem, 
szenvedély 

mieltymy|š (-kšen, -štä) fn szimpátia, 
rokonszenv, tetszés 

mieltymyš|palkin|to (-non, -tuo) fn vki-
nek szimpátiával való kitüntetése 

mieltyny|t (-ön, -ttä) mn szerelmes 
mieltynyöšti hsz szerelmesen; kač-

čuo ~ szerelmesen nézni 

mieltyväisy|š (-kšen, -štä) fn szerel-
mes természet 

miel|työ (-lyn, -tyy) verb megszeret, 
beleszeret 

mieltä||kiinnittäj|ä (-än, -yä) mn figye-
lemfelkeltő 

mielus|a (-an, -uа) mn 1. örvendetes, 
kellemes; 2. szíve szerinti, kedve sze-
rinti, ízlése szerinti 

mier|o (-on, -uo) fn 1. világ [emberek 
összessége]; 2. község, faluközös-
ség 

mierolai|ni (-sen, -sta) fn/mn pravo-
szláv, ortodox 

mieron||pirt|ti (-in, -tie) fn község-
háza, közösségi ház, faluház 

mieron||tie (-n, -tä) fn községi út, fa-
lusi út 

mie|š (-hen, -štä) fn 1. férfi; 2. férj; 3. 
ember 

mieš||kan|ta (-nan, -tua) fn férfinem, 
erősebbik nem 

mieš||puol|i (-en, -ie) fn férfinem, erő-
sebbik nem 

mieš|työ (-šyn, -tyy) verb megférfia-
sodik, megemberesedik 

mieš||voimin hsz férfierővel 
mietin|tä (-nän, -tyä) fn megfontolás, 

fontolgatás, meggondolás, átgondo-
lás, mérlegelés, mérlegelgetés 

mietti|e (-n, -y) verb megfontol, fon-
tolgat, meggondol, átgondol, mér-
legel, mérlegelget 

miettimi|ni (-sen, -stä) fn megfonto-
lás, fontolgatás, meggondolás, átgon-
dolás, mérlegelés, mérlegelgetés 

miettimättä hsz meggondolatlanul, el-
hamarkodva, megfontolatlanul, el-
kapkodva 
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miettiväi|ni (-sen, -stä) mn elgondol-
kodó, elmélyedő, töprengő 

miettiväisešti hsz gondolkodva, el-
gondolkodva, elmélyedve, töpreng-
ve, eltöprengve, fontolgatva 

miettiväisy|š (-kšen, -štä) fn elgondol-
kodás, elmélyedés, töprengés 

miettiväšti hsz gondolkodva, elgon-
dolkodva, elmélyedve, töprengve, el-
töprengve, fontolgatva 

mifologij|a (-an, -uа) fn mitológia 
mifologi|ni (-sen, -sta) mn mitológiai 
migrant|ti (-in, -tie) fn/mn migráns 
migratij|o (-on, -uo) fn migráció, ván-

dorlás, elvándorlás 
miilostin|a (-an, -ua) fn alamizsna, kö-

nyöradomány; antua ~ua alamizs-
nát adni 

miin|a (-an, -ua) fn akna, lövedék 
miinussi (-n, -e) fn mínusz [matema-

tika] 
miinus||poľuss|a (-an, -ua) fn mínusz 

pólus [fizika] 
miitinki||ual|to (-lon, -tuo) fn tömeg-

megmozdulási hullám 
mikrobi (-n, -e) fn mikroba 
mikro||ilmaš|to (-šon, -tuo) fn mikro-

klíma 
mikro||kosmossi (-n, -e) fn mikrokoz-

mosz 
mikro||muaj||ilm|a (-an, -ua) fn mik-

rovilág [atomfizika] 
mikroni (-n, -e) fn mikron, ezredmil-

liméter 
mikro||organismi (-n, -e) fn mikro-

organizmus 
mikroskop|pi (-in, -pie) fn mikroszkóp 
mikroskoppi||tarkaššu|š (-kšen, -šta) 

fn mikroszkópos vizsgálat 

mikä nm 1. milyen; 2. amilyen 
mikänä nm semmi 
miľardi (-n, -e) szn milliárd 
miliisi (-n, -e) fn rendőr, polgárőr, mili-

cista, nemzetőr 
miliisi||laito|š (-kšen, -šta) fn rendőrség, 

polgárőrség, nemzetőrség, milicia 
miliisin mn rtlan rendőr-, rendőri 
milli||gramm|a (-an, -ua) fn milligramm 
milli||metri (-n, -e) fn milliméter 
millä ksz mint 
milma nm rtlan engem 
miľoni (-n, -e) szn millió 
miľoni||mie|š (-hen, -stä) fn milliomos 
mimmo|ni (-sen, -ista) nm 1. milyen; 

2. amilyen 
mimmo|ni||nih (-sen||nih, -sta||nih) nm 

1. valamilyen, valamiféle; 2. bár-
milyen, bármiféle, akármilyen, akár-
miféle 

mindali (-n, -e) fn mandula [termés] 
mindali||puu (-n, -ta) fn mandulafa 

[Prunus amygdalus] 
minerali (-n, -e) fn ásvány 
minerali||aineh (-en, -ta) fn ásványi 

anyag 
minerali||ve|si (-jen, -ttä) fn ásványvíz 
min||hinta|ni (-sen, -sta) mn mekkora 

összegű, milyen árú 
miniaťuur|a (-an, -ua) fn miniatűr 
miniaťuura||koko|ni (-sen, -sta) mn 

mini, apró, csöpp 
mi||nih (-n||nih, -tä||nih) nm 1. valami, 

valamilyen, valamiféle; 2. bármi, 
bármilyen, bármiféle, akármi, akármi-
lyen, akármiféle 

minimali|ni (-sen, -sta) mn minimális 
minimi||hin|ta (-nan, -tua) fn legalacso-

nyabb ár, minimális ár 
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minimi||ikä (-||ijän, -||ikyä) fn legki-
sebb kor / életkor 

minimumi (-n, -e) fn minimum 
ministeri (-n, -e) fn miniszter 
ministerij|ö (-ön, -yö) fn minisztérium 
ministerijön mn rtlan minisztériumi 
ministeri||neuvoš|to (-šon, -tuo) fn mi-

nisztertanács 
min||luatu|ni (-sen, -sta) mn milyen mi-

nőségű 
mińń|a (-an, -uа) fn meny  
minne nm 1. hova, hová; 2. ahova, 

ahová 
minne||nih nm 1. valahova, valaho-

vá; 2. bárhova, bárhová, akárhova, 
akárhová 

minori (-n, -e) fn moll hangnem 
minori|ni (-sen, -sta) mn moll hang-

nemű 
mintai (-n, -ta) fn sárga tőkehal [Gadus 

chalcogrammus] 
mint|tu (-un, -tuo) fn menta [Mentha] 
mintäh nm 1. miért; 2. amiért 
minuutittain hsz percenként 
minuut|ti (-in, -tie) fn perc  
mirkeli (-n, -e) fn smirgli, csiszolópapír 
missioneri (-n, -е) fn misszionárius 
missä nm 1. hol; 2. ahol 
missä||nih nm 1. valahol; 2. bárhol, 

akárhol 
missänä nm sehol 
misteli (-n, -е) fn fehér fagyöngy [Vis-

cum album] 
mistä nm 1. honnan, honnét; 2. ahon-

nan, ahonnét 
mistä||nih nm 1. valahonnan, vala-

honnét; 2. bárhonnan, bárhonnét, 
akárhonnan, akárhonnét 

mistänä nm sehonnan, sehonnét 

mit|ata (-tuan, -tuau) verb mér, le-
mér, kimér, megmér; ~ata šilmällä 
szemmel megmérni 

mitat|oin (-toman, -ointa) mn ütem-
telen, ritmustalan 

mitattav|a (-an, -ua) mn mérhető, meg-
mérhető 

mitattavu|š (-on, -tta) fn mérhetőség, 
megmérhetőség 

mitein nm 1. hogyan, hogy; 2. aho-
gyan, ahogy 

miteinkänä nm sehogy, sehogyan 
mitein||nih nm 1. valahogyan, vala-

hogy; 2. bárhogyan, bárhogy, akár-
hogyan, akárhogy 

mitinki (-n, -e) fn gyűlés, tömeggyű-
lés, tömegjelenet 

mitropolit|ta (-an, -tua) fn metropo-
lita, pravoszláv érsek 

mit|ta (-an, -tua) fn mérték, mérték-
egység 

mittah (gen) nu vminek a folyamán, 
vminek a során; vuuvven ~ az év fo-
lyamán / során 

mitta||kep|pi (-in, -pie) fn mérőpálca 
mitta||laiteh (-en, -ta) fn mérőműszer, 

mérőkészülék 
mitta||miär|ä (-än, -yä) fn mértékrend-

szer 
mitta||nauh|a (-an, -ua) fn mérőszalag 
mitta||puu (-n, -ta) fn etalon 
mittari (-n, -е) fn hőmérő 
mittau|š (-ven, -tta) fn mérés 
mittau|tuo (-vun, -tuu) verb méredz-

kedik, megmérik 
mitta||viivoti|n (-men, -nta) fn mérő-

léc, mérőrúd, mérce 
mitta||yksik|kö (-ön, -kyö) fn hosszmér-

tékegység 
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mittuaj|a (-an, -ua) fn felmérő 
mittuami|ni (-sen, -sta) fn mérés 
mittuan|ta (-nan, -tua) fn mérés 
mittä nm 1. mi nélkül; 2. ami nélkül 
mityš nm 1. milyen; 2. amilyen 
mitä nm 1. mi, micsoda; 2. milyen, 

minő; 3. ami; 4. amilyen, aminő 
mitä||nih nm 1. valami; 2. valamilyen; 

3. akármi, bármi; 4. akármilyen, bár-
milyen 

mität|öin (-tömän, -öintä) mn jelen-
téktelen 

miula nm rtlan nekem, számomra, ré-
szemre 

miun nm rtlan enyém, az én ...m 
miut nm rtlan engem 
miäki|e (-у) verb béget, mekeg 
miäkin|tä (-nän, -tyä) fn bégetés, me-

kegés 
miän nm plur rtlan mienk, miénk, a 

mi ...-unk, -ünk 
miän||vell|i (-en, -ie) fn egyikünk, kö-

zülünk az egyik 
miärin hsz vmilyen mértékben; šuu-

rin ~ maximálisan 
miärit|ellä (-telen, -telöy) verb 1. meg-

határoz, megállapít, elrendel; 2. meg-
jelöl 

miäritelm|ä (-än, -yä) fn meghatáro-
zás 

miäritet|ty (-yn, -työ) mn limitált, kor-
látozott 

miärittely (-n, -ö) fn limitálás, korlá-
tozás, maximálás, határ megszabá-
sa 

miäryäj|ä (-än, -yä) fn/mn intéző, pa-
rancsoló 

miäryämi|ni (-sen, -stä) fn rendelke-
zés, utasítás, elrendelés 

miäryän|tä (-nän, -tyä) fn rendelke-
zés, utasítás, elrendelés 

miärä||mit|ta (-an, -tua) fn mérték, mér-
tékegység 

miärä||mua (-n, -ta) fn célország 
miärä||paik|ka (-an, -kua) fn célpont 
miärät|ty (-yn, -työ) mn meghatározott  
miär|ätä (-yän, -yäy) verb 1. megha-

tároz, megállapít, elrendel; 2. meg-
jelöl  

miärät|öin (-tömän, -öintä) mn szám-
talan, megszámlálhatatlan, számo-
latlan 

miäräy|š (-ven, -ttä) fn 1. megállapí-
tás, elhatározás, elrendelés, utasítás, 
előírás; 2. megjelölés 

moi|ni (-sen, -sta) nm ilyen, olyan, 
emilyen, amolyan, olyanféle, olyasmi 

moite (-n, -ta) fn megrovás, korholás, 
dorgálás, feddés, szemrehányás 

moitiksen|nella (-telen, -telou) verb 
megró, korhol, rosszall 

moitin|ta (-nan, -tua) fn kifogás, szem-
rehányás 

moitit|oin (-toman, -ointa) mn fedd-
hetetlen, hibátlan, kifogástalan, ma-
kulátlan, szeplőtlen 

moitittav|a (-an, -ua) mn szégyenletes, 
gyalázatos, botrányos 

moitittavašti hsz szégyenletesen, gya-
lázatosan, botrányosan, elítélendő-
en 

moitittomašti hsz feddhetetlenül, hi-
bátlanul, kifogástalanul 

moit|tie (-in, -tiu) verb 1. megró, kor-
hol, dorgál, megfedd, szemrehányást 
tesz; 2. becsmérel, gyaláz 

moittij|a (-an, -ua) mn becsmérlő, gya-
lázó 
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moittimat|oin (-toman, -ointa) mn fedd-
hetetlen, hibátlan, tökéletes, kifogás-
talan; ~oin kaunehuš tökéletes szép-
ség; ~oin käytöš feddhetetlen ma-
gatartás, hibátlan viselkedés, kifo-
gástalan magaviselet 

moittimi|ni (-sen, -sta) fn kifogás, szem-
rehányás 

mokka||nah|ka (-an, -kua) fn velúrbőr 
Moldavij|a (-an, -ua) fn Moldova, Mol-

dávia 
moldavijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn mol-

dovai, moldáv 
moldavijan mn rtlan moldovai, moldáv 
molen szn rtlan mindkettő, mindkét  
moli|e (-n, -u) verb könyörög, esede-

zik, fohászkodik, imádkozik 
molij|a (-an, -ua) fn/mn könyörgő, ese-

dező, fohászkodó, imádkozó 
molin|ta (-nan, -tua) fn ima, fohász  
moliu|tuo (-vun, -tuu) verb imádkozik, 

fohászkodik 
molli (-n, -e) fn moll hangnem  
moloč|ča (-an, -čua) fn legény, ifjú 
molom|mat (-pien, -pie) szn mindket-

tő, mindkét 
molommin||puoli|ni (-sen, -sta) mn két-

oldalú, kölcsönös 
moment|ti (-in, -tie) fn pillanat 
monarhi (-n, -e) fn egyeduralkodó, mo-

narcha 
monarhij|a (-an, -ua) fn egyeduralom, 

monarchia; perušoikeukšellini ~a 
alkotmányos monarchia 

monarhisti (-n, -e) fn monarchista 
monen||moi|ni (-sen, -sta) mn külön-

féle, sokféle, változatos 
monen||väri|ni (-sen, -stä) mn sokszí-

nű, tarka 

moneš nm 1. hanyadik, hányadik, mi-
lyen, melyik, mely; ~ko päivä tänä-
piänä on? hányadika van ma? 2. 
ahányadik, amilyen, amelyik, amely 

monešti hsz mindig, folytonosan, ál-
landóan 

monet-monituis|et (-ien, -ie) szn plur 
számos, nagyszámú 

mongoli (-n, -e) fn mongol 
Mongolij|a (-an, -ua) fn Mongólia 
mongolijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. 

mongol; 2. mongóliai 
mongolijan mn rtlan mongóliai 
mongolin mn rtlan mongóliai 
mongoli||val|ta (-lan, -tua) fn mon-

gol uralom, mongol birodalom 
mon|i (-en, -ta) szn sok, számos 
moni||ala|ni (-sen, -sta) mn többprofilú 
moničči hsz sokszor, számtalanszor, 

gyakran, gyakorta, sűrűn 
moni||huara|ni (-sen, -sta) mn ágas-

bogas, terebélyes, többágú, sokágú 
moni||iäni|ni (-sen, -stä) mn többszó-

lamú; ~ni kuoro többszólamú kó-
rus / énekkar 

moni||kanavai|ni (-sen, -sta) mn sok-
csatornás; többcsatornás 

moni||kanšalli|ni (-sen, -sta) mn sok-
nemzetiségű, többnemzetiségű 

moni||kerrokši|ni (-sen, -sta) mn sok-
emeletes, többemeletes 

moni||kerta|ni (-sen, -sta) mn sokeme-
letes, többemeletes 

moni||kieli|ni (-sen, -stä) mn 1. több-
nyelvű; 2. sokhúros; ~ni šoitin sok-
húros hangszer 

moni||kielišy|š (-kšen, -štä) fn több-
nyelvűség 

monik|ko (-on, -kuo) fn többes szám 
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moni||kover|a (-an, -ua) fn kanyar-
gós, tekervényes 

moni||kukka|ni (-sen, -sta) mn sok-
virágú 

moni||kulm|a (-an, -ua) fn sokszög 
moni||kulma|ni (-sen, -sta) mn sok-

szögű, sokszögletű 
moni||käyttö|ni (-sen, -stä) mn több-

funkciós 
moni||lapši|ni (-sen, -sta) mn sokgye-

rekes, többgyerekes 
moni||luatu|ni (-sen, -sta) mn külön-

féle, sokféle, változatos 
moni||luku|ni (-sen, -sta) mn 1. töb-

besszámú; 2. sűrűn lakott, népes, 
soklakosú, tömeges 

moni||merkitykšelli|ni (-sen, -sta) mn 
többjelentésű; ~ni šana többjelen-
tésű szó 

moni||miljonai|ni (-sen, -sta) mn sok-
milliós, többmilliós; ~ni kaupunki 
sokmilliós város 

moni||muotoisu|š (-kšen, -šta) fn sok-
arcúság, többalakúság, sokféleség, 
többféleség 

moni||muoto|ni (-sen, -sta) mn sok-
arcú, többalakú, sokféle, többféle 

moni||mutkaisu|š (-kšen, -šta) fn ösz-
szetétel, összetett alak / szerkezet 
[nyelvészet] 

moni||mutka|ni (-sen, -sta) mn cifra, 
cikornyás; ~ni pakinatyyli cikor-
nyás beszédstílus 

moni||mutkasešti hsz cifrán, cikornyá-
san 

moni||mutkasu|š (-kšen, -šta) fn cifra-
ság 

moninaisu|š (-kšen, -šta) fn sokarcú-
ság, többalakúság, sokféleség 

moni||numeroi|ni (-sen, -sta) mn több-
jegyű [számtan] 

moni||nurkka|ni (-sen, -sta) mn sok-
szögű 

moni||oša|ni (-sen, -sta) mn többré-
szes; ~ni filmi többrészes film, film-
sorozat 

moni||paikka|ni (-sen, -sta) mn több-
üléses 

moni||puoli|ni (-sen, -sta) mn sokol-
dalú; ~ni kyky sokoldalú tehetség 

moni||puolisešti hsz sokoldalúan 
moni||puolis|tua (-san, -tua) verb vál-

tozatossá tesz 
moni||puolisu|š (-kšen, -šta) fn sok-

oldalúság, széleskörűség 
moni||päi|ni (-sen, -stä) mn sokfejű 
monis|tua (-san, -tua) verb megsok-

szoroz 
moni||šana|ni (-sen, -sta) mn soksza-

vú, bőbeszédű, beszédes 
moni||šuunta|ni (-sen, -sta) mn több-

oldalú 
moni||šärvi|ni (-sen, -stä) mn sokrétű 
moni||taito|ni (-sen, -sta) mn tapasztalt 
moni||tašo|ni (-sen, -sta) mn változa-

tos, sokoldalú 
moni||toimi|ni (-sen, -sta) mn több-

szakmájú 
monitori (-n, -e) fn monitor 
moni||valtaisu|š (-kšen, -šta) fn poliar-

chia, pluralista demokrácia 
moni||vuoti|ni (-sen, -sta) mn sokéves, 

többéves 
moni||väli|ni (-sen, -stä) mn többol-

dalú 
moni||väri|ni (-sen, -stä) mn többszí-

nű, sokszínű; ~ni paino többszínű 
nyomtatás 
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moni||värisy|š (-kšen, -štä) fn sokszí-
nűség, sokféleség 

monografij|a (-an, -ua) fn monográfia 
monogrammi (-n, -e) fn monogram 
monokkeli (-n, -e) fn monokli 
monologi (-n, -e) fn monológ 
monopolij|a (-an, -uа) fn monopólium 
monopoli||oikeu|š (-ven, -tta) fn mo-

nopoljog 
monopolisešti hsz monopol módon 
monopolisoi|ja (-čen, -ččou) verb mo-

nopolizál 
monopolisoin|ta (-nan, -tua) fn mo-

nopolizálás, monopolizáció 
monopolisti (-n, -e) fn monopolista 
monta hsz/nm 1. sokan, számosan; 2. 

hányan, mennyien; 3. amennyien, 
ahányan 

montako nm hány, mennyi 
mopik|ka (-an, -kua) fn mobiltelefon, 

mobil 
mopikka||verk|ko (-on, -kuo) fn mo-

biltelefon-hálózat, mobilhálózat 
morali (-n, -e) fn erkölcs, morál 
morali||käsitykš|et (-ien, -ie) fn plur 

erkölcsi alapelvek 
morali|ni (-sen, -sta) mn erkölcsös, mo-

rális 
morali||op|pi (-in, -pie) fn erkölcstan 
moralisešti hsz erkölcsösen, moráli-

san 
moralisu|š (-kšen, -šta) fn erkölcsös-

ség, moralitás 
moralit|oin (-toman, -ointa) mn erkölcs-

telen 
moralittomašti hsz erkölcstelenül 
moralittomu|š (-kšen, -šta) fn erkölcs-

telenség 
mordv|a (-an, -ua) fn mordvin 

mordvan mn rtlan mordvin 
mordvalai|ni (-sen, -sta) fn/mn mord-

vin 
morfologij|a (-an, -ua) fn morfológia, 

alaktan 
morfologi|ni (-sen, -sta) mn morfoló-

giai, alaktani 
morhh|a (-an, -ua) fn fodor, redő 
morhha||helm|a (-an, -ua) fn fodros 

szoknya 
morhha||hiem|at (-ojen, -oja) fn plur 

fodros ingujj(ak) 
mork|ata (-uan, -uau) verb szid, szi-

dalmaz, szapul, gyaláz  
moršie|n (-men, -nta) fn menyasszony, 

mátka, ara 
moršši (-n, -e) fn gyümölcslé, szörp 
mosaiik|ki (-in, -kie) fn mozaik 
mošenniek|ka (-an, -kua) fn gazember, 

szélhámos, csirkefogó, csibész, szé-
delgő 

mošennik|ka (-an, -kua) fn gazember, 
szélhámos, csirkefogó, csibész, szé-
delgő 

motiivi (-n, -e) fn indíték, ok, indító-
ok, motívum 

motivoi|ja (-čen, -ččou) verb motivál 
motori|ni (-sen, -sta) mn motor-, haj-

tóművi 
mouk|ku (-un, -kuo) fn úszóhólyag [ha-

lak szerve] 
moušot msz lehetséges, lehet 
mouttori (-n, -e) fn motor [szerkezet] 
mouttoripyör|ä (-än, -yä) fn motor-

kerékpár, motor 
mouttori||pyörä||aj|o (-on, -uo) fn mo-

torkerékpározás, motorozás 
mouttori||veneh (-en, -tä) fn motorcsó-

nak 
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mouttori||vi|ka (-jan, -kua) fn motor-
hiba 

mouttori||vält|ti (-in, -tie) fn motoros 
eke 

mua, Mua (-n, -ta) fn 1. föld, talaj; 2. 
Föld [bolygónk]; 3. földgolyó; 4. 
földfelszín; 5. telek, földbirtok; 6. or-
szág 

mua||hein|ä (-än, -yä) fn réti fű, réti gyep 
muah||empana hsz földközelben 
muahi|ni (-sen, -sta) fn törpe, manó 
muah||panijais|et (-ien, -ie) fn elfölde-

lés, temetés 
muah||peittäjäi|ni (-sen, -stä) fn dög-

bogár, temetőbogár [Nicrophorini] 
muah||tulo||lu|pa (-van, -pua) fn ví-

zum 
muah||tuon|ta (-nan, -tua) fn import, 

behozatal 
mua||humal|a (-an, -ua) fn illatos 

macskamenta [Nepeta cataria] 
muaj||ilm|a (-an, -uа) fn világ, világ-

mindenség, világegyetem; ~n ym-
päri a világ körül 

muaj||ilmallis||istorij|a (-an, -uа) fn 
világtörténelem 

muaj||ilmallis||istorijalli|ni (-sen, -sta) 
mn világtörténelmi 

muaj||ilman||kanšalai|ni (-sen, -sta) fn 
világpolgár, kozmopolita 

muaj||ilman||kirjallisu|š (-kšen, -šta) 
fn világirodalom 

muaj||ilman||kuv|a (-an, -uа) fn világ-
kép 

muaj||ilman||käsity|š (-kšen, -štä) fn 
világnézet, világszemlélet, világfel-
fogás 

muaj||ilman||lop|pu (-un, -puo) fn 
világvége 

muaj||ilman||meštaruuš||kis|a (-an, -uа) 
fn világbajnokság 

muaj||ilman||näkömy|š (-kšen, -štä) fn 
világnézet 

muaj||ilman||šo|ta (-van, -tua) fn vi-
lágháború 

muaj||ilman||val|ta (-lan, -tua) fn vi-
lágbirodalom 

mua||joukkoveh (-en, -ta) fn nemzeti 
csapat, nemzeti válogatott 

mua||kaapeli (-n, -e) fn földkábel, föld 
alatti vezeték 

mua||kakkarai|ni (-sen, -sta) fn mo-
csári gólyahír [Caltha palustris] 

mua||kiitäjäi|ni (-sen, -sta) fn futrin-
ka [Carabus] 

mua||kirj|at (-ojen, -oja) fn plur föld-
leltár, földnyilvántartás 

mua||kok|ko (-on, -kuo) fn szirtisas 
[Aquila chrysaëtus] 

mua||kot|ka (-an, -kua) fn szirtisas 
[Aquila chrysaëtus] 

mua||kyšymy|š (-kšen, -štä) fn agrár-
kérdés, agrárprobléma, agrárügy 

mualari (-n, -е) fn szobafestő, festő, 
mázoló  

mual|ata (-uan, -uau) verb fest, befest, 
megfest, kifest, mázol, bemázol, ki-
mázol 

mualaukšelli|ni (-sen, -sta) mn festé-
szeti 

mualau|š (-ven, -tta) fn 1. festészet; 2. 
festmény 

mualauš||tai|to (-jon, -tuo) fn festő-
művészet 

mualauš||teknik|ka (-an, -kua) fn fes-
tészeti technika / eljárás 

mualauš||verš|ta (-šan, -tua) fn fes-
tőművészet 
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mualau|tuo (-vun, -tuu) verb kifesti 
magát 

muali (-n, -e) fn 1. festék; 2. festés 
muali||lau|ta (-van, -tua) fn paletta, 

festékpaletta, festőpaletta 
muali||voi (-n, -ta) fn olajkence 
mualli|ni (-sen, -sta) mn 1. földi; 2. vi-

lági, nagyvilági 
mualuaj|a (-an, -ua) fn szobafestő, fes-

tő, mázoló 
mua||maj|a (-an, -ua) fn földieper, sza-

móca [Fragaria] 
mua||mie|š (-hen, -stä) fn földműves, 

szántóvető 
muamintim|a (-an, -ua) fn mostoha-

anya  
muam|o (-on, -uo) fn anya, édesanya, 

mama  
muamo||ak|ka (-an, -kua) fn anyós [a 

férj anyja] 
muamon mn rtlan anyai; ~ armaššuš 

anyai szeretet 
muamon||kiel|i (-en, -tä) fn anyanyelv 
muamon||mai|to (-jon, -tuo) fn anya-

tej 
mua||mykr|ä (-än, -yä) fn vakond [Tal-

pa europaea] 
muan||ala|ni (-sen, -sta) mn föld alatti 
muanemäššä hsz a föld ölében 
muanihu|š (-on, -tta) fn kísértet, lá-

tomás, jelenés, szemfényvesztés 
muanit|ella (-telen, -telou) verb oda-

csalogat, odacsábít, odahív 
muanittaj|a (-an, -ua) fn csaló, szél-

hámos, szemfényvesztő, sarlatán 
muanittau|tuo (-vun, -tuu) verb csaló-

dik, csalatkozik 
muanit|tua (-an, -tau) verb kicsal, be-

csal, elcsal 

muanitu|š (-kšen, -šta) fn csábítás, kí-
sértés 

muan||kuor|i (-en, -ta) fn földkéreg, 
földhéj(azat) 

muanoš|at (-ojen, -oja) fn plur világ-
részek 

mua||nurm|i (-en, -ie) fn kiszáradt 
völgy, víztelen völgy, aszó 

muan||pin|ta (-nan, -tua) fn földkéreg, 
földhéj(azat) 

muan||piälli|ni (-sen, -stä) mn földi, szá-
razföldi 

muan||ruataj|a (-an, -ua) fn paraszt, 
földműves, szántóvető 

muan||ruatajan mn rtlan paraszti 
muan||ti|eto (-ijon, -etuo) fn földrajz, 

földrajztudomány 
muan||tieto||kartaš|to (-šon, -tuo) fn 

földrajzatlasz 
muan||tärissy|š (-kšen, -štä) fn föld-

rengés 
muan||viljelijän mn rtlan agrártudo-

mányi 
muan||viljely||ti|eto (-ijon, -etuo) fn ag-

rártudomány 
mua||orj|a (-an, -ua) fn jobbágypa-

raszt 
mua||orju|š (-kšen, -šta) fn jobbágy-

ság 
mua||pall|o (-on, -uo) fn földgömb 
mua||per|ä (-än, -yä) fn földfelszín, 

földfelület 
mua||plät|ti (-in, -tie) fn földdarab 
mua||por|a (-an, -ua) fn talajszonda 
mua||pähkin|ä (-än, -yä) fn földimo-

gyoró, amerikaimogyoró [Arachis hy-
pogaea] 

mua||raj|a (-an, -ua) fn szárazföldi ha-
tár 
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mua||ran|ta (-nan, -tua) fn szél felőli 
part 

mua||reformi (-n, -e) fn földreform 
muasteri (-n, -e) fn mester, mesterem-

ber, szaki 
muasteri|e (-n, -u) verb megcsinál, el-

készít, fabrikál, barkácsol, eszkábál, 
tesz-vesz, fúr-farag 

muasteri||lentäj|ä (-än, -yä) fn több lé-
gi csatát nyert vadászpilóta 

muas|ti (-sin, -tie) fn (kártya)szín 
muašta||muut|to (-on, -tuo) fn emigrá-

ció, kivándorlás 
muašta||viej|ä (-än, -yä) fn exportőr 
muašta||vien|tä (-nän, -tyä) fn export, 

kivitel 
muata (makuan, makuau) verb alszik, 

szunnyad 
mua||talou|š (-ven, -tta) fn mezőgaz-

daság, földművelés, agrárium 
mua||talouš||koneh (-en, -ta) fn me-

zőgazdasági gép 
mua||talouš||korkie||koulu (-n, -o) fn 

mezőgazdasági főiskola 
mua||talouš||näyttely (-n, -ö) fn me-

zőgazdasági kiállítás 
muatalouš||valtij|o (-on, -uo) fn me-

zőgazdasági ország, agrárország 
mua||tau|ti (-ven, -tie) fn ekcéma, der-

matitis 
muatinč|ča (-an, -čua) fn tartógeren-

da, mestergerenda, gyámgerenda 
muat|oin (-toman, -ointa) fn földtelen, 

föld nélküli; ~oin ihmini föld nél-
küli ember 

muattami|ni (-sen, -sta) fn földelés 
[elektromosság] 

muat|tua (-an, -tau) verb földel, leföl-
del [elektromosság] 

muatu|o (-u) verb belepi vmi, vmilyen 
takarót kap, benövi vmi 

mua||tuul|i (-en, -ie) fn parti szél 
mua||työ (-n, -tä) fn földmunka 
mua||täh|ti (-en, -tie) fn csillaggomba 

[Geastrum] 
mua||voim|at (-ojen, -oja) fn plur szá-

razföldi erők / haderő 
mučahu|š (-on, -tta) fn élesség 
mučais|sa (-en, -ou) verb zúgolódik, 

háborog 
mučer|tua (-ran, -tau) verb 1. ráncol, 

összeráncol; 2. összenyom 
mučkah|tua (-an, -tau) verb kificamo-

dik 
mučkahut|tua (-an, -tau) verb kifica-

mít 
muh|a (-an, -ua) fn mosoly, mosoly-

gás 
muhah|ella (-telen, -telou) verb elmo-

solyodik, mosolyog 
muhah|tua (-an, -tau) verb elmosolyo-

dik, mosolyog 
muhahu|š (-on, -tta) fn mosoly, mo-

solygás 
muhak|ka (-an, -kua) mn laza, omlós, 

porhanyós 
muheloit|tua (-an, -tau) verb elmoso-

lyodik, mosolyog 
muher|a (-an, -ua) mn sötét, komor, fe-

kete 
muher|tua (-ran, -tau) verb komóto-

san eszik, falatozik 
muhi|e (-n, -u) verb elmosolyodik, mo-

solyog 
muhisij|a (-an, -ua) mn mosolygó, el-

mosolyodó, mosolyos 
muhis|sa (-en, -ou) verb elmosolyodik, 

mosolyog
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muijah|tua (-an, -tau) verb megsava-
nyodik, megerjed 

mui|jota (-kuou) verb megsavanyodik, 
megerjed  

muijot|tua (-an, -tau) verb 1. savanyít, 
megsavanyít; 2. kovászol; 3. erjeszt  

muijotu|š (-kšen, -šta) fn 1. savanyí-
tás, kovászolás, erjesztés; 2. kovász  

muikie (-n, -ta) mn savanyú, savany-
kás  

muil|a (-an, -ua) fn szappan 
muila||aštie (-n, -ta) fn szappantartó 
muila||juur|i (-en, -ie) fn szappanfű 

[Saponaria officinalis] 
muila|ni (-sen, -sta) mn szappanos 
muila||pal|a (-an, -ua) fn szappanda-

rab 
muila||rak|ko (-on, -kuo) fn szappan-

buborék 
muil|ata (-uan, -uau) verb szappanoz, 

megszappanoz, beszappanoz 
muilau|tuo (-vun, -tuu) verb beszap-

panozza magát 
muila||ve|si (-jen, -ttä) fn szappanos 

víz 
muila||vuah|ti (-en, -tie) fn szappan-

hab 
muinais||aikana hsz az ősidőkben, a 

hajdani korban, a régmúlt száza-
dokban 

muinais||istorij|a (-an, -ua) fn őstörté-
net, őstörténelem 

muinais||karjalan mn rtlan ókarjalai 
muinais||kreikkalai|ni (-sen, -sta) mn 

ógörög 
muinais||kummu|t (-jen, -ja) fn plur 

ősi kurgán, ősi dombtemető 
muinais||muaj||ilm|a (-an, -ua) fn óko-

ri világ, antik világ 

muinais||slavilai|ni (-sen, -sta) mn ó-
szláv 

muinaisu|š (-kšen, -šta) fn régi kor, 
hajdankor 

muinais||venäläi|ni (-sen, -stä) mn ó-
orosz 

muina|ni (-sen, -sta) mn ősi, ősrégi, ó, 
hajdani, antik 

muinen hsz azelőtt, régebben, valami-
kor, valaha, hajdan, hajdanán  

muinoin hsz azelőtt, régebben, vala-
mikor, valaha, hajdan, hajdanán  

muino|ni (-sen, -sta) mn régi, régebbi, 
korábbi, múltbéli, múlt, hajdani, ősi 

muinoš||laulu (-n, -o) fn históriás ének, 
hősének, hősmonda 

muis|sella (-telen, -telou) verb vissza-
emlékezik, említ, megemlít 

muisselm|at (-ojen, -oja) fn plur em-
lékezések, visszaemlékezések, em-
lékirat, emlékírás, memoár 

muissin||murkin|a (-an, -ua) fn halotti 
tor 

muissin||netäli (-n, -e) fn emlékhét 
muissin||päiv|ä (-än, -yä) fn halotti 

megemlékezés 
muissin||šuovat|ta (-an, -tua) fn ha-

lotti megemlékezés a szülők emlé-
kére 

muissit|oin (-toman, -ointa) mn fele-
dékeny, szórakozott, figyelmetlen 

muissut|ella (-telen, -telou) verb em-
lékeztet, figyelmeztet 

muissut|tua (-an, -tau) verb emlékez-
tet, figyelmeztet 

muissutu|š (-kšen, -šta) fn emlékezte-
tés, figyelmeztetés, figyelemfelhívás 

muistajais|et (-ien, -ie) fn plur halotti 
tor, halotti megemlékezés 
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muistelijai|ni (-sen, -sta) fn emlék-
tárgy a halott után 

muisteliu|tuo (-vun, -tuu) verb eszében 
van, eszébe jut 

muistelm|at (-ojen, -oja) fn plur em-
lékezések, visszaemlékezések, em-
lékirat, emlékírás, memoár 

muistelu|t (-jen, -ja) fn plur emléke-
zések, visszaemlékezések, emlékirat, 
emlékírás, memoár 

muis|ti (-sin, -tie) fn emlék, emlékezet 
muistih||pan|o (-on, -uo) fn megemlé-

kezés 
muisti||kirj|a (-an, -ua) fn emlékírás, 

emlékirat 
muisti||list|a (-an, -ua) fn emlékezte-

tő feljegyzés, tennivalók listája 
muisti||tik|ku (-un, -kuo) fn pendrive, 

flash-tároló, flash-memória 
muisti||vih|ko (-on, -kuo) fn emlékfü-

zet, emlékkönyv 
muis|to (-son, -tuo) fn 1. emlékezés, em-

lékezet, emlékezőképesség; 2. meg-
emlékezés 

muisto||esineh (-en, -tä) fn ereklye, re-
likvia 

muisto||kiv|i (-en, -ie) fn sztélé, emlék-
kőtábla 

muisto||lau|ta (-van, -tuo) fn emlék-
tábla 

muisto||malit|ta (-an, -tua) fn egyhá-
zi gyászszertartás 

muisto||merk|ki (-in, -kie) fn emlék 
[tárgyi], emlékmű; arhitektuurin ~ki 
építészeti emlék, műemlék 

muisto||pač|aš (-čahan, -ašta) fn em-
lékmű 

muis|tua (-san, -tau) verb emlékszik, 
emlékezik, megemlékezik 

muis|tuo (-tuu) verb az emlékezetében 
van, eszében van, eszébe jut 

muiten hsz egyébként, különben, más-
ként, másképpen 

muitein msz erről jut eszébe, melles-
leg, amúgy 

muitrui|ja (-čen, -ččou) verb okos-
kodik, tudálékoskodik, kifogásokat 
keres / talál 

mujeh (-en, -ta) fn törpe moréna [Mu-
raena helena] 

mujehu|š (-on, -tta) fn 1. morénahá-
ló; 2. morénázás 

mujeh||verk|ko (-on, -kuo) fn moré-
naháló 

muka msz mintha, állítólag  
mukah (gen) nu szerint 
mukamaš msz mintha, állítólag 
mukana hsz jelen, ímhol 
mukana||olij|a (-an, -ua) fn/mn jelen-

lévő, jelenlevő 
mukana||ol|o (-on, -uo) fn jelenlét 
mukaut|tua (-an, -tau) verb idomít, 

hozzáidomít, áthasonít, alkalmassá 
tesz 

mukautumi|ni (-sen, -sta) fn idomu-
lás, hozzáidomulás, hasonulás, al-
kalmazkodás, adaptáció 

mukau|tuo (-vun, -tuu) verb idomul, 
hozzáidomul, áthasonul, alkalmaz-
kodik, adaptálódik 

mukav|a (-an, -ua) mn 1. szép; 2. kü-
lönös, furcsa, érdekes, feltűnő; 3. ké-
nyelmes, komfortos 

mukavašti hsz 1. különösen, furcsán, 
érdekesen, feltűnően; 2. kényelme-
sen, komfortosan 

mukavu|š (-on, -tta) fn kényelem, ké-
nyelmesség, komfort 
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mukiloi|ja (-čen, -ččou) verb megver, 
elver, eltángál, elnáspángol 

muk|ka (-an, -kua) fn hajlás, görbület 
muklah|tua (-an, -tau) verb lepottyan, 

letottyan, letoccsan, lepüffen, lepuf-
fan 

mukšah|tua (-an, -tau) verb lehull, alá-
hull, lelebben, alálebben 

mukul|a (-an, -ua) fn daganat, dudor 
muľľahut|tua (-an, -tau) verb gonosz 

tekintettel néz, rosszindulatúan néz 
muľľallah hsz kidüllesztve, dülledten 
mullan||harmua (-n, -ta) mn fakó, föld-

színű 
mullaš|tua (-šan, -tau) verb 1. befed 

földdel, betakar földdel; 2. tölt, fel-
tölt [ágyást] 

mul|lata (-tuan, -tuau) verb 1. befed 
földdel, betakar földdel; 2. tölt, fel-
tölt [ágyást] 

muľľeh hsz kidüllesztve, dülledten 
mullin-mallin hsz feje tetején, rendetle-

nül 
mullis|sella (-telen, -telou) verb gonosz 

tekintettel néz, rosszindulatúan néz 
mullissu|š (-kšen, -šta) fn fordulat, át-

alakulás 
mullis|tua (-san, -tau) verb gonosz te-

kintettel néz, rosszindulatúan néz 
mullis|tuo (-sun, -tuu) verb gonosz te-

kintettel néz, rosszindulatúan néz 
mullois|tua (-san, -tau) verb rendetlen-

séget csinál, feje tetejére állít 
mullottami|ni (-sen, -sta) fn töltés, fel-

töltés [ágyásé] 
muľľot|tua (-an, -tau) verb gonosz te-

kintettel néz, rosszindulatúan néz 
muľľu (-n, -o) mn szarvatlan, szarv nél-

küli 

muľľu||piä (-n, -tä) mn szarvatlan, szarv 
nélküli 

muľľu||päi|ni (-sen, -stä) mn szarvat-
lan, szarv nélküli 

mul|ta (-lan, -tua) fn föld, talaj 
multa||hir|ši (-ren, -ttä) fn talpgerenda 
multamai|ni (-sen, -sta) mn földes 
multa|ni (-sen, -sta) mn földes 
multa||penker (-en, -ta) fn földsánc, 

gát, töltés 
mun|a (-an, -uа) fn 1. tojás; 2. here 

[anatómia] 
muna||mai|to (-jon, -tuo) fn omlett 
muna|ni (-sen, -sta) fn tojásocska, kis 

tojás 
munan||muoto|ni (-sen, -sta) mn tojás-

alakú, tojásdad, ovális 
munan||tarkaššuš||laiteh (-en, -ta) fn 

tojásvizsgáló lámpa / készülék 
muna||šarj|a (-an, -uа) fn petefészek 
muna||šolu (-n, -o) fn petesejt, tüsző 
muni|e (-u) verb tojik, tojást rak 
munij|a (-an, -uа) fn/mn tojásrakó 
munimi|ni (-sen, -sta) fn tojásról sza-

porodás 
munin|ta (-nan, -tua) fn tojásról szapo-

rodás 
munuai|ni (-sen, -sta) fn vese 
muokalli|ni (-sen, -sta) mn kínzó, gyötrő 
muok|ata (-kuan, -kuau) verb 1. feldol-

goz [nyersanyagot], kikészít [bőrt]; 
2. megművel [földet]; 3. gyötör, kí-
noz  

muok|ka (-an, -kua) fn gyötrelem, kín 
muokkau|š (-ven, -tta) fn megműve-

lés [földé] 
muokkau|tuo (-vun, -tuu) verb kínló-

dik, gyötrődik 
muokkuaj|a (-an, -ua) fn epilepszia 
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muokkuaľ|ľa (-en, -au) verb megmű-
vel [földet] 

muokkuamat|oin (-toman, -ointa) mn 
megműveletlen [föld] 

muokkuami|ni (-sen, -sta) fn megmű-
velés [földé] 

muon|a (-an, -ua) fn ellátás, ellátmány 
muoti (-n, -e) fn divat, módi 
muotik|aš (-kahan, -ašta) mn divatos 
muoti||kirjuttaj|a (-an, -ua) fn keresett 

/ sikeres író 
muotikkahašti hsz divatosan 
muoti||laulu (-n, -o) fn sláger [dal] 
muoti||leh|ti (-en, -tie) fn divatlap, di-

vatújság 
muoti|ni (-sen, -sta) mn divatos 
muoti||šuunnittelij|a (-an, -ua) fn di-

vattervező 
muoti||šävel (-en, -tä) fn sláger [dal] 
mu|oto (-uvvon, -otuo) fn 1. arc, ábrá-

zat; 2. forma, alak 
muotoilu (-n, -o) fn módosítás, vál-

toztatás, megváltoztatás 
muoto||kuv|a (-an, -ua) fn arckép, port-

ré 
muoto|ni (-sen, -sta) mn alakú, for-

májú 
muoto||opilli|ni (-sen, -sta) mn mor-

fológiai, alaktani 
muoto||op|pi (-in, -pie) fn morfológia, 

alaktan 
muotoš|tua (-šan, -tau) verb formál, 

megformál, alakít, kialakít 
muotoš|tuo (-tuu) verb formálódik, ala-

kot ölt 
muoto||viiv|a (-an, -ua) fn körvonal [ar-

cé], arcél 
muovailu (-n, -o) fn módosítás, vál-

toztatás, megváltoztatás 

muovailu||puik|ko (-on, -kuo) fn min-
tázófa [szobrászat] 

muov|ata (-uan, -uau) verb formáz, 
mintáz 

muov|i (-en, -ie) fn műanyag 
muovi||ašti|et (-jen, -je) fn plur műa-

nyagedény(ek) 
muovi|ni (-sen, -sta) mn műanyag 
muovoššu|š (-kšen, -šta) fn alkotás [fo-

lyamat] 
muovoštami|ni (-sen, -sta) fn alkotás 

[folyamat] 
muovoš|tua (-šan, -tau) verb alkot 
muovoštum|a (-an, -ua) fn alkotó 
muovuan|ta (-nan, -tua) fn formázás, 

mintázás 
mur|a (-an, -ua) fn mocsári hínár 
murak|ka (-an, -kua) fn morzsalék 
mura|ta (-jän, -jau) verb szitkozódik, 

szidalmaz, szid  
murč|čie (-en, -čou) verb összegyűr, 

összenyom, galacsinná gyúr; ~čie 
paperie papírt galacsinná gyúrni 

murči|e (-en, -ou) verb gyűr, összegyűr, 
meggyűr, összenyom 

murčistunu|t (-on, -tta) mn gyűrt, gyű-
rött, összegyűrt; ~t vuate gyűrt ruha 

murčis|tuo (-tuu) verb gyűrődik, össze-
gyűrődik, meggyűrődik, összenyo-
módik 

murčin||märčin hsz gyűrten, gyűrötten, 
gyűrve, összegyűrten, összegyűrve 

murčuk|ka (-an, -kua) mn jól táplált, 
testes, telt, kövér, dundi 

mureh (-en, -ta) fn bánat, bú, búbá-
nat, szomorúság 

murehelli|ni (-sen, -sta) mn bánatos, 
bús, búbánatos, szomorú, szomor-
kodó, gondterhes 
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mureh|tie (-in, -tiu) verb bánkódik, bú-
sul, szomorkodik 

murehu|š (-on, -tta) fn bánat, bú, bú-
bánat, szomorúság 

murennet|tu (-un, -tuo) mn tört, törött, 
eltört, összetört, széttört 

murennu|š (-kšen, -šta) fn törés, zúzás, 
összetörés, széttörés, eltörés 

murentautumi|ni (-sen, -sta) fn veté-
lés, elvetélés, spontán abortusz 

muren|tua (-nan, -tau) verb összetör, 
összezúz, széttör, szétzúz 

muren|tuo (-nun, -tuu) verb összetö-
rik, összezúzódik, széttörik, szétzú-
zódik 

mure|ta (-nen, -nou) verb 1. összetörik, 
összezúzódik, széttörik, szétzúzódik; 
2. morzsálódik; 3. tönkremegy 

murie (-n, -ta) mn laza, omlós, porha-
nyós, morzsálódó 

murineh (-en, -ta) fn korgás 
murjot|tu (-un, -tuo) mn nagyon / erő-

sen összegyűrt 
murjoutunu|t (-on, -tta) mn nagyon / 

erősen összegyűrődött 
murjou|tuo (-tuu) verb nagyon / erősen 

összegyűrődik 
murju|o (-n, -u) verb nagyon / erősen 

összegyűr 
murkin|a (-an, -uа) fn reggeli 
murkina||aika (||-ajan, ||-aikua) fn reg-

geli ideje, reggelizési idő 
murkinalli|ni (-sen, -sta) fn mise, litur-

gia [reggel] 
murkinoi|ja (-čen, -ččou) verb regge-

lizik, megreggelizik  
murmeč|ču (-un, -čuo) fn morgolódó, 

morgós, morgó, dünnyögő, dörmö-
gő, zsémbelődő, zsémbes 

murmettaen hsz morogva, mormog-
va, dünnyögve, dörmögve, zsémbe-
lődve, zsémbesen 

murmettaj|a (-an, -ua) mn morgoló-
dó, morgós, morgó, dünnyögő, dör-
mögő, zsémbelődő, zsémbes 

murmet|tua (-an, -tau) verb morog, 
mormog, dünnyög, dörmög, zsém-
belődik 

murmetu|š (-kšen, -šta) fn morgás, 
mormogás, dünnyögés, dörmögés, 
zsémbelődés, zsémbesség 

murot|ella (-telen, telou) verb széttör, 
szétzúz, szétmorzsol, felaprít 

murot|tua (-an, -tau) verb széttör, szét-
zúz, szétmorzsol, felaprít 

murotu|š (-kšen, -šta) fn morzsalék 
murran|ta (-nan, -tua) fn irtás, kiirtás 
mur|reh (-tehen; -rehta) fn dialektus, 

tájszólás, tájnyelv, nyelvváltozat 
murreh||kartaš|to (-šon, -tuo) fn nyelv-

járási atlasz 
murreh||šan|a (-an, -ua) fn tájszó, dia-

lektizmus 
murro|š (-kšen, -šta) fn törésvonal, tö-

rés helye 
murroš||ikä (||-ijän, ||-ikyä) fn válság-

időszak 
mur|rota (-tuon, -tuou) verb szeme-

tel, piszkít, koszol  
muršu (-n, -о) fn rozmár [Odobaenus 

rosmarus]   
murtaja||rosv|o (-on, -uo) fn betörő 
murtami|ni (-sen, -sta) fn irtás, kiirtás 
murtau|tuo (-vun, -tuu) verb betör 
murtehelli|ni (-sen, -sta) mn nyelvjá-

rási, tájnyelvi, nyelvváltozati 
murtehellisu|š (-kšen, -šta) fn tájszó, 

dialektizmus 
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murtehen||tutkij|a (-an, -ua) fn dialek-
tológus, nyelvjáráskutató 

mur|to (-ron, -tuo) fn szemét, piszok, 
kosz 

murto||hir|ši (-ren, -ttä) fn faltörő kos 
murto||lu|ku (-vun, -kuo) fn törtszám, 

tört 
mur|tua (-ran, -tau) verb hajlít, meg-

tör 
murtu|o (-n, -u) verb beomlik, lesza-

kad, összedől, ledől 
muru (-n, -о) fn morzsa 
muru||mai|to (-jon, -tuo) fn tejbe ap-

rított kenyér 
muru|ni (-sen, -sta) fn 1. morzsa, mor-

zsácska, kis morzsa; 2. kicsim, ked-
vesem, drágám 

musejo (-n, -ta) fn múzeum  
musejon mn rtlan múzeumi 
musiik|ki (-in, -kie) fn zene, muzsika; 

klassini ~ki klasszikus zene; rahva-
hallini ~ki népzene 

musiikki||hullu (-n, -o) fn zenebolond, 
zenerajongó, zeneimádó 

musiikki||korv|a (-an, -ua) fn zenei hal-
lás, „fül a zenéhez” 

musiikki||koulu (-n, -o) fn zeneiskola 
musiikki||kyky (-n, -ö) fn zenei képes-

ség, zenei tehetség, zenei adottság 
musiikki||taito||laj|i (-en, -ie) fn zenei 

műfaj 
musiikki||tieto||kilpailu (-n, -o) fn ze-

neismereti vetélkedő 
musiikin||tykkyäj|ä (-än, -yä) fn ze-

nebolond, zenerajongó, zeneimádó 
musiikki||vide|o (-on, -uo) fn videó-

klipp, klipp 
musiikki||väl|i (-en, -ie) fn zenés szünet, 

zenével kitöltött szünet 

musikali|ni (-sen, -sta) mn 1. zenei; 2. 
zenés 

musikalisešti hsz zeneileg 
musikant|ti (-in, -tie) fn zenész, mu-

zsikus 
mussik|ka (-an, -kua) fn fekete áfo-

nya [Vaccinium myrtillus]  
mussikkai|ni (-sen, -sta) fn fekete áfo-

nya [Vaccinium myrtillus] 
mussikka||kiisseli (-n, -e) fn áfonya-

kiszel, áfonyapép, áfonyakocsonya 
mussikan mn rtlan áfonyás 
mussikka||paik|ka (-an, -kua) fn áfo-

nyázóhely, áfonyás (hely) 
mussikka||varvik|ko (-on, -kuo) fn áfo-

nyabozót, áfonyacsalit 
mušik|ka (-an, -kua) fn muzsik, pa-

raszt, parasztember  
muššalti hsz nyers formájában, nem 

véglegesen, félig-meddig 
muššan||meren||šär|ki (-ren, -kie) fn 

fekete-tengeri rutilus [Rutilus hecke-
lii] 

Muššan||mer|i (-en, -ie) fn Fekete-
tenger 

muššan||ruškie (-n, -ta) mn sötétvörös, 
bordó, barnás 

muššan||valkie (-n, -ta) mn szürkésfehér 
muš|šata (-tuan, tuau) verb 1. feketé-

re fest, sötétre fest; 2. befeketít [átv] 
muššat|tu (-un, -tuo) mn 1. feketére fes-

tett; 2. befeketített [átv] 
mušše (-n, -ta) fn tinta 
muššelm|a (-an, -ua) fn véraláfutás, 

kék-zöld folt 
muššen|tua (-nan, -tau) verb sötétít, el-

sötétít, besötétít, feketít, befeketít 
mušše||pull|o (-on, -uo) fn tintatartó, 

tintásüveg 
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mušše||šiäm|i (-en, -ie) fn tollszár, író-
toll, töltőtoll 

mušše|ta (-nen, -nou) verb megsötéte-
dik, megfeketedik 

muššot|tua (-an, -tau) verb feketéllik, 
sötétlik 

muš|ta (-šan, -tua) mn fekete, sötét 
mušta||haikar|a (-an, -ua) fn fekete gó-

lya [Ciconia nigra] 
mušta||harja|ni (-sen, -sta) mn fekete 

sörényű 
mušta||hau|ki (-vin, -kie) fn csukafaj-

ta hal [Esox niger] 
mušta||jalka||albatrossi (-n, -e) fn fe-

ketelábú albatrosz [Phoebastria nig-
ripes] 

mušta||karhu (-n, -o) fn örvös medve 
[Ursus thibetanus] 

mušta||karva|ni (-sen, -sta) mn holló-
fekete [lószín] 

mušta||kiharai|ni (-sen, -sta) mn fe-
kete fürtű 

mušta||koivu (-n, -o) fn fekete nyír 
[Betula nigra] 

mušta||kontie (-n, -ta) fn örvös med-
ve [Ursus thibetanus] 

mušta||kulm|a (-an, -ua) mn fekete 
szemöldökű 

mušta||kulma|ni (-sen, -sta) mn fekete 
szemöldökű 

mušta||kur|ki (-ren, -kie) fn kámzsás 
daru, remetedaru [Grus monacha] 

muštalai|ni (-sen, -sta) fn/mn cigány, 
roma 

mušta||mai|ni (-sen, -sta) mn fekete-
föld-, csernozjom- 

mušta||marja||pihlaj|a (-an, -ua) fn 
fekete berkenye, lila aróka [Aronia 
prunifolia] 

mušta||ma|to (-von, -tuo) fn sikló [Tro-
pidonotus] 

mušta||mua||kiitäjäi|ni (-sen, -stä) fn 
bőrfutrinka [Carabus coriaceus] 

mušta||mul|ta (-lan, -tua) fn fekete-
föld, csernozjomtalaj 

muštanah hsz koromfeketén 
mušta||nahka|ni (-sen, -sta) fn/mn bar-

nabőrű, feketebőrű, néger 
mušta|ni (-sen, -sta) fn fekete szín, fe-

keteség, fekete 
mušta||očča||lepinkäi|ni (-sen, -stä) fn 

kis őrgébics [Lanius minor] 
mušta||panter|a (-an, -ua) fn fekete 

párduc [Panthera pardus] 
mušta||parta|ni (-sen, -sta) mn feke-

te szakállú 
mušta||pilkku|ni (-sen, -sta) mn fekete 

foltos, fekete pöttyös 
mušta||piä (-n, -tä) mn barna hajú, fe-

kete hajú 
mušta||poppeli (-n, -e) fn fekete nyár 

(fa) [Populus nigra] 
mušta||raš|šaš (-tahan, -šašta) fn feke-

terigó [Turdus merula] 
mušta||rinta|ni (-sen, -sta) fn arany-

lile [Pluvialis apricaria] 
mušta||russak|ka (-an, -kua) fn konyhai 

csótány, svábbogár [Blatta orien-
talis] 

mušta||šilmä|ni (-sen, -stä) mn fekete 
szemű 

mušta||šiämi|ni (-sen, -stä) mn rossz-
indulatú, gonosz 

mušta||šelkä||albatrossi (-n, -e) fn Lay-
san-albatrosz [Phoebastria immu-
tabilis] 

mušta||šiipi|ni (-sen, -stä) mn fekete 
szárnyú 
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mušta||šorš|a (-an, -ua) fn fekete ré-
ce [Melanitta nigra] 

mušta||šukka|ni (-sen, -sta) mn félté-
keny 

mušta||tiir|a (-an, -ua) fn kormos szer-
kő [Chlidonias niger] 

mušta||tuk|ka (-an, -kua) mn fekete ha-
jú 

mušta||tukka|ni (-sen, -sta) mn feke-
te hajú 

mušta||turk|ki (-in, -kie) fn medve [tré-
fásan] 

muštau|š (-ven, -tta) fn 1. feketére fes-
tés; 2. befeketítés [átv] 

mušta||veri|ni (-sen, -stä) fn/mn bar-
nabőrű, feketebőrű, néger 

mušta||vesi||pör|ö (-ön, -yö) fn óriás-
csibor [Hydrous piceus] 

mušta||viini||marj|a (-an, -ua) fn feke-
te ribiszke, fekete ribizli [Ribes nig-
rum] 

mušta||vikli (-n, -e) fn füstös cankó 
[Tringa erythropus] 

muštenik|ka (-an, -kua) fn fekete áfo-
nyás sütemény / pirog 

muštuami|ni (-sen, -sta) fn 1. feketé-
re festés; 2. befeketítés [átv] 

muštu|o (-u) verb feketéllik, sötétlik 
mu|ta (-van, -tua) fn iszap 
muta||kal|a (-an, -uа) fn réti csík [Mis-

gurnus] 
muta||kyl|py (-vyn, -pyö) fn iszapfürdő, 

iszappakolás 
muta|ni (-sen, -sta) mn 1. iszapos; 2. 

zavaros, felkavart 
muta||pohj|a (-an, -uа) fn iszapos fe-

nék 
mutaut|tua (-an, -tau) verb felkavar, 

felzavar 

mutautu|o (-u) verb eliszaposodik, be-
iszaposodik  

mut|ka (-an, -kua) fn kanyar, kanya-
rulat, görbület, cikornya 

mutkalli|ni (-sen, -sta) mn tekervényes, 
kanyargós, cikornyás 

mutka|ni (-sen, -sta) mn tekervényes, 
kanyargós, cikornyás 

mutka||šan|a (-an, -uа) fn szólás, szó-
lásmondás 

mutki (-n, -e) fn kibúvó, kitérés, mel-
lébeszélés 

mutki|e (-n, -u) verb 1. kanyarog, el-
kanyarodik; 2. kitekeredik, kigaba-
lyodik 

mutkikkahašti hsz cikornyásan, dagá-
lyosan 

mutkik|aš (-kahan, -ašta) mn tekervé-
nyes, kanyargós, cikornyás 

mutkikku|š (-kšen, -šta) fn cikornyás-
ság 

mutkis|tua (-san, -tau) verb kanya-
rog, tekereg 

mutkistu|o (-u) verb komplikálódik, 
összebonyolódik 

mutkit|ella (-telen, -telou) verb kanya-
rog, tekereg 

mutkitellen hsz cikornyásan, dagályo-
san 

mutkit|oin (-toman, -ointa) mn köny-
nyen (meg)érthető 

mutkittelij|a (-an, -ua) mn tekervényes, 
kanyargós, cikornyás 

mutkittelu (-n, -o) fn cikornyásság 
mutkit|tua (-an, -tau) verb kanyarog, 

tekereg 
mutteri (-n, -e) fn csavaranya 
mutteri||avua|n (-men, -nta) fn csavar-

kulcs
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muu (-n, -ta) mn más, másik 
muukalai|ni (-sen, -sta) fn jövevény, 

jöttment, gyüttment, idegen 
muun||kielini (-sen, -stä) mn idegen 

nyelvű 
muun||moi|ni (-sen, -sta) fn/mn idegen 
muurahai|ni (-sen, -sta) fn hangya 

[Formica] 
muurahais||ke|ko (-von, -kuo) fn han-

gyaboly 
muurak|ka (-an, -kua) mn csüggedt, 

elcsüggedt, levert, komor 
muur|ata (-uan, -uau) verb befalaz, be-

épít  
muurehtunu|t (-on, -tta) mn zsibbadt, 

gémberedett, elzsibbadt, elgémbere-
dett 

muurehtu|o (-u) verb elzsibbad, meg-
gémberedik 

muurehu|š (-on, -tta) fn zsibbadás, 
gémberedés, elzsibbadás, meggém-
beredés 

muurehut|tua (-an, -tau) verb zsib-
baszt, elzsibbaszt, meggémberít 

muurisk|o (-on, -uo) fn/mn mogorva, 
morózus 

muurnin hsz visszájára, fonákjára, ki-
fordítva, fejjel lefelé 

muurnin||päin hsz visszájáról, fonák-
járól, kifordítva, fejjel lefelé 

muurnin||päi|ni (-sen, -stä) mn fonák, 
fordított 

muurno|ni (-sen, -sta) fn/mn fonák 
muurot|tua (-an, -tau) verb összerán-

col [homlokot, szemöldököt] 
muutan|ta (-nan, -tua) fn módosítás, 

változtatás, átalakítás 
muut|ella (-telen, -telou) verb variál, va-

riálgat, megvariál 

muutettav|a (-an, -ua) mn változta-
tás alatt álló, átalakítás alá tartozó, 
változtatható, átalakítható 

muutokšen||ha|ku (-vun, -kuo) fn fel-
lebbezés, változtatási kérelem 

muutom|a (-an, -uа) szn nem sok, ke-
vés, néhány, némi 

muutomačči hsz nem sokszor, kevés-
szer, néhányszor, néha, olykor, rit-
kán 

muuto|š (-kšen, -šta) fn változtatás, 
megváltoztatás 

muutoš||aika (||-ajan, ||-aikua) fn döntő 
időpont, fordulópont 

muuttaj|a (-an, -ua) fn transzformátor 
muttami|ni (-sen, -sta) fn módosítás, 

változtatás, átalakítás 
muutteliu|tuo (-vun, tuu) verb átala-

kul, megváltozik, módosul 
muuttelu (-n, -o) fn variáció, változat 
muut|to (-on, -tuo) fn 1. módosítás, 

megváltoztatás, átalakítás, transz-
formálás; 2. elköltözés; 3. elrepülés, 
elszállás 

muutto||hauk|ka (-an, -kua) fn ván-
dorsólyom [Falco peregrinus] 

muutto||liikeh (-en, -tä) fn vándorlás, 
migráció, átköltözés 

muutto||lin|tu (-nun, -tuo) fn költöző 
madár, vándormadár 

muutto||varpu|ni (-sen, -sta) fn ken-
derike [Linaria cannabina] 

muut|tua (-an, -tau) verb módosít, meg-
változtat, változatossá tesz 

muuttuj|a (-an, -ua) fn/mn változó, va-
riáns 

muuttumat|oin (-toman, -ointa) mn 1. 
megváltozhatatlan; 2. változatlan, 
stabil, örök 
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muuttumattomu|š (-kšen, -šta) fn 1. 
megváltozhatatlanság; 2. változat-
lanság, stabilitás 

muuttumi|ni (-sen, -sta) fn változtatás, 
megváltoztatás 

muut|tuo (-un, -tuu) verb 1. módosul, 
változik, megváltozik; 2. átköltözik 

muuttuv|a (-an, -ua) mn változékony; 
~a ilma változékony időjárás 

muuttuvu|š (-on, -tta) fn változtatás, 
megváltoztatás 

muuvan nm rtlan valamely, (egy) bi-
zonyos 

muuvvalla nm rtlan 1. valahol; 2. akár-
hol, bárhol 

muuvvalta nm rtlan 1. valahonnan, 
valahonnét; 2. akárhonnan, akár-
honnét, bárhonnan, bárhonnét 

muuvvollisešti hsz 1. forma szerint; 2.  
pro forma, látszólag 

muuvvoš|tua (-šan, -tau) verb alakít, 
formál 

muuvvoš|tuo (-šun, -tuu) verb alakul, 
formálódik 

mykis|työ (-syn, -tyy) verb megnémul, 
elnémul, elhallgat, elcsendesedik 

myk|kä (-än, -kyä) mn néma  
mykr|ä (-än, -yä) fn vakond, vakon-

dok [Talpa europaea]  
myllin-mällin hsz fejjel lefelé, fenék-

kel fölfelé 
myllis|tyä (-sän, -täy) verb rámutat, 

leleplez, felfed, feltár 
mylly (-n, -ö) fn malom 
mylly||kiv|i (-en, -ie) fn malomkő, őr-

lőkő 
mylläri (-n, -e) fn molnár 
myll|ätä (-yän, -yäy) verb őröl, meg-

őröl, darál, megdarál, ledarál 

myrk|ky (-yn, -kyö) fn méreg 
myrkky||hein|ä (-än, -yä) fn bürök [Co-

nium maculatum] 
myrkky||kanto||šien|i (-en, -tä) fn sár-

ga kénvirággomba, hamis mézaga-
rics, hamis mézgomba [Hypholoma 
fasciculare] 

myrkky||lilj|a (-an, -ua) fn őszi kike-
rics, őszike [Colchicum autumnale] 

myrkky||putki||hein|ä (-än, -yä) fn cso-
morika, gyilkos csomorika, vízibü-
rök [Cicuta virosa] 

myrkky||šien|i (-en, -tä) fn mérges 
gomba, mérgező gomba 

myrkky||tarha||kiärm|is (-ehen, -istä) 
fn ausztráliai fekete kígyó [Pseude-
chis porphyriacus]  

myrkylli|ni (-sen, -stä) mn 1. mérge-
ző, mérges; 2. gonosz, rosszindula-
tú, kaján 

myrkyllisešti hsz gonoszul, rosszindu-
latúan, kajánul 

myrkyllisy|š (-kšen, -štä) fn gonosz-
ság, rosszindulat, kajánság 

myrkyt|tyä (-än, -täy) verb 1. elpusztít, 
kiirt, megsemmisít, likvidál; 2. ká-
rosítja a környezetet / a természe-
tet; 3. mérgez, megmérgez 

myrkyttäj|ä (-än, -yä) fn méregkeverő 
myrkyttämi|ni (-sen, -stä) fn mérge-

zés, megmérgezés, méregirtás 
myrkyty|š (-kšen, -štä) fn mérgezés, 

megmérgezés 
myršky (-n, -ö) fn (szél)vihar, förgeteg 
myršky||lin|tu (-nun, -tuo) fn vihar-

madár, albatrosz [Diomedea] 
myrškylli|ni (-sen, -stä) mn viharos, 

viharzó, förgeteges, féktelen; ~ni val-
tameri viharos óceán 
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myršky||tuul|i (-en, -ta) fn viharos szél, 
szélvihar, orkán 

myršky||ual|to (-lon, -tuo) fn viharos 
hullám, óriási hullám 

myr|ätä (-yän, -yäy) verb bőg [állat] 
myški||här|kä (-än, -kyä) fn pézsma-

ökör [Ovibus moschatus] 
myššy (-n, -ö) fn konty 
myttäh|tyä (-än, -täy) verb savanyo-

dik, megsavanyodik 
myyvit|tyä (-än, -täy) verb egy irányba 

fordul [szél] 
my|yvvä (-ön, -öy) verb árul, árusít, 

elad 
myö (meijän, meitä) nm plur mi [sze-

mélyes]  
myöhemmin hsz kf később 
myöhem|pi (-män, -pyä) mn kf későbbi 
myöhempäi|ni (-sen, -stä) mn kf sok-

kal / jóval későbbi 
myöhäh hsz későn 
myöhäis|työ (-syn, -tyy) verb késik, el-

késik, lekésik, későn jön 
myöhä|ni (-sen, -stä) mn késő, késői, 

kései, elkésett, késedelmes 
myöhäseh hsz későn 
myöhäššy|š (-kšen, -štä) fn késés, el-

késés, megkésés 
myöhäššyš||kor|ko (-on, -kuo) fn kése-

delmi kamat 
myöhäštymi|ni (-sen, -stä) fn késés, el-

késés, megkésés 
myöhäštymättä hsz késedelem nélkül 
myöhäštyny|t (-ön, -ttä) mn elkésett, 

megkésett, késedelmes 
myöhäš|työ (-šyn, -tyy) verb késik, el-

késik, lekésik, későn jön 
myöj|ä (-än, -yä) fn árus, kereskedő, 

eladó 

myömi|ni (-sen, -stä) fn árusítás, áru-
lás, eladás 

myönnyty|š (-kšen, -štä) fn vminek az 
elnézése 

myön|ti (-nen, -tie) fn árusítás, árulás, 
eladás 

myön|tyä (-nän, -täy) verb átutal, ki-
utal, pénzt utal  

myön|työ (-nyn, -tyy) verb beleegye-
zik, ráhagy, enged 

myön|tä (-nän, -tyä) fn 1. árusítás, áru-
lás, eladás; 2. kereskedés, üzlet, pi-
ac, vásár 

myöntä||hjin|ta (-nan, -tua) fn eladá-
si ár 

myöntämi|ni (-sen, -stä) fn pénzuta-
lás, kiutalás, átutalás 

myöntä||oikevu|š (-on, -tta) fn szaba-
dalom 

myöntä||paik|ka (-an, -kua) fn a ke-
reskedés / az árusítás helyszíne, ke-
reskedelmi pont 

myöntä||päiv|ä (-än, -yä) fn vásár-
nap, vásári nap 

myöntä||tulo|š (-kšen, -šta) fn nyere-
ség, profit, haszon 

myöntä||viľľ|a (-an, -ua) fn piacra ke-
rülő gabona, árugabona 

myöššyt|tyä (-än, -täy) verb visszaté-
rít, visszafordít, visszaküld 

myöštymättä hsz visszavonhatatlanul, 
megmásíthatatlanul 

myöštymät|öin (-tömän, -öintä) mn 
visszavonhatatlan, megmásíthatat-
lan 

myöš|työ (-šyn, -tyy) verb visszatér, 
visszafordul, visszajön 

myöten (part) nu mentében, hosszá-
ban, irányában 
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myötyäl|lä (-en, -öy) verb második szó-
lamot énekel / játszik 

myötä (part) nu mentében, hosszában, 
irányában 

myötäh (gen) nu együtt, -val, -vel; mui-
jen ~ másokkal 

myötä||iäneššy|š (-kšen, -štä) fn bizal-
mi szavazás 

myötä||mieli|ni (-sen, -stä) mn együtt-
érző, jóindulatú, kegyes 

myötä||mielisešti hsz együttérzőn, jó-
indulattal, kegyesen 

myötä||mielisy|š (-kšen, -štä) fn együtt-
érzés, jóindulat, kegyesség 

myötä||mäki (||-mäjen, ||-mäkie) fn a 
haladással egyirányú emelkedő / 
lejtő 

myötä|ni (-sen, -stä) mn a haladással 
egyirányú, azonos irányú 

myötä||päiväh hsz a napirányába(n) 
myötä|tun|to (-non, -tuo) fn együttér-

zés, részvét 
myötä||tuul|i (-en, -ta) fn a haladás-

sal egyirányú szél, hátszél 
myötä||ve|si (-jen, -ttä) fn a haladás-

sal egyirányú vízfolyás / sodor 
myötä||virtah hsz folyásirányban, sod-

rásirányban 
mäčenny|t (-ön, -ttä) mn szétnyomott, 

kipréselt; ~öt marjat kipréselt gyü-
mölcs / termés 

mäčkyttyä (-än, -täy) verb csámcsog 
mäčkäh|tyä (-än, -täy) verb beesik vho-

vá, bepottyan vhová 
mäčöt|tyä (-än, -täy) verb 1. üt, ver, 

dönget, püföl; 2. sújt, lesújt; 3. mor-
mog, dörmög  

mähnik|äš (-kähän, -äštä) mn ikrás 
mähn|ä (-än, -yä) fn ikra 

mäjen||rinneh (-en, -tä) fn domboldal, 
hegyoldal 

mäki (mäjen, mäkie) fn hegy [dombor-
zat]   

mäki|ni1 (-sen, -stä) fn halom, domb, 
dombocska, kis hegy, hegyecske [dom-
borzat] 

mäki|ni2 (-sen, -stä) mn hegyes [dom-
borzat] 

mäkit|tyä (-än, -täy) verb feldarabol 
mäkr|ä (-än, -yä) fn borz [Meles me-

les] 
mäkrä||koir|a tacskó, borzeb, dakszli 
mäkrän||nah|ka (-an, -kua) fn borz-

prém, borzszőrme 
mäkär|ä (-än, -yä) fn muslica [Dro-

sophila melanogaster]  
mäkätt|yä (-äy) verb béget, mekeg  
mäkäty|š (-kšen, -štä) fn bégetés, me-

kegés 
mällis|kö (-ön, -kyö) fn tuskó, tönk 
mälvi (-n, -e) fn szegy 
mänek|ki (-in, -kie) fn (idő) eltöltés(e) 
mänen|tä (-nän, -tyä) fn 1. járás, moz-

gás, haladás; 2. járkálás 
mäneššy|š (-kšen, -štä) fn siker, vmi-

nek a sikerülése 
mäneš|työ (-šyn, -tyy) verb 1. sikerül; 

2. elkezdődik, elindul, beindul 
mänet|ellä (-telen, -telöy) verb előfor-

dul, megtörténik, lenni szokott 
mänet|tyä (-än, -täy) verb elveszít, el-

veszt, elhagy 
mänettämi|ni (-sen, -stä) fn vminek 

az elvesztése; luottamukšen ~ni a 
bizalom elvesztése 

mänety|š (-kšen, -štä) fn veszteség 
mänetän|tä (-nän, -tyä) fn vminek az 

elvesztése, veszteség 
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männik|kö (-ön, -kyö) fn fenyves, feny-
veserdő, tűlevelű erdő 

männikköi|ni (-sen, -stä) mn 1. feny-
vesből való; 2. fenyőfából készült 

männyn||kä|py (-vyn, -pyö) fn toboz, fe-
nyőtoboz 

männyn||pih|ka (-an, -kua) fn gyanta, 
fenyőgyanta 

männy|t (-ön, -ttä) mn 1. múlt, elmúlt, 
eltelt; ~t aika múlt idő; ~t yö múlt 
éjszaka; 2. lejárt 

män|nä (-en, -öy) verb 1. megy, el-
megy, indul, elindul; 2. megy, jár, 
halad, múlik; 3. fogy, elfogy; 4. jut, 
kerül 

männän||tap|pi (-in, -pie) fn dugaty-
tyúcsap 

männä||vuoti|ni (-sen, -sta) mn múlt 
évi, előző évi, tavalyi 

mänty (-n, -ö) fn fenyőcsemete 
mänty|ni (-sen, -stä) mn 1. fenyvesből 

való; 2. fenyőfából készült 
mänty||niä|tä (-jän, -tyä) fn nyest, 

nyuszt [Martes martes] 
mänty||varpu|ni (-sen, -sta) fn fenyő-

sármány [Emberiza leucocephalos] 
män|ö (-ön, -yö) fn 1. indulás, elindu-

lás, elmenetel, távozás; 2. kiadás, 
költség 

mänö||lip|pu (-un, -puo) fn odajegy 
mänö||list|a (-an, -ua) fn költségjegy-

zék, kiadási lista 
mänö||paik|ka (-an, -kua) fn átkelőhely, 

átkelő, átjáró 
mänö|t (-jen, -jä) fn plur 1. vonulás, 

felvonulás, menet, szertartás; 2. ki-
adás(ok), költség(ek); 3. veszteség 

mänö-tulo|lip|pu (-un, -puo) fn oda-
visszajegy 

märeh|tie (-in, -tiu) verb kérődzik 
märehtij|ä (-än, -yä) fn/mn kérődző 
märehtimi|ni (-sen, -stä) fn kérődzés 
märehy|š (-ön, -ttä) fn kétszer meg-

emésztett táplálék / eledel 
märe|tä (-nen, -nöy) verb ázik, meg-

ázik, elázik, összeázik, megnedve-
sedik 

mär|kiä (-rin, -kiy) verb gennyesedik, 
begennyesedik, elgennyesedik, meg-
gennyesedik, gennyedzik, gennyezik 

mär|kä (-än, -kyä) fn 1. nedv, ned-
vesség, nyirkosság; 2. genny 

märkä||ajo|š (-kšen, -šta) fn tályog, ke-
lés, kelevény, fekély, gennyes góc, 
furunkulus, karbunkulus 

märkä|ni (-sen, -stä) mn gennyes, geny-
nyedő, gennyező 

märkä||pah|ka (-an, -kua) fn tályog, 
kelés, kelevény, fekély, gennyes góc, 
furunkulus, karbunkulus 

märkä||piä (-n, -tä) fn pattanás, pör-
senés 

märät|tyä (-än, -täy) verb beáztat, áztat, 
megnedvesít 

märättämi|ni (-sen, -stä) fn beázta-
tás, áztatás, megnedvesítés 

mäsr|ä (-än, -yä) fn irha 
mät|tyä (-än, -täy) verb dob, megdob, 

dobál, hajigál 
mättähik|kö (-ön, -kyö) fn zsombékos 

(hely) 
mättähäk|äš (-kähän, -äštä) mn zsom-

békos 
mättäy|työ (-tyy) verb elzsombékoso-

dik 
mätyšk|ä (-än, -yä) fn tegnapi kenyér 
mätä|ni (-sen, -stä) mn gennyes, geny-

nyedő, gennyező 
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mätänny|š (-kšen, -štä) fn tályog, ke-
lés, kelevény, fekély, gennyes góc, 
furunkulus, karbunkulus 

mätä|pais|e (-ien, -etta) fn tályog, ke-
lés, kelevény, fekély, gennyes góc, 
furunkulus, karbunkulus 

mät|äš (-tähän, -äštä) fn 1. zsombék; 
2. tőzeg 

mätäy|työ (-vyn, -tyy) verb gennyese-
dik, begennyesedik, elgennyesedik, 
meggennyesedik, gennyedzik, geny-
nyezik 

mävyš|tä (-šän, -tyä) fn sípánt 
möčky (-n, -ö) fn nyers / sületlen kenyér 
möčkäh|tyä (-än, -täy) verb letoccsan, 

letottyan, lepuffan 
möčäsij|ä (-än, -yä) mn zsörtölődő, 

zsémbes, morgolódó, mogorva 
möčäten hsz zsörtölődve, zsémbesen, 

morogva, mogorván 
möčä|tä (-jän, -jäy) verb morog, mor-

mog, dörmög, dünnyög, zsörtölődik 
möhkyr|ä (-än, -yä) fn darab, tömb, 

rög, göröngy 
möhkä||kal|a (-an, -ua) fn holdhal [Mo-

la mola] 
möhkäleh (-en, -tä) fn darab, tömb, 

rög, göröngy 

möhömah|a (-an, -ua) fn/mn nagy ha-
sú, pocakos 

mökilöi|jä (-čen, -ččöy) verb megver, 
elver, elnáspángol 

mök|ki (-in, -kie) fn 1. kunyhó, házi-
kó, házacska; 2. nyaraló, üdülő 

mökki||eläm|ä (-än, -yä) fn nyaraló-
beli élet, üdülőbeli élet 

mökkyr|ä (-än, -yä) fn dudor, bütyök, 
görcs [fán] 

mököt|tyä (-än, -täy) verb homlokát / 
szemöldökét ráncolva ül 

mölin|ä (-än, -yä) fn 1. bőgés [álla-
ti]; 2. sírás, rívás, bőgés, bömbölés 

möllöt|tyä (-än, -täy) verb bámul, bá-
mészkodik, megbámul 

mölä|tä (-jän, -jäy) verb 1. bőg [ál-
lat]; 2. sír, rí, bőg, bömböl 

mörineh (-en, -tä) fn bőgés, ordítás, 
bömbölés [állat] 

möris|sä (-en, -öy) verb bőg, ordít, böm-
böl [állat] 

mörä|tä (-jän, -jäy) verb felfortyan, 
fortyogni kezd 

mötkäleh (-en, -tä) fn behemót 
möt|kätä (-äjän, ˙-käjäy) verb dörög, 

dübörög, zörög 
möyk|ky (-yn, -kyö) fn kerek cipó 
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N 
 
nahan||ala|ni (-sen, -sta) mn bőr alat-

ti; ~ni rašva bőr alatti zsír 
nah|ka (-an, -kua) fn 1. bőr; muokata 

~ka bőrt kikészíteni / feldolgozni; 
nylkie ~kua bőrt nyúzni / lenyúzni; 
vasikan  ~ka borjúbőr ◊ luut ta ~ka 
csont és bőr; 2. irha, prém, szőrme; 
talvella jäniksen ~ka valkuou té-
len a (mezei) nyúl szőrméje kifehé-
redik 

nahka||čiuk|ko (-on, -kuo) fn denevér, 
bőregér [Microchiroptera]  

nahka||jalači|t (-jen, -ja) fn plur bőr-
cipő, bőrlábbeli 

nahka||kann|et (-ien, -ie) fn plur bőr-
kötés, bőrborító, bőrfedél [könyv-
kötészet] 

nahka||lauk|ku (-un, -kuo) fn 1. bőr-
táska; 2. bőrtárca 

nahka|ni (-sen, -sta) mn bőr-, bőrből 
készült 

nahkan||luon|ta (-nan, -tua) fn ved-
lés, szőrcsere 

nahka||šormikkah|at (-ojen, -oja) fn 
plur bőrkesztyű 

nahka||tak|ki (-in, -kie) fn bőrzeke, rö-
vid bőrkabát 

nahka||tufli|t (-jen, -ja) fn plur bőr-
cipő, bőrlábbeli [női] 

nahka||vyö (-n, -tä) fn bőröv, bőr(de-
rék)szíj 

nahkijai|ni (-sen, -sta) fn ingola [Lam-
petra] 

nahm|o (-on, -uo) fn zsinór, spárga, 
zsineg; pujottua ~ot stupniloih be-
fűzni a fűzőt a magasszárú cipőbe 

nai|ja (-n, -pi) verb nősül, megnősül, 
nőül vesz, feleségül vesz  

naimat|oin (-toman, -ointa) fn/mn agg-
legény, nőtlen; ~toman elämä nőt-
len élet / agglegényélet 

naimattomu|š (-kšen, -šta) fn aggle-
génység, nőtlenség 

naimattomuš||lupau|š (-ven, -tta) fn 
nőtlenségi fogadalom 

nai|ni (-sen, -sta) fn 1. feleség, hitves, 
nej; 2. nő, asszony; huora ~ni kicsa-
pongó / züllött / romlott nő; kaunis 
~ni szép nő; komie ~ni sikkes nő; 
lašta šuamatoin ~ni terméketlen / 
meddő / gyermektelen nő; muoti-
kaš divatos / divatozó nő; piki-
muštatukkani ~ni hollófekete hajú 
nő; šynnyttäjä ~ni szülő nő 

naiselli|ni (-sen, -sta) mn nőies, asszo-
nyos 

naisellisu|š (-kšen, -šta) fn nőiesség 
naisen mn rtlan női, asszonyi 
nais||henkil|ö (-ön, -yö) fn asszony-

(ság), hölgy, dáma; nuori ~ö fia-
talasszony 

naisien mn rtlan női, asszonyi; ~ eman-
sipatijo női emancipáció; ~ hom-
mat asszonyi kötelességek; ~ neu-
vošto nőtanács; Rahvahienvälini ~ 
päivä Nemzetközi Nőnap; ~ šuap-
puat női csizma; ~ tauvit női beteg-
ségek / bajok; ~ täyšiarvoisuš női 
egyenjogúság / teljesjogúság; ~ vii-
sahuot női fortély / furfang / lele-
ményesség / ravaszság; ~ vuattiet női 
ruha 
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naisik|aš (-kahan, -ašta) mn nős 
nais||imehni|ni (-sen, -stä) fn 1. fele-

ség, hitves, nej; 2. nő, asszony 
nais||jumal|a (-an, -ua) fn istennő 
nais||liikeh (-en, -tä) fn nőmozgalom, 

feminizmus 
nais||puol|i (-en, -ta) fn a női nem, a 

gyengébbik nem 
nais||puoli|ni (-sen, -sta) mn nőági 
naistumi|ni (-sen, -sta) fn feminizáció  
nais||val|ta (-lan, -tua) fn matriarchá-

tus, nőuralom 
nais||valta|ni (-sen, -sta) mn matriar-

chális, nőuralmi 
nais||vihuaj|a (-an, -ua) fn nőgyűlölő 
nait|tua (-an, -tau) verb nősít, megnő-

sít, nőül ad, feleségül ad  
nak|ata (-kuan, -kuau) verb dob, vet, 

hajít, eldob, elhajít  
nakel|la (-en, -ou) verb dobál, hajigál, 

ellódít, eldob, elhajít 
ńaker|tua (-ran, -tau) verb elkészít, fab-

rikál, eszkábál, barkácsol, fúr-farag 
nak|ki (-in, -kie) fn virsli 
nakrah|ella (-telen, -telou) verb ne-

vetgél, kacarászik, vihog 
nakraj|a (-an, -uа) mn nevető, kacagó 
nakran|ta (-nan, -tua) fn gúnyolódás, 

kigúnyolás, csúfolódás 
nakrattav|a (-an, -ua) mn nevetséges, 

nevettető, kacagtató, mulatságos  
nakrat|tua (-an, -tau) verb 1. nevet-

tet, kacagtat, megnevettet, megka-
cagtat; 2. kinevettet, nevetségessé tesz 

nakrettav|a (-an, -uа) fn/mn nevetség 
tárgya, gúny tárgya, mulatságos, mu-
lattató, nevetséges, nevettető 

nakreu|tuo (-vun, -tuu) verb felnevet, 
felkacag, nevetésben tör ki  

nakr|is (-ehen, -ista) fn répa [Beta vul-
garis]; ~is on juurikašvi a répa gyö-
kérnövény 

nakris||hau|ta (-van, -tua) fn sült répa 
nakris||kuali (-n, -e) fn karalábé [Bras-

sica oleraceae convar. acephala var. 
gongylodes] 

nakris||kuk|ko (-on, -kuo) fn répás po-
gácsa / pirog 

nakris||liipukkai|ni (-sen, -sta) fn répa-
lepke [Pieris rapae] 

nakris||mua (-n, -ta) fn répaföld 
nakris||paissik|aš (-kahan, -ašta) fn sült 

répa 
nakris||rok|ka (-an, -kua) fn répaleves 
nakris||šiemen (-en, -tä) fn répamag 
nakru (-n, -о) fn 1. nevetés, kacagás, 

kacaj; 2. gúny, gúnyolódás 
nakr|ua (-an, -au) verb nevet, kacag; 

~ua kömäkällä nakrulla hahotázik 
nakru||jut|tu (-un, -tuo) fn anekdota 
nakru||juttu||tapahu|š (-on, -tta) fn 

anekdotába illő eset 
nakru||krupi|t (-jen, -ja) fn plur szar-

kalábak 
ńakšut|ella (-telen, -telou) verb ropogtat 

(fogat) 
ńakšut|tua (-an, -tau) verb ketyeg, kat-

tog, pattog, kattint, pattint, csettint 
ńа|ра (-van, -рuа) fn 1. köldök; 2. sark 
ńapa||nuora|ni (-sen, -sta) fn köldök-

zsinór 
ńapa||piiri (-n, -e) fn sarkkör, sarkvidék 
ńapa||šeutu||aloveh (-en, -ta) fn sark-

vidék 
ńapau|tuo (-vun, -tuu) verb beleéli ma-

gát vmibe 
ńapa||yö (-n, -tä) fn sarki éjszaka 
naper|o (-on, -uo) fn pöttöm (gyerek) 
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naperska||kuk|ka (-an, -kua) fn gyű-
szűvirág [Digitalis] 

napit|tua (-an, -tau) verb gombol, be-
gombol  

nap|pi (-in, -pie) fn gomb 
nappi||hiem|a (-an, -ua) fn gombolható 

ruhaujj, gombolható mandzsetta 
napriiččahi|ni (-sen, -sta) mn ritka, rit-

kaságszámba menő 
ńapšahu|š (-on, -tta) fn fricska 
ńapšahut|ella (-telen, -telou) verb ro-

pogtat (ujjat) 
ńapši|e (-n, -u) verb jó étvággyal eszik 
napšu (-n, -o) fn egy adag szesz / itóka 
ńapšut|tua (-an, -tau) verb fricskázik 
ńapšutu|š (-kšen, -šta) fn fricska 
ńaput|tua (-an, -tau) verb könnyen jár 
ńara|ta (-jan, -jau) verb csikorog 
ńarah|tua (-an, -tau) verb csikorog 
ńarin|a (-an, -uа) fn csikorgás 
narko||kaup|pa (-an, -pua) fn drogke-

reskedelem, kábítószer-kereskedelem 
narko||mafij|a (-an, -uа) fn drogmaffia 
narkomani (-n, -e) fn kábítószerfüggő 
narkomanij|a (-an, -uа) fn kábítószer-

fogyasztás, narkománia 
narkotik|at (-ojen, -oja) fn plur kábí-

tószer(ek), drog(ok), narkotikum 
narkotti|ni (-sen, -sta) mn kábító ha-

tású, narkotizáló 
narošna hsz szándékosan, készakarva 
narsissi (-n, -e) fn nárcisz [Narcissus] 
naru (-n, -o) fn vontatókötél 
nasionalismi (-n, -e) fn nacionalizmus 
nasionalisti (-n, -e) fn/mn nacionalista 
nassak|ka (-an, -kua) fn fakanna 
na|to (-von, -tuo) fn sógornő [a férj nő-

vére]  

naturalismi (-n, -e) fn naturalizmus 
naturalisti (-n, -e) fn naturalista 
naturalisti|ni (-sen, -sta) mn naturalista 
nauh|a (-an, -uа) fn 1. szalag; 2. zsi-

nór, zsineg, spárga, madzag; 3. fű-
ző, cipőfűző 

nauha||kenkä|t (-jen, -jä) fn plur cú-
gos cipő, (magasszárú) fűzős cipő 

nauhamai|ni (-sen, -sta) mn szalagszerű 
nauha||makaroni|t (-en, -ja) fn plur 

metélt, cérnametélt, metélttészta 
nauha||ma|to (-von, -tuo) fn galand-

féreg [Ligula] 
nauhot|tua (-an, -tau) verb 1. feljegyez; 

2. felvesz [szalagra, hangrögzítőre] 
nauhotu|š (-kšen, -šta) fn 1. feljegy-

zés; 2. felvétel, hangfelvétel, hang-
rögzítés 

nauhuri (-n, -e) fn magnetofon, magnó  
ńaukumi|ni (-sen, -sta) fn nyávogás 
ńauku|o (-u) verb nyávog 
nauteh (-en, -ta) fn állati tetem / dög 
ńauvah|tua (-an, -tau) verb gyorsan 

elmegy / sebtében távozik 
navag|a (-an, -uа) fn gadóc, tőkehal 

[Eleginus navaga] 
ńavah|tua (-an, -tau) verb eltűnik 
ńavak|ka (-an, -kua) mn pajkos, élénk 
navet|ta (-an, -tua) fn állattenyésztő 

telep 
naviiti|e (-n, -u) verb elvisel, tűr, eltűr 
ńavuak|a (-an, -uа) fn gadóc, tőkehal 

[Eleginus navaga] 
ne (niijen, niitä) nm az, amaz 
negatiivi|ni (-sen, -sta) mn 1. negatív; 

2. tagadó, nemleges 
negatiivisešti hsz 1. negatívan; 2. taga-

dólag
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neiččy|ni (-sen, -stä) fn kislány, lányka, 
kisleány, leányka 

neiččyön|kiel|i (-en, -tä) fn kígyószisz 
[Echium] 

neičykkä|ni (-sen, -stä) fn kislány, lány-
ka, kisleány, leányka 

neičylli|ni (-sen, -stä) mn szűzi, szű-
zies, erényes, erkölcsös 

neičyš||aika (||-ajan, ||-aikua) fn lány-
kor, leánykor, nagylánykor 

neičyš||kyly (-n, -ö) fn lányfürdő, ha-
jadonfürdő 

neičy|š (-kšen, -štä) fn hajadonság 
neičyššy|š (-kšen, -štä) fn hajadonság 
neič|yt, Neič|yt (-čyön, -yttä) fn 1. lány, 

leány, nagylány, nagyleány, leány-
zó; 2. szűz, hajadon; 3. Szűz [csil-
lagkép] 

neilik|ka (-an, -kua) fn szegfű [Dian-
thus] 

neiloni (-n, -e) fn/mn nejlon 
neiloni||šaje||tak|ki (-in, -kie) fn bolo-

gnaruha 
neiloni||šaje||takki||kanka|š (-han, -šta) 

fn bolognaszövet(anyag) 
nei|ti (-jen, -ttä) fn 1. lány, leány, le-

ányzó, nagylány, nagyleány; 2. szűz, 
hajadon 

neitin||kuk|ka (-an, -kua) fn katicavi-
rág, kandilla, feketekömény [Nigel-
la] 

nei|to (-jon, -tuo) fn 1. lány, leány, le-
ányzó, nagylány, nagyleány; 2. szűz, 
hajadon 

neito|ni (-sen, -sta) fn 1. lány, leány, 
leányzó, nagylány, nagyleány; 2. 
szűz, hajadon 

neitrali|ni (-sen, -sta) mn semleges, 
közömbös 

neitralisatij|o (-on, -uo) fn semlege-
sítés, közömbösítés 

neitralisoi|ja (-čen, -čou) verb semle-
gesít, közömbösít 

neitralisu|š (-kšen, -šta) fn semlegesség 
neitralitet|ti (-in, -tie) fn semlegesség 
nektari (-n, -e) fn nektár 
nektarini (-n, -e) fn nektarin, kopasz-

barack [gyümölcs] 
nektarini||puu (-n, -ta) fn nektarinfa, 

kopaszbarackfa [Prunus persica var. 
nucipersica] 

nelij|ö (-ön, -yö) fn négyzet, kvadrát 
nelijö||juur|i (-en, -ta) fn négyzetgyök 
nelličči hsz négyszer, négyszeresen 
nellik|kö (-ön, -kyö) fn/mn négyes 
nellikköhi|ni (-sen, -stä) mn négyen-

kénti 
nelli||kulm|a (-an, -ua) fn négyszög 
nelli||kulma|ni (-sen, -sta) mn négy-

szögű, négyszögletes 
nellin||kerta|ni (-sen, -sta) mn négy-

szeres 
nellin||kontin hsz négykézláb, négy-

kézlábra 
nellis||nurkka|ni (-sen, -sta) mn négy-

szögletes, négyszögletű, négyszögű; 
~ni štola négyszögletes asztal 

nellis|tyä  (-sän, -täy) verb galoppo-
zik, vágtázik, száguld, robog 

nellistäen hsz galoppban, galoppozva, 
vágtában, vágtázva 

nellittäin hsz négyenként 
nell|ä (-än, -yä) szn négy 
nellä||jalka|ni (-sen, -sta) fn/mn négylá-

bú 
nellä||kerta|ni (-sen, -sta) mn négy-

szintes 
nelläk|kö (-ön, -kyö) fn négyesfogat  
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nell|ä||kymmen|tä (-än||-en, -yä||-tä) 
szn negyven 

nell|älli|ni (-sen, -stä) mn negyed-, ne-
gyedes 

nellän hsz négyen, négyesben 
nellännekši hsz negyedszer 
nellä|nneš (-nnen, -ttä) szn negyed 
nellänneš|finali (-n, -e) fn negyeddöntő 
nellänneš||opaššuš||vu|osi (-uvven, -ot-

ta) fn trimeszter 
nellä||paikka|ni (-sen, -sta) mn négy-

üléses 
nellä|š (-nnen, -ttä) szn negyedik  
nell|ä||šatua (-än||šuan, -yä||šatua) szn 

négyszáz 
nelläš||kymme|neš (-nnen, -ttä) szn ti-

zennegyedik, tizennégyes 
nellä||numeroi|ni (-sen, -sta) mn négy-

jegyű, négyszámjegyű 
nelläš||päiv|ä (-än, -yä) fn csütörtök 
nellä||šeinä|ni (-sen, -stä) mn négyfa-

lú 
nellä|š||toista (-nnen||toista, -ttä||toista) 

szn tizennegyedik 
nell|ä||toista (-än||toista, -yä||toista) 

szn tizennégy 
nell|ä||tuha|tta (-än||-nnen, -yä||tta) szn 

négyezer 
nellä|tä (-jän, -jäy) verb galoppozik, 

vágtázik 
nellä||vuoti|ni mn négyéves 
nelo|ni (-sen, -sta) fn négyes 
neničči hsz orral, orron át, orron ke-

resztül 
nenimmäi|ni (-sen, -stä) mn orr felőli, 

elülső, mellső 
nenu|š (-kšen, -šta) fn kengyel 
nen|ä (-än, -yä) fn 1. orr [testrész]; kip-

pura ~ä pisze orr; läččä ~ä tömpe 

orr, lapos orr; 2. orr [járműé]; 3. 
vminek a vége [eszközé] 

nenä||apin|a (-an, -uа) fn nagyorrú ma-
jom [Nasalis larvatus] 

nenäkkäh hsz szemtől szembe 
nenäk|äš (-kähän, -äštä) mn öntelt, be-

képzelt, fennhéjazó, magabiztos 
nenä||lasi|t (-jen, -ja) fn cvikker  
nenä||liin|a (-an, -uа) fn zsebkendő 
nenä||luu (-n, -ta) fn orrgyökér, orrnye-

reg, orrcsont 
nenä|ni (-sen, -stä) fn orrocska, kis orr 
nenän||juur|i (-en, -ta) fn orrgyökér, 

orrcsont, orrnyereg 
nenän||latv|a (-an, -ua) fn az orr he-

gye, az orr csúcsa 
nenän||ńok|ka (-an, -kua) fn az orr he-

gye, az orr csúcsa 
nenä||paikka|ni (-sen, -sta) fn zseb-

kendő 
nenän||roušku (-n, -o) fn orrporc 
nenäs|tyä (-sän, -täy) verb az orránál 

fogva kiköti a csónakot 
nenä||vikli (-n, -e) fn kanalasgém [Pla-

talea leucorodia] 
nenäy|työ (-vyn, -tyy) verb beleakad 
neo||fašismi (-n, -e) fn neofasizmus 
neo||nasismi (-n, -e) fn neonácizmus 
ner|o (-on, -uo) fn képesség, ügyesség, 

tudás, hozzáértés, készség, tehetség, 
virtuózitás, zsenialitás 

nerok|aš (-kahan, -ašta) mn ügyes, le-
leményes, rátermett, hozzáértő, te-
hetséges, virtuóz, zseniális, zseni 

nerokkahašti hsz mesteri módon, mes-
terien, virtuóz módon, zseniálisan 

nerokku|š (-kšen, -šta) fn virtuozitás, 
zsenialitás 

neroniek|ka (-an, -kua) fn mester 
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nerot|oin (-toman, -ointa) mn kontár, 
ügyetlen, hozzá nem értő, tehetség-
telen 

nerottomu|š (-kšen, -šta) fn kontárság, 
ügyetlenség, hozzá nem értés, te-
hetségtelenség 

netto mn rtlan nettó 
netto||pain|o (-on, -uo) fn tiszta súly, 

nettó súly, nettó tömeg 
netäli (-n, -е) fn hét [időszak] 
netäli||kirj|a (-an, -ua) fn hetilap 
netäli||leh|ti (-en, -tie) fn hetilap 
netälin||čotalla hsz hetekig, heteken át 
netäli|ni (-sen, -stä) mn heti, hetenkénti 
netälin||lop|pu (-un, -puo) fn hétvége, 

víkend 
neulon|ta (-nan, -tua) fn varrás 
neul|uo (-on, -ou) verb átköt, beköt, be-

bugyolál, körülcsavar 
neuv|o (-on, -uo) fn tanács, tanácsa-

dás, kitanítás 
neuvoj|a (-an, -ua) fn tanácstag 
neuvol|a (-an, -ua) fn tanácsadó [in-

tézmény, szervezet] 
neuvon||antaj|a (-an, -ua) fn tanács-

adó [személy] 
neuvon||anto||neuvoš|to (-šon, -tuo) fn 

tanácsadótestület 
neuvon||pi|to (-von, -tuo) fn tanács-

kozás, értekezlet 
neuvoš|to (-šon, -tuo) fn tanács; Eu-

ropan ~to Európai Tanács 
neuvošto||liiton mn rtlan összövetségi 
Neuvošto||liit|to (-on, -tuo) fn Szovjet-

unió 
neuvot|ella (-telen, -telou) verb tanács-

kozik, tárgyal 
neuvottelij|a (-an, -ua) mn tanácsko-

zó, tárgyaló 

neuvottelija||eli|n (-men, -ntä) fn ta-
nácsadó szerv(ezet) 

neuvottelu (-n, -о) fn tanács, tanács-
kozás, tárgyalás 

neuvottelu||huoneh (-en, -ta) fn tárgya-
lóhelyiség, tárgyalóterem, tárgyaló-
szoba, tárgyaló 

neuvottelu||štol|a (-an, -ua) fn tárgyaló-
asztal 

neuv|uo (-on, -ou) verb tanácsol, ta-
nácsot ad, kitanít 

nevesk|ä (-än, -yä) fn meny 
ni ksz 1. is, még ... is; 2. sem ... sem  
ničku|a (-n, -u) verb csámcsog, cup-

pog, nyammog 
ničkutt|ua (-au) verb fémes hangot ad 

az olló a használatakor 
niekeri (-n, -e) fn/mn néger 
niekl|a (-an, -ua) fn 1. tű, varrótű; 2. 

küllő 
niekla|ni (-sen, -sta) fn fenyőtű, fenyő-

tüske 
nieklan||nen|ä (-än, -yä) fn tűhegy 
nieklan||šilm|ä (-än, -yä) fn tűfok, tű-

szem, tűlyuk 
niekloj|a (-an, -ua) fn/mn horgoló, kötő 
nieklomi|ni (-sen, -sta) fn horgolás, kö-

tés 
nieklon|ta (-nan, -tua) fn horgolás, kö-

tés 
nieklot|tu (-un, -tuo) mn horgolt, kö-

tött 
niekl|uo (-on, -ou) verb horgol, köt, ölt, 

varr  
nielais|sa (-en, -ou) verb elnyel, lenyel 
nielau|š (-kšen, -šta) fn 1. nyelés, nye-

let; 2. korty  
niel|lä (-en, -öy) verb 1. nyel, lenyel; 

2. kortyol  
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nielu (-n, -о) fn 1. kürtő; 2. garat, gé-
ge, torok 

nielu||ris|at (-ojen, -oja) fn plur man-
dulák, torokmandulák 

nie|mi (-men, -ntä) fn fok [dombor-
zat], földfok, félsziget, földnyelv 

niemen||nen|ä (-än, -yä) fn fok [dom-
borzat], földfok, földnyelv csúcsa, 
félsziget csúcsa 

niemen||ńokk|a (-an, -ua) fn fok, föld-
fok, földnyelv csúcsa, félsziget csú-
csa 

niemi||mua (-n, -ta) fn félsziget, föld-
nyelv 

nierie|š (-ven, -ttä) fn kövi csík [Ne-
machilus barbatulus] 

nigilismi (-n, -e) fn nihilizmus 
nih|kua (-an, -kau) verb betegeskedik, 

betegségre hajlamos, gyengélkedik 
niin1 msz akkor hát, úgy hát 
niin2 nm 1. így, úgy; 2. olyannyira; 3. 

akárhogyan is, 4. ilyen, olyan, eny-
nyire, annyira 

niini (-n, -e) fn háncs, faháncs 
niini|t (-jen, -ja) fn plur háncs, faháncs 
niini||kori (-n, -e) fn háncskosár 
niini|ni (-sen, -stä) mn háncs-, háncsból 

készült 
niini||puu (-n, -ta) fn hársfa [Tilia] 
niini||puu||piirro|š (-kšen, -šta) fn hárs-

fametszet [képzőművészet] 
niin||kun nm 1. hogy, hogyan; 2. ahogy, 

ahogyan 
niipak|aš (-kahan, -ašta) mn sértődé-

keny, könnyen megsértődő 
niipas|tuo (-sun, -tuu) verb könnyen 

megsértődik 
niipuk|aš (-kahan, -ašta) mn sértődé-

keny, könnyen megsértődő 

niise msz ugyancsak, úgyszint, ugyan-
úgy 

nii|si (-jen, -ttä) fn nyüstszál 
niis|sellä (-telen, -telöy) verb kifúj; ~sel-

lä nenyä kifújni az orrát 
niissän|tä (-nän, -tyä) fn (ki)fújás; ne-

nän ~tä orrfújás 
niis|tyä (-sän, -täy) verb kifúj; ~tyä 

nenyä kifújni az orrát 
niistämi|ni (-sen, -stä) fn (ki)fújás; ne-

nän ~ni orrfújás 
niito||koneh (-en, -ta) fn kaszálógép, 

szénakaszálógép 
niito|š (-kšen, -šta) fn rét, mező, kaszáló 
niit|to (-on, -tuo) fn 1. rét, mező, kaszá-

ló; 2. kaszálás, lekaszálás 
niitto||mie|š (-hen, -stä) fn kaszás, szé-

naarató 
niitto||päiv|ä (-än, -yä) fn a kaszálás 

napja 
nittoveh (-en, -ta) fn kaszáscsapat 
niit|ty (-yn, -työ) fn rét, mező, kaszáló 
niitty||čäijy||hein|ä (-än, -yä) fn lizinka 

[Lysimachia] 
niitty||kirvo|ni (-sen, -sta) fn réti pi-

tyer [Anthus pratensis] 
nitty||leinik|ki (-in, -kie) fn réti bog-

lárka [Ranunculus acris] 
niitty||maitik|ka (-an, -kua) fn réti csor-

molya [Melampyrum pratense] 
niitty||nurmik|ki (-in, -kie) fn réti perje 

[Poa pratensis] 
niitty||päivän||kakkar|a (-an, -ua) fn ré-

ti margitvirág [Leucanthemum vul-
gare] 

niitty||räpel|ö (-ön, -yö) fn rezgőpá-
zsit [Briza media] 

niitty||šuo||hauk|ka (-an, -kua) fn ham-
vas rétihéja [Circus pygargus] 
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niitty||šuola||hein|ä (-än, -yä) fn réti 
sóska, mezei sóska [Rumex aceto-
sa] 

niit|tyä (-än, -täy) verb kaszál, leka-
szál 

niittäj|ä (-än, -yä) fn kaszás, széna-
arató 

niittämi|ni (-sen, -stä) fn kaszálás, 
lekaszálás 

niittämät|öin (-tömän, -öintä) mn ka-
szálatlan, lekaszálatlan 

niitän|tä (-nän, -tyä) fn kaszálás, le-
kaszálás 

ni|ka (-jan, -kua) fn száraz fenyő 
nikam|a (-an, -ua) fn csigolya 
nikeli (-n, -e) fn nikkel 
ni||ken (-nen, -tä) nm senki 
ni||kenen nm rtlan senkié, senkinek a 

...-ja, -je 
nik|ko (-on, -kuo) fn csuklás 
nik|kuo (-an, -kau) verb csuklik 
ni||konša nm semmikor 
nikot|ella (-telen, -telou) verb csuklik 
nikot|tua (-an, -tau) verb csuklik 
nikotu|š (-kšen, -šta) fn csuklás 
nikšut|tua (-au) verb fémes hangot ad 

az olló a használatakor 
ni||kuin nm sehogy, sehogyan, sem-

miképpen 
ni||kuni nm semeddig 
ni||kunne nm sehova, sehová, semerre 
nil|a (-an, -ua) fn háncs, faháncs 
nil|ata (-uan, -uau) verb lehasít, leha-

sogat, lehánt, lefejt 
nilk|ka (-an, -kua) fn bokacsont 
nil|kuo (-von, -kou) verb hasogat, ha-

sít, hánt, forgácsol 
nilot|tua (-an, -tau) verb lehasít, leha-

sogat, lehánt, lefejt 

nil|ua (-au) verb leválik, lefejtődik, le-
hasad 

nimellä hsz névszerint, névre szólóan 
nimeltäh hsz néven, névszerint, nevez-

ve vminek 
nimen||huu|to (-von, -tuo) fn névsor-

olvasás 
nimet|öin (-tömän, -öintä) mn névte-

len, anonim; ~öin šormi gyűrűsujj  
nim|i1 (-en, -ie) fn név, megnevezés, 

elnevezés 
ni||mi2 (-n, -tä) nm semmi 
nimi||kirjaim|et (-ien, -ie) fn plur mo-

nogram, név kezdőbetűi 
nimi||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn kézjegy, 

autogram, sajátkezű aláírás 
nimi||kort|ti (-in, -tie) fn névjegy, név-

kártya 
nimi||kuč|ču (-un, -čuo) fn névre szó-

ló meghívó 
nimi||lap|pu (-un, -puo) fn névjegy, 

névkártya 
nimilli|ni (-sen, -stä) mn 1. név-; ~ni 

luvettelo névjegyzék, névlista, név-
lajstrom; 2. névszerinti, névre szóló 

nimi||list|a (-an, -ua) fn névjegyzék, 
névlista, névlajstrom 

nimi||luvettel|o (-on, -uo) fn névjegy-
zék, névlista, névlajstrom 

nimi||päiv|ä (-än, -yä) fn névnap 
nimi||päiväniek|ka (-an, -kua) fn név-

napos, névnapi ünnepelt 
ni||missä nm sehol 
ni||mistä nm sehonnan, sehonnét, se-

merről 
nimis|tö (-sön, -työ) fn nómenklatúra, 

névrendszer, (betűrendes) névsor 
nimi||taulu (-n, -o) fn névtábla, cég-

tábla 
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nimit|ellä (-telen, -telöy) verb nevez, 
elnevez 

ni||mittynäi|ni (-sen, -stä) nm semmi-
lyen, semmiféle, semmifajta 

nimit|tyä (-än, -täy) verb nevez, elne-
vez, szólít  

nimity|š (-kšen, -štä) fn megnevezés, 
elnevezés; latinalaini ~š latin el-
nevezés 

nimityš||nim|i (-en, -ie) fn gúnynév, 
csúfnév, ragadványnév 

nimityš||paperi (-n, -e) fn névre szó-
ló dokumentum 

nimitä nm semmi 
nipin-napin hsz alig-alig, éppenhogy 
nip|pu (-un, -puo) fn köteg, csomó 
niprie (-n, -tä) mn bogaras, finnyás, 

válogatós, kényeskedő 
nipši (-n, -e) fn hajcsipesz, hajcsat 
nir|ata (-uau) verb csobog, csörgede-

zik 
nis|ka (-an, -kua) fn 1. nyakszirt, tarkó; 

2. orom, csúcs 
nišu (-n, -o) fn búza [Triticum] 
nišu||jauh|o (-on, -uo) fn búzaliszt 
niuh|a (-an, -ua) mn kevés, szegényes 
niuk|ka (-an, -kua) mn korlátozott, li-

mitált, szegényes 
niukku|š (-kšen, -šta) fn korlátozottság, 

szegényesség 
niv|a (-an, -ua) fn lapályos folyópart 
nivah|tua (-an, -tau) verb elválik, le-

válik, elkülönül  
niv|e (-ien, -että) fn átkötés, kötözés, 

zsinegelés  
nivel (-en, -tä) fn ízület 
nivel||šije (-n, -tä) fn ínszalag 
niv|uo (-on, -ou) verb megköt, odaköt, 

kötöz  

niäräv|ö (-ön, -yö) fn lágyék 
niätkö hsz látható(an), (jól) látszik 
niä|tä (-jän, -tyä) fn nyest, nyuszt  
niävisty|ö (-у) verb kiszárad, elszárad  
nо(h) msz no, nos, ím, íme, lám  
noin nm 1. így, úgy; 2. ilyen, olyan  
noi|ta (-jan, -tua) fn varázsló 
noi|tua (-jan, -tau) verb varázsol, el-

varázsol 
noi|tuo (-jun, -tuu) verb varázsol, el-

varázsol, megigéz, bűvöl, elbűvöl 
noj|a (-an, -ua) fn támasz, dúc, gyám-

gerenda, tartóoszlop 
noja||istui|n (-men, -nta) fn karosszék 
noja||puu|t (-jen, -ja) fn plur karfa, 

korlát 
noja||stuul|a (-an, -uа) fn karosszék 
noj|ata (-uan, -uau) verb támaszko-

dik, nekitámaszkodik 
nojau|tuo (-vun, -tuu) verb támaszko-

dik, nekitámaszkodik 
ńokak|aš (-kahan, -ašta) mn csőrös 
ńok|ata (-kuan, -kuau) verb rátapad 
nokeut|tua (-an, -tau) verb bekormoz, 

összekormoz 
nokeutu|o (-u) verb bekormozódik, ösz-

szekormozódik 
no|ki (-ven, -kie) fn korom, üszök 
noki||hiutalehe|t (-jen, -ja) fn plur ko-

romszemcse, korompehely 
noki||kan|a (-an, -ua) fn szárcsa [Fuli-

ca atra] 
noki|ni (-sen, -sta) mn kormos, füstös 
noki||tau|ti (-ven, -tie) fn üszög [ga-

bonabetegség] 
ńokit|tua (-an, -tau) verb baromfikat 

etet 
ńok|ka (-an, -kua) fn 1. csőr, madár-

csőr; 2. végződés  
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ńokka|ni (-sen, -sta) mn csőrös 
ńokka||šiili (-n, -e) fn ausztráliai han-

gyászsün [Echidna aculata] 
ńokkau|tuo (-vun, -tuu) verb felbőszül, 

feldühödik 
ńok|kie (-in, -kiu) verb csíp, csipeget  
noll|a (-an, -ua) szn nulla, zérus 
nol|o (-on, -uo) mn szomorkás, szomo-

rú, bánatos, lehangolt, levert, nyo-
mott, zavart 

nolosen||näkösekši hsz szégyenkezve 
nolosešti hsz zavartan, zavarodottan 
ńolvot|tua (-an, -tau) verb elveszti a 

kedvét, rossza hangulata van 
nominatiivi (-n, -e) fn nominatívusz, 

alanyeset 
nomini (-n, -e) fn névszó 
nopie (-n, -ta) mn fürge, serény, gyors 
nopieh hsz fürgén, serényen, gyorsan 
nopiešti hsz fürgén, serényen, gyorsan 
Norj|a (-an, -ua) fn Norvégia 
norjalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. norvég; 

2. norvégiai 
norjan mn rtlan 1. norvég; 2. norvé-

giai 
nork|ka (-an, -kua) fn európai nyérc 

[Mustela lutreola] 
norkka||turk|ki (-in, -kie) fn nyércprém, 

nyércbunda 
normalisešti hsz szabályosan, rend-

ben, normálisan 
normalisoi|ja (-čen, -čou) verb szabá-

lyoz, rendez, normalizál 
normalisoin|ta (-nan, -tua) fn szabá-

lyozás, rendezés, normalizálás 
normatiivi|ni (-sen, -sta) mn szabá-

lyozott, szabályszerű, normatív 
normi (-n, -e) fn norma, előírás, elő-

irányzat, normatíva 

normitet|tu (-un, -tuo) mn szabályozott 
normittamat|oin (-toman, -ointa) mn 

1. szabályozatlan; 2. normától füg-
getlen; ~oin ruato normától függet-
len munka(végzés) 

normittami|ni (-sen, -sta) fn sztandar-
dizálás, szabványosítás 

normit|tua (-an, -tau) verb 1. szabá-
lyoz; 2. normázik 

normitu|š (-kšen, -šta) fn szabályozás, 
normaelőírás, normázás 

ńorp|pa (-an, -рuа) fn gyűrűsfóka [Pho-
ca hispida] 

noršu (-n, -o) fn elefánt [Elephas] 
nosilk|at (-ojan, -oja) fn plur hordágy 
nostalgij|a (-an, -ua) fn nosztalgia 
nošohk|a (-an, -uа) fn kézifűrész, ró-

kafarkfűrész 
noš|ša (-en, -ou) verb 1. felemelkedik, 

felkel; 2. felmegy; 3. megemelkedik, 
megnövekszik; 4. keletkezik, támad 

noššalmu|š (-kšen, -šta) fn teher, ra-
komány, súly, fuvar 

noššal|tua (-lan, -tau) verb felránt, fel-
kap, feldob, felvet 

noššan|ta (-nan, -tua) fn felemelés, fel-
vevés, felszedés, feltevés 

noššat|tua (-an, -tau) verb kelt, felkelt, 
ébreszt, felébreszt 

noš|šella (-telen, -telou) verb felemel, 
feltesz, felrak 

noššet|tu (-un, -tuo) mn felemelt, meg-
emelt, túl magas 

noštami|ni (-sen, -sta) fn felemelés, fel-
vevés, felszedés, feltevés 

noš|to (-šon, -tuo) fn felemelés, felve-
vés, felszedés, feltevés 

nošto||koneh (-en, -ta) fn emelőszer-
kezet, felvonószerkezet 
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nošto||kuleti|n (-men, -nta) fn szállító-
szalag 

nošto||paik|ka (-an, -kua) fn kiterme-
lő hely, bányászati hely, vájat, fej-
tés 

nošto||šil|ta (-lan, -tua) fn szétnyitha-
tó híd, felnyitható híd 

nošto||voim|a (-an, -uа) fn emelőerő, 
felvonóerő 

nošto||vä|ki (-jen, -kie) fn felkelés; kan-
šan ~ki népfelkelés 

noš|tua (-šan, -tau) verb 1. felemel, fel-
tesz, felrak; 2. kelt, felkelt, ébreszt, 
felébreszt; 3. emel, épít, felépít 

nošturi (-n, -e) fn emelődaru 
notari (-n, -e) fn közjegyző 
notari||tovissu|š (-kšen, -šta) fn köz-

jegyzői okirat 
notennet|tu (-un, -tuo) mn cseppfolyó-

sított, cseppfolyós; ~tu kaašu csepp-
folyósított gáz 

noten|tua (-nan, -tau) verb hígít, felhígít  
not|eta (-kenou) verb hígul, felhígul 
notkah|ella (-telen, -telou) verb hajlik, 

elhajlik, meghajlik, görbül, elgörbül, 
meggörbül 

notkah|tua (-an, -tau) verb hajlik, el-
hajlik, meghajlik, görbül, elgörbül, 
meggörbül 

notkennuš||aineh (-en, -ta) fn hígító, 
hígítószer, hígítóanyag 

notkeut|tua (-an, -tau) verb hígít, fel-
hígít 

notkie (-n, -ta) mn híg, folyós 
not|ko (-on, -kuo) fn vízmosás, horhos, 

szakadék 
not|kuo (-un, -kuu) verb hajlik, elhaj-

lik, meghajlik, görbül, elgörbül, meg-
görbül 

nousij|a (-an, -uа) mn 1. felemelkedő, 
felkelő; ~a päivä felkelő nap; 2. 
felmenő, felszálló, felmászó; ~a vua-
ralla hegymászó 

noušen|ta (-nan, -tuа) fn felmenetel, 
feljövetel, felkelés 

noušev|a (-an, -uа) mn felmenő, emel-
kedő; ~a intonatijo emelkedő hang-
lejtés / intonáció 

noušomi|ni (-sen, -sta) fn felmenetel, 
feljövetel, felkelés 

nouš|ša (-en, -ou) verb 1. felemelkedik, 
felkel, feltámad; ~ša kuollehista fel-
támadni halottaiból; ruttoseh ~ša 
rohamosan emelkedni; 2. felmegy, 
felszáll, felmászik; ~ša autobušših 
felszállni az autóbuszra; ~ša ilmah 
felszállni a légbe; hiän nousi lak-
kah (ő) felment a padlásra; ~ša 
puuh fára mászni; ~ša valtaistu-
mella trónra lépni; ~ša vuaralla 
hegyre mászni; ~ša ylemmäkši fel-
menni magasabbra; 3. megemelke-
dik, nő, megnövekszik; oččah nou-
si pahka a homlokára dudor nőtt; 
tahaš nousu a tészta megkelt; vesi 
nousi puoli metrie a víz fél métert 
növekedett; 4. keletkezik, támad, lét-
rejön; nousi vihuri vihar támadt; 
5. felkel, zendül; ~ša kapinah fel-
kelni, fellázadni;  ~ša vaštah fel-
kelni  / zendülni vmi ellen; 6. ágas-
kodik, felágaskodik; ~ša pistyh fel-
felé ágaskodni; ~ša takajaloilla a 
hátsó lábaira ágaskodni; 7. odaáll; 
~ša toven puoleh az igazság párt-
jára / oldalára állni 

noušu (-n, -о) fn felmenetel, feljöve-
tel, felkelés; päivän ~ napkelte 
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noušu||ve|si (-jen, -ttä) fn vízár, da-
gály; ~si ta laškuvesi dagály és apály 

noutaj|a (-an, -uа) fn követő, tanít-
vány  

nou|tua (-van, -tau) verb követ, nyo-
mában jár 

ńuak|ka (-an, -kua) fn csóka [Coleus 
monedula]   

nuakl|a (-аn, -uа) fn szeg, szög 
nuaklak|ko (-on, -kuo) fn ruhatár 
nuaklakko||numer|o (-on, -uo) fn ru-

határi sorszám 
nuaklan||piä (-n, -tä) fn a szög feje 
nuakl|ata (-uan, -uau) verb szöget be-

ver, szöget beüt 
nuakli|ta (-čen, -ččou) verb szögez, sze-

gez, megszögez, megszegez, felszö-
gez, felszegez, rászögez, rászegez 

nual|a (-an, -uа) fn arc, orca, pofa 
nuala||ontelо||tulehu|š (-on, -tta) fn 

arcüreggyulladás 
nuala||par|ta (-ran, -tua) fn pofasza-

káll, oldalszakáll 
nuali (-n, -е) fn sarki róka [Alopex 

lagopus] 
nuam|a (-an, -uа) fn arc 
nuama||herm|o (-on, -uo) fn arcideg 
nuamari (-n, -е) fn maszk, álarc 
nuamij|o (-on, -uo) fn 1. maszk, ál-

arc; 2. smink, sminkelés, kisminke-
lés, arckikészítés 

nuamijoi|ja (-čen, -ččou) verb smin-
kel, kisminkel 

nuamijoi|tuo (-vun, -tuu) verb kismin-
keli magát 

nuamijon||luatij|a (-an, -uа) fn koz-
metikus, sminkes, maszkmester 

nuapuri (-n, -е) fn szomszéd 
nuapurin mn rtlan szomszéd(os) 

nuapuri||tal|o (-on, -uo) fn szomszéd 
ház 

nuapuri||väli|t (-jen, -jä) fn plur szom-
szédság 

nuarm|a (-an, -uа) fn sebhely, karmo-
lás, forradás, heg, vágás helye; le-
vie ~a széles sebhely 

nuarmi (-n, -е) fn sebhely, karmolás, 
forradás, heg, vágás helye 

nuarmit|tua (-an, -tau) verb megse-
bez, megkarmol, megkarcol 

nuarmu|t (-jen, -ja) fn plur bordacsík 
(a szöveten) 

nuat|ti (-in, -tie) fn leveles (növényi) 
szár 

nuatti||šuu (-n, -ta) fn gyerkőc, ifjonc, 
tejfölösszájú 

ńuav|a (-an, -uа) fn zuzmó [Lichenes] 
ńučvah|tua (-an, -tau) verb szundít, 

elszundít, szúnyókál, szendereg, el-
szenderedik, szúnyókál 

ńuh|ata (-uan, -uau) verb prüszköl, fúj-
tat, horkan 

nuija||kaup|pa (-an, -pua) fn árverés, 
aukció 

nuija||kauppa||mie|š (-hän, -štä) fn (auk-
ción) licitáló 

nuija||myön|tä (-nän, -tyä) fn árverés, 
aukció 

ńuipot|tua (-an, -tau) verb haragszik, 
megharagszik, megorrol 

ńuiv|a (-an, -uа) mn zárkózott, ember-
kerülő 

ńukah|tua (-an, -tau) verb szundít, el-
szundít, szúnyókál, szendereg, el-
szenderedik 

ńuket|tua (-an, -tau) verb törekszik, 
igyekszik vmire 

nuk|ka (-an, -kua) fn vminek a bolyha 



nukkakarva 353 nuorisofestivali
 

nukka||karv|a (-an, -uа) fn pihe, szőr-
szálacska, bolyhocska 

nukka||pinta|ni (-sen, -sta) mn bolyhos, 
pihés 

ńukkuja||ohtajai|ni (-sen, -sta) fn bóko-
ló bogáncs [Carduus nutans] 

ńuk|kuo (-un, -kuu) verb szundít, elszun-
dít, szúnyókál, szendereg, elszende-
redik 

ńukut|tua (-an, -tau) verb elálmosodik, 
alhatnékja van 

ńukutu|š (-kšen, -šta) fn félálom 
ńulač|ču (-un, -čuo) fn/mn hebehurgya, 

kapkodó 
ńul|ata (-uan, -uau) verb ész nélkül siet 
numerali|ni (-sen, -sta) mn számszerű, 

szám szerinti 
numer|o (-on, -uo) fn szám, számjegy 
numeroi|ja (-čen, -ččou) verb megszá-

moz, megjelöl 
numero||indeksi (-n, -e) fn kitevő [ma-

tematika] 
numerolli|ni (-sen, -sta) mn számbeli 
numero||taulu (-n, -o) fn számtábla 
numero||tiijo|t (-jen, -ja) fn plur szám-

adat 
ńuńńu (-n, -o) fn a hal feje 
nunut|tua (-an, -tau) verb buzdít, ser-

kent, ösztönöz, nógat 
nuo (noijen, noita) nm az, amaz  
nuolais|sa (-en, -ou) verb nyalint, meg-

nyalint, lenyalint 
nuolekšen|nella (-telen, -telou) verb 

nyaldos, nyalogat, körülnyal 
nuolekši|e (-n, -u) verb nyal, lenyal, 

megnyal, kinyal, nyaldos, nyalogat 
nuol|i (-en, -ta) fn nyíl 
nuoli||leh|ti (-en, -tie) fn nyílfű [Sagit-

taria] 

nuol|la (-en -ou) verb nyal, lenyal, meg-
nyal, kinyal, nyaldos, nyalogat 

nuol|tu (-lun, -tuo) lenyalt, megnyalt, 
kinyalt 

nuor|a (-an, -ua) fn 1. kötél, zsinór, 
zsineg; 2. sodort vastag kötél, von-
tatókötél 

nuora|ni (-sen, -sta) fn spárga, madzag, 
zsineg, zsinór 

nuoran||pät|kä (-än, -kyä) fn spárga, 
madzag, zsineg, zsinór 

nuora||ve|to (-von, -tuo) fn kötélhúzás 
nuorehkoi|ni (-sen, -sta) mn elég(gé) fi-

atal 
nuorem|pi (-män, -pyä) mn kf ifjabb, 

fiatalabb; ~pi veikko a fiatalabb fi-
vér / fiútestvér, öcs 

nuoren||puoli|ni (-sen, -sta) mn elég(gé) 
fiatal 

nuorentami|ni (-sen, -sta) fn fiatalítás, 
megfiatalítás 

nuoren|tua (-nan, -tau) verb fiatalít, 
megfiatalít 

nuor|et (-ien, -ie) fn plur ifjú pár 
nuore|ta (-nen, -nou) verb fiatalodik, 

megfiatalodik ◊ mieš vanhenou, ka 
tavat ~tah az ember öregszik, a szo-
kásai pedig fiatalodnak 

nuor|i (-en, -ta) mn fiatal, ifjú 
nuori||ikä|ni (-sen, -stä) mn fiatalko-

rú, ifjúkorú 
nuori||mie|š (-hen, -štä) fn fiatalember 
nuori|n (-mmän, -mpyä) mn ff legif-

jabb, legfiatalabb; ~n lapšista a leg-
fiatalabb / legkisebb gyer(m)ek 

nuoris|o (-on, -uo) fn ifjúság, fiatal-
ság, fiatalok 

nuoriso||festivali (-n, -e) fn ifjúsági 
fesztivál 
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nuoriso||järješ|tö (-šön, -työ) fn ifjú-
sági szervezet 

nuoriso||leh|ti (-en, -tie) fn ifjúsági lap 
/ folyóirat / újság 

nuoriso||liittolai|ni (-sen, -sta) fn if-
júsági szervezet tagja, komszomo-
lista 

nuoriso||liittolaisošaš|to (-šon, -tuo) fn 
ifjúsági szervezet sejtje / csoportja 

nuorison mn rtlan ifjúsági 
nuoris|tua (-san, -tau) verb fiatalít, meg-

fiatalít 
nuoris|tuo (-sun, -tuu) verb fiatalodik, 

megfiatalodik 
ńuorkuv|a (-an, -uа) fn cigányréce [Ny-

roca ferina] 
nourokai|ni (-sen, -sta) fn gyerkőc, if-

jonc; viikšitöin ~ni tejfölösszájú tacs-
kó (tkp. bajusztalan) 

nuor|tuo (-run, -tuu) verb fiatalodik, 
megfiatalodik ◊ hyvissä vuatteissa 
ihmini ~tuu jó ruhában az ember 
megfiatalodik 

nourukkai|ni (-sen, -sta) fn/mn fiata-
locska 

nuoru|š (-kšen, -šta) fn ifjúság, fiatal-
ság 

nuoruš||aika (||-ajan, ||-aikua) fn ifjú-
kor, fiatalkor 

nuoruv|a (-an, -uа) fn pányva, lasszó 
nuoš|ka (-an, -kua) fn nedves, nyirkos 
nuoškie (-n, -ta) mn nedves, nyirkos 
nuotan||laškomi|ni (-sen, -sta) fn a ke-

rítőháló, húzóháló leeresztése 
nuotiv|o (-on, -uo) fn tábortűz, tűzrakás 
nuot|ta (-an, -tua) fn kerítőháló, húzó-

háló 
nuotta||lank|a (-an, -ua) fn kerítőhá-

ló / húzóháló fonala 

nuotta||mie|š (-hen, -štä) fn kerítőhá-
lóval / húzóhálóval halászó halász 

nuot|ti (-in, -tie) fn 1. zenei hang; 2. 
hangjegy; 3. kotta, partitúra; 4. ze-
nei motívum, dallam 

nuotti||jal|ka (-an, -kua) fn kottatartó, 
kottaállvány 

nuotti||vih|ko (-on, -kuo) fn kottásfüzet, 
hangjegyfüzet 

nuottoveh (-en, -ta) fn kerítőhálóval / 
húzóhálóval való halászás 

nuottui|ja (-čen, -ččou) verb kerítő-
hálóval / húzóhálóval halászik 

nup|pi (-in, -pie) fn vminek a meg-
vastagodott hegye / vége 

ńup|pu (-un, -puo) fn pattanás, kis du-
dor 

ńurah|tua (-an, -tau) verb dörmög, mo-
rog, mormog, dohog 

nurmik|aš (-kahan, -ašta) mn füves, 
gyepes, pázsitos 

nurmi||mua (-n, -ta) fn mezőbirtok 
nurk|ka (-an, -kua) fn 1. szög [mér-

tan]; 2. sarok 
nurmettunu|t (-on, ,-tta) mn parlagon 

maradt 
nurm|i (-en, -ie) fn rét, mező, kaszáló 
nurmi||karva||korteh (-en, -ta) fn ré-

ti zsurló, árnyas zsurló [Equisetum 
pratense] 

nurmik|ki (-in, -kie) fn perje [Poa] 
nurmik|ko (-on, -kuo) fn füves térség, 

gyepterület, pázsitszőnyeg, mezőség, 
rétség 

nurmikko||viikateh||kone (-n, ta) fn fű-
nyíró(készülék), gyepnyíró(készülék) 

nurmi||piip|po (-on, -puo) fn közön-
séges erdei rózsa [Luzula multiflo-
ra]
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nuuh|ella (-telen, -telou) verb 1. szi-
matol, szagol, megszagol; 2. szip-
pant, beszippant 

nuuhtelomi|ni (-sen, -sta) fn szima-
tolás, szaglás, megszagolás 

nuuh|tua (-an, -tau) verb 1. szimatol, 
szagol, megszagol; 2. szippant, be-
szippant 

nuu|ka (-van, -kua) mn 1. fukar, fös-
vény, zsugori, kuporgató; 2. szegé-
nyes, gyér 

ńuuk|ata (-kuan, -kuau) verb az orrá-
val megdörzsöl / megérint 

nuuku|š (-kšen, -šta) fn aprólékos óva-
toskodás 

nuušk|ata (-uan, -uau) verb szippant, 
beszippant, szipuzik 

nuuški|e (-n, -u) verb kipuhatol, ki-
fürkész, szaglászik vmi után 

nuuškuami|ni (-sen, -sta) fn tubáko-
lás, burnótszippantás 

nuušku||tupat|ti (-in, -tie) fn tubák, 
burnót 

nuušnik|ka (-an, -kua) fn udvari vé-
cé, budi 

nyhis|työ (-syn, -tyy) verb folyik az or-
ra 

nyhkyt|tyä (-än, -täy) verb vonszol, ci-
pel, ráncigál 

nyh|tie (-in, tiy) verb kihúz, kiránt, kitép 
nyhtimi|ni (-sen, -sta) fn kihúzás, ki-

rántás, kitépés 
nyhäl|tyä (-län, -täy) verb kihúz, kiránt, 

kitép 
nyker|ö (-ön, -yö) fn hajlott orr 
ny|kie (-vin, -kiy) verb cibál, rángat, rán-

cigál 
nyky (-n, -ö) mn jelenlegi, mostani, mai, 

modern 

nyky||het|ki (-en, -kie) fn jelen helyzet, 
jelenlegi helyzet 

nyky||aika (||-ajan, ||-aikua) fn jelen-
kor, jelen, modernség 

nyky|aika|ni (-sen, -sta) fn jelenlegi, 
mostani, mai, modern 

nyky||aikasešti hsz jelenleg, most, mos-
tan, ma 

nyky||aikasu|š (-kšen, -šta) fn jelen-
kor, jelen, modernség 

nyky||eläm|ä (-än, -yä) fn mai élet, 
modern élet 

nykyjäh hsz jelenleg, most, mostan, ma 
nyky|ni (-sen, -stä) mn jelenlegi, mos-

tani, mai, modern 
nykysin hsz jelenleg, most, mostan, ma 
nyky||til|a (-an, -ua) fn jelen(legi) álla-

pot 
nyky||tärkevy|š (-ön, -ttä) fn idősze-

rűség, aktualitás; kyšymykšen ~š a 
kérdés időszerűsége 

nyky||tärkie (-n, -tä) mn időszerű, ak-
tuális 

nykäis|sä (-en, -öy) verb megrángat, 
megcibál, megráncigál 

nyl|kie (-en, -köy) verb nyúz, lenyúz, 
megnyúz 

nypl|ä (-än, -yä) fn gomb 
nyrkkeilij|ä (-än, -yä) fn bokszoló, ököl-

vívó, öklöző 
nyrkkeil|lä (-en, -öy) verb bokszol, ök-

löz 
nyrkkeily (-n, -ö) fn boksz, bokszo-

lás, ökölvívás 
nyrkkeily||alas|et (-ien, -ie) fn plur 

bokszkesztyű, ökölvívókesztyű 
nyrkkeily||kilpailu|t (-jen, -ja) fn plur 

bokszverseny, ökölvívóverseny 
nyrk|ki (-in, -kie) fn ököl, marok  
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nyrväh|tyä (-än, -täy) verb kificamít 
nyrväh|työ (-yn, -tyy) verb kificamo-

dik 
nyrvähy|š (-ön, -ttä) fn ficam, ficamo-

dás, kificamodás 
nyrvähyt|tyä (-än, -täy) verb kificamít 
nyrähy|š (-ön, -ttä) fn húzódás, meg-

húzódás, rándulás, megrándulás 
nyštyr|ä (-än, -yä) mn kopott, nyűtt, 

elnyűtt, használt, elhasznált 
nyt hsz most, jelenleg, immár 
nyttyr|ä (-än, -yä) fn női hajviselet / fri-

zura, konty 
nyyčkyt|tyä (-än, -täy) verb hüppög, 

szipog, pityereg 
nyyčkyty|š (-kšen, -štä) fn hüppögés, 

szipogás, pityergés 
nyyčkytän|tä (-nän, -tyä) fn hüppögés, 

szipogás, pityergés 
nyyt|ty (-yn, -työ) fn tekercs, köteg, cso-

mó 
nyöri (-n, -е) fn fonal, zsineg, zsinór, 

madzag 
näčyt|tyä (-än, -täy) verb csámcsog, 

cuppog 
näčäk|kä (-än, -kyä) mn sületlen, nem 

eléggé sült 
näčäyt|tyä (-än, -täy) verb rág, rág-

csál, elrág, megrág, szétrág, össze-
rág 

nähe (gen) nu szerint; miun ~ szerin-
tem 

nähtävy|š (-ön, -ttä) fn nevezetesség, 
látnivaló 

nähtäväšti hsz látható(an) 
nähä (niän, näköy) verb 1. lát, meg-

lát, megpillant; hiän alko pahoin ~ 
ő elkezdett rosszul látni; ~ ennak-
kuoľta előre látni; ~ kiikarih táv-

csőben látni; ~ omilla šilmillä / ~ 
omin šilmin a saját szemeivel látni; 
~ peilissä tükörben látni; ~ unissa 
/ unta álmában / álmot látni; 2. fel-
ismer, tapasztal, érez; ~ nälkyä éhez-
ni; 3. meglátogat, felkeres; hiän ha-
lusi ~ meitä ő meg akart minket lá-
togatni 

näilläh nm így, úgy 
näin nm rtlan 1. ilyen, olyan; 2. így, 

úgy 
näiver|tyä (-rän, -täy) verb fáj, sajog, 

hasít, hasogat 
näivistyny|t (-ön, -ttä) mn hervadt, 

fonnyadt, petyhüdt, ernyedt 
näivis|työ (-syn, -tyy) verb hervad, el-

hervad, fonnyad, elfonnyad, ernyed, 
elernyed 

näivy|ö (-n, -y) verb hervad, hervado-
zik, fonnyad, fonnyadozik, satnyul, 
elsatnyul 

näkeytymi|ni (-sen, -stä) fn találkozás, 
találkozó 

näkeytymättä hsz távollétében 
näkey|työ (-vyn, -tyy) verb találkozik  
näkij|ä (-än, -yä) fn szemtanú 
näkyj|ä (-än, -yä) mn 1. látható; 2. fi-

gyelemre méltó 
näkym|ä (-än, -yä) fn szemhatár, lá-

tóhatár 
näkymät|öin (-tömän, -öintä) mn lát-

hatatlan 
näkyvih hsz észrevehetően, szembe-

ötlően, szembeszökően 
näkyvillä hsz észrevehetően, szembe-

ötlően, szembeszökően 
näkyv|ä (-än, -yä) mn 1. látható, ész-

revehető, szembeötlő, szembeszö-
kő, szemmel jól látható; 2. nyílt 
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näkyväi|ni (-sen, -stä) mn látható, ész-
revehető, szembeötlő, szembeszö-
kő, szemmel jól látható 

näkyväšti hsz jól láthatóan, lényege-
sen, jelentősen 

näky|ö (-n, -у) verb látszik 
nä|kö (-vön, -kyö) fn 1. látás, nézés; 2. 

arc, ábrázat; 3. kilátás, látkép, pa-
noráma 

näkö||al|a (-an, -ua) fn 1. kilátás, lát-
vány, tájkép, panoráma; ~a ikku-
našta kilátás az ablakból; 2. látó-
határ, látókör 

näkö||hairahu|š (-on, -tta) fn optikai 
csalódás 

näkö||herm|o (-on, -uo) fn látóideg 
näkö||kan|ta (-nan, -tua) fn nézet, 

vélemény, szemlélet, meggyőződés; 
muuttua omua ~tua megváltoztat-
ni a véleményét 

näkö||kulm|a (-an, -ua) fn 1. aspektus, 
igeszemlélet; 2. nézőpont, szemlé-
let 

näkömi|ni (-sen, -stä) fn 1. látás; 2. 
látásmód; 3. látomás 

näkö||muis|ti (-sin, -tie) fn vizuális em-
lékezet 

näkömy|š (-kšen, -štä) fn 1. látás; 2. 
látásmód; taiteh~š művészi látás-
mód; 3. látomás 

näkömättä hsz észrevétlenül, észreve-
hetetlenül; aika mäni ~ az idő ész-
revétlenül elfutott; jättyä painovir-
he ~ észrevétlenül hagyni a sajtó-
hibát 

näkömät|öin (-tömän, -öintä) mn vak, 
világtalan  

nä|köni (-kösen, -vöistä) mn hasonló 
näkö||piiri (-n, -e) fn látókör 

näkö||valehu|š (-on, -ttä) fn optikai 
csalódás 

näkövy|š (-ön, -ttä) fn 1. látómező, látó-
tér; 2. látszat; 3. hasonlóság 

näköväšti hsz szemmelláthatóan, lát-
hatóan, nyilvánvalóan, nyilván 

näl|kä (-än, -kyä) fn éh, éhség; kuol-
la ~käh éhen halni; nähä ~kyä éhez-
ni; šammuttua ~kä csillapítani az 
éhséget 

nälkähi|ni (-sen, -stä) mn éhes 
nälkä||kuolom|a (-an, -ua) fn éhhalál 
nälkä||pala|ni (-sen, -sta) fn (egy) fa-

lat éhgyomorra 
nälkäy|työ (-vyn, -tyy) verb megéhezik 
nält|tä (-än, -tyä) fn nyírfanedv 
nälän||tun|to (-non, -tuo) fn éhségérzet 
näläššä hsz éhezve, koplalva 
näläš|työ (-šyn, -tyy) verb megéhezik 
nä|mä (-ijen, -itä) nm plur ezek 
nänč|čie (-en, -čöy) verb dajkál, rin-

gat, babusgat 
nänni (-n, -е) fn mell [női], kebel, em-

lő, csecs, csöcs 
nännik|äš (-kähän, -äštä) mn kebles, 

nagy mellű, csöcsös 
nänni||la|pši (-pšen, -šta) fn csecsemő, 

csecsszopó, ded 
nänni||liivi (-n, -e) fn melltartó 
nänni||mai|to (-jon, -tuo) fn anyatej  
nänni|t (-jen, -ja) fn plur mell [női], 

kebel, emlő  
näper|tyä (-rän, -täy) verb megcsinál, 

elkészít, fabrikál, barkácsol, eszká-
bál, tesz-vesz, fúr-farag 

näpevy|š (-ön, -ttä) fn élesség, hegyes-
ség, kiélezettség, kihegyezettség 

näpper|ä (-än, -yä) mn jártas, ügyes 
näpie (-n, -tä) mn 1. éles; 2. hegyes 
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näpilli|ni (-sen, -stä) mn csipetnyi; ~ni 
šuola egy csipetnyi só 

näpis|sellä (-telen, -telöy) verb meg-
csíp(i a fagy) 

näpis|tyä (-sän, -täy) verb csíp, csipked, 
megcsíp  

näppery|š (-kšen, -štä) fn gyakorlat, ru-
tin, jártasság, ügyesség 

näpperäšti hsz ügyesen, rutinosan 
näp|pi (-in, -pie) fn ujj vége, ujjbegy 
näp|pie (-in, -piy) verb penget(i a hú-

rokat); ~pie kantelen kielie a kan-
tele húrjait pengetni 

näp|py (-yn, -pyö) fn pattanás, pörse-
nés 

näppäri  (-n, -e) fn patent, patentka-
pocs, patentgomb 

näppäry|š (-kšen, -štä) fn gyakorlat, ru-
tin, jártasság, ügyesség 

näppär|ä (-än, -yä) mn jártas, ügyes 
näp|ätä (-pyän, -pyäy) verb 1. megüt, 

meglegyint; 2. megfog, megragad  
näre (-n, -tä) fn fiatal fenyő, fenyőcse-

mete 
näreik|kö (-ön, kyö) fn fenyőerdő, feny-

ves, fenyveserdő 
näre||vič|ča (-an, -čua) fn fenyőág 
närhi (-n, -е) fn szajkó, mátyásmadár 

[Garrulus glandarius] 
närkäš|työ (-šyn, -tyy) verb megharag-

szik, megmérgesedik, feldühödik, fel-
bosszankodik 

nästyy|ki (-vin, -kie) fn zsebkendő 
nätisti hsz rendesen, rendben, jól 
nät|ti (-in, -tie) mn nett, kecses, bájos, 

szemrevaló 
näven|tyä (-nän, -täy) verb köszörül, 

élesít, megköszörül, kiélesít  
näveri (-n, -е) fn fúró 

näver|tyä (-rän, -täy) verb fájdalmat 
okoz, fájdít, gyötör, meggyötör 

näver|ryš (-rykšen, -tyštä) fn éles fájda-
lom 

nävyn|tä (-nän, -tyä) fn 1. látómező, 
látótér; 2. látszat 

nävök|äš (-kähän, -äštä) mn észreve-
hető, észlelhető, látható  

näyk|kie (-in, -kiy) verb csipdes, meg-
csipked 

näyk|ätä (-kyän, -kyäy) verb csíp, meg-
csíp 

näyt|ellä (-telen, -telöy) verb bemutat, 
fellép  

näytelm|ä (-än, -yä) fn előadás, színi-
előadás 

näytän|tö (-nön, -työ) fn előadás, színi-
előadás 

näyttelij|ä (-än, -yä) fn színész(nő), 
színművész(nő), előadóművész(nő) 

näyttelijä||jouk|ko (-on, -kuo) fn szín-
társulat, színészcsoport, előadócso-
port 

näyttely (-n, -ö) fn kiállítás, bemuta-
tás, szemléltetés 

näyttely||esineh (-en, -ta) fn kiállítás 
näyttely||huoneh (-en, -ta) fn kiállító-

helyiség 
näyttely||lav|a (-an, -ua) fn színpad, 

pódium, előadói emelvény 
näyttely||paviljoni (-n, -e) fn kiállító-

pavilon, kiállítócsarnok 
näyttely||šali (-n, -e) fn kiállítóterem 
näyttely||tarpeh|et (-ien, -ie) fn plur 

színházi kellék, díszlet 
näyttely||viera|š (-han, -šta) fn kiállí-

tás-látogató 
näyt|tyä (-än, -täy) verb bemutat, meg-

mutat 
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näyttämi|ni (-sen, -stä) fn bemutatás, 
szemléltetés 

näyttäm|ö (-ön, -yö) fn porond, aré-
na, színtér 

näyttäy hsz szemmellátható(an), lát-
ható(an) 

näyttäy|työ (-vyn, -tyy) verb mutat-
kozik, megjelenik, előtűnik 

näyttäyvyn|tä (-nän, -tyä) fn illúzió, 
káprázat, délibáb, látomás 

näyt|tö (-ön, -työ) fn bemutatás, szem-
léltetés 

näyttö||ikkun|a (-an, -ua) fn vitrin, tár-
ló, kirakat 

näyttö||metodik|ka (-an, -kua) fn szem-
léltető oktatás, szemléltető előadás 

näytö|š (-kšen, -štä) fn 1. felvonás, jele-
net; 2. cselekmény 

näyttö||šali (-n, -e) fn bemutatóterem 
näytöš||kappaleh (-en, -ta) fn előadás, 

színielőadás 
nöl|ki (-en, -kie) fn nyál  
nöyr|ä (-än, -yä) mn engedelmes, szó-

fogadó, fegyelmezett 
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O 
 
obeliski (-n, -e) fn obeliszk 
objekti (-n, -e) fn 1. objektum [filo-

zófia]; 2. létesítmény, objektum; 3. 
tárgy, dolog; 4. bővítmény [nyelv-
tan]; šuora ~ tárgy [nyelvtan] 

objektiivi (-n, -e) fn objektív(lencse) 
objektiivi|ni (-sen, -sta) mn objektív, 

tárgyilagos; ~ni tovellisuš objektív 
valóság 

objektiivisešti hsz objektívan, tárgyi-
lagosan 

objektiivisu|š (-kšen, -šta) fn objektivi-
tás, tárgyilagosság 

obligatij|o (-on, -uo) fn kötvény 
obligatijo||lain|a (-an, -ua) fn kötvény-

kölcsön 
observatorij|a (-an, -ua) fn obszerva-

tórium, csillagvizsgáló 
očakkah hsz szemtől szembe 
očalli|ni (-sen, -sta) fn homlokdíszítő 

kötés, homlokdísz, homlokkötés 
оč|čа (-an, -čua) fn 1. homlok; korkie 

~čа magas homlok;  matala ~čа ala-
csony homlok; 2. homlokzat 

očča||kal|a (-an, -ua) fn busa [Hypo-
phthalmichthys] 

očča||karv|a (-an, -ua) fn homlok-
szőrzete az állatnak 

očča||lauč|ča (-an, -čua) fn homlok-
zat előtti pad / padka 

očča||nauh|a (-an, -ua) fn homloksza-
lag 

očča||ontelo|t  (-jen, -ja) fn plur hom-
loküreg 

očča||puol|i (-en –ie) homlokfal, hom-
lokzat, faszád, előfal 

očča||remmi (-n, -e) fn homlokszíj [ló-
szerszám] 

očča||tuk|ka (-an, -kua) fn homloksö-
rénye a lónak 

očča||vill|a (-an, -ua) fn homlokgyap-
ja a birkának 

oččikoi|ja (-čen, -čou) verb címet ad 
vminek; ~jа kirjutuš címet adni az 
írásnak 

očči||paik|ka (-an, -kua) fn hajadon nő 
homlokdíszítő kendője 

očči||šein|ä (-än, -yä) fn homlokfal, 
homlokzat, faszád, előfal 

očin hsz homlokiránt 
oh isz ó, oh, ah, jaj 
oh-hoh isz ó, oh, ah, jaj 
ohi1 hsz kint, kívül, mellette 
ohi2 (gen) nu mellett; talon ~ a ház 

mellett 
ohičči1 hsz kint, kívül, mellette 
ohičči2 (gen) nu vmin kívül; jonon ~ 

soron kívül; kilpailun ~ versenyen 
kívül 

ohim|o (-on, -uo) fn halánték; harmuat 
~ot őszülő / deresedő halánték(ok) 

ohimo||luu (-n –ta) fn halántékcsont 
ohit|tua (-an, tau) verb előz, megelőz, 

elévág; ~tua auto autót megelőzni 
ohitu|š (-kšen, -šta) fn előzés, megelő-

zés, elévágás; ~š on kielletty tilos 
az előzés 

ohjakš|et (-ien, -ie) fn plur kantárszár, 
gyeplő 

ohja||pyör|ä (-än, -yä) fn kormányke-
rék 

ohja|š (-kšen, -šta) fn kantárszár, gyeplő 
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ohjaš||kelk|ka (-an, -kua) fn sportszán-
kó 

ohjaš||kelkkailu (-n, -o) fn szánkó-
sport 

ohjaš||per|ät (-ien, -ie) fn plur a kan-
társzár / a gyeplő szabad vége 

ohj|ata (-uan, -uau) verb vezet, irányít, 
kormányoz, vezérel 

ohjattav|a (-an, -uа) mn irányított, ve-
zetett 

ohjau|š (-on, -tta) fn vezérlés 
ohjauš||eli|n (-men, -ntä) fn vezérlő 

szervezet 
ohjauš||laitteh (-en, -ta) fn vezérlő be-

rendezés 
ohjavuš||pult|ti (-in, -tie) fn vezérlő-

pult, irányítóasztal 
ohje (-n, -ta) fn útmutatás, útbaigazí-

tás, utasítás 
ohjeh (-en, -ta) fn hagyaték, végaka-

rat, végrendelet 
ohjeita||antaj|a (-an, -ua) fn instruktor 
ohjel|la (-en, -ou) verb vezet, irányít, 

kormányoz, vezérel 
ohjelm|a (-an, -uа) fn továbbítás, köz-

vetítés; rativo~a rádióközvetítés 
ohjelmoi|ja (-čen, -čou) verb progra-

moz, beprogramos 
ohji|et (-jen, -ja) fn plur instrukció, 

utasítás 
ohjuaj|a (-an, -uа) fn/mn 1. vezető, ve-

zér, vezérlő; 2. rendező; elokuvan 
~a filmrendező 

ohjuajan mn rtlan 1. vezetői; 2. ren-
dezői 

ohjuaľ|ľa (-en, -ou) verb vezet, irányít, 
kormányoz, vezérel 

ohjuami|ni (-sen, -sta) fn vezetés, irá-
nyítás, kormányzás, vezérlés 

ohjuan|ta (-nan, -tuа) fn vezetés, irá-
nyítás, kormányzás, vezérlés; au-
ton ~ta autóvezetés 

ohju|š (-kšen, -šta) fn (irányítható) ra-
kéta 

ohjuš||hävittäj|ä (-än, -yä) fn rakéta-
hordozó repülő(gép) 

ohjuš||jouk|ko (-on, -kuo) fn rakétás 
csapat, rakétás egység 

ohjuš||veneh (-en, -tä) fn rakétahor-
dozó naszád 

ohkan|ta (-nan, -tuа) fn nyöszörgés, só-
hajtás, sóhajtozás, jajgatás 

oh|kata (-uan, -kuau) verb nyöszörög, 
sóhajt, sóhajtozik, jajgat 

oh|kua (-an, -kau) verb nyöszörög, só-
hajt, sóhajtozik, jajgat 

ohkuaľ|ľa (-en, -ou) verb nyöszörög, 
sóhajt, sóhajtozik, jajgat 

oho isz ohó, na, no 
ohoh msz aha, öhöm, ühüm 
ohtahai|ni (-sen, -sta) fn tövis, tüske 
ohta||hein|ä (-än, -yä) fn aszat [Cir-

sium] 
ohtajai|ni (-sen, -sta) fn bogáncs [Car-

duus] 
oh|to (-on, -tuo) fn sötét esőfelhő 
oi isz jaj, ejha, hűha 
oičči||paičči nm valahogyan, valami-

képpen, úgy ahogy  
oijelmu|š (-kšen, -šta) fn út, csapás 
oijeta (oikenen, oikenou) verb kiegye-

nesedik, kinyújtózik 
oikais|sa (-en, -ou) verb véd, megvéd, 

védelmet nyújt [jog] 
oikein1 hsz nagyon, szerfölött, fölötte, 

igencsak, rendkívül 
oikein2 msz 1. igen, igaz; 2. tényleg, va-

lóban, igazán 
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oikein||kirjutan|ta (-nan, -tua) fn he-
lyesírás 

oikein||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn helyes-
írás 

oikein||kirjutuš||virhe (-n, -tä) fn he-
lyesírási hiba 

oikeu|š (-ven, -tta) fn 1. igazságosság; 
2. jog; 3. bíróság, bíráskodás, tör-
vényszék; 4. cselekvőképesség [jog] 

oikeuš||apu||toimis|to (-son, -tuo) fn 
jogsegélyszolgálat 

oikeuš||asie (-n, -ta) fn bűnügy, bűn-
cselekmény, bűntény, bűntett 

oikeuš||auttaj|a (-an, -ua) fn jogi ta-
nácsadó, jogtanácsos 

oikeuš||issun|to (-non, -tuo) fn bírósági 
ülés 

oikeuš||järješšy|š (-kšen, -štä) fn per-
rendtartás 

oikeuš||kelvot|oin (-toman, -ointa) mn 
jogosulatlan 

oikeuš||laito|š (-kšen, -šta) fn bírósá-
gi szervezet 

oikeuš||liäke||tiijolli|ni (-sen, -sta) mn 
törvényszéki-orvostani 

oikeuš||ministerij|ö (-ön, -yö) fn igaz-
ságügyi minisztérium 

oikeuš||prosessi (-n, -e) fn bírósági el-
járás 

oikeuš||tie|to (-jon, -tuo) fn jogtudo-
mány 

oikeuš||toimi||kyky|ni (-sen, -stä) mn 
cselekvőképes [jog] 

oikeut|oin (-toman, -ointa) mn jogo-
sulatlan 

oikeuttomu|š (-kšen, -šta) fn jogosulat-
lanság 

oikeuvelli|ni (-sen, -sta) mn 1. jogi, igaz-
ságügyi; 2. bírósági, törvényszéki 

oikeuven||ala|ni (-sen, -sta) fn/mn vád-
lott 

oikeuven||hoi|to (-jon, -tuo) fn igaz-
ságszolgáltatás, igazságügy 

oikeuven||muka|ni (-sen, -sta) mn 1. 
igazságos; 2. jogi, igazságügyi 

oikeuven||mukaisu|š (-kšen, -šta) fn 
igazságosság 

oikeuven||mukasešti hsz igazságosan 
oikevukšen|rikkomi|ni (-sen, -sta) fn 

jogsértés, jogtiprás, jogtalanság 
oikevukšien||valvoj|a (-an, -ua) mn 

bűnüldözési; ~at laitokšet bűnüldö-
zési szervek 

oikevu|š (-on, -tta) fn 1. igaz, igaz-
ság; 2. jog; 3. igazságszolgáltatás, 
bíráskodás 

oikevuš||eč|čo (-on, -čuo) fn kereset, 
panasz [jog] 

oikevuš||eččo||paperi (-n, -e) fn kere-
setlevél, panaszlevél [jog] 

oikevuš||valtij|o (-on, -uo) fn jogállam 
oikie1 (-n, -ta) mn 1. igaz, igazságos; 

2. helyes, pontos, szabályos; 3. igazi, 
valódi, valóságos; 4. jobb, jobbol-
dali 

oikie2 (-n, -ta) mn szeszélyes, szenve-
délyes 

oikie||aika|ni (-sen, -sta) mn időszerű 
oikieh hsz jobbra, jobb felé 
oikie||käte|ni (-sen, stä) mn jobbkezes 
oikieh||uš|ko (-on, -kuo) fn pravoszlá-

via, igazhit 
oikiella hsz jobbra, jobb felé 
oikie||puoli|ni (-sen, -sta) mn jobbol-

dali, jobboldalas 
oikieštah hsz igazság szerint, valójá-

ban, alapjában véve, tulajdonkép-
pen 
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oik|ku (-un, -kuo) fn szeszély, szenve-
dély 

oina|š, Oina|š (-han, -šta) fn 1. kos, ürü, 
bárány; 2. Kos [csillagkép] 

oiv|a (-an, -uа) mn kitűnő, kiváló, re-
mek, pompás, mesteri 

oivalli|ni (-sen, -sta) mn kitűnő, kivá-
ló, remek, pompás, mesteri 

oivallu|š (-kšen, -šta) fn éles megfigye-
lőképesség 

oivel|tua (-lan, -tau) verb kitalál, elta-
lál, felfog, megért 

oj|a (-an, -ua) fn 1. patak, ér; ~an mut-
ka a patak kanyarulata; šyvä ~a 
mély patak; 2. árok, vízelvezető, fo-
lyóka; auto joutu ~ah az autó az 
árokba került / jutott 

oja|ni (-sen, -sta) fn patakocska, kis ér 
oja||kuren||polv|i (-en, -ie) fn mocsá-

ri gólyaorr [Geranium palustre] 
oja||ve|si (-jen, -ttä) fn patakvíz 
ojen|nella (-telen, -telou) verb elsimít, 

kisimít, lesimít 
ojennet|tu (-un, -tuo) mn kiegyenesí-

tett, kinyújtott; ~ut kiät kinyújtott 
kezek 

ojennu|š (-kšen, -šta) fn 1. egyengetés; 
2. igazodás; ~š oikiella! jobbra iga-
zodás! 

ojennuš||laito|š (-kšen, -šta) fn javí-
tóintézet 

ojenomi|ni (-sen, -sta) fn kiegyenese-
dés, kinyújtódás 

ojentami|ni (-sen, -sta) fn kiegyenesí-
tés, kiegyengetés, kinyújtás 

ojentau|tuo (-vun, -tuu) verb igazodik 
(a sorban) 

ojen|tua (-nan, -tau) verb 1. kiegyene-
sít, kiegyenget, kinyújt; ~tua har-

tiet kihúzni a vállát; ~tua käsi ki-
nyújtani a kezét; ~tua šelkä kinyúj-
tani, kiegyenesíteni a hátát; 2. elsi-
mít, kisimít, lesimít 

ojen|tuo (-nun, -tuu) verb kiegyenese-
dik, egyenletessé válik, kinyúlik 

oje|ta (-nen, -nou) verb kiegyenesedik, 
egyenletessé válik, kinyúlik 

ojit|tua (-an, -tau) verb árkol, árkot ás  
okahai|ni (-sen, -sta) fn gabonasörte 
okahi|ni (-sen, -sta) mn tüskés, tövises, 

szálkás 
oka|š (-han, -šta) fn tüske, tövis, szálka 
okeanografi (-n, -e) fn oceanográfus 
okkultismi (-n, -e) fn okkultizmus 
okš|a (-an, -uа) fn ág, gally 
okšakkahi|ni (-sen, -sta) mn görcsös, 

csomós, bütykös, bogos, ágasbogas 
okša|ni (-sen, -sta) fn ágacska, galy-

lyacska, rőzse 
okša||šakš|et (-ien, -ie) fn plur metsző-

olló, nyesőolló 
okšaššu|š (-kšen, -šta) fn oltás, ojtás, be-

oltás, beojtás, szemzés [növényne-
mesítés] 

okšaš|tua (-šan, -tau) verb olt, ojt, beolt, 
beojt, szemez [növénynemesítés] 

okšaš|tuo (-šun, -tuu) verb megfogan 
az oltás / a szemzés [növénynemesí-
tés] 

okšat|oin (-toman, -ointa) mn 1. ágat-
lan, gallyatlan; 2. csomótlan, bütyök-
telen 

okšen|nella (-telen, -telou) verb öklen-
dezik, hány, kihány, okádik, kioká-
dik, rókázik 

okšennu|š (-kšen, -šta) fn 1. öklendezés, 
hányás, okádás, rókázás; 2. hánya-
dék 
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okšennuš||juur|i (-en, -ta) fn ipekaku-
ána [Carapichea ipecacuanha] 

okšennut|tua (-nan, -tau) verb öklende-
zik, hány, kihány, okádik, kiokádik, 
rókázik 

okšen|tua (-nan, -tau) verb 1. émelyeg; 
2. öklendezik, hány, kihány, okádik, 
kiokádik, rókázik 

okšik|aš (-kahan, -ašta) mn 1. ágas, galy-
lyas; 2. csomós, bütykös, görcsös, 
bogos, ágasbogas 

okšitu|š (-kšen, -šta) fn oltásnál, szem-
zésnél oltócsap beültetése [növény-
nemesítés] 

oktaedri (-n, -e) fn nyolcszög, oktaé-
der 

oktavi (-n, -e) fn oktáv 
okurč|ča (-an, -čua) fn uborka [Cucu-

mis sativus] 
okurčča||rossol|a (-an, -ua) fn (sós) 

uborkalé 
ola|š (-han, -šta) fn horony a sítalpon 
oleanderi (-n, -e) fn leander, oleander 

[Nerium oleander] 
olekšie msz olykor előfordul, van ilyen, 

megtörténhet 
olel|la (-en, -ou) verb előfordul, meg-

történik, bekövetkezik 
olemat|oin (-toman, -ointa) mn sze-

gény, nincstelen, vagyontalan 
olemu|š (-kšen, -šta) fn lényeg 
olen||kelta|ni (-sen, -sta) mn szalma-

sárga 
olen||kor|ši (-ren, -tta) fn szalmaszál 
olen|to (-non, -tuo) fn lény, élőlény 
olet|ella (-telen, -telou) verb megfor-

dul vhol, felkeres vkit 
oleu|tuo (-vun, -tuu) verb hozzászokik, 

beleszokik, megszokik 

oligarhi (-n, -e) fn oligarcha 
oliivi (-n, -e) fn olajbogyó, oliva 
oliivi||puu (-n, -ta) fn olajfa [Olea] 
olij|a (-an, -ua) mn jelenlévő, találha-

tó, létező, meglévő, meglevő 
olimpiadi (-n, -e) fn olimpiász 
olimpiadi||rua|to (-von, -tuo) fn olim-

piai munka / tennivaló 
olimpij|a (-an, -ua) fn olimpia 
olimpija||kis|at (-ojen, -oja) fn plur 

olimpiai játékok, olimpiai versenyek 
olimpijalai|ni (-sen, -sta) fn olimpikon 
olimpija||laji|t (-jen, -ja) fn plur olim-

piai sportágak 
olimpija|voittaj|a (-an, -ua) fn olim-

piai bajnok, olimpiai gyíőztes 
olimpolai|ni (-sen, -sta) mn olimpiai 
ol|ka (-an, -kua) fn váll 
olkaim|et (-ien, -ie) fn vállap [egyen-

ruhán] 
olka||luu (-n, -ta) fn vállcsont 
olkamu|š (-kšen, -šta) fn teher, nehe-

zék, súly 
olka|ni (-sen, -sta) fn vállpánt, kantár 

[gyerekruhán] 
olka||piä (-n, -tä) fn váll 
olka||piän mn rtlan váll-, vállon hor-

dott 
ol|ki (-en, -kie) fn szalma 
olki||kor|ši (-ren, -tta) fn szalmaszál 
olki||ku|po (-von, -puo) fn szalmaké-

ve, szalmanyaláb 
olki||leš|ki (-en, -kie) fn szalmaözvegy 
olki||matrassi (-n, -e) fn szalmamat-

rac 
olki|ni (-sen, -sta) mn szalma-, szalmá-

ból készült 
olki||pať|ťa (-an, -ťua) fn szalmazsák 
olki||perin|ä (-än, -yä) fn szalmazsák 
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olki||punou|š (-ven, -tta) fn szalmafo-
nat, szalmafonás 

olla (olen, on) rendhagyó létige / segéd-
ige van (volt, legyen, volna) 

ol|o (-on, -uo) fn lét, létezés, jelenlét 
olo||aika (||-ajan, ||-aikua) fn jelenlé-

ti idő, szolgálati idő 
olomašša||ol|o (-on, -uo) fn előfordu-

lás, felmerülés, előadódás, adódás 
olomat|oin (-toman, -ointa) mn nem 

létező, irracionális, irreális 
olomi|ni (-sen, -sta) fn lét, létezés, je-

lenlét 
olo||paik|ka (-an, -kua) fn 1. lakhely, 

lakóhely, tartózkodási hely; 2. elő-
fordulási hely, fellelési hely, lelőhely 

olo||paikka||tie|to (-jon, -tuo) fn koor-
dináció, egyeztetés, összeegyeztetés 

olo||paikka||tieto||neuvoš|to (-šon, -tuo) 
fn egyeztető bizottság, koordináci-
ós tanács 

olo||paikka||tiijo|t (-jen, -ja) fn plur ko-
ordináták 

ol|ota (-kuon, -kuou) verb előfordul, 
adódik, történik, felmerül 

olot|ella (-telen, -telou) verb előfordul, 
adódik, történik, felmerül 

olot|tua (-an, -tau) verb eltávolít, fél-
retesz, félrerak, elküld, elodáz 

oluon mn rtlan sörös 
olu|t (-on, -tta) fn sör 
olut||baari (-n, -e) fn söröző 
om|a (-an, -ua) mn saját, tulajdon, sze-

mélyes, hozzá tartozó 
oma||čotta|ni (-sen, -sta) mn önfejű, 

határozott, elszánt, akaratos, önké-
nyeskedő 

oma||elämä||kerralli|ni (-sen, -sta) mn 
önéletrajzi 

oma||elämä||ker|ta (-ran, -tua) fn ön-
életrajz 

omahi|ni (-sen, -sta) fn rokon, hozzá-
tartozó 

omahis|et (-ien, -ie) fn plur rokonság, 
atyafiság 

omah||ottami|ni (-sen, -sta) fn maga-
biztosság, öntudatosság 

omaisu|š (-kšen, -šta) fn vagyon, javak, 
jószág 

oma||koti||tal|o (-on, -uo) fn családi 
ház, nyaraló(ház) 

omakšumi|ni (-sen, -sta) fn elsajátítás, 
birtokbavétel 

omakšu|o (-n, -u) verb magáévá tesz, 
elsajátít, birtokba vesz, eltulajdonít 

oma||kuv|a (-an, -ua) fn önarckép 
oma||käsi|ni (-sen, -stä) mn sajátkezű; 

~ni allakirjutuš sajátkezű aláírás 
oma||luatuisu|š (-kšen, -šta) fn sajátos-

ság, eredetiség 
oma||luatu|ni (-sen, -sta) mn sajátos, 

sajátságos, eredeti 
oma||luatusešti hsz sajátosan, sajátos 

módon, sajátságosan 
oma||mualai|ni (-sen, -sta) fn 1. hon-

fitárs; 2. földi 
oman||tunnon||vaiv|a (-an, -ua) fn lel-

kifurdalás, lelkiismeretfurdalás 
oma||pain|o (-on, -uo) fn önsúly 
oma||peräisy|š (-kšen, -štä) fn erede-

tiség, eredetieskedés 
oma||perä|ni (-sen, -stä) mn sajátos, 

sajátságos, eredeti 
oma||päi|ni (-sen, -stä) mn önfejű, 

határozott, elszánt, akaratos, önké-
nyeskedő 

omari (-n, -e) fn homár [Homarus 
gammarus] 
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om|ata (-uan, -uau) verb magáévá tesz, 
elsajátít, birtokba vesz, eltulajdonít 

oma||tah|to (-on, -tuo) fn akarat(ki)-
nyilvánítás 

oma||toimini (-sen, -sta) mn öntevé-
keny, műkedvelő, amatőr 

oma||tun|to (-non, -tuo) fn lelkiisme-
retesség 

oma||vallalli|ni (-sen, -sta) mn auto-
nóm; ~ni aloveh autonóm terület, 
autonóm körzet 

oma||val|ta (-lan, -tua) fn autonómia, 
önrendelkezés 

oma||valta|ni (-sen, -sta) mn 1. önkén-
tes; 2. öntevékeny; 3. önkényes, ön-
kényeskedő, akaratos, önfejű 

oma||valtasešti hsz 1. önként; 2. önte-
vékenyen; 3. önkényesen, önkényes-
kedve 

oma||valtaisu|š (-kšen, -šta) fn 1. ön-
kéntesség; 2. öntevékenység; 3. ön-
kényesség, önkényeskedés 

omen|a (-an, -ua) fn alma [gyümölcs] 
omena||mehu (-n, -o) fn almalé 
omena||piirak|ka (-an, -kua) fn almás 

sütemény / pirog 
omena||piirua (-n, -ta) fn almás pu-

ding 
omena||puu (-n, -ta) fn almafa [Ma-

lus] 
omena||puu||kirp|pu (-un, -puo) fn al-

maszívó [Cacopsylla mali] 
omena||tarh|a (-an, -ua) fn almáskert 
ominai|ni (-sen, -sta) mn sajátságos, 

sajátos, jellemző 
ominais||lua|tu (-vun, -tuo) fn sajátos-

ság, tulajdonság 
ominaisu|š (-kšen, -šta) fn sajátosság, 

tulajdonság 

omin||käsin hsz sajátkezűleg; ~ alla-
kirjuttua sajátkezűleg aláírni 

omissan|ta (-nan, -tua) fn 1. birtoklás, 
bírása vminek, tulajdonlás; 2. bir-
tok, tulajdon; muan ~ta földbirtok 

omissu|š (-kšen, -šta) fn 1. birtoklás, 
bírása vminek, tulajdonlás; 2. bir-
tok, tulajdon; uartehien ~š kincsek 
tulajdona 

omissuš||oikeu|š (-ven, -tta) fn tulaj-
donjog, birtokjog 

omistaj|a (-an, -ua) fn birtokos, tulaj-
donos 

omistajan mn rtlan tulajdonosi, bir-
tokosi, tulajdonlási, birtoklási 

omistami|ni (-sen, -sta) fn 1. birtoklás, 
bírása vminek, tulajdonlás; 2. bir-
tok, tulajdon 

omis|tua (-san, -tau) verb 1. bír, bir-
tokol; 2. birtokába kerül, tulajdo-
nába kerül, megszerez; ~tua vieraš 
omaisuš más vagyonát megszerezni 

omitui|ni (-sen, -sta) mn 1. sajátságos, 
különös; 2. saját, tulajdon, szemé-
lyes  

om|mella (-pelen, -pelou) verb varr, 
megvarr, kivarr 

ommel|tu (-lun, -tuo) mn varrott, meg-
varrt, kivarrt 

omonimi (-n, -e) fn homonima, azo-
nos alakú szó 

ompelen|ta (-nan, -tua) fn varrás, meg-
varrás, kivarrás 

ompelij|a (-an, -uа) fn 1. szabó; 2. var-
rónő 

ompelomi|ni (-sen, -sta) fn varrás, meg-
varrás, kivarrás 

ompelu (-n, -o) fn varrás, megvarrás, 
kivarrás 
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ompelu||kerh|o (-on, -uo) fn varrószak-
kör 

ompelu||koneh (-en, -ta) fn varrógép 
ompelu||niekla (-an, -ua) fn varrótű 
ompelu|š (-kšen, -šta) fn varrás, meg-

varrás, kivarrás 
omuaj|a (-an, -ua) fn birtokos, tulaj-

donos 
omuami|ni (-sen, -sta) fn eltulajdoní-

tás, eltulajdonlás, elsajátítás, kisa-
játítás 

oniksi (-n, -e) fn ónix 
onk|i (-en, -ie) fn horog  
onkittaj|a (-an, -uа) fn horgász  
onkit|tua (-an, -tau) verb horgászik 
onkitu|š (-kšen, -šta) fn horgászás, hor-

gászat 
onki||va|pa (-van, -pua) fn horgászbot 
onkologi (-n, -e) fn onkológus, rákku-

tató 
onkologij|a (-an, -ua) fn onkológia, rák-

kutatás 
onkologi|ni (-sen, -sta) mn onkológiai, 

rákkutatási 
onkur|a (-аn, -uа) fn üreg, vájat  
onkur|tua (-ran, -tau) verb váj, kiváj, 

kivés  
onnakko ksz viszont, azonban, ellen-

ben, mégis 
onnelli|ni (-sen, -sta) mn szerencsés, si-

keres 
onnellisena||ol|o (-on, -uo) fn boldog-

ság, öröm, gyönyör 
onnellisesti hsz szerencsésen, sikeresen 
onnellisu|š (-kšen, -šta) fn szerencse, 

siker, boldogság, megelégedettség 
onnen||po|ika (-jan, -ikua) fn kedvenc, 

libling, üdvöske, elkényeztetett gye-
rek 

onneš|tuo (-šun, -tuu) verb sikerül, si-
kerre jut, sikerrel jár 

onnet|oin (-toman, -ointa) mn szeren-
csétlen, balszerencsés 

onnettomašti hsz szerencsétlenül, bal-
szerencsésen 

onnettomu|š (-kšen, -šta) fn szerencsét-
lenség, balszerencse 

onn|i (-en, -ie) fn szerencse, siker, bol-
dogság, megelégedettség 

onni||puolin msz kiváló, kitűnő, példás 
onnistumat|oin (-toman, -ointa) mn si-

kertelen, eredménytelen 
onnistumatta hsz sikertelenül, ered-

ménytelenül 
onnistumi|ni (-sen, -sta) fn szerencse, 

siker 
onnis|tuo (-tuu) verb jól megy, sikerül 
onnit|ella (-telen, -telou) verb gratu-

lál, üdvözöl, köszönt 
onnittelu (-n, -o) fn köszöntő, felkö-

szöntő, köszöntés, gratuláció 
onnittelu||ryyppy||šan|at (-ojen, -oja) 

fn plur pohárköszöntő, áldomás, tószt 
onnittelu||šähkö||šanom|a (-an, -ua) fn 

gratuláló / üdvözlő távirat 
onpa isz micsoda egy... 
on|ši1 (-nen, -tta) fn üreg, odú  
on|ši2 (-nen, -tta) mn üres, üreges 
ontel||o (-on, -uo) fn üreg [anatómia] 
ontologij|a (-an, -ua) fn ontológia, lét-

elmélet 
ontologi|ni (-sen, -sta) mn ontológiai, 

lételméleti 
ontrat|ta (-an, -tua) fn pézsmapocok 

[Ondatra zibetnica] 
ontratta||mykr|ä (-än, -yä) fn keleti 

(orosz) pézsmacickány [Desmana 
moschata] 
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ont|to (-on, -tuo) mn üres, üreges 
onttou|š (-ven, -tta) fn lelki üresség 
oopper|a (-an, -ua) fn 1. opera, dal-

mű; 2. operaház 
ooppera||laulaj|a (-an, -ua) fn opera-

énekes, operaénekesnő 
ooppera||teatteri (-n, -e) fn operaház 
opali (-n, -e) fn opál 
opali||šormu|š (-kšen, -šta) fn opálgyűrű 
opa|š (-han, -šta) fn vezető 
opaš||kirj|a (-an, -uа) fn útikalauz, út-

mutató 
opaššan|ta (-nan, -tua) fn 1. tanítás, ok-

tatás; 2. kioktatás, észheztérítés 
opaššanta||al|a (-an, -uа) fn tanítói / ta-

nári / pedagógusi (élet)pálya 
opaššanta||kein|o (-on, -uo) fn tanítási 

/ oktatási módszer 
opaššanta||metodi (-n, -e) fn tanítási 

/ oktatási módszer 
opaššanta||metodiik|ka (-an, -kua) fn 

tanítási / oktatási módszertan 
opaš|šella (-telen, -telou) verb tanít, ok-

tat, megtanít, képez, kiképez 
opaššet|tu (-un, -tuo) mn betanított 
opaššukš|et (-ien, -ie) fn plur kiképzés 

[katonaság, rendőrség] 
opaššun|ta (-nan, -tua) fn 1. tanulás, 

elsajátítás, megtanulás; 2. kiképzés, 
képzés, iskolázás, tanítás, oktatás 

opaššu|š (-kšen, -šta) fn 1. tanulás, el-
sajátítás, megtanulás; 2. képzés, ta-
nítás, oktatás 

opaššuš||aineh (-en, -ta) fn tantárgy 
opaššuš||apu (||-avun, ||-apuo) fn ta-

nulmányi segély, tanulmányi ösz-
töndíj 

opaššuš||harjottelu (-n, -o) fn tanítási 
gyakorlat, pedagógiai gyakorlat 

opaššuš||kirj|a (-an, -uа) fn tankönyv 
opaššuš||laito|š (-kšen, -šta) fn oktatási 

intézmény 
opaššuš||ministerij|ö (-ön, -yö) fn okta-

tási minisztérium 
opaššuš||mäneššy|š (-kšen, -štä) fn ta-

nulmányi előmenetel 
opaššuš||ošaš|to (-šon, -tuo) fn okta-

tási osztály [hivatali] 
opaššuš||prosessi (-n, -e) fn tanulási fo-

lyamat 
opaššuš||tun|ti (-nin, -tie) fn tanóra, ta-

nítási óra 
opaššuš||vu|osi (-uvven, -otta) fn tan-

év, tanítási év, tanulmányi év 
opaštaj|a (-an, -uа) fn tanító, tanár, ok-

tató 
opaštaja||neuvoš|to (-šon, -tuo) fn pe-

dagógiai tanácsadó 
opaštaja||opis|to (-son, -tuo) fn tanító-

képző [intézmény] 
opaštami|ni (-sen, -sta) fn képzés, taní-

tás, oktatás 
opaštav|a (-an, -uа) mn tanulságos 
opašteliu|tuo (-vun, -tuu) verb megta-

nul, kitanul, elsajátít  
opaš|tua (-šan, -tau) verb tanít, oktat, 

megtanít, képez, kiképez 
opaštuj|a (-an, -ua) fn tanuló, diák 
opaštuja||jouk|ko (-on, -kuo) fn tanu-

lócsoport, diákcsoport, diákcsapat 
opaštumat|oin (-toman, -ointa) mn ta-

nulatlan, képzetlen, műveletlen 
opaštumi|ni (-sen, -sta) fn tanulás, be-

tanulás, megtanulás 
opaštunu|t (-on, -tta) mn tanult, kép-

zett, művelt 
opaš|tuo (-šun, -tuu) verb tanul, elsajá-

tít, megtanul, kitanul, képzi magát 
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operatiivi|ni (-sen, -sta) mn operatív 
operatij|o (-on, -uo) fn 1. operáció, mű-

tét; 2. művelet 
operattori (-n, -e) fn műtőorvos, sebész 
operet|ta (-an, -tua) fn 1. operett; 2. 

operettszínház 
opet|ella (-telen, -telou) verb betanul, 

begyakorol 
opilli|ni (-sen, -sta) mn tanulságos 
opis|to (-son, -tuo) fn 1. iskola, taninté-

zet; 2. technikum 
opit|ella (-telen, -telou) verb kipróbál 
opiumi (-n, -e) fn ópium 
opossumi (-n, -e) fn oposszum [Didel-

phys opossum] 
opras|a (-an, -ua) fn ikon, szentkép 
oprasa||lamp|pu (-un, -puo) fn mécs, 

mécses, örökmécs 
optiik|ka (-an, -kua) fn fénytan, optika 
optiikka||kaup|pa (-an, -pua) fn optikai 

üzlet 
optimali|ni (-sen, -sta) mn legalkalma-

sabb, legkedvezőbb, optimális 
optimismi (-n, -e) fn optimizmus, derű-

látás 
optimismitta hsz optimizmus nélkül 
optimisti (-n, -e) fn optimista 
optimisti|ni (-sen, -sta) mn optimista, 

derűlátó 
opti|ni (-sen, -sta) mn optikai, fénytani 
opussi (-n, -e) fn opus [zene] 
or|a (-an, -ua) fn kézifúró  
orahai|ni (-sen, -sta) fn hajtás, sarj, csí-

ra 
orah|at (-ojen, -oja) fn plur hajtás, sarj, 

csíra 
ora|ni (-sen, -sta) fn ár [szerszám] 
oranšši (-n, -e) mn narancssárga, na-

rancsszínű 

ora||pihlaj|a (-an, -ua) fn galagonya-
(bokor) [Crataegus] 

ora||pihlaja||liipukkai|ni (-sen, -sta) fn 
galagonyalepke [Aporia crataegi] 

ora|š (-han, -šta) fn hajtás, sarj, csíra 
oraš||hein|ä (-än, -yä) fn tarackbúza 

[Agropyrum] 
oraš||kui|ni (-sen, -sta) mn májusi 
oraš||kuu (-n, -ta) fn május 
oraš||kuun mn rtlan májusi 
oraštu|o (-u) verb kihajt, kikel, kicsírá-

zik 
orav|a (-an, -uа) fn mókus [Sciurus vul-

garis] 
oravai|ni (-sen, -sta) fn vörös érdesti-

nóru [Leccinum albostipitatum] 
orava||koir|a (-an, -uа) fn lajka [Canis 

lupus familiaris] 
orava||nah|ka (-an, -kua) fn mókus-

prém, mókusszőrme, mókusbunda 
oravan||marj|a (-an, -uа) fn kétleve-

lű árnyékvirág [Maianthemum bifo-
lium] 

orbiitti||ašem|a (-an, -uа) fn orbitális 
pálya 

orderi (-n, -e) fn utasítás, parancs, ren-
delkezés, meghagyás 

ordinatuuri (-n, -e) fn osztályvezető 
(fő)orvos 

organi|ni (-sen, -sta) mn organikus, szer-
ves 

organismi (-n, -e) fn organizmus, szer-
vezet 

orhidej|a (-an, -uа) fn orchidea [Orchi-
daceae] 

originali (-n, -e) fn eredeti (példány) 
originali|ni (-sen, -sta) mn eredeti, ori-

ginális 
originalisu|š (-kšen, -šta) fn eredetiség 
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orientalisti (-n, -e) fn orientalista, ke-
letkutató 

orientalistiik|ka (-an, -kuа) fn orien-
talisztika, keletkutatás 

orih (-en, -ta) fn csődör, mén  
orj|a (-an, -ua) fn 1. rabszolga; 2. rab 
orjakši||šuattami|ni (-sen, -sta) fn el-

nyomás, leigázás, sanyargatás 
orjan||omistaj|a (-an, -ua) fn rabszolga-

tartó 
orjan||ruuš|u (-n, -o) fn vadrózsa, csip-

kerózsa, csipkebogyó [Rosa] 
orjan||tappur|a (-an, -ua) fn vadrózsa, 

csipkerózsa, csipkebogyó [Rosa] 
orjauttami|ni (-sen, -sta) fn elnyomás, 

leigázás, sanyargatás 
orjaut|tua (-an, -tau) verb elnyom, le-

igáz, sanyargat 
orju|š (-kšen, -šta) fn 1. rabszolgaság; 2. 

rabság 
orkesteri (-n, -e) fn zenekar 
orkesterin||johtaj|a (-an, -ua) fn (zene-

kari) karmester 
orkesterin||johtajan mn rtlan karmes-

teri; ~ tahtipuikko karmesteri pálca 
orkesteri||šyvenny|š (-kšen, -štä) fn 

zenekari árok 
or|ko (-on, -kuo) fn ártéri rét 
ornament|ti (-in, -tie) fn díszítmény, 

díszítés, dísz, ékesség 
or|po (-von, -рuо) fn/mn árva 
orpo||la|pši (-pšen, -šta) fn árvagyerek 
or|ši (-ren, -tta) fn 1. tyúkülő; 2. bo-

tocska, rudacska 
orši||puu (-n, -ta) fn fabot, farúd 
ortopedi (-n, -e) fn ortopédus 
ortopedij|a (-an, -ua) fn ortopédia 
ortopedi|ni (-sen, -sta) mn ortopédiai 
orvon mn rtlan árva; ~ oša árva sors 

ospič|ča (-an, -čua) fn feketehimlő 
osr|a (-an, -ua) fn árpa [Hordeum] 
osra||lyyheh (-en, -tä) fn árpakéve 
osran mn rtlan árpa-, árpából készült 
osra|ni (-sen, -sta) mn árpa-, árpából ké-

szült 
osra||pel|to (-lon, -tuo) fn árpaföld 
osra||šuurim|a (-an, -ua) fn árpadara, 

árpakása 
osra||šuurm|a (-an, -ua) fn árpadara, ár-

pakása 
osrii|ka (-van, -kua) fn métalabda 
ossuti|e (-n, -u) verb becsmérel, ócsá-

rol, szidalmaz 
osteo||hondrosi (-n, -e) fn csontelhalás 
osteo||porosi (-n, -e) fn csontritkulás 
osteo||sklerosi (-n, -e) fn csontkemé-

nyedés, csonttömörödés 
oš|a (-an, -ua) fn 1. rész; 2. osztályrész, 

sors  
ošak|aš (-kahan, -ašta) mn szerencsés 
ošakeh (-en, ta) fn részvény 
ošakeh||yhtij|ö (-ön, -yö) fn részvény-

társaság 
ošakkahašti hsz szerencsésen 
ošakkehen||omistaj|a (-аn, -uа) fn rész-

vénytulajdonos, részvényes 
ošakši hsz részben, részint 
oša||kun|ta (-nan, -tua) fn földik, ha-

zámfiai, egy vidékről valók 
ošalli|ni (-sen, -sta) mn 1. szerencsés; 

2. bűnrészes 
ošallistuj|a (-an, -ua) fn résztvevő 
ošallistumat|oin (-toman, -ointa) fn/mn 

tartózkodó [szavazásnál] 
ošallistumi|ni (-sen, -sta) fn bűnré-

szesség 
ošallis|tuo (-sun, -tuu) verb részt vesz 
ošallisu|š (-kšen, -šta) fn bűnrészesség 
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oša||makšu (-n, -o) fn részvény, üzlet-
rész 

oša|ni (-sen, -sta) fn részecske 
ošan||ottaj|a (-an, -ua) fn/mn résztvevő 
ošan||ottami|ni (-sen, -sta) fn részvétel 
ošan||ot|to (-on, -tuo) fn részvétel 
oša||po|ika (-jan, -ikua) fn szerencse fia 
oša||puillah hsz körülbelül, megköze-

lítőleg, hozzávetőlegesen 
oša||puol|i (-en, -ta) fn résztulajdonos, 

részbirtokos 
ošaš|to (-šon, -tuo) fn részleg, osztály 
ošašto||liäkäri (-n, -e) fn osztályvezető 

(fő)orvos 
oš|ata (-uan, -uau) verb 1. egyenes utat 

jár; 2. eltalál, betalál; 3. ért valami-
hez  

ošat|oin (-toman, -ointa) mn szerencsét-
len, balszerencsés 

ošattomašti hsz szerencsétlenül, bal-
szerencsésen 

ošattomu|š (-kšen, -šta) fn szerencsét-
lenség, balszerencse 

ošattomuš||vakuutu|š (-kšen, -šta) fn 
balesetbiztosítás 

oša||tyt|tö (-ön, -työ) fn szerencse lánya 
ošavu|š (-on, -tta) fn lumbágó, isiász, 

derékzsába 
ošittain hsz részben, részint 
ošoiteh (-en, -ta) fn cím, címzés, lak-

cím, lakáscím 
ošoit|tua (-an, -tau) verb 1. szolgáltat, 

nyújt; 2. bemutat, felmutat 
ošoti|n (-men, -nta) fn mutató [óráé, 

műszeré] 
oššan|ta (-nan, -tua) fn vásárlás, be-

vásárlás, vétel 
oššo|š (-kšen, -šta) fn vásárlás, bevásár-

lás, vétel 

oštaj|a (-an, -ua) fn/mn vásárló, vevő 
oštamat|oin (-toman, -ointa) mn ingyen, 

ingyenes 
oštami|ni (-sen, -sta) fn bevásárlás, fel-

vásárlás, összevásárlás 
oš|to (-šon, -tuo) fn bevásárlás, felvá-

sárlás, összevásárlás 
ošto||hin|ta (-nan, -tua) fn vételár 
ošto||kyky (-n, -ö) fn vásárlóképesség 
oš|tua (-šan, -tau) verb vásárol, bevá-

sárol, megvásárol, vesz, megvesz 
ošualij|a (-an, -ua) fn mókamester, tré-

facsináló 
ošuaľ|ľa (-en, -ou) verb tréfálkozik, 

tréfát űz 
ošuami|ni (-sen, -sta) fn tájékozódás 
ošut|tua (-an, -tau) verb jelent, jelen-

tést tesz 
ošuuš||kun|ta (-nan, -tua) fn szövetke-

zet 
otan|ta (-nan, -tua) fn felvevés, véte-

lezés, összeszedés 
Otav|a (-an, -uа) fn Nagy Medve [csil-

lagkép] 
ot|e (-tien, -että) fn idézet 
ot|ella (-telen, -telou) verb fog, megfog, 

tesz, vesz 
ottami|ni (-sen, -sta) fn 1. felvevés, fel-

vétel; 2. hozzáadás, hozzátevés; 3. 
beszedés, behajtás; 4. vminek a be-
vezetése vhová 

ottau|tuo (-vun, -tuu) verb lesz, válik 
valamivé, kitanul vminek 

ottelu (-n, -o) fn találkozó, mérkőzés, 
meccs 

ot|to (-on, -tuo) fn 1. felvevés, felvétel; 
2. hozzáadás, hozzátevés; 3. besze-
dés, behajtás; šakon ~to bírság / 
büntetés behajtása; 4. vminek a be
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vezetése vhová; 5. tankolás, üzem-
anyagfelvétel; 6. fogás [birkózás, 
cselgáncs] 

otto||kuit|ti (-in, -tie) fn átvételi elismer-
vény, nyugta 

otto||la|pši (-pšen, -šta) fn (örökbe) fo-
gadott gyermek 

otto||po|ika (-jan, -ikua) fn (örökbe) fo-
gadott fiú 

otto||pošti (-n, -e) fn poste restante 
otto||tyt|är (-tären, -ärtä) fn (örökbe) 

fogadott lány 
ot|tua (-an, -tau) verb 1. fog, megfog, 

felfog; ~tua vankiksi foglyul ejte-
ni; ~tua vaštah megérteni ◊ ~tua 
lujilla fülön csípni, nyakon ragad-
ni; 2. tesz, vesz, szed, rak, felvesz, 
felszed, felrak, kivesz, kiszed, ki-
rak, levesz, leszed, lerak; ~tua jy-
vällä célba venni; ~tua kainaloh 
hóna alá venni; ~tua kirja polčalta 
levenni a könyvet a polcról; ~tua 
kiät kormanoista kivenni a kezét a 
zsebéből; ~tua lapši yškäh a gye-
reket kézbe (fel)venni; ~tua liäke 
gyógyszert szedni / bevenni; ~tua 
mitta mértéket venni; ~tua omah 
joukkoh felvenni | bevenni a csa-
patába; ~tua pakolla kisajátítani, 
birtokba venni; ~tua revanšši revan-
sot venni; ~tua tehtäväkši kötele-
zettséget (magára) vállalni; ~tua 
velkah kölcsönvenni; ~tua vuokralla 
bérbe venni, kibérelni; 3. felvesz, 
felfogad; ~tua töih munkába fel-
venni, munkára felfogadni; 4. vmit 
bevezet vhová; 5. beszed, behajt; 
~tua šakko bírságot / büntetést be-
hajtani 

otvo hsz alig 
ouna|š (-han, -šta) mn értelmes, gyors 

felfogású  
ou|to (-von, -tuo) mn ismeretlen, ide-

gen, szokatlan 
ouvokšu|o (-n, -u) verb nem ért vmit 
ovak|ahaš (-kahan, ašta) mn tövises, 

tüskés, szúrós, bökős 
ovaš (okahan, ovašta) fn tövis, tüske 
ovel|a (-an, -ua) mn agyafúrt, furfan-

gos, ravasz; ~a kepponi ravasz kó-
péság 

oveloi|ja (-čen, -čou) verb ügyeskedik, 
kiügyeskedik, furfangoskodik, kira-
vaszkodik 

oven||korv|a (-an, -ua) fn ajtónyílás 
oven||piel|i (-en, -tä) fn ajtófélfa 
oven||puolis|ko (-on, -kuo) fn ajtószárny 
oven||ra|ko (-von, -kuo) fn ajtórés 
oven||šal|pa (-van, -pua) fn ajtóretesz 
oven||šuu (-n, -ta) fn ajtónyílás 
oven||šuun||čup|pu (-un, -puo) fn az aj-

tónyílás melletti / mögötti belső sa-
rok 

oven||vah|ti (-in, -tie) fn portás, kapus 
ovet|oin (-toman, -ointa) mn ajtó nél-

küli 
ov|i (-en, -ie) fn ajtó, kapu 
ovi||haka (||-huan, ||-hakua) fn ajtórigli, 

ajtóakasztó 
ovi||kell|o (-on, -uo) fn bejárati csen-

gő, ajtócsengő 
ovi||luk|ku (-un, -kuo) fn ajtózár 
ovi||piel|i (-en, -tä) fn ajtófélfa 
ovi||šilm|ä (-än, -yä) fn kémlelőnyílás 

(az ajtón) 
ovi||uuji|n (-men, -nta) fn ajtófüggöny 
ovuľatij|o (-on, -uo) fn ovuláció, pe-

teérés 
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pač|aš (-čahan, -ašta) fn tám, támasz, 

támaszték, oszlop, pillér 
pačaš||tal|o (-on, -uo) fn oszlopos ház 

/ épület 
pačaš||tuo (-šun, -tuu) verb meghök-

ken, megdöbben, megdermed, kő-
vé mered, sóbálvánnyá válik 

pačkah|tua (-an, -tau) verb ver, üt, vág, 
csap, püföl 

pačkahu|š (-on, -tta) fn verés, ütés, vá-
gás, csapás, püfölés 

pačk|ata (-uan, -uau) verb ver, üt, vág, 
csap, megüt, ráver, rácsap 

pah|a (-an, -uа) fn/mn rossz, gonosz; 
~a ihmini gonosz ember / személy; 
~a uni rossz álom, rossz alvás 

pahaččai|ni (-sen, -sta) mn elég rossz, 
hitvány, silány 

paha||haju|ni (-sen, -sta) mn rossz sza-
gú, büdös 

paha||henki|ni (-sen, -stä) mn gyenge 
egészségű, betegeskedő 

paha||ilma|ni (-sen, -sta) mn rossz le-
vegőjű, fülledt, fullasztó 

paha||iäni|ni (-sen, -stä) mn gyenge 
hangú, hangjavesztett 

paha||karva|ni (-sen, -sta) mn csúnya 
színű 

paha||kašvu|ni (-sen, -sta) mn termé-
ketlen, rosszul termő; ~ni mua ter-
méketlen föld 

paha||kieli|ni (-sen, -stä) mn hebegő 
paha||kunto|ni (-san, -kua) mn ócska, 

rozoga, használt, ó 
paha||kulku|ni (-sen, -sta) mn nehezen / 

rosszul járható 

paha||kuri|ni (-sen, -sta) mn fegyelme-
zetlen 

paha||laji|ni (-sen, -sta) mn rossz mi-
nőségű, silány 

pahalla||haisuj|a (-an, -uа) mn büdös, 
bűzös, bűzlő 

paha||mainehi|ni (-sen, -sta) mn er-
kölcstelen, romlott, bűnös, vétkes 

paha||miel|i (-en, -tä) fn bosszúság, 
bosszankodás 

paha||mieli|ni (-sen, -stä) mn bosszantó; 
~ni virhe bosszantó hiba 

paha||mielišy|š (-kšen, -štä) fn levert-
ség, csüggedtség, keseredettség 

paha||muisti|ni (-sen, -sta) mn fele-
dékeny, szórakozott 

paha|ni (-sen, -sta) mn szégyenletes, 
dicstelen 

pahan||ilve|ni (-sen, -stä) mn rosszarcú 
pahan||kuri|ni (-sen, -sta) mn káros, 

kártékony, ártalmas, veszedelmes, 
vészes 

pahan||luatu|ni (-sen, -sta) mn rossz-
indulatú; ~ni kašvain rosszindula-
tú daganat 

pahan||maku|ni (-sen, -sta) mn rossz-
ízű, kellemetlen ízű 

pahan||näkö|ni (-sen, -sta) mn rossz 
kinézetű, kedvezőtlen külsejű, nem 
szép, csúnya, csúf 

pahan||päivä|ni (-sen, -stä) mn vacak, 
pocsék, rossz 

pahan||ruan|ta (-nan, -tua) fn bűntett, 
bűntény, bűncselekmény 

pahan||ruataj|a (-an, -uа) fn gonosz-
tevő, bűnöző 
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pahan||rua|to (-von, -tuo) fn 1. bűn-
tett, bűntény, bűncselekmény; 2. 
rútság, csúnyaság, torzalak 

pahan||tahtoisu|š (-kšen, -šta) fn rossz-
akarat, rosszindulat 

pahan||tahto|ni (-sen, -sta) mn rossz-
akaratú, rosszindulatú 

pahan||tahtosešti hsz rosszindulatú-
an 

pahan||tapa|ni (-sen, -sta) mn inger-
lékeny 

paha||näkö|ni (-sen, -stä) fn/mn rövid-
látó 

paha||näkösešti hsz rövidlátó módon 
paha||näkösy|š (-kšen, -štä) fn rövid-

látás 
paha||oša|ni (-sen, -sta) mn nyomorult, 

ágrólszakadt, szegény, rosszsorsú, 
nincstelen 

paha||piäšy|ni (-sen, -stä) mn elérhe-
tetlen, hozzáférhetetlen 

paha||puoli|ni (-sen, -sta) fn ördög 
paha||put|ki (-en, -kie) fn mételykóró 

[Oenanthe] 
paha||rais|ka (-an, -kua) mn ócska, ro-

zoga, használt, ó 
paha||šana|ni (-sen, -sta) mn trágár, 

mocskos szájú 
paha||šato|ni (-sen, -sta) mn terméket-

len, rosszul termő 
paha||šiivo|ni (-sen, -sta) mn piszkos, 

mocskos, szennyes 
paha||šiämi|ni (-sen, -stä) mn rosszin-

dulatú, gonosz, gonoszkodó 
paha||šopu|ni (-sen, -sta) mn összefér-

hetetlen (természetű) 
pahašti hsz rosszul 
pahaštunu|t (-on, -tta) mn sértett, sér-

tődött, megbántott 

pahaš|tuo (-šun, -tuu) verb szomorko-
dik, búsul, búslakodik, bánkódik 

paha||šui|ni (-sen, -sta) mn trágár, 
mocskos szájú 

paha||tapaisu|š (-kšen, -štä) fn aljas-
ság, becstelenség, hitványság, galád-
ság 

paha||veri|ni (-sen, -stä) mn káros, kár-
tékony, ártalmas, veszedelmes, vé-
szes 

paha||virka|ni (-sen, -sta) mn szeszé-
lyes, bogaras, kiszámíthatatlan 

paha||voin|ti (-nin, -tie) fn gyengélke-
dés, rossz közérzet 

paha||voipa|ni (-sen, -sta) mn beteg 
pahekši|e (-n, -u) verb lenéz, lekicsi-

nyel, megvet, semmibevesz 
pahekšien hsz lenézően, lekicsinylő-

en, megvetően, semmibevéve; ka-
čahtua ~ megvetően nézni 

pahekšija (-an, -ua) fn/mn becsmérlő, 
ócsárló, lekicsinylő 

pahekšimi|ni (-sen, -sta) fn lenézés, le-
kicsinylés, megvetés, semmibevétel 

pahekšin|ta (-nan, -tua) fn lenézés, le-
kicsinylés, megvetés, semmibevétel 

pahennu|š (-kšen, -šta) fn 1. rongálás, 
megrongálás, elrontás; 2. megrontás, 
rontás 

pahenomi|ni (-sen, -sta) fn rosszab-
bodás, romlás, súlyosbodás, kiéle-
ződés; kivun ~ni a betegség súlyos-
bodása 

pahen|tua (-nan, -tau) verb elront, meg-
rongál, tönkretesz 

pahen|tuo (-nun, -tuu) verb elromlik, 
megrongálódik, tönkremegy 

pahe|ta (-nen, -nou) verb elromlik, meg-
rongálódik, tönkremegy  
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pah|ka (-an, -kua) fn daganat, dudor, 
dudorodás, kidudorodás, göb, cso-
mó, duzzanat, bütyök, gumó, kinö-
vés 

pahka|ni (-sen, -sta) fn göb, csomó, 
gumó, dudor (a fán, fatörzsön) 

pahma|š (-han, -šta) fn nagy mozsár 
pahn|a (-an, -uа) fn vacok, fészek 
pahnoveh (-en, -ta) fn egyhasi növen-

dékjószág 
pahoin hsz rosszul 
pahoin||kuulij|a (-an, -uа) fn/mn na-

gyothalló 
pahoin||makšaj|a (-an, -uа) fn rossz 

adós 
pahoin||pakoin hsz üggyel-bajjal, nagy 

nehezen 
pahoin||ruataj|a (-an, -uа) fn kontár, 

selejtkészítő 
pahoin||voin|ti (-nin, -tie) fn gyengél-

kedés, rossz közérzet 
pahoin||ymmärrettäv|ä (-än, -yä) mn 

hozzáférhetetlen 
paholai|ni (-sen, -sta) fn ördög, sátán 
pahot|ella (-telen, -telou) verb sajnál, 

megsajnál, szán, megszán 
pahotet|tu (-un, -tuo) mn 1. elkese-

rített, elszomorított; 2. megbántott, 
megsértett 

pahottelu (-n, -o) fn sajnálkozás, saj-
nálat, szánakozás, szánalom 

pahot|tua (-an, -tau) verb 1. elkeserít, 
elszomorít; 2. megbánt, megsért 

pahot|tuo (-un, -tuu) verb 1. elkesere-
dik, elszomorodik; 2. megbántódik, 
megsértődik 

pah|ta (-an, -tua) fn meredek part(szél) 
pah|uo (-on, -ou) verb búsul, bánkódik, 

szomorkodik 

pahu|š (-on, -tta) fn 1. rosszaság, go-
nosz [lény]; 2. ördög  

paičči (part) prep vmit kivéve, vmit 
nem számítva, vmin kívül 

paikalla||juokšu (-n, -o) fn helybenfutás 
paikalli|ni (-sen, -sta) mn helybéli, he-

lyi; ~ni aika helyi idő; olettako työ 
~set eläjät? önök helybéli lakosok? 
ti helybéliek vagytok? 

paikallis||halin|to (-non, -tuo) fn he-
lyi önkormányzat, helyi igazgatás 

paikallis||murreh (-en, -ta) fn helyi 
nyelvjárás 

paikallistami|ni (-sen, -sta) fn loka-
lizálás, lokalizáció 

paikallis|tua (-san, -tua) verb lokalizál 
paikan||muut|to (-on, -tuo) fn (el)ván-

dorlás, migráció; lintujen ~to ma-
darak vándorlása 

paikan||muuton||kiel|to (-lon, -tuo) fn 
lakóhely elhagyási tilalom 

paikan||nim|i (-en, -ie) fn helynév, 
földrajzi név, helységnév 

paikan||pitämät|öin (-tömän, -öintä) 
mn nem helytálló 

paik|ata (-kuan, -kuau) verb 1. javít, 
megjavít, foltoz, megfoltoz, stoppol, 
megstoppol; ~ata verkkuo hálót fol-
tozni; 2. töm, betöm; ~ata hammaš 
fogat (be)tömni 

paikat|tu (-un, -tuo) fn foltozott, meg-
foltozott, foltos, stoppolt, megstop-
polt; ~tu hiema foltozott ruhaujj 

paik|ka (-an, -kua) fn 1. hely, pont; 2. 
ülés, hely; šiirtyä toiseh ~kah má-
sik helyre ülni / telepedni; 3. folt 
[javítás]; 4. kendő; vualie ~ka vilá-
gos (színű) nőikendő 

paikkah||pitäj|ä (-än, -yä) mn helytálló 
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paikkahu|š (-on, -tta) fn tömés; ham-
pahan ~š fogtömés 

paikka||kun|ta (-nan, -tua) fn táj, vi-
dék, terep 

paikka||merk|ki (-in, -kie) fn jegyzet, 
jelzet, utalás [szakirodalmi] 

paikka|ni (-sen, -sta) fn táj, vidék, te-
rep 

paikkau|š (-on, -tta) fn javítás, folto-
zás, stoppolás 

paikkuami|ni  (-sen, -sta) fn javítás, ki-
javítás, megjavítás, foltozás, meg-
foltozás, stoppolás, megstoppolás 

paikkaut|tua 1. javít, megjavít, foltoz, 
megfoltoz, stoppol, megstoppol; 2. 
(fogat) töm, betöm 

paikotellen hsz helyenként 
paikot|tua (-an, -tua) verb parkol, le-

parkol, parkíroz 
paikotu|š (-kšen, -šta) fn parkolás, par-

kírozás 
paimen (-en, -ta) fn pásztor, juhász, 

csordás 
paimenen mn rtlan pásztor-, pásztori 
paimen||koir|a (-an, -uа) fn pásztor-

kutya, juhászkutya, terelőkutya 
paimennu|š (-kšen, -šta) fn legeltetés, 

pásztorkodás 
paimennuš||mua (-n, -ta) fn legelő 
paimennuš||muan||kon|tu (-nun, -tuo) 

fn legelőtakarmány 
paimen||näytelm|ä (-än, -yä) fn 1. pász-

torjáték; 2. betlehemes 
paimen||pill|i (-en, -ie) fn pásztorsíp 
paimen||po|ika (-jan, -ikua) fn pász-

torfiú, pásztorlegény 
paimen||run|o (-on, -uo) fn pásztor-

költemény, pásztorének, pásztordal, 
ecloga, bukolika 

paimentaj|a (-an, -uа) fn pásztor, ju-
hász, csordás 

paimentolais||heim|o (-on, -uo) fn no-
mád törzs 

paimentolaisien mn rtlan nomád; ~ 
leiripaikka nomád szálláshely, no-
mád tábor / vándortábor 

paimen||torv|i (-en, -ie) fn pásztorkürt 
paimen|tua (-nan, -tau) verb legeltet, 

nyájat őriz 
paimen||tyt|tö (-ön, -työ) fn pásztor-

lány(ka) 
painajai|ni1 (-sen, -sta) fn lidércnyo-

más 
painajai|ni2 (-sen, -sta) fn lidérces, kí-

sérteti(es) 
painal|tua (-lan, -tau) verb odaszorít, 

hozzányom, nekiprésel 
painami|ni (-sen, -sta) fn 1. nyomás, 

nyomtatás, kinyomás, kinyomtatás, 
könyvnyomtatás; 2. textilnyomás 

painan|ta (-nan, -tua) fn nyomás, ki-
nyomás, nyomtatás, kinyomtatás, 
könyvnyomtatás 

painaš|tua (-šan, -tau) verb nyom, le-
nyom, kinyom, benyom, megnyom, 
elnyom, szorít, megszorít, leszorít, 
présel, leprésel 

painat|ella (-telen, -telou) verb nyom, 
lenyom, kinyom, benyom, megnyom, 
elnyom, nyomkod, nyomogat, szo-
rít, megszorít, leszorít, présel, lepré-
sel 

painat|tua (-an, -tau) verb nyom, le-
nyom, kinyom, benyom, megnyom, 
elnyom, szorít, megszorít, leszorít, 
présel, leprésel 

painau|tuo (-vun, -tuu) verb lenyomó-
dik, lelapul, összelapul, összeszorul 
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painav|a (-an, -uа) mn nyomasztó, ne-
héz, súlyos 

painavammakši hsz kf lenyomva, le-
préselve 

paineh (-en, -ta) fn nyomás, kénysze-
rítés 

paineh||kattil|a (-an, -uа) fn kuktafa-
zék 

painel|la (-en,-ou) verb lenyom, ki-
nyom, benyom, megnyom, kiprésel, 
leprésel 

painet|tu (-un, -tuo) mn 1. elnyomott, 
leigázott; 2. nyomtatott, kinyomott, 
kinyomtatott 

pain|i (-en, -ie) fn birkózás 
painij|a (-an, -uа) fn birkózó 
paini||mat|to (-on, -tuo) fn birkózósző-

nyeg 
paini|n (-men, -nta) fn 1. prés, sajtó; 

2. satu 
painin||puu (-n, -ta) fn satufa 
pain|o (-on, -uo) fn 1. nyomás; 2. súly, 

teher, nehezék; 3. hangsúly, nyoma-
ték 

paino||kanka|š (-han, -šta) fn nyomott 
szövet, nyomott textil 

paino||koneh (-en, -ta) fn nyomógép 
paino||lis|ä (-än, -yä) fn túlsúly, súly-

többlet, többletsúly 
painolli|ni (-sen, -sta) mn hangsúlyos; 

~ni tavu hangsúlyos szótag 
paino||luok|ka (-an, -kua) fn birkózó-

súlycsoport 
paino||merk|ki (-in, -kie) fn hangsúly-

jel 
paino||mit|ta (-an, -tua) fn súlymérték 
paino|ni (-sen, -sta) mn vmilyen súlyú 
painon||noštaj|a (-an, -ua) fn nehéz-

atléta 

paino|s (-ksen, -sta) fn publikáció 
paino||siič|ča (-an, -čua) fn nyomott 

kartonanyag 
paino|š (-kšen, -šta) fn nyomtatás, ki-

nyomtatás 
paino||šarjalai|ni (-sen, -sta) mn ne-

hézsúlyú [sport] 
painoš||miär|ä (-än, -yä) fn példány-

szám 
painoššan|ta (-nan, -tua) fn nyomás, 

kényszerítés 
painoššu|š (-kšen, -šta) fn nyomás, 

kényszerítés 
painoštami|ni (-sen, -sta) fn nyomás, 

kényszerítés 
painoš|tua (-šan, -tau) verb nyomást 

gyakorol, kényszerít 
painot|oin (-toman, -ointa) mn hang-

súlytalan 
paino||urheilu (-n, -o) fn nehézatléti-

ka 
paino||vapau|š (-on, -tta) fn sajtósza-

badság 
paino||virhe (-n, -tä) fn sajtóhiba 
paino||voim|a (-an, -ua) fn nehézségi 

/ nehézkedési erő 
paino||värjäy|š (-ön, -ttä´fn szövet-

nyomás, textilnyomás 
paino||yksik|kö (-ön, -kyö) fn súlymér-

tékegység 
pain|ua (-an, -au) verb nyom, lenyom, 

kinyom, benyom, megnyom, elnyom, 
szorít, megszorít, leszorít, présel, le-
présel 

painum|a (-an, -uа) fn horpadás, be-
horpadás, benyomódás 

painu|o (-n, -u) verb elmerül, elsüly-
lyed, lesüpped 

paipat|tua (-an, -tau) verb elringat 
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pais|e (-ien, -etta) fn kelés, tályog, fu-
runkulus 

paiseu|tuo (-vun, -tuu) verb kelése / tá-
lyogja, furunkulusa keletkezik 

paiskah|tua (-an, -tau) verb lehuppan, 
lebukik, leesik, lehull 

paisk|ata (-uan, -uau) verb üt, vág, csap, 
odaüt, odavág, odacsap, bevág, be-
csap; ~ata ovie becsapni az ajtót 

paism|ata (-uan, -uau) verb a háló al-
jába tesz / rak / helyez 

pa|issa (-kajan, -kajau) verb beszél, el-
beszél, beszélget, szól, mond; ~issa 
avomielisešti őszintén beszélni / szólni 
/ mondani; ~issa epäšelväšti össze-
függéstelenül beszélni; ~issa hölyn-
pölyö zagyvaságot / szamárságot be-
szélni; ~issa innokkahašti (nagy) 
hévvel / hevesen beszélni; ~issa in-
nolla patetikusan, pátosszal beszélni; 
~issa kakšimielisešti kétértelműen 
beszélni; ~issa karjalaksi beszélni 
karjalaiul; ~issa mutkitellen cikor-
nyásan beszélni; naiset ~istih omista 
aseista az asszonyok saját dolgaik-
ról beszélgettek; ~issa nenäh orrhan-
gon beszélni; ~issa pahoin vaštah 
szemtelenkedni, odamondani; ~issa 
pehmiešti becézni, becézgetni, ajná-
rozni; ~issa peitočči titokzatoskod-
va beszélni, súgdosni; ~issa pitälti 
hosszan / sokat beszélni, fecsegni; 
~issa puoliiäneh félhangon beszélni; 
~issa šelväšti érthetően / értelmesen 
/ világosan beszélni; ~issa telefo-
nissa telefonálni, telefonon beszél-
ni; ~issa totta igazat beszélni / mon-
dani; ~issa unissa álmában beszélni; 
~issa venäjäkši oroszul beszélni 

paissan|ta (-nan, -tua) fn sütés, kisü-
tése vminek, megsütés 

pais|sella (-telen, -telou) verb 1. süt, 
kisüt, megsüt; 2. ragyog, süt, kisüt, 
fénylik 

paisset|tu (-un, -tuo) mn sült, sütött, 
kisült, kisütött, megsült, megsütött 

paissik|aš (-kahan, -ašta) mn lesült, pi-
rospozsgás, napbarnított 

paissin||kiukua (-n, -ta) fn sütőkemence 
paissin||pannu (-n, -o) fn serpenyő 
paissin||tik|ku (-un, -kuo) fn nyárs 
paisso|š (-kšen, -šta) fn sütés, kisütése 

vminek, megsütés 
paistaj|a (-an, -uа) fn sütése vminek 
paistami|ni (-sen, -sta) fn sütés, kisü-

tése vminek, megsütés 
pais|ti (-sin, -tie) fn sült hús, sült, pe-

csenye 
paisti||leikeh (-en, -tä) fn pecsenye-

szelet, sülthússzelet 
pais|to (-son, -tuo) fn 1. sütés, főzés; 

2. napsütés, forróság, hőség  
pais|tua (-san, -tau) verb 1. süt, kisüt, 

megsüt; 2. ragyog, süt, kisüt, fény-
lik; päiväni ~tau (ki)süt a nap 

paistu|o (-u) verb sül, kisül, megsül 
paisun|ta (-nan, -tua) fn felfúvódás, 

puffadás, felpuffadás 
paisu|o (-n, -u) verb 1. megdagad, da-

gad, megduzzad, duzzad, megkel; 
2. felpuffad. puffad, felfúvódik; 3. 
terebélyesedik 

pai|ta (-jan, -tua) fn ing, férfiing 
paita|ni (-sen, -sta) fn ingecske 
paitasillah hsz egy szál ingben 
paita||vyö (-n, -tä) fn férfiing széles öve 
paito|ta (-nen, -nou) verb lágyít, meglá-

gyít, puhít, megpuhít 



paitteutuo 379 pakettinuora
 

paitteutu|o (-u) verb lágyul, meglá-
gyul, puhul, megpuhul 

paj|a (-an, -uа) fn kovácsműhely, mű-
hely 

pajaniek|ka (-an, -kua) fn kovács, ko-
vácsmester  

paja||rau|ta (-van, -tua) fn üllő 
pajari (-n, -e) fn főnemes, nagybirto-

kos, bojár 
pajarin mn rtlan főnemesi, nagybir-

tokosi 
pajarin||nai|ni (-sen, -sta) fn bojárasz-

szony, bojárnő 
pajaroveh (-en, -ta) fn főnemesség 
pajik|ko (-on, -kuo) fn füzes, fűzfali-

get 
paju (-n, -о) fn fűz, fűzfa [Salix]  
pajuk|ko (-on, -kuo) fn füzes, fűzfali-

get 
paju||lin|tu (-nun, -tuo) fn füzike [Phyl-

loscopus] 
paju|ni (-sen, -sta) mn fűz-, fűzfa-, fűz-

fából készült 
pajun||šyöj|ä (-än, -yä) fn szegettnya-

kú fűzlevelész [Chrysomela colla-
ris] 

paju||pilli (-n, -e) fn fűzfasíp 
paju||tuhj|o (-on, -uo) fn fűzbokor, fűz-

cserje 
paju||varpu|ni (-sen, -sta) fn nádirigó, 

nádiposzáta [Arcocephalus] 
paju||ve|si (-jen, -ttä) fn a vörös fűz 

kérgének oldata 
pakač|in (-čimen, -intä) fn benge [Rham-

nus] 
pakačin||puu (-n, -ta) fn benge [Rham-

nus] 
pakais||čirk|kuni (-kusen, -uista) fn pi-

rók, süvöltő [Pyrrhula rubricolla] 

pakaistu|o (-u) verb fagy 
pakalauri (-n, -e) fn bachelor 
pakan|a (-an, -uа) fn/mn 1. istentagadó, 

ateista, vallásellenes, istentelen, po-
gány; 2. szeszélyes, bogaras; 3. pisz-
kos, mocskos, szennyes 

pakanalli|ni (-sen, -sta) fn/mn pogány; 
~ni uškomukšet pogány vallások 

pakanallisu|š (-kšen, -šta) fn pogány-
ság 

pakanoi|ja (-čen, -ččou) verb 1. meg-
szentségtelenít, meggyaláz; 2. be-
mocskol, beszennyez 

pakanoit|tua (-an, -tau) verb 1. meg-
szentségtelenít, meggyaláz; 2. be-
mocskol, beszennyez 

pakanu|š (-kšen, -šta) fn szeszély 
pakasij|a (-an, -uа) mn beszédes, bő-

beszédű 
pak|ata (-kuan, -kuau) verb csomagol, 

becsomagol 
pakaut|ella (-telen, -telou) verb kikér-

dez, kérdezősködik, érdeklődik 
pakauttelu (-n, -o) fn interjú, beszél-

getés, elbeszélgetés 
pakauttelu||šan|a (-an, -uа) fn meg-

szólítás, titulálás, üdvözlés 
pakaut|tua (-an, -tau) verb 1. hív, szó-

lít, nevez; 2. interjúvol, meginter-
júvol, elbeszélget, társalog 

pakenij|a (-an, -uа) fn szökevény, me-
nekülő 

paket|ti (-in, -tie) fn csomag, postacso-
mag 

paketti||aut|o (-on, -uo) fn kis teherautó, 
furgon 

paketti||čäijy (-n, -ö) fn csomagolt tea 
paketti||nuor|a (-an, -uа) fn csomag-

kötöző zsineg 
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pakin|a (-an, -ua) fn 1. beszélgetés, tár-
salgás; alottua ~a beszélgetésbe ele-
gyedik; 2. beszéd; šelvä ~a érthető 
/ világos beszéd; tyhjänpäiväni ~a 
értelmetlen / semmitmondó / üres be-
széd 

pakina||aihe (-n, -ta) fn a közbeszéd 
tárgya 

pakina||etiket|ti (-in, -tie) fn társalgási 
etikett 

pakina||kaveri (-n, -e) fn beszélgető-
társ, társalkodó(nő) 

pakina||kiel|i (-en, -tä) fn társalgási 
nyelv 

pakina||kirj|a (-an, -ua) fn társalgási 
nyelvkönyv 

pakina||kuv|a (-an, -ua) fn szókép, tró-
pus, metafora 

pakina||kyky|ni (-sen, -stä) mn kom-
munikációképes 

pakina||lua|tu (-vun, -tuo) fn kiejtés, 
beszédmód 

pakina||mie|š (-hen, -stä) fn szpíker, 
bemondó, közvetítő [rádió, tévé] 

pakinan||opaštaj|a (-an, -uа) fn logo-
pédus 

pakinan||pi|to (-von, -tuo) fn felszóla-
lás, hozzászólás, beszéd 

pakinan|pitäj|ä (-än, -yä) fn szónok, 
előadó, felszólaló, hozzászóló 

pakina||oikeu|š (-ven, -tta) fn tanács-
kozási jog 

pakina||opa|š (-han, -šta) fn társalgá-
si nyelvkönyv 

pakin|at (-ojen, -oja) fn plur mende-
monda, szóbeszéd,híresztelés, kibe-
szélés, pletyka 

pakina||tai|to (-jon, -tuo) fn retorika, 
szónoklattan, beszédművészet 

pakina||ta|pa (-van, -tua) fn beszéd-
mód, beszédmodor 

pakinatta hsz szó nélkül 
pakina||tyyli (-n, -e) fn beszédstílus, 

beszédmodor 
pakina||vi|ka (-jan, -kua) fn beszédhi-

ba 
pakina||vika|ni (-sen, -sta) mn hebe-

gő, beszédhibás 
pakina||vuor|o (-on, -uo) fn megszóla-

lás, megnyilvánulás 
pakinoiččij|a (-an, -ua) fn szónok, elő-

adó, felszólaló, hozzászóló 
pakisij|a (-an, -ua) mn beszédes 
pakkais||kui|ni (-sen, -sta) mn januári 
pakkais||kuu (-n, -ta) fn január 
pakkais||kuun mn rtlan januári 
pakkais||uk|ko (-on, -kuo) fn télapó, 

mikulás 
pakkais|tua (-san, -tau) verb fagy, be-

fagy, megfagy 
pakka|ni (-sen, -sta) fn fagy; ankara 

~ni kegyetlen / kíméletlen fagy 
pakkau|š (-ven, -tta) fn csomagolás, 

becsomagolás 
pakkautumi|ni (-sen, -sta) fn elözön-

lés, beözönlés, betörés, beáradás, in-
vázió 

pakkau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. zsúfo-
lódik, összezsúfolódik; 2. nekitámad, 
nekimegy; 3. furakodik, törtet, nyo-
mul 

pak|ko1 (-on, -kuo) fn szükség, szük-
ségesség 

pakko2 hsz akarva-akaratlanul 
pakko||laškeutumi|ni (-sen, -sta) mn 

kikényszerített, kényszerű 
pakko||luovutu|š (-kšen, -šta) fn kisa-

játítás, lefoglalás 
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pakko||läh|tö (-ön, -työ) fn 1. kilakolta-
tás, kitelepítés; 2. deportálás, kiuta-
sítás; 3 száműzetés 

pakko||makšu (-n, -o) fn pénzbesze-
dés, pénzbehajtás; šakon ~ bírság 
behajtása 

pakko||ot|to (-on, -tuo) fn kisajátítás, 
lefoglalás 

pakko||rua|to (-von, -tuo) fn kényszer-
munka 

pakko||työ (-n, -tä) fn kényszermunka 
pakkuli (-n, -е) fn taplógomba [Fo-

mes]; hamvaskéreggomba [Inono-
tus obliquus] 

pakkuli||por|o (-on, -uo) fn hamvas-
kéreggomba-tinktúra 

pakkuoj|a (-an, -uа) fn/mn koldus 
pakl|a (-an, -uа) fn zsineg, zsinór, ma-

dzag, spárga, fűző 
paklot|tua (-an, -tau) verb 1. zsinóroz; 

2. befűz 
pa|ko (-von, -kuo) fn menekülés, meg-

futamodás 
pako||kaašu (-n, -o) fn kipufogógáz 
pako||kauhu (-n, -o) fn pánik, riada-

lom, vakrémület 
pakolai|ni (-sen, -sta) fn szökevény, 

menekülő, menekült 
pakolli|ni (-sen, -sta) mn kikényszerí-

tett, kényszeredett 
pakollisešti hsz kényszerülten, kény-

szeresen, kényszeredetten, kikény-
szerítetten 

pakollisu|š (-kšen, -šta) fn kötelezőség 
pako||mat|ka (-an, -kua) fn menekülő-

út, evakuálási irány 
pako||paik|ka (-an, -kua) fn menedék, 

menedékhely 
pako||put|ki (-in, -kie) fn kipufogócső 

pak|ota (-uan, -uau) verb 1. koldul; 2. 
tengődik 

pakotan|ta (-nan, -tua) fn kényszer, 
(ki)kényszerítés, erőszak 

pakotta hsz kényszer nélkül 
pakottaj|a (-an, -ua) mn erőszakosko-

dó 
pakottami|ni (-sen, -sta) fn kényszer, 

(ki)kényszerítés, erőszak 
pakot|tua (-an, -tau) verb 1. kénysze-

rít, késztet, rákényszerít, kötelez; 2. 
fáj, ég, szúr 

pakotu|š (-kšen, -šta) fn kényszer, (ki-) 
kényszerítés, erőszak 

pako||yrity|š (-kšen, -štä) fn szökési kí-
sérlet 

pakšu (-n, -о) mn 1. kövér, vastag, duz-
zadt; 2. terhes, várandós, állapotos 

pakšuhu|š (-on, -tta) fn kövérség, göm-
bölyűség, teltség 

paksu||huuli|ni (-sen, -sta) mn vastag 
ajkú, duzzadt ajkú 

paksu||kuori|ni (-sen, -sta) mn vastag-
kérgű, vastaghéjú 

paksu||leh|ti (-en, -tie) fn hájvirág 
[Crassula perfoliata] 

paksu||nahka|ni (-sen, -sta) mn vastag-
bőrű 

pakšuna||ol|o (-on, -uo) fn terhesség, 
várandósság, másállapot, áldott ál-
lapot 

pakšu||ńokka||kair|a (-an, -uа) fn vas-
tagcsőrű lumma [Uria lomvia] 

pakšun|tua (-nan, -tau) verb vastagít, 
megvastagít 

pakšun|tuo (-nun, -tuu) verb vastago-
dik, megvastagodik 

pakšu|š (-kšen, -šta) fn kövérség, göm-
bölyűség, teltség 
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pakšu|ta (-ou) verb 1. kövéredik, vas-
tagodik, duzzad, testesedik; 2. sű-
rűsödik, besűrűsödik, megsűrűsödik 

paksu||turpa|ni (-sen, -sta) mn széles 
pofájú 

pakšuvu|š (-on, -tta) fn vastagság; jiän 
~š a jég vastagsága 

pakul|a (-an, -uа) fn bőrkeményedés, 
bütyök, tyúkszem 

pal|a (-an, -uа) fn 1. darab; 2. falat 
palahvan|a (-an, -uа) fn hosszú bő pa-

rasztköpeny 
palaj|a (-an, -ua) mn égő, izzó, lángoló 
palamat|oin (-toman, -ointa) mn ége-

tetlen 
palami|ni (-sen, -sta) fn égés, elégés, 

megégés, izzás, felizzás, lángolás 
pala|ni (-sen, -sta) fn 1. darabka, da-

rabocska, kis darab; 2. falatka, fa-
latocska, kis falat; 3. töredék, szi-
lánk, foszlány, cafat 

palantahi|ni (-sen, -sta) fn égetés, pör-
kölés, megégetés, megpörkölés 

palanu|t (-on, -tta) mn égetett, égett; 
~on ripakon haju égett rongy szaga 

palasiksi hsz darabokra, apróra, ripi-
tyára 

palasin hsz 1. kis darabokban; 2. kis 
falatokban 

palasittain hsz darabokban, darabolva 
pala||šokeri (-n, -e) fn kockacukor 
palaštu|o (-u) verb ég, lángol, lángok-

ban áll 
palatali|ni (-sen, -sta) mn palatális; 

~set iäntehet palatális (beszéd-) 
hangok 

palatalisatij|o (-on, -uo) fn palatali-
záció, mássalhangzó jésítése / lá-
gyítása 

palatalistumi|ni (-sen, -sta) fn palata-
lizáció, mássalhangzó jésítése / lá-
gyítása 

palatalistunu|t (-on, -tta) mn palata-
lizált, jésített, lágyított; ~t konso-
nantti palatalizált / jésített / lágyí-
tott mássalhangzó 

palatalistu|o (-u) verb palatalizálódik, 
jésül, lágyul, meglágyul; tämä kon-
sonantti ei ole ~n ez a mással-
hangzó nem palatalizálódott / jé-
sült / lágyult (meg) 

palatali|t (-jen, -ja) fn plur palatali-
zált / jésített / lágyított mássalhangzók 

palat|ti (-in, -tie) fn palota, kastély, 
várkastély, várpalota 

pala||täk|ki (-in, -kie) fn textildarabok-
ból összevart takaró 

palav|a (-an, -ua) mn 1. égő, izzó, lán-
goló; 2. forró, meleg 

palavašti hsz 1. égve, izzón, lángolón; 
2. forrón, melegen; 3. szenvedélye-
sen, tüzesen, lelkesen, hévvel 

palavua||keštäj|ä (-än, -yä) mn hőálló 
palavua||keštävy|š (-ön, -ttä) fn hőál-

lóság 
pal|eh (-kehen, -ehta) fn fújtató [kovács-

eszköz]  
palel|tuo (-lun, -tuu) verb megfagy, 

összefagy 
paleo||aasijalai|ni (-sen, -sta) mn paleo-

ázsiai; ~set kielet paleoázsiai nyel-
vek 

paleontologi (-n, -e) fn paleontológus, 
őslénykutató 

paleontologij|a (-an, -ua) fn paleonto-
lógia, őslénytan 

paleontologi|ni (-sen, -sta) mn pale-
ontológiai, őslénytani 
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paleosoi|ni (-sen, -sta) mn paleozoi-
kus; ~ni kauši paleozoikus kor(szak) 

Palestiin|a (-an, -ua) fn Palesztina 
palestiinalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. 

palesztin; 2. palesztinai 
palestiinan mn rtlan 1. palesztin; 2. 

palesztinai 
раľľ|а (-an, -uа) fn kalapács, pöröly  
paľľa|š (-han, - šta) mn 1. meztelen, 

pucér, levetkőzött, ruhátlan, csupasz; 
2. kopasz; 3. lombtalan, kopár 

paľľaš|tua (-šan, -tau) verb lemezte-
lenít, levetkőztet, lecsupaszít, lepu-
cérít 

paľľaš|tuo (-šun, -tuu) verb lemezte-
lenedik, levetkőzik, lecsupaszodik, 
meztelenkedik, pucérkodik  

pall|o (-on, -uo) fn 1. gömb, golyó, go-
lyóbis; 2. labda, teke 

pallo||kal|a (-an, -uа) fn liparisz(hal) 
[Liparis] 

pallo||kart|ta (-an, -tua) fn (térképes) 
földgömb 

pallo||muoto|ni (-sen, -sta) mn gömb 
alakú 

pallo|ni (-sen, -sta) fn gömböcske, kis 
gömb, golyócska, kis golyó 

pallo||nivel (-en, -tä) fn gömbcsukló 
pallo||pin|ta (-nan, -tua) fn földgömb, 

földgolyó, földteke 
pallo||šalam|a (-an, -uа) fn gömbvillám 
paľm|a (-an, -uа) fn pálma(fa) [Palma] 
palmik|ko (-on, -kuo) fn hajfonat, copf  
palmikoi|ja (-čen, -čou) verb fon, be-

fon, összefon 
palmikoin|ta (-nan, -tua) fn fonás, be-

fonás, összefonás 
palmu||šokeri (-n, -e) fn burgonya-

lisztdara 

pal|o (-on, -uo) fn tűz, tűzvész 
palo||ašem|a (-an, -uа) fn tűzoltószertár 
palo||huav|a (-ап, -uа) fn égési sérülés 
palo||kär|ki (-ren, -kie) fn fekete har-

kály [Dryocopus martius] 
palo||let|ku (-un, -kuo) fn tűzoltófecs-

kendő 
palo||paik|ka (-an, -kua) fn tűzfészek 
palo||piä1 (-n, -tä) fn anyarozs [Cla-

viceps purpurea] 
palo||piä2 (-n, -tä) fn eladósorban lévő 

leány 
palo||pommi (-n, -е) fn tűzbomba 
palo||put|ki (-en, -kie) fn tűzoltófecs-

kendő 
palot|ella (-telen, -telou) verb felvág, 

összevág, aprít, felaprít, szeletel, fel-
szeletel; ~ella lihua felvágni / fel-
szeletelni a húst 

palo||torni (-n, -е) fn tűztorony 
palottelomi|ni (-sen, -sta) fn felvágás, 

összevágás, aprítás, felaprítás, sze-
letelés, felszeletelés 

palo||vakuutu|š (-kšen, -šta) fn tűzbiz-
tosítás 

palpak|ko (-on, -kuo) fn békabuzo-
gány [Sparganium] 

paľper|o (-on, -uo) mn alacsony nö-
vésű, alacsony termetű 

palsami (-n, -е) fn balzsam, gyógyír 
palsami||puu (-n, -ta) fn balzsamfa 

[Balsamodendron] 
palsamoi|ja (-čen, -čou) verb balzsa-

moz, bebalzsamoz 
palsamoin|ta (-nan, -tua) fn balzsamo-

zás, bebalzsamozás 
pals|ta (-san, -tuа) fn 1. számoszlop, 

betűoszlop; 2. hasáb, kolumna; šano-
malehen ~a újsághasáb 



paltassu 384 panettelu
 

paltassu (-un, -uo) fn óriás laposhal, 
nagy rombuszhal [Hippoglossus] 

palttin|a (-an, -ua) fn vászon  
palttinai|ni (-sen, -sta) mn vászon-, vá-

szonból készült 
palttina||pai|ta (-jan, -tua) fn vászon-

ing 
palt|to (-on, -tuo) fn felöltő, nagykabát, 

kabát 
paltto||kanka|š (-han, -šta) fn kabát-

szövet 
pal|ua (-an, -au) verb ég, megég, elég 
paluk|ka (-an, -kua) fn falatocska, kis 

falat, kis darab 
palv|ata (-uan, -uau) verb 1. megpirít, 

megpárol, megaszal; 2. füstöl, meg-
füstöl 

palvat|tu (-un, -tuo) mn füstölt; ~tu li-
ha füstölt hús 

palvelij|a (-an, -ua) fn 1. cseléd; 2. szo-
balány, szobaasszony [szállodai] 

palvel|la (-en, -ou) verb szolgál, kiszol-
gál, felszolgál, szolgáltat 

palvelu (-n, -o) fn kiszolgálás, felszol-
gálás, szolgáltatás 

palvelu||al|a (-an, -ua) fn szolgáltatá-
si terület 

palvelu||kun|ta (-nan, -tua) fn kiszol-
gáló / felszolgáló személyzet 

palvelu||makšu (-n, -o) fn jutalék 
palvelu|š (-kšen, -šta) fn szolgálat 
palveluš||koir|a (-an, -ua) fn szolgálati 

kutya, rendőrkutya 
palveluš||vel|ka (-an, -kua) fn kato-

nai szolgálat 
palvoj|a (-an, -ua) fn rajongó, csodáló, 

hódoló 
palv|uo (-on, -ou) verb szolgál, kiszol-

gál, felszolgál, szolgáltat 

pamah|tua (-an, -tau) verb 1. dörrent, 
durrant, puffant; 2. lő, lelő, meglő, 
rálő, kilő  

pamahu|š (-on, -tta) fn 1. dörrenés, 
durranás, puffanás; 2. lövés [fegy-
verből] 

pamahut|tua (-tau) verb dördül, dörög, 
dörren, durrog, durran, puffan 

pamaut|tua (-tau) verb dördül, dörög, 
dörren, durrog, durran, puffan 

pamfletisti (-n, -е) fn pamfletíró 
pamflet|ti (-in, -tie) fn pamflet, gúny-

irat 
pamflettimai|ni (-sen, -sta) mn pamflet-

szerű, pamfletstílusú 
Panam|a (-an, -ua) fn Panama 
panama||hat|tu (-un, -tuo) fn pana-

makalap 
panama||kanka|š (-han, -šta) fn pa-

namaszövet, minimatt 
panamalai|ni (-sen, -sta) fn/mn pa-

namai 
panaman mn rtlan panamai 
paneli (-n, -e) fn panel 
panen|ta (-nan, -tua) fn tevés, rakás, 

helyezés, illesztés, fektetés, ültetés, 
állítás, betevés, berakás, behelye-
zés, beillesztés, befektetés, beültetés, 
beállítás, elhelyezés, lehelyezés 

panet|ella1 (-telen, -telou) verb próbál, 
felpróbál, hozzáilleszt, illesztget 

panet|ella2 (-telen, -telou) verb meg-
szól, kibeszél, rágalmaz, pletykázik       

panetet|tu (-un, -tuo) mn betett, be-
rakott, behelyezett, beillesztett, be-
fektetett, beültetett, beállított, elhe-
lyezett, lehelyezett 

panettelu (-n, -o) fn kibeszélés, meg-
szólás, rágalmazás, rágalom, pletyka 
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paneu|tuo (-vun, -tuu) verb hozzákezd, 
nekikezd, hozzáfog, nekifog, hoz-
zálát, nekilát 

pank|a (-an, -uа) fn fogantyú, füle vmi-
nek, markolat, nyél 

panka||kattil|a (-an, -ua) fn bogrács, 
kis üst 

panka|ni (-sen, -sta) fn fülbevaló 
pankas|et (-ien, -ie) fn plur keret, fogla-

lat 
panka||vak|ka (-an, -kuа) fn fülesko-

sár 
pankin|pitäj|ä (-än, -yä) fn bankár 
pank|ki (-in, -kie) fn bank, pénzinté-

zet 
pankki||akreditiivi (-n, -e) fn bank-

hitel(ezés) 
pankki||lip|pu (-un, -puo) fn bankjegy 
pankki||mie|š (-hen, -stä) fn bankár 
pankki||var|a (-an, -ua) fn banki tar-

talék 
pankki||yhtym|ä (-än, -yä) fn bank-

konzorcium, banki társulás 
pank|ko (-on, -uo) fn keresztléc a fa-

szállító szánon 
pankko||re|ki (-jen, -kie) fn faszállító 

szán 
pankomatti (-n, -e) fn bankautomata 
pankreatiitti (-n, -e) fn hasnyálmirigy-

gyulladás 
pan|na (-en, -ou) verb 1. rak, lerak, rá-

rak, tesz, letesz, rátesz, helyez, elhe-
lyez; ~na alttarilla feláldozni vmi-
nek az oltárán (az oltárra helyezni); 
~na arestih őrizetbe venni, letartóz-
tatni; ~na kaikki voimat mindent be-
leadni, minden erőt kiadni; ~na ki-
rikönkiro egyházi átokkal sújtani; 
~na kirjoih jegyzékbe (fel)venni; ~na 

kuntoh megjavítani, rendbehozni; 
~na lainehtimah hullámzásba hozni; 
~na lasit ikkunoih az ablakokat be-
üvegezni; ~na kirjalla regisztrálni, 
jegyzékbe venni; ~na liikumah moz-
gásba hozni;  ~na lukkuh bezárni; 
~na mattie trágárkodni; ~na merkki 
megjelölni; ~na muah elültetni, a 
földbe ültetni; ~na muistih megje-
gyezni vmit; ~na nakrettavakši ne-
vetségessé / nevetség tárgyává tenni; 
~na nappih begombolni; ~na nimi 
címet adni vminek, megcímezni; ~na 
paikoillah helyreigazítani; ~na puuk-
ko huotrah a kést a tokjába, hüve-
lyébe tenni; ~na ristih keresztbe ten-
ni / rakni; ~na ruamih keretbe / rá-
mába tenni, bekeretezni / berámázni; 
~na rupi beoltani himlő ellen; ~na 
toisella paikalla másik helyre (át-) 
tenni; 2. felállít, beállít; ~na eteh el-
torlaszolni; ~na rivih sorba állítani / 
rakni; ~na šanat kirjaimikkojärješ-
töh szavakat betűrendbe  állítani / 
szedni; ~na tuki megtámasztani, alá-
támasztani; 3. előkészít, odakészít; 
4. felvesz, feltesz; ~na jalkah a lá-
bára (fel)venni vmit; ~na tieto tieto-
koneheh információkat vinni fel a 
számítógépre 

pannu (-n, -о) fn teáskanna 
pan|o (-on, -uo) fn 1. telerakás, meg-

töltés; rehun ~o a siló a (takarmány-) 
tároló megtöltése; 2. elindítás, bein-
dítás, bekapcsolás, beüzemelés; 3. 
beállítás, beigazítás 

panomi|ni (-sen, -sta) fn tevés, rakás, 
helyezés, illesztés, fektetés, ültetés, 
állítás, betevés, berakás, behelye-
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zés, beillesztés, befektetés, beültetés, 
beállítás, elhelyezés, lehelyezés 

panoram|a (-an, -ua) fn panoráma, ki-
látás, körkilátás, látvány 

panorama||filmi (-n, -e) fn panoráma-
film 

pano|š (-kšen, -šta) fn 1. fizetés, befize-
tés, kifizetés; 2. betét, letét; 3. töltés, 
megtöltés [lőfegyveré] 

pansionat|ti (-in, -tie) fn teljes panzió 
panssari (-n, -e) fn páncél, páncélzat 
panssari||kal|a (-an, -ua) fn páncélos 

hal [Placodermi] 
panssarin mn rtlan páncélos 
panššari||vaunu (-n, -o) fn páncélos, 

tank 
pan|tata (-nuan, -tuau) verb zálogba 

ad / tesz 
panter|a (-an, -ua) fn párduc [Panthe-

ra pardus]; mušta ~a fekete párduc 
pantin|pitäj|ä (-än, -yä) fn záloghite-

lező, zálogba vevő 
pantomiimi (-n, -e) fn pantomim, né-

majáték 
pantteri||kärväis||šien|i (-en, -tä) fn 

párducgalóca [Amanita pantherina] 
pant|ti (-in, -tie) fn zálog  
panttih||antaj|a (-an, -ua) fn zálogba 

adó 
panttih||panij|a (-an, -ua) fn zálogba 

tevő 
pantti||kuit|ti (-in, -tie) fn zálogelis-

mervény, zálognyugta 
pantti||laihin|a (-an, -uа) fn záloghitel, 

zálogkölcsön, jelzálog 
pantti||laihina||pank|ki (-in, -kie) fn 

jelzálogbank 
pantti||leik|ki (-in, -kie) fn zálogosdi 

játék 

pan|tu (-nun, -tuo) mn betett, berakott, 
behelyezett, beillesztett, befektetett, 
beültetett, beállított, elhelyezett, le-
helyezett 

papat|tua (-an, -tau) verb cseveg, fe-
cseg, kotyog, locsog, trécsel 

papel|o (-on, -uo) fn ganajgalacsin 
paperi (-n, -е) fn 1. papír; 2. irat, do-

kumentum 
paperi||kaš|a (-an, -ua) fn papírhalom, 

papírkupac, papírrakás, papírcso-
mó 

paperi||list|a (-an, -ua) fn papírlap 
paperi||lua|tu (-vun, -tuo) fn papír-

fajta, papírminőség 
paperi||nauh|a (-an, -ua) fn (papír)szer-

pentin, szerpentinszalag 
paperi||pal|a (-an, -ua) fn papírdarab, 

papírszelet 
paperi||purissi|n (-men, -nta) fn irat-

csipesz, papírcsiptető 
paperi||pyyhi|n (-men, -ntä) fn papír-

szalvéta 
paperi||rah|a (-an, -ua) fn papírpénz, 

bankjegy 
paperi||rull|a (-an, -ua) fn papírtekercs 
paperi||šo|ta (-van, -tua) fn aktatolo-

gatás 
paperi||tevollisu|š (-kšen, -šta) fn pa-

pírgyártás, papíripar 
papiljoti|t (-jen, -ja) fn plur hajcsa-

varó(k) 
papirossi (-n, -е) fn (szopókás) ciga-

retta 
papirossi||kotel|o (-on, -uo) fn cigaret-

tatárca 
papirossin mn rtlan cigaretta-, ciga-

rettás 
papirossi||šavu (-n, -o) fn cigarettafüst 
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papis|to (-son, -tuo) fn papság, klérus 
pap|pa (-an, -pua) fn papa, apa, édes-

apa, atya 
pap|pi (-in, -pie) fn pap, pópa, lelkész, 

atya 
pappi||koulu (-n, -o) fn papnevelde, teo-

lógia 
pappil|a (-an, -ua) fn paplak  
pa|pu (-vun, -puo) fn bab [Phaseolus] 
papuassi (-n, -е) fn/mn pápua 
par|a (-an, -ua) fn lélek 
paraati (-n, -e) fn parádé, díszszemle, 

díszfelvonulás 
paraati||kul|ku (-un, -kuo) fn díszme-

net 
parabol|a (-an, -ua) fn parabola 
paraboli|ni (-sen, -sta) mn parabola-, 

parabolikus; ~ni peili parabolatükör 
paradigm|a (-an, -ua) fn paradigma 
paradoksali|ni (-sen, -sta) mn paradox 
paradoksalisešti hsz paradox módon 
paradoksi (-n, -e) fn paradoxon 
parafiini (-n, -e) fn parafin 
parafiini||tuohu|š (-on, -tta) fn para-

fingyertya 
parafinoi|ja (-čen, -ččou) verb bevon 

/ beken parafinnal 
paragraffi (-n, -e) fn paragrafus, jog-

szabály szakasza / cikkelye 
parahai|ni (-sen, -sta) mn eszményi, tö-

kéletes, ideális, optimális 
parahammakši hsz ff legjobban, leg-

ideálisabban 
parahaštah hsz főleg, elsősorban 
parahiksi hsz jókor, idejében 
parahi|n (-mmän, -mpyä) mn ff legjobb, 

legideálisabb 
parahiten hsz eszményien, tökéletesen, 

ideálisan 

parahittain hsz eszményien, tökélete-
sen, ideálisan 

parak|ki (-in, -kie) fn barakk; hajot-
tua ~it a barakkokat lebontani 

parallelepipedi (-n, -e) fn paralelepi-
pedon [mértan] 

parallelli||puu|t (-jen, -ja) fn plur kor-
lát [tornaszer] 

parallelli|t (-jen, -ja) fn plur párhu-
zamosok, párhuzamos egyenesek 

parallelogrammi (-n, -e) fn paralelo-
gramma [mértan] 

parametri (-n, -e) fn paraméter 
para||psihologi (-n, -e) fn parapszicho-

lógus 
para||psihologij|a (-an, -ua) fn para-

pszichológia 
para||psihologi|ni (-sen, -sta) mn pa-

rapszichológiai 
parasiit|ti (-in, -tie) fn parazita, élősdi 
para|š (-han, -šta) mn 1. eszményi, tö-

kéletes, ideális, optimális; 2. kitűnő, 
kiváló; ~š opaštuja kitűnő / kiváló 
tanuló; 3. óhajtott, vágyott; ~hat toi-
vehet vágyálom 

par|ata (-uan, -uau) verb javul, meg-
javul, jobbul, jobbra fordul 

paratiisi (-n, -e) fn paradicsom, menny, 
mennyország 

parč|ča (-an, -čua) fn gyantázóecset, 
kátrányozóecset 

paremmašti hsz jobban 
paremmin hsz jobban 
parempai|ni (-sen, -sta) mn kf jobb [mi-

nőség]  
parempi hsz kf jobban 
parenen|ta (-nan, -tua) fn 1. gyógyu-

lás, meggyógyulás; 2. javulás, megja-
vulás, jobbulás, felépülés 
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paren|nella (-telen, -telou) verb gyó-
gyít, meggyógyít, kigyógyít, kúrál, 
kikúrál, orvosol 

parennet|tu (-un, -tuo) mn meggyó-
gyított 

parennu|š (-kšen, -šta) fn 1. gyógyí-
tás, meggyógyítás, kigyógyítás, kú-
rálás, kikúrálás, orvoslás; 2. neme-
sítés [növénytermesztés, állattenyész-
tés] 

parenomat|oin (-toman, -ointa) mn 
gyógyulatlan, begyógyulatlan 

parenomi|ni (-sen, -sta) fn 1. gyógyu-
lás, meggyógyulás; 2. javulás, megja-
vulás, jobbulás, felépülés 

parentaj|a (-an, -ua) fn gyógyász 
parentami|ni (-sen, -sta) fn gyógyítás, 

meggyógyítás, kigyógyítás, kúrálás, 
kikúrálás, orvoslás 

parenteliu|tuo (-vun, -tuu) verb kezel-
teti magát, gyógyíttatja magát 

parentol|a (-an, -ua) fn szanatórium, 
gyógyintézet, gyógyüdülő 

parentola||lip|pu (-un, -puo) fn sza-
natóriumi beutaló 

parentola||paperi (-n, -e) fn szanató-
riumi beutaló 

paren|tua (-nan, -tau) verb gyógyít, 
meggyógyít, kigyógyít, kúrál, kikúrál, 
orvosol 

parentumi|ni (-sen, -sta) fn felgyógyu-
lás, meggyógyulás, felépülés 

paren|tuo (-nun, -tuu) verb 1. gyó-
gyul, meggyógyul, kigyógyul; 2. ja-
vul, megjavul, jobbul, felépül 

pare|ta (-nen, -nou) verb 1. gyógyul, 
meggyógyul, kigyógyul; 2. javul, fel-
épül, megjavul, jobbul 

pari1 (-n, -е) fn pár  

pari2 (-n, -е) szn pár, egy pár 
pari||airo||kakšik|ko (-on, -kuo) fn eve-

zős kettes 
pari||kun|ta (-nan, -tua) fn pár, párocs-

ka; rakaštunut ~ta szerelmes pár 
parilli|ni (-sen, -sta) mn páros, kettős; 

~set luvut páros számok 
paris||kunnalli|ni (-sen, -sta) mn há-

zastársi 
paris||kun|ta (-nan, -tua) fn házaspár, 

házastársak 
pari||luistelu (-n, -o) fn páros korcso-

lyázás 
pari||šou|tu (-vun, -tuo) fn páros evezés 
paritet|ti (-in, -tie) fn paritás, egyenér-

ték, egyenlőség 
parit|oin (-toman, -ointa) mn párat-

lan, pár nélküli 
parittain hsz párban, párosan, kettes-

ben 
parittuan hsz párban, párosan, kettes-

ben 
pari||varpahis|et (-ien, -ie) fn plur pá-

rosujjúak [Artiodactyla] 
par|ka (-an, -kua) fn/mn szegényke, 

szegény, éhenkórász 
parkassi (-n, -e) fn dereglye, nagy csó-

nak 
parkeh (-en, -ta) fn jajgatás, jajveszé-

kelés, óbégatás, siránkozás 
parketin||luatij|a (-an, -ua) fn parket-

tásmester, parkettázó 
parket|ti (-in, -tie) fn parkett(a) 
parketti||latti|et (-jen, -ja) fn plur par-

kettapadló 
parketti||lau|ta (-van, -tua) fn parketta-

léc, parkettadeszka 
parkiččomat|oin (-toman, -ointa) mn 

kikészítetlen, cserzetlen 
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parki|ta (-čen, -ččou) verb cserez, ki-
cserez 

parkit|tu (-un, -tuo) mn cserzett 
park|ki1 (-in, -kie) fn 1. fűzfakéreg; 2. 

cserszag 
park|ki2 (-in, -kie) mn cserzett 
parkki||nah|ka (-an, -kua) fn cserzett 

bőr 
parkkiutu|o (-u) verb cserződik, kicser-

ződik 
parlamentarik|ko (-on, -kuo) fn par-

lamenti képviselő 
parlamentari|ni (-sen, -sta) mn 1. par-

lamentáris; ~ni tašavalta parlamen-
táris köztársaság; 2. parlamenti 

parlamentarismi (-n, -е) fn parlamen-
tarizmus 

parlamentin mn rtlan parlamenti; ~op-
positijo parlamenti ellenzék 

parlament|ti (-in, -tie) fn parlament; 
kakšikamarini ~ti kétkamarás par-
lament 

parlamentti||keškuštelu (-n, -o) fn par-
lamenti vita / megvitatás 

parlamentti||ryhm|ä (-än, -yä) fn par-
lamenti frakció 

parodij|a (-an, -ua) fn paródia 
parodi|ni (-sen, -sta) mn parodisztikus, 

gunyoros, gúnyos; ~ni tyyli paro-
disztikus / gúnyos stílus 

parodisti (-n, -e) fn parodista 
paroni (-n, -e) fn báró 
paronin mn rtlan bárói 
parrač|ču (-un, -čuo) fn/mn szakállas 
parrak|aš (-kahan, -ašta) mn szakál-

las 
parran||aj|o (-on, -uo) fn borotválás, 

megborotválás, leborotválás, bo-
rotválkozás, megborotválkozás 

par|raš (-tahan, -rašta) fn 1. hajóol-
dal, hajópárkány, fedélzet széle; 2. 
rivalda; 3. partszél, partvidék 

parraš|tua (-šan, -tau) verb kisimítja, 
elsimítja a szélét vminek 

parrat|oin (-toman, -ointa) mn szakáll-
talan 

parroit|tuo (-un, -tuu) verb szakálla-
sodik, megszakállasodik 

parrottunu|t (-on, -tta) mn sörtés, sör-
teborította 

par|ša (-ran, -tta) fn lapos fenekű de-
reglye 

par|ši (-ren, -tta) fn gerenda, cölöp, 
oszlop, pózna, rúd 

parši|e (-n, -u) verb szeg, beszeg; ~e 
hamehen helmua beszegni a szok-
nya (alsó) szegélyét / szélét 

par|ta (-ran, -tua) fn szakáll 
parta|ni (-sen, -sta) mn szakállas 
parta||šuu (-n, -ta) fn szakállas 
parta||tija|ni (-sen, -sta) fn pogonia 

[Pogonia] 
parta||uk|ko (-on, -kuo) fn szakállas 

öregapó 
partau|tuo (-vun, -tuu) verb szakálla-

sodik, megszakállasodik 
parta||vei|čči (-čen, -stä) fn borotva, 

borotvakés 
parta||ve|si (-jen, -ttä) fn borotválko-

zás utáni arcszesz 
parteri (-n, -е) fn színházi földszint 
partikkeli (-n, -е) fn partikula, segéd-

szó, módosítószó 
parti|ni (-sen, -sta) fn gabonaszárító / 

cséplőpajta rostélya 
partisani (-n, -е) fn/mn partizán  
partisani||jouk|ko (-on, -kuo) fn parti-

záncsapat 
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partisani||šo|ta (-van, -tua) fn partizán-
háború 

partisiip|pi (-in, -piе) fn participium, 
melléknévi igenév 

partitiivi (-n, -е) fn partitívusz, részelő 
eset 

partituuri (-n, -е) fn partitúra 
partńori (-n, -е) fn partner, társ 
parturi||kampuam|o (-on, -uo) fn bor-

bélyműhely, borbélyüzlet 
parvekeh (-en, -ta) fn 1. erkély, balkon, 

lodzsa; 2. színházi erkély 
parv|i (-en, -ie) fn csapat, sereg, raj, 

falka, nyáj 
parvi||čirk|ka (-an, -kua) fn sáska [Lo-

custa] 
parvittain hsz csapatostól, seregével, 

rajban, falkában, nyájban 
pasari (-n, -е) fn vásár, piac 
pasari||aukiv|o (-on, -uo) fn vásártér, 

piactér 
pasifisti (-n, -е) fn pacifista 
pasifisti|ni (-sen, -sta) mn pacifista 
passiivi (-n, -е) fn passzívum 
passiivi||muo|to (-von, -tuo) fn szen-

vedő alak 
passiivi|ni (-sen, -sta) mn passzív, tét-

len 
passiivisešti hsz passzívan, tétlenül 
passiivisu|š (-kšen, -šta) fn passzivitás, 

tétlenség 
passipo isz köszönöm, köszönet 
passipoi|ja (-čen, -ččou) verb köszön 

vmit, megköszön, hálálkodik 
passipoit|tua (-an, -tau) verb köszöne-

tét fejezi ki, háláját fejezi ki 
passipo|šan|at (-ojen, -oja) fn plur há-

la, hálálkodás, köszönet 
past|a (-an, -ua) fn paszta, pép 

pastelli (-n, -е) fn/mn pasztell 
pastelli||väri (-n, -е) fn pasztellszín 
pastori (-n, -е) fn protestáns lelkész / 

lelkipásztor 
pastorin mn rtlan lelkipásztori 
pašan|tua (-nan, -tau) verb becsmérel, 

ócsárol, pocskondiázik 
paš|ka (-an, -kua) fn bélsár, széklet, 

ürülék 
pašš|ata (-uan, -uau) verb megfelel, al-

kalmas vmire 
pašši (-n, -e) fn útlevél 
pašši||laito|š (-kšen, -šta) fn útlevélhi-

vatal 
pašši||tiijo|t (-jen, -ja) fn plur útlevél-

adatok 
pašši||virkailij|a (-an, -ua) fn útlevéllel 

foglalkozó hivatalnok 
paššuaj|a (-an, -ua) mn összeegyeztet-

hető 
paššuan|ta (-nan, -tua) fn összeegyez-

tethetőség 
paššuav|a (-an, -ua) mn megfelelő, he-

lyénvaló 
paštetin mn rtlan pástétomos 
paštet|ti (-in, -tiе) fn pástétom 
pata1 (puan, patua) fn fazék, bogrács, 

üst 
pata2 (puan, patua) fn pikk [kártya] 
pata||ak|ka (-an, -kua) fn pikkdáma 
pata||hank|o (-on, -uo) fn villás fazék-

emelő rúd 
pataljon|a (-an, -ua) fn zászlóalj 
pata|ni (-sen, -sta) fn bogrács, kis üst 
pata||ra|ni (-sen, -sta) fn sérült bog-

rács / fazék 
pata||rouv|a (-an, -ua) fn pikkdáma 
patefoni (-n, -e) fn hordozható gramo-

fon 
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patefoni||niekl|a (-an, -ua) fn hordoz-
ható gramofon lejátszótűje 

patentoi|ja (-čen, -ččou) verb szabadal-
maz, szabadalmaztat 

patentoin|ta (-nan, -tua) fn szabadal-
mazás, szabadalmaztatás 

patent|ti (-in, -tie) fn szabadalom 
patentti||oikevu|š (-on, -tta) fn szaba-

dalmi jog 
patissoni (-n, -e) fn patisszon, csillag-

tök [Cucurbita pepo convar. patisso-
niana] 

patissoni||kurpič|ča (-an, -čua) fn pa-
tisszon, csillagtök [Cucurbita pepo 
convar. patissoniana] 

pa|to (-von, -tuo) fn gát, töltés, sánc 
patologij|a (-an, -ua) fn patológia 
patologi|ni (-sen, -sta) mn patológiai 
patoni (-n, -e) fn zsúrkenyér, szendvics-

kenyér, hosszúkás kenyér, baton 
patrak|ka (-an, -kuа) fn béres, zsellér, 

napszámos, cseléd 
patrakoi|ja (-čen, -ččou) verb béreske-

dik, zsellérkedik, napszámoskodik, 
cselédkedik 

patriarhali|ni (-sen, -sta) mn patriar-
kális 

patriarhat|ti (-in, -tie) fn patriarkátus 
patriarhi (-n, -e) fn pátriárka 
patriotismi (-n, -e) fn patriotizmus, ha-

zafiság, hazafiasság 
patriot|ti (-in, -tie) fn patrióta, hazafi 
patriotti|ni (-sen, -sta) mn hazafias 
patron|a (-an, -uа) fn töltény 
patruuna||lip|aš (-pahan, -ašta) fn töl-

ténytár 
patruuna||vyö –n, -tä´fn töltényöv 
pať|ťa (-an, -ťua) fn matrac 
patteri1 (-n, -e) fn (zseblámpa)elem 

patteri2 (-n, -e) fn üteg 
patteris|to (-son, -tuo) fn (hadsereg)osz-

tály 
patteri||tul|i (-en, -ta) fn ütegtűz 
pat|ti1 (-in, -tie) fn bütyök, bőrkemé-

nyedés, tyúkszem 
pat|ti2 (-in, -tie) fn patt, döntetlen [sakk] 
paťvašk|a (-an, -uа) fn násznagy 
pauh|ata (-uan, -uau) verb dörrent, dur-

rant, robbant, csattint, pukkant 
pauhu (-n, -o) fn zúgás, morajlás 
pauhu|o (-n, -u) verb zúg, morajlik 
paukah|tua (-an, -tau) verb dörren, dur-

ran, robban, csattan, pukkan 
paukahu|š (-on, -tta) fn dörrenés, dur-

ranás, robbanás, csattanás, pukka-
nás 

paukahut|tua (-an, -tau) verb dörrent, 
durrant, robbant, csattint, pukkant 

pauk|ata (-uan, -uau) verb dörrent, dur-
rant, robbant, csattint, pukkant 

paukku||hein|ä (-än, -yä) fn hosszúle-
velű veronika [Veronica longifolia] 

paukku|o (-n, -u) verb recseg, ropog, 
pattog, csikorog 

paukut|tua (-an, -tau) verb üt, vág, ver, 
csap, csapkod 

pauskah|tua (-an, -tau) verb zajong, 
zajt csap 

paussi (-n, -e) fn szünet 
paviani (-n, -e) fn pávián [Papio] 
paviľoni (-n, -e) fn pavilon, bódé, ki-

oszk 
paviľoni||kaup|pa (-an, -puа) fn pa-

vilonáruda, bódéüzlet, kioszkbolt 
pečat|ka (-an, -kua) fn durva szövet, 

durva anyag 
pečurk|ka (-an, -kua) fn szárításra való 

kemencemélyedés 
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pedagogi|ni (-sen, -sta) mn pedagó-
giai 

pedant|ti (-in, -tie) fn pedáns, alapos 
(személy) 

pedantti|ni (-sen, -sta) mn pedáns, ala-
pos 

pedanttisešti hsz pedánsan, alaposan 
pedanttisu|š (-kšen, -šta) fn pedanté-

ria, alaposság 
pediatri (-n, -e) fn gyermekorvos, gye-

rekorvos, gyermekgyógyász 
pediatrij|a (-an, -ua) fn gyermekgyó-

gyászat 
pediatri|ni (-sen, -sta) mn gyermek-

gyógyászati 
pegmatit|ti (-in, -tie) fn pegmatit [ás-

vány] 
pegmatiitti||juoni (-n, -e) fn pegmatit-

telér 
pehk|o (-on, -uo) fn bokor, cserje  
pehku (-n, -о) fn 1. alom; 2. alvóhely, 

hálóhely 
pehmenny|š (-kšen, -štä) fn lágyság 

[hangtan]; konsonanttien ~š más-
salhangzók lágysága 

pehmennyš||merk|ki (-in, -kie) fn lágy-
jel, lágyságjel 

pehmennyš|voije (-n, -ta) fn bőrpuhító 
krém, bőrápoló krém 

pehmen|tyä (-nän, -täy) verb fellazít, 
meglazít, porhanyít, megpuhít, meg-
lágyít 

pehmen|työ (-nyn, -tyy) verb megpu-
hul, meglágyul 

pehmentämi|ni (-sen, -stä) fn lágyí-
tás, puhítás, fellazítás, porhanyítás 

pehme|tä (-nen, -nöy) verb 1. megpu-
hul, meglágyul; 2. megenyhül [idő-
járás]  

pehmey|työ (-vyn, -tyy) verb megpu-
hul, meglágyul 

pehmie (-n, -tä) mn 1. puha, lágy; 2. 
enyhe [időjárás]; 3. lágy, palatali-
zált [hangtan] 

pehmie||kieli|ni (-sen, -stä) mn selypí-
tő, pösze  

pehmie||kuori||pör|ö (-ön, -yö) fn lágy-
bogár [Cantharis] 

pehmie||luonto|ni (-sen, -sta) mn 1. 
gyöngéd, kedveskedő; 2. becéző, be-
cézgető 

pehmie||šana|ni (-sen, -sta) mn előzé-
keny, udvarias, szívélyes 

pehmie||šiämi|ni (-sen, -stä) mn lágy-
szívű, jólelkű 

pehmiešti hsz becézve, becézgetve 
pehmit|ellä (-telen, -telöy) verb fella-

zít, meglazít, porhanyít, megpuhít, 
meglágyít 

pehmit|tyä (-än, -täy) verb fellazít, 
meglazít, porhanyít, megpuhít, meg-
lágyít 

pehmittämi|ni (-sen, -stä) fn lágyítás, 
puhítás, fellazítás, porhanyítás 

peikal|o (-on, -uo) fn hüvelykujj, nagy-
ujj 

peikaloi|ni (-sen, -sta) fn csalán [Urtica] 
Peikalo||po|ika (-jan, -ikua) fn Hü-

velyk Matyi 
peikalu|š (-kšen, -šta) fn közepes szem-

nagyságú húzóháló 
peili (-n, -е) fn tükör  
peili||pin|ta (-nan, -tua) fn (víz)tükör; 

järven ~ta a tó tükre 
peili||kuv|a (-an, -ua) fn tükörkép 
peili||škuap|pi (-in, -pie) fn tükrös-

szekrény 
peili||tyyn|i (-en, -tä) fn víztükör 
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peipet|tyä (-än, -täy) verb vmit köny-
nyen / könnyedén tesz 

peipo|ni (-sen, -sta) fn pacsirta [Alau-
dala] 

peit|e (-tien, -tä) fn takaró, lepel, fá-
tyol 

peit|ellä (-telen, -telöy) verb 1. rejt, el-
rejt, leplez, elleplez; 2. titkol, eltitkol 

peitet|ty (-yn, -työ) mn 1. rejtett, elrej-
tett, leplezett; 2. titkolt, eltitkolt, tit-
kos 

peitimeh hsz száradásra, szárítani; pan-
na ~ száradásra kiakasztani 

peitimeššä hsz szárítás alatt, száradó-
ban 

peitočči hsz titokban, titkosan 
peitočči||kuletettav|a (-an, -ua) mn 

csempész-, csempészett; ~a tavara 
csempészáru 

peitočči||ruan|ta (-nan, -tua) fn titko-
lózás, összeesküvés, konspiráció 

peitočči||rua|to (-von, -tuo) fn titkoló-
zás, összeesküvés, konspiráció 

peitočči||ruataj|a (-an, -ua) fn össze-
esküvő 

peitokkali hsz titokban, suttyomban, 
alattomban 

peitolli|ni (-sen, -sta) mn titkos, titok-
zatos, titkolózó, földalatti, illegális, 
összeesküvő, konspirációs 

peitosillah hsz bujkálva, bújócskázva; 
kisata ~ bújócskázni 

peito|š (-kšen, -šta) fn elrejtés, rejtege-
tés 

peitošša hsz titokban, rejtve 
peit|to (-on, -tuo) fn búvóhely, rejtek-

hely, zug, sikátor 
peitto||ajatu|š (-kšen, -šta) fn (a műben 

rejlő) mondanivaló 

peitto||asie (-n, -ta) fn titok 
peitto||iäneštämi|ni (-sen, -stä) fn tit-

kos szavazás 
peitto||jut|tu (-un, -tuo) fn titok 
peitto||kalaššu|š (-kšen, -šta) fn orvha-

lászat, halorzás 
peitto||kalaštaj|a (-an, -ua) fn orvha-

lász, halorzó 
peitto||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn titkos-

írás 
peitto||korttieri (-n, -e) fn titkos talál-

kozóhely (lakás) 
peitto||kul|ku (-lun, -kuo) fn titkos / rej-

tett járat 
peitto||liit|to (-on, -tuo) fn összeeskü-

vés, konspiráció 
peitto||linssi|t (-jen, -ja) fn plur kon-

taktlencse 
peitto||mečäššy|š (-kšen, -štä) fn orv-

vadászat, vadorzás 
peitto||mečäštäj|ä (-än, -yä) fn orvva-

dász, vadorzó 
peitto||nimellä hsz álnéven, inkogni-

tóban 
peitto||nim|i (-en, -tä) fn álnév, inkog-

nitó 
peitto||näkeytymi|ni (-sen, -stä) fn tit-

kos találkozó, rejtekhelyen való ösz-
szejövetel 

peitto||paik|ka (-an, -kua) fn búvóhely, 
rejtekhely, zug, sikátor 

peitto||rua|to (-von, -tuo) fn földalatti 
mozgalom 

peittosih hsz bujkálva, bújócskázva; 
kisata ~ bújócskázni 

peittosilla hsz bujkálva, bújócskázva; 
kisata ~ bújócskázni 

peitto||šyy (-n, -tä) fn titkos / rejtett gon-
dolat 
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peitto||šan|a (-an, -ua) fn jelszó 
peitto||šopimu|š (-kšen, -šta) fn titkos 

szerződés / megegyezés 
peitto||tavar|a (-an, -ua) fn csempész-

áru 
peit|tyä (-än, -täy) verb 1. titkol, eltit-

kol; 2. rejt, elrejt, rejteget, elleplez, 
elfátyoloz 

peit|työ (-yn, -tyy) verb rejtőzik, elrej-
tőzik, eltakaródik, elbújik 

peittäliy|työ (-vyn, -tyy) verb 1. titko-
lózik; 2. rejtőzik, elrejtőzik, eltaka-
ródik, elbújik 

peittämi|ni (-sen, -stä) fn titkolás, el-
titkolás, titkolózás, titok, elrejtés 

peittäy|työ (-vyn, -tyy) verb 1. titkoló-
zik; 2. rejtőzik, elrejtőzik, eltakaró-
dik, elbújik 

pei|tyä (-jän, -täy) verb kiterít, kitereget 
peitän|tä (-nän, -tyä) fn titkolás, eltit-

kolás, titkolózás, titok, elrejtés 
pekoni (-n, -e) fn angolszalonna, hú-

sos szalonna 
pelaššu|š (-kšen, -šta) fn mentés, meg-

mentés, megszabadítás 
pelaššuš||kein|o (-on, -uo) fn mentő-

eszköz 
pelaššuš||laiv|a (-an, -ua) fn mentő-

hajó 
pelaššuš||liiv|i (-en, -ie) fn mentőmel-

lény 
pelaššus||palvelu (-n, -o) fn mentő-

szolgálat 
pelaššuš||renka|š (-han, -šta) fn men-

tőöv 
pelaššuš||työ|t (-jen, -jä) fn plur men-

tési munkálatok 
pelaššuš||veneh (-en, -tä) fn mentő-

csónak 

pelaštaj|a (-an, -ua) fn megmentő, sza-
badító 

pelaštaja||jouk|ko (-on, -kuo) fn mentő-
csapat 

pelaštami|ni (-sen, -sta) fn mentés, 
megmentés, megszabadítás 

pelaš|tua (-šan, -tau) verb megment, 
megmenekít, kiszabadít,  megsza-
badít; ~tua henki életet menteni 

pelaš|tuo (-šun, -tuu) verb megmene-
kül, kiszabadul, megszabadul  

pel|ata (-uan, -uau) verb játszik; ~ata 
korttih kártyázik 

pelau|tuo (-vun, -tuu) verb csintalanko-
dik, huncutkodik, tréfálkozik, ját-
szadozik 

peleriini (-n, -e) fn pelerin 
peleriini||kaklu|š (-kšen, -šta) fn pe-

leringallér, körgallérköpeny 
peli (-n, -е) fn játszás, játék 
pelikani (-n, -е) fn pelikán, gödény [Pe-

lecanus] 
peli||korti|t (-jen, -ja) fn plur játék-

kártya 
peli||merk|ki (-in, -kie) fn zseton, já-

tékpénz 
peli||pano|š (-kšen, -šta) fn (megtett) 

tét (a játékban) 
peli||stol|a (-an, -ua) fn játékasztal 
pel|ko (-on, -kuo) fn aggódás, félelem, 

szorongás, rettegés 
pellav|a (-an, -ua) fn len [Linum] 
pellavai|ni (-sen, -sta) mn len-, lenből 

készült 
pellava|kombinat|ti (-in, -tie) fn lenfel-

dolgozó kombinát 
pellavan mn rtlan len-, lenből készült 
pellavan||kašvattaj|a (-an, -ua) fn len-

termesztő 
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pellavan||kašvatu|š (-kšen, -šta) fn len-
termesztés 

pellavan||kašvatuš||til|a (-an, -ua) fn 
lentermesztő háztáji gazdaság 

pellavan||kesryy (-n, -tä) fn lenfonás 
pellavan||kesryy||koneh (-en, -ta) fn 

lenfonógép 
pellavan||korjuu (-n, -ta) fn lenaratás, 

lenbetakarítás 
pellavan||korjuu||koneh (-en, -ta) fn 

lenarató kombájn 
pellavan||korjuu|työ (-n, -tä) fn lenbe-

takarító munka 
pellavan||puhissu|š (-kšen, -šta) fn len-

tisztítás 
pellava||puimuri (-n, -е) fn lencséplő-

gép 
pellava|š (-han, -šta) fn len [Linum] 
pellava|šiemen||ahku|t (-jen, -ja) fn 

plur lenmagolajpogácsa 
pellava||teh|aš (-tahan, -ašta) fn len-

feldolgozó üzem 
pellava||tevollisu|š (-kšen, -šta) fn len-

feldolgozó ipar 
pelmah|tua (-an, -tau) verb felrepül, 

felszáll 
pelmahut|tua (-an, -tau) verb felemel-

kedik 
pelmeni (-n, -е) fn húsos derelye 
pelmeni||taikin|a (-an, -ua) fn húsos-

derelyetészta 
pelottau hsz félelmes, félelmetes 
pelottav|a (-an, -ua) mn fenyegetőző, 

fenyegető, megfenyegető; ~a voima 
fenyegető erő(szak) 

pelottavašti hsz fenyegetően, fenye-
getve 

pelot|tua (-an, -tau) verb fenyegetőzik, 
fenyeget, megfenyeget 

pelti (-n, -e) fn 1. tepsi, serpenyő; 2. 
légelzáró [kályháé]  

pelti||rau|ta (-van, -tua) fn vaslemez, 
bádoglemez, pléhlemez 

pel|to (-lon, -tuo) fn mező 
pelto||eton|a (-an, -ua) fn szürke me-

zei / kerti meztelencsiga [Deroce-
ras reticulatum] 

pelto||hiir|i (-en, -tä) fn 1. pirókegér 
[Apodemus agrarius]; 2. mezei egér, 
pocok [Microtus] 

pelto||jäni|s (-ksen, -stä) fn mezei nyúl 
[Lepus europaeus] 

pelto||karva||korteh (-en, ta) fn me-
zei zsurló [Equisetum arvense] 

pelto||kiuru (-n, -o) fn mezei pacsirta 
[Alauda arvensis] 

pelto||kukkaro||ruoh|o (-on, -uo) fn 
mezei tarsóka [Thlaspi arvense] 

pelto||lemmik|ki (-in, -kie) fn parlagi 
nefelejcs [Myosotis arvensis] 

pelto||maitik|ka (-an, -kua) fn mezei 
csormolya [Melampyrum arvense] 

pelto||pyy (-n, -tä) fn fogoly (madár) 
[Perdix perdix] 

pelto||rua|to (-von, -tuo) fn mezei mun-
ka 

pelto||työ||ryhm|ä (-än, -yä) fn mezei 
munkacsapat 

pelto||työ (-n, -tä) fn mezei munka 
pelto||ukon||hein|ä (-än, -yä) fn melász-

mustár, férges falavirág, férges mus-
tár [Erysimum cheiranthoídes] 

pelto||vari|s (-ksen, -sta) fn vetési varjú 
[Corvus frugilegus] 

pelto||varpu|ni (-sen, -sta) fn kerti sár-
mány [Emberiza hortulana] 

pelto||villak|ko (-on, -kuo) fn közön-
séges aggófű [Senecio vulgaris] 
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peluaj|a (-an, -ua) fn játékos 
peluaja||jouk|ko (-on, -kuo) fn játékos-

csapat 
peluami|ni (-sen, -sta) fn (asztali) tár-

sasjáték 
pelva|š (-han, -šta) fn len [Linum] 
pemu|ta (-on, -ou) verb gomolyog, go-

molyodik, gombolyodik 
pemutt|ua (-au) verb gomolyog, go-

molyodik, gombolyodik 
pemuutt|ua (-au) verb gomolyog, go-

molyodik, gombolyodik 
penič|ča (-an, -čya) mn engedetlen, ra-

koncátlan 
penič|čä (-än, -čyä) mn engedetlen, ra-

koncátlan 
peni|e (-n, -y) verb engedetlenkedik, 

rakoncátlankodik, megmakacsolja 
magát 

penik|kä (-än, -kyä) fn állatkölyök, ál-
latporonty, állat kicsinye 

penikoi|ja (-čen, -čou) verb kölykedzik, 
fiadzik, fial 

penimy|š (-kšen, -štä) fn engedetlen / 
makacskodó ló 

penisilliini (-n, -e) fn penicillin 
peniy|työ (-vyn, -tyy) verb engedetlen-

kedik, engedetlenné válik, rakoncát-
lankodik 

penker (-en, -tä) fn ágyás, virágágy(ás), 
veteményeságy 

penk|ki (-in, -kie) fn ágyás, virágágy(ás), 
veteményeságy 

penkki||peluaj|a (-an, -uа) fn drukker, 
szurkoló, rajongó, fan 

penkomi|ni (-sen, -sta) fn ignorálás, 
mellőzés 

penku|o (-n, -u) verb 1. nyugtalanít, 
nyomaszt; 2. ignorál, mellőz 

pensiini (-n, -e) fn benzin 
pensiini||ašem|a (-an, -uа) fn benzin-

töltő állomás, benzinkút 
pensiini||aut|o (-on, -uo) fn benzines 

/ benzinüzemű autó 
penssini||joh|to (-on, -tuo) fn benzin-

vezeték, benzincső 
penssini||kulu (-n, -o) fn benzinfo-

gyasztás 
pensiini|put|ki (-in, -kie) fn benzinve-

zeték, benzincső 
pensiini|pylvä|š (-hän, -štä) fn benzin-

kút 
pensiini||šäilij|ö (-ön, -yö) fn benzin-

tartály, benzintank 
pensiini||varaš|to (-šon, -tuo) fn ben-

zintartály, benzintank 
penša|š (-han, -šta) fn bokor, cserje, 

bozót 
penšaštu|o (-u) verb bokrosodik, be-

bokrosodik, elbokrosodik 
penšu|o (-u) verb bokrosodik, bebok-

rosodik, elbokrosodik 
pentturi (-n, -e) fn a csónak keresztge-

rendája 
pen|tu (-nun, -tuo) fn állatkölyök, ál-

latporonty, állat kicsinye  
pepel|tyä (-län, -täy) verb összekever, 

összekavar, összezavar  
per|ata (-uan, -uau) verb kiás, kiföldel 
perč|ču (-un, čuo) fn bors [Piper nig-

rum] 
pereh (-en, -tä) fn család  
perehelli|ni (-sen, -stä) mn 1. csalá-

dos; 2. családi 
pereh||eläm|ä (-än, -yä) fn házasság 
perehen mn rtlan családi 
perehen||hronik|ka (-an, -kua) fn csa-

ládtörténet 
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perehen||isän|tä (-nän, -tyä) fn családfő 
perehet|öin (-tömän, -öintä) mn család-

talan 
pereh||kallehukš|et (-ien, -ie) fn plur 

családi értékek 
pereh||kuv|a (-an, -ua) fn családi kép 
pereh||pruasniek|ka (-an, -kua) fn csa-

ládi ünnep 
pereh||rii|ta (-jan, -tua) fn családi vi-

szály, családi perpatvar 
pereh||šo|pu (-vun, -puo) fn családi 

egyetértés, családi összhang 
pereh||šuhteh|et (-ien, -ie) fn plur csa-

ládi kapcsolat(ok) 
pereh||tiijo|t (-jen, -ja) fn plur család-

felmérés 
pereh||tilanneh (-en, -ta) fn családi ál-

lapot 
perehtymi|ni (-sen, -stä) fn házasodás, 

összeházasodás, megházasodás, há-
zasságkötés 

pereh|työ (-yn, -tyy) verb házasodik, 
összeházasodik, megházasodik, há-
zasságot köt 

pereh||valo||kuv|a (-an, -ua) fn családi 
fénykép, családi fotó 

peretnik|kä (-än, -kyä) fn kötény   
perfektiivi|ni (-sen, -stä) mn befeje-

zett; ~ni aspekti befejezett (ige)as-
pektus 

pergament|ti (-in, -tie) fn pergamen 
pergamentti||käsi||kirjutu|š (-kšen, -šta) 

fn pergamenkézirat 
peri|e (-n, -y) ver beszed, behajt 
periferi|ni (-sen, -stä) mn szélső, külső, 

periferikus 
perij|ä (-än, -yä) fn örökös 
periksi||antamat|oin (-toman, -ointa) 

mn makacs, konok, nem engedő 

perilli|ni (-sen, -stä) fn örökös 
perillä||piäšy (-n, -ö) fn tájékozódó ké-

pesség, tájékozódás 
perimetri (-n, -e) fn kerület [mértan] 
perimi|ni (-sen, -stä) fn 1. öröklés, utód-

lás; 2. beszedés, behajtás 
perimmäi|ni (-sen, -stä) mn szélső 
perin|neh (-tehen, -nehtä) fn hagyo-

mány, tradíció 
perinneh||pruasniek|ka (-an, -kua) fn 

hagyományőrző ünnep, folklórün-
nep 

perinnöllisy|š (-kšen, -štä) fn örökle-
tesség, örökölhetőség, átöröklés [ge-
netika] 

perin||pohja|ni (-sen, -sta) mn alapos, 
megalapozott; ~ni tovissuš megala-
pozott érv(elés) 

perintehelli|ni (-sen, -stä) mn hagyo-
mányos, tradicionális 

perintehellisešti hsz hagyományosan, 
tradicionálisan 

perintehen||muka|ni (-sen, -sta) mn ha-
gyomány szerinti 

perin|tö (-nön, -työ) fn örökség, hagya-
ték 

perintö||mua (-n, -ta) fn hűbéri föld-
birtok 

perintö||rii|ta (-jan, -tua) fn örökösö-
dési vita 

perin|ä (-än, -yä) fn dunyha 
periodi (-n, -e) fn periódus, időszak 
periodik|a (-an, -ua) fn időszaki kiad-

vány, periodika 
periskop|pi (-in, -pie) fn periszkóp 
per|kata (-uan, -kuau) verb kiás, ki-

földel 
perkau|š (-ven, -tta) fn irtás, kiirtás, rit-

kítás 
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perkeleh (-en, -tä) fn ördög, a gonosz 
per|ko (-on, -kuo) fn irtás, kiirtás, rit-

kítás 
per|kua (-an, -kau) verb elver, elnás-

pángol 
pern|a (-an, -uа) fn lép [anatómia] 
pero|š (-kšen, -šta) fn irtás, erdőirtás 

[terület] 
Persij|a (-an, -ua) fn Perzsia 
persijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. per-

zsa; 2. perzsiai 
persijan mn rtlan 1. perzsa; 2. per-

zsiai 
persik|ka (-an, -kua) fn őszibarack 

[gyümölcs] 
persikka||puu (-n, -ta) fn őszibarack-

fa [Prunus persica] 
person|a (-an, -ua) fn személy, sze-

mélyiség 
personallisu|š (-kšen, -šta) fn szemé-

lyiség 
persona||pronomini (-n, -e) fn szemé-

lyes névmás 
personat|oin (-toman, -ointa) mn sze-

mélytelen, egyénietlen 
personattomu|š (-kšen, -šta) fn sze-

mélytelenség, egyénietlenség 
personoi|ja (-čen, -čou) verb meg-

személyesít 
perspektiivi (-n, -e) fn perspektíva, 

távlat, kilátás 
perspektiivi|ni (-sen, -stä) mn pers-

pektivikus, távlati 
perspektiivit|öin (-tömän, -öintä) mn 

perspektivátlan, kilátástalan 
perš|e (-ien, -että) fn fenék, far, hátsó, 

ülep 
perš|o (-on, -uo) mn sóvár, sóvárgó, 

vmire éhes 

peruk|ka (-an, -kua) fn 1. perem, széle 
vminek; 2. oldal, tájéka vminek 

peruš||element|ti (-in, -tie) fn főelem, 
alapelem 

peruš||hin|ta (-nan, -tua) fn alapár 
peruš||kirj|a (-an, -ua) fn alapokmány 
peruš||korjau|š (-ven, -tta) fn generál-

javítás, generáltatarozás 
peruš||kyšymy|š (-kšen, -štä) fn alapve-

tő kérdés 
peruš||la|ki (-jen, -kie) fn alkotmány, 

alaptörvény 
peruš||lu|ku (-vun, -kuo) fn prímszám 
peruš||oikeukšelli|ni (-sen, -sta) mn al-

kotmányos 
peruš||remont|ti (-in, -tie) fn generál-

javítás, generáltatarozás 
peruš|šeh (-tehen, -tehta) fn érv, érve-

lés 
peruš|šella (-telen, -telou) verb indo-

kol, megindokol, megokol, megala-
poz 

peruššel|tu (-lun, -tuo) mn indokolt, 
megindokolt, megokolt, megalapo-
zott 

peruš||šyy (-n, -tä) fn a fő ok 
peruš||šävel (-en, -tä) fn alaphangnem 
peruš|ta (-šan, -tua) fn alap, bázis 
peruštaj|a (-an, -ua) fn alapító 
peruštaja||kokou|š (-ven, -tta) fn al-

kotmányozó gyűlés 
peruštami|ni (-sen, -sta) fn 1. alap, bá-

zis; 2. alapítás; 3. szerkezet, felépí-
tés 

peruštamis||vu|oši (-uvven, -otta) fn bá-
zisév 

peruštav|a (-an, -ua) mn alapvető 
perušteh (-en, -ta) fn 1. ok, indok; 2. 

elv, alapelv 
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peruštehelli|ni (-sen, -stä) mn lényegi, 
lényeges, lényegbeli, alap-, generál- 

peruštehellisešti hsz megalapozottan, 
indokoltan, okkal 

peruštelu (-n, -o) fn megindokolás, 
megokolás, megalapozás 

peruš||tiijo|t (-jen, -ja) fn plur alapis-
meret(ek) 

peruš|tua (-šan, -tau) verb 1. indokol, 
megindokol, megokol, megalapoz; 
2. alkotmányoz, alapít; 3. szervez, 
megszervez, felépít 

per|ä (-än, -yä) fn 1. hátsó rész, hátsó; 
2. hajófar, tat 

perä||air|o (-on, -uo) fn farevező 
perä||čup|pu (-un, -puo) fn a ház tá-

voli sarka 
peräh (gen) nu után, mögött, nyomá-

ban; šen ~ ez után 
peräh||antamat|oin (-toman, -ointa) mn 

rendíthetetlen 
peräh||kačon|ta (-nan, -tua) fn felügye-

let 
perä||kok|ka (-an, -kua) fn hajófar, tat 
peräkkäh hsz egymás után, sorban, sor-

jában 
perä||kuar|i (-en, -ie) fn hajlított ívű 

csónakfar 
perä||lip|pu (-un, -puo) fn farlobogó, 

farzászló 
perä||mie|š (-hen, -štä) fn kormányos 
perän||pitäj|ä (-än, -yä) fn kormányos 
perä||pah|ka (-an, -kua) fn far, farpo-

fa 
perä||pahka||lihakš|et (-ien, -ie) fn plur 

farizom 
perä||puik|ko (-on, -kuo) fn végbélkúp 
perä||puol|i (-en, -ta) fn hátsó rész, 

hátsó 

peräššä (gen) nu után, mögött, nyo-
mában 

peräštä (gen) nu múlva, múltán, múltá-
val; vähän ajan ~ kevés idő múltá-
val 

perättömäšti hsz indokolatlanul, alap-
talanul 

perät|öin (-tömän, -öintä) mn indoko-
latlan, alaptalan 

perä||vaunu (-n, -o) fn pótkocsi, után-
futó 

perä||vier|i (-en, -tä) fn csípő [anató-
mia], felsőcomb 

peräyttämi|ni (-sen, -stä) fn hátrálás, 
visszakozás, farolás 

peräytymättä hsz megmásíthatatla-
nul, visszavonhatatlanul, véglegesen 

peräytymät|öin (-tömän, -öintä) mn 
megmásíthatatlan, visszavonhatat-
lan, végleges; ~öin piätöš végleges 
döntés / elhatározás 

peräy|työ (-vyn, -tyy) verb hátrál, visz-
szakozik, farol 

pesmeni (-n, -e) fn kézimérleg 
pessimismi (-n, -e) fn pesszimizmus, 

borúlátás 
pessimisti (-n, -e) fn/mn pesszimista, 

borúlátó 
pešet|tyä (-än, -täy) verb mos, elmos, 

felmos, kimos, megmos, lemos, mo-
sogat, elmosogat 

pešeytymi|ni (-sen, -stä) fn mosdás, 
megmosdás, mosakodás, megmo-
sakodás 

pešeytymät|öin (-tömän, -öintä) mn 
mosdatlan, megmosdatlan 

pešey|työ (-vyn, -tyy) verb mosdik, meg-
mosdik, mosakodik, megmosako-
dik 



pešeyvyntä 400 petomaisuš
 

pešeyvyn|tä (-nän, -tyä) fn mosdás, 
megmosdás, mosakodás, megmo-
sakodás 

peši|e (-n, -y) verb fészkel, fészket rak 
pešimi|ni (-sen, -stä) fn fészkelés, fé-

szekrakás 
pešoveh (-en, -tä) fn fészekalja, költés 
peš|šä (-en, -öy) verb 1. mos, elmos, fel-

mos, kimos, megmos, lemos, mo-
sogat, elmosogat; 2. mosdat, meg-
mosdat; ~šä lapši (meg)mosdatni a 
gyereket 

pešu (-n, -о) fn mosás, elmosás, fel-
mosás, kimosás, megmosás, lemo-
sás, mosogatás, elmosogatás 

pešu||aineh (-en, -ta) fn mosószer; uni-
versalini ~ univerzális mosószer 

pešu||alla|š (-han, -šta) fn mosóteknő, 
teknő 

pešu||jauh|o (-on, -uo) fn mosópor 
pešu||kombinat|ti (-in, -tie) fn mosoda 
pešu||koneh (-en, -ta) fn mosógép 
pešu||kontie (-n, -ta) fn mosómedve 

[Procyon] 
pešu||lau|ta (-van, -tua) fn mosódeszka, 

mosótábla 
pešu||muil|a (-an, -ua) fn mosószappan 
pešu||šien|i (-en, -tä) fn mosdószivacs, 

mosogatószivacs, szivacs, spongya, 
csutak 

pešu||vih|ko (-on, -kuo) mosdószivacs, 
mosogatószivacs, szivacs, spongya, 
csutak 

peš|ä (-än, -yä) fn 1. fészek, madárfé-
szek; 2. medvebarlang 

pešä||kol|o (-on, -uo) fn odú, üreg, lyuk, 
vacok 

pešä||pall|o (-on, -uo) fn baseball, béz-
ból; pelata ~o bézbólozni 

pešä||palloilij|a (-an, -ua) fn baseball-
játékos, bézbóljátékos 

pešä||pallo||ottelu (-n, -o) fn baseball-
mérkőzés, bézbólmérkőzés 

pešä||šien|et (-ien, -ie) fn plur fészke-
lők, fészekrakók 

pešömi|ni (-sen, -stä) fn mosás, elmo-
sás, felmosás, kimosás, megmosás, 
lemosás, mosogatás, elmosogatás 

pešöveh (-en, -tä) fn fészekalja, költés 
pet|el (-elen, -keltä) fn mozsártörő  
petkuri (-n, -e) fn csirkefogó, szélhá-

mos 
petkurimai||ni (-sen, -sta) mn csirke-

fogóskodó, szélhámoskodó 
petkuttaj|a (-an, -uа) fn névbitorló, cím-

bitorló, rangbitorló, csaló, szemfény-
vesztő, sarlatán 

petkut|tua (-an, -tau) verb csirkefogós-
kodik, szélhámoskodik 

petl|a (-an, -uа) fn hurok 
petla||nuor|a (-an, -uа) fn hurok, lasszó, 

pányva 
pe|to (-von, -tuo) fn ragadozó, raga-

dozó állat 
peto||eluk|ka (-an, -kua) fn ragadozó 

vadállat 
peto||imettäj|ä (-än, -yä) fn ragadozó 

emlős 
peto||lin|tu (-nun, -tuo) fn ragadozó 

madár 
petolli|ni (-sen, -sta) mn hitszegő, álnok 
petollisešti hsz hitszegő módon, álno-

kul 
petollisu|š (-kšen, -šta) fn hitszegés, ál-

nokság, árulás 
petomai|ni (-sen, -sta) mn ragadozó 
petomaisu|š (-kšen, -šta) fn ragado-

zás, ragadozó életmód 
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peto|š (-kšen, -šta) fn hitszegés, álnok-
ság, árulás 

petr|a (-an, -uа) fn szarvas [Cervus] 
petran||kell|o (-on, -uo) fn (szarvas)te-

relő kolomp 
petran||lih|a (-an, -ua) fn szarvashús 
petran||vaš|a (-an, -ua) fn szarvasborjú 
petrin||hein|ä (-än, -yä) fn gilisztahajtó 

fű [Tanacetum] 
petrin||nypl|ä (-än, -yä) fn gilisztahajtó 

fű [Tanacetum] 
Petrun||päiv|ä (-än, -yä) fn (Szent) Pé-

ter-nap 
petrušk|a (-an, -ua) fn petrezselyem 

[Petroselinum] 
petto||mai|to (-jon, -tuo) fn író [vaj-

köpülésből] 
pet|tu (-un, -tuo) fn fenyőkéregada-

lékon sütött kenyér 
petturi (-n, -e) fn áruló, hitszegő 
pettymi|ni (-sen, -stä) fn csalódás, ki-

ábrándulás, becsapottság 
pettymy|š (-kšen, -štä) fn csalódás, ki-

ábrándulás, becsapottság 
pet|tyä (-än, -täy) verb 1. csirkefogós-

kodik, szélhámoskodik; 2. elárul, hűt-
lenkedik; ~tyä omata muata elárulni 
a hazáját 

pet|työ (-yn, -tyy) verb csalódik, kiáb-
rándul 

pettäj|ä (-än, -yä) fn/mn 1. csirkefogó, 
szélhámos; 2. áruló, hitszegő 

pettäjäi|ni (-sen, -stä) fn frissen kö-
pült vaj 

petv|ata (-uan, -uau) verb elárul, hűt-
lenkedik, megtéveszt, becsap 

petvuaj|a (-an, -ua) fn/mn áruló, hit-
szegő 

petäjik|kö (-ön, -kyö) fn fenyves 

petäj|ä (-än, -yä) fn 1. erdei fenyő [Pi-
nus silvestris]; 2. fenyőkéreg, fenyő-
háncs 

petäjä||käršä||pör|ö (-ön, -yö) fn csil-
lámló ormányosbogár [Brachyderes 
incanus L.] 

petäjä||rieš|ka (-an, -ua) fn fenyőkéreg-
adalékon sütött kenyér 

petäjän|šyöj|ä (-än, -yä) fn közönsé-
ges fenyőhajtásbogár [Tomicus pi-
niperda] 

peuh|ata (-uan, -uau) verb pajkosko-
dik, csintalankodik 

pianisti (-n, -e) fn zongorista 
pian|o (-on, -uo) fn zongora 
pianon||šoittaj|a (-аn, -uа) fn zongo-

rista 
piano||šävelly|š (-kšen, -štä) fn zongo-

radarab, zongoramű 
pičukkai|ni (-sen, -sta) mn kis, kicsi, 

kicsike, pici, parányi  
piehtaroi|ja (-čen, -čou) verb kapáló-

zik, rugdalózik, rángatózik, henger-
gőzik, hempereg 

piekloi (-n, -ta) fn/mn szökött, elszö-
kött, megszökött, menekült, elme-
nekült, megmenekült 

piekšu|t (-jen, -ja) fn plur cúgoscipő, 
magasszárú cipő 

piekš|yä (-än, -äy) verb (habot) felver, 
(párnát) felráz, (hajat) feltupíroz 

piekšäy|työ (-vyn, -tyy) verb verekszik, 
küzd, harcol 

piel|i (-en, -ie) fn szárfa, félfa 
pieli|e (-n, -y) verb fehérít, kifehérít 
pieli|keš|ki (-en, -kie) fn a boglya / a 

kazal közepe 
pielit|tyä (-än, -täy) verb fehérít, kife-

hérít 
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pieliy|työ (-vyn, -tyy) verb fehéredik, 
kifehéredik 

pielukš|et (-ien, -ie) fn plur az ágy 
feje / fejrésze 

pielu|š (-kšen, -šta) fn párna, vánkos 
pieluš||piäli|ni (-sen, -stä) fn párna-

huzat, vánkoshuzat 
pieluš|ta (-šan, -tua) fn az ágy fejrésze 
pienekši|e (-n, -y) verb lekicsinyel, alá-

értékel, alábecsül; ~e omie voimie 
alábecsülni a saját erejét 

pienem|pi (-män, -pyä) mn kf kisebb 
pienennet|ty (-yn, -työ) mn csökken-

tett, lecsökkentett, leszállított 
pienenny|š (-kšen, -štä) fn kisebbedés, 

csökkenés, lecsökkenés, apadás, le-
apadás 

pienen|tyä (-nän, -täy) verb kisebbít, 
csökkent, lecsökkent, apaszt, leapaszt 

pienen|työ (-nyn, -tyy) verb kisebbe-
dik, csökken, lecsökken, apad, leapad 

pienentämi|ni (-sen, -stä) fn kisebbe-
dés, csökkenés, lecsökkenés, apadás, 
leapadás 

pienestäh hsz kiskorától fogva 
piene|tä (-nen, -nöy) verb kisebbedik, 

csökken, lecsökken, apad, leapad 
pien|i (-en, -tä) mn kis, kicsi 
pieni||hinta|ni (-sen, -sta) mn kis érté-

kű, olcsó, alacsony árú 
pieni||kaliiperi|ni (-sen, -sta) mn kis-

öbű, kis kaliberű; ~ni pyššy kisöbű 
(sport)puska 

pieni||kašvo|ni (-sen, -sta) mn kis nö-
vésű 

pieni||koko|ni (-sen, -sta) mn kis mé-
retű, kis terjedelmű 

pieni||kuiri (-n, -e) fn kis goda [Limosa 
lapponica] 

pieni||käršä||pör|ö (-ön, -yö) fn baráz-
dáshátú vincellérbogár [Otiorhyn-
chus sulcatus] 

pieni||lepinkäi|ni (-sen, -stä) fn tövis-
szúró gébics [Lanius collurio] 

pieni||luku|ni (-sen, -sta) mn kisszá-
mú, csekély számú, kevés 

pieni||miärä|ni (-sen, -stä) mn kis mé-
retű, kis terjedelmű 

pieni|n (-mmän, -mpyä) mn ff legkisebb 
pieni||painokši|ni (-sen, -sta) mn kis 

példányszámú 
pieni||palkka|ni (-sen, -sta) mn alul-

fizetett, rosszul fizetett 
pieni||petäjän||šyöj|ä (-än, -yä) fn kis 

fenyőbogár [Blastophagus minor] 
pieni||šuovikli (-n, -e) fn kis póling 

[Numenius phaeopus] 
pieni||tulo|ni (-sen, -sta) mn csekély 

hozamú, keveset jövedelmező 
pien|nar (-taren, -narta) fn a szántó-

föld széle / pereme 
pieno|ni (-sen, -sta) mn kis, kicsi 
pier|rä (-en, -öy) verb szellent, fingik 
piess|a (-an, -ua) fn ördög, gonosz 
piešš|a (-an, -ua) fn ördög, gonosz 
piet|ellä (-telen, -telöy) verb megállít, 

leállít, feltartóztat 
piettymättä hsz szakadatlanul, folya-

matosan 
piettymät|öin (-tömän, -öintä) mn sza-

kadatlan, folyamatos 
piet|tyä (-än, -täy) verb 1. kikapcsol, le-

kapcsol; 2. letartóztat, őrizetbe vesz 
pietty|ö (-n, -y) verb 1. kikapcsolódik, 

lekapcsolódik; 2. megáll, leáll, fenn-
akad, elakad, megszakad 

piettämi|ni (-sen, -stä) fn letartóztatás, 
őrizetbevétel 
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piettäyty|ö (-n, -y) verb megáll, leáll, 
elakad, fennakad, megszakad 

pietäntä||haka (-||(huan, -||hakua) fn 
ütköző 

pigment|ti (-in, -tie) fn pigment 
pih|a (-an, -ua) fn 1. (falusi) ház udva-

ra, porta; 2. (falusi) utca, kültér 
piha||kaup|pa (-an, -pua) fn utcai áru-

sítás 
piha||kauppie|š (-hen, -štä) fn utcai árus 
piha||koir|a (-an, -ua) fn nagy házőr-

ző kutya 
piha||lamp|pu (-un, -puo) fn utcai lám-

pa 
piha||lampu|t (-jen, -ja) fn plur utcai 

világítás 
pihalla hsz kívülre, kintre 
pihalta hsz kívülről, kintről 
piha||lyh|ty (-yn, -työ) fn utcai lámpa 
piha||mua (-n, -ta) fn földes udvar 
piha||myöj|ä (-än, -yä) fn utcai árus 
pihan||puhaštaj|a (-an, -ua) fn házmes-

ter, házfelügyelő, udvaros 
piha||ov|i (-en, -ie) fn (külső) utcai kapu, 

udvarkapu 
piha||pel|to (-lon, -tuo) fn konyhakert, 

veteményes, veteményeskert 
piha||sireni (-n, -e) fn közönséges or-

gona [Syringa vulgaris] 
pihašša hsz kívül, kint 
piha||valo|t (-jen, -ja) fn plur utcai vi-

lágítás 
pih|et (-tien, -tie) fn plur fogó, csípő-

fogó, harapófogó, csípővas 
pihis|tyä (-sän, -täy) verb 1. lopva meg-

fog, titokban megérint; 2. elcsen 
pih|ka (-an, -kuа) fn 1. gyanta; 2. kát-

rány, szurok 
pihka||mai|to (-jon, -tuo) fn előtej 

pihkaut|tua (-an, -tau) verb begyan-
táz, gyantáz, bekátrányoz, kátrányoz 

pihkautu|o (-u) verb gyantás / kátrá-
nyos / szurkos lesz 

pihlaj|a (-аn, -uа) fn berkenye [Sorbus] 
pihlaja||ankerv|o (-on, -uo) fn berke-

nyés, berkenyebozót 
pihlajan||marj|a (-an, -ua) fn berke-

nyebogyó 
pihlajik|ko (-on, -kuo) fn berkenyés, 

berkenyebozót 
pih|ta (-an, -tua) fn jegenyefenyő [Abies] 
pih|ti (-en, -tie) fn satu 
pihvi (-n, -e) fn bifsztek, bélszín (an-

golosan) 
pii (-n, -tä) fn 1. fog, fok [eszközé]; 2. 

fogazat [eszközé]  
piijik|kä (-än, -kyä) fn bíbic [Vanel-

lus vanellus]  
pii|ka (-jän, -kua) fn béres, cseléd 
piikik|äš (-kähän, -äštä) mn kaján, 

rosszindulatú 
piikitellen hsz kajánul, rosszindulatúan 
pii||kiv|i (-en, -ie) fn kovakő, tűzkő  
piik|ki (-in, -kie) fn valaminek a he-

gye, éle, foga 
piikki||kan|ta (-nan, -tua) fn tűsarok 
piikki||lanka||ešt|e (-tien, -että) fn sün-

disznóakadály [műszaki] 
piikki||makrilli (-n, -e) fn tüskésmak-

réla [Trachurus] 
piikki||ohtajai|ni (-sen, -sta) fn útszéli 

bogáncs [Carduus acanthoides] 
piikki||put|ki (-en, kie) fn iringó [Eryn-

gium] 
piikki||šan|a (-an, -ua) fn csipkelődés, 

szurkálódás 
piikki||ši|ka (-van, -kua) fn tarajos sün 

[Histrix hirsutirostris] 
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piikki||tuom|i (-en, -ie) fn kökény(bo-
kor) [Prunus spinosa] 

piiksi (-n, -e) fn 1. szegy; 2. madarak 
szegycsontja 

piikui|ja (-čen, -čou) verb béreskedik, 
cselédkedik 

piiku|o (-n, -u) verb pislákol, villózik, 
villog, fel-felvillan 

piiku|š (-kšen, -šta) fn szüzesség, szű-
ziesség, erényesség 

piilekš|ie (-en, -ou) verb elrejt, rejt, rej-
teget 

piilet|ellä (-telen, -telöy) verb 1. elrejt, 
eldug; 2. titkosít, titkosan kezel, tit-
kol, eltitkol 

piilet|tyä (-än, -täy) verb elrejt, rejt, rej-
teget 

piil|o (-on, -uo) fn elrejtés, rejtegetés 
piiločči hsz titkosítva, titkoltan, titko-

san, illegálisan 
piilo||mahollisu|š (-kšen, -šta) fn rej-

tett lehetőség 
piilo||paik|ka (-an, -kua) fn rejtekhely, 

búvóhely 
piilotet|tu (-un, -tuo) mn titkosított, tit-

kolt, bizalmas 
piilot|tua (-an, -tau) verb 1. elrejt, el-

dug; 2. titkosít, titkosan kezel, titkol, 
eltitkol 

piilu|o (-n, -u) verb 1. elrejtőzik, rejtő-
zik, elbújik; 2. titkolózik 

piime|tä (-nen, -nöy) verb megalszik 
(a tej) 

piim|ä (-än, -yä) fn aludttej 
piin|a (-an, -ua) fn 1. kínszenvedés; 2. 

leigázás, elnyomás 
piin|ata (-uan, -uau) verb leigáz, elnyom 
piinat|tu (-un, -tuo) mn leigázott, el-

nyomott 

piinuaj|a (-an, -ua) fn leigázó, elnyomó 
piipit|tyä (-än, -täy) verb csipog, csi-

csereg 
piipity|š (-kšen, -štä) fn csipogás, csi-

csergés 
Piiplie (-n, -tä) fn Biblia 
piipot|tua (-an, -tau) verb kiáll, kime-

red, kiszögell 
piip|po (-on, -puo) fn perjeszittyó [Lu-

zula] 
piip|pu (-un, -puo) fn 1. pipa; 2. kür-

tő, kémény; 3. puskacső, ágyúcső, 
fegyvercső 

piippu||šuu (-n, -ta) fn dohányos [sze-
mély] 

piirak|ka (-an, -kua) fn pirog, pogácsa, 
sütemény 

piiri (-n, -e) fn 1. kör; 2. körtánc; 3. 
körzet, kerület 

piiri||kešku|š (-kšen, -šta) fn körzeti / 
kerületi központ 

piiri||kun|ta (-nan, -tua) fn körzet, ke-
rület; kanšallini ~ta nemzetiségi kör-
zet 

piiri||kunta||oikeu|š (-ven, -tta) fn kör-
zeti / kerületi bíróság 

piiri||laulu (-n, -o) fn énekes körtánc 
piiri||leik|ki (-in, -kie) fn körtánc 
piiri||neuvoš|to (-šon, -tuo) fn körzeti 

/ kerületi tanács 
piirit|tyä (-än, -täy) verb körülvesz, kö-

rülfog, körülzár, bekerít, körülkerít 
piirity|š (-kšen, -štä) fn körülzárás, be-

kerítés, ostromzár 
piironki (-n, -e) fn komód, fiókos-

szekrény 
piirro|š (-kšen, -šta) fn rajz, grafika, 

műszaki rajz 
piirroš||filmi (-n, -e) fn rajzfilm 
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piirrän|tä (-nän, -tyä) fn rajzolás 
piirräntä||tun|ti (-nen, -tie) fn rajzóra 
piirrät|tyä (-än, -täy) verb repül, szá-

guld 
piir|tyä (-rän, -täy) verb 1. rajzol, le-

rajzol, megrajzol; 2. karcol, karcot 
készít 

piirtäj|ä (-än, -yä) fn rajzoló, műszaki 
rajzoló 

piirtämi|ni (-sen, -stä) fn rajzolás 
piirua (-n, -ta) fn béles, kalács 
piirui|ja (-čen, -čou) verb lakomázik, 

lakmározik 
piiruššu|š (-kšen, -šta) fn rajz, rajzolás 
piiruššuš||paperi (-n, -e) fn rajzpapír 
piiruššuš||vih|ko (-on, -kuo) fn rajz-

füzet, rajztömb 
piiruštaj|a (-an, -uа) fn rajzművész, 

grafikus 
piiruš|tua (-šan, -tau) verb rajzol, le-

rajzol, megrajzol, rajzot készít 
piiru|t (-jen, -ja) fn plur lakoma, dí-

nomdánom 
piis|ata (-uau) verb elégséges, elegen-

dő, elég, futja valamire 
piisi (n, -e) fn kandalló 
piisk|a (-an, -uа) fn ostor, korbács 
piisk|ata (-uan, -uau) verb ostoroz, kor-

bácsol, megkorbácsol 
piisku (-n, -o) fn vadhívó / madárcsa-

logató síp 
piisp|a (-an, -uа) fn püspök 
piissari (n, -e) fn írnok 
piissuri (n, -e) fn üveggyöngy 
piitijäi|ni (-sen, -stä) fn kenderkefű 

[Galeopsis] 
piit|tyä (-än, -täy) verb csorbít, kicsorbít 
piitäm|ä (-än, -yä) fn horpadás, behor-

padás 

pijel|lä (-en, -öy) verb kapaszkodik, 
fogódzkodik, ~lä käsipuista korlát-
ba / karfába kapaszkodni 

pijen|tyä (-nän, -täy) verb meghosszab-
bít (időben) 

pijet|ty (-yn, -työ) mn viseltes, kopott, 
elhordott 

pijät|ellä (-telen, -telöy) verb fékez, 
lefékez, fékezget 

pijät|tyä (-än, -täy) verb 1. megtart, 
visszatart; 2. beszüntet, abbahagy, le-
állít; ~tyä ruato beszüntetni a mun-
kát 

pijätty|ö (-y) verb abbamarad, leáll 
pijettäyty|ö (-y) verb abbamarad, le-

áll 
pijäty|š (-kšen, -štä) fn megtartás, visz-

szatartás 
pika- et gyors- 
pika||jun|a (-an, -uа) fn gyorsvonat 
pika||juoksij|a (-an, -uа) fn gyorsfutó 
pika||juokšu (-n, -o) fn gyorsfutás 
pika||luistelu (-n, -o) fn gyorskorcso-

lyázás 
pika||mat|at (-ojen, -oja) fn plur sprint 
pika||mat|ka (-an, -kua) fn gyorstáv 

[sport] 
pika||uimari (-n, -e) fn gyorsúszó 
pika||uin|ta (-nan, -tua) fn gyorsúszás 
pikari (-n, -e) fn kupica 
piki (-n, -e) fn szurok 
piki||muššat||tuk|at (-ojen, -oja) fn plur 

hollófekete haj 
piki||mušta||tukka|ni (-sen, -sta) mn hol-

lófekete hajú 
pikkarai|ni (-sen, -sta) fn/mn kis, kicsi, 

kicsike, pici, parányi 
pik|ku (-un, -kuo) mn kis, kicsi, kicsi-

ke, pici, parányi 
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pikku||aivo|t (-jen, -ja) fn plur kisagy 
[anatómia] 

pikku||asie (-n, -ta) fn semmiség, ap-
róság 

pikku||čičiliuš|ku (-un, -kuо) fn ele-
venszülő gyík [Zootoca vivipara] 

pikku||jouč|en (-čenen, -enta) fn kis 
hattyú [Cygnus columbianus bewickii] 

pikku|jut|tu (-un, -tuo) fn semmiség, 
apróság 

pikku||kappaleh (-en, -ta) fn jelenet 
[színház] 

pikku||korppi||kot|ka (-an, -kua) fn dög-
keselyű [Neophron percnopterus] 

pikku||la|pši (-pšen, -šta) fn kisgyer-
mek, kicsike, apróság 

pikku||lin|tu (-nun, -tuo) fn kismadár, 
madárka 

pikku||lok|ka (-an, -kua) fn kis sirály 
[Hydrocoloeus minutus] 

pikku|ni (-sen, -sta) mn kis, kicsi, kicsi-
ke, pici, parányi 

pikku||pukšu|t (-jen, -ja) fn plur rö-
vidnadrág 

pikku||rah|a (-an, -ua) fn aprópénz 
pikku||räpel|ö (-ön, -yö) fn kis lengő-

fű [Briza minor] 
pikkusen hsz alig 
pikku||skuatteri (-n, -e) fn textilszal-

véta 
pikku||šeik|ka (-an, -kua) fn semmiség, 

apróság 
pikku||tija|ni (-sen, -sta) fn cinege, cin-

ke [Parus] 
pikku||tik|ka (-an, -kua) fn kis fako-

páncs [Dryobates minor] 
pikku||tylli (-n, -e) fn kis lile [Charad-

rius dubius] 
pikku||tyt|tö (-ön, -työ) fn kislányka 

pikku||varpu|ni (-sen, -sta) fn mezei 
veréb [Passer montanus] 

pikku||var|vaš (-pahan, -vašta) fn kis-
lábujj 

piknik|ki (-in, -kie) fn piknik 
pikš|a (-an, -uа) fn foltos tőkehal [Me-

lanogrammus aeglefinus] 
pil|a (-an, -uа) fn romlás, elromlás 
pila||kuv|a (-an, -ua) fn torzkép 
pil|ata (-uan, -uau) verb 1. elront, meg-

rongál, tönkretesz; 2. becsmérel, be-
mocskol 

pilat|tu (-un, -tuo) mn rontott, elron-
tott, rongált, megrongált, tönkretett 

pilautunu|t (-on, -tta) mn 1. rohadt, 
rothadt, elrohadt, elrothadt, megro-
hadt, megrothadt, poshadt, megpos-
hadt, korhadt, elkorhadt, megkor-
hadt; 2. romlott, elromlott, megrom-
lott, tönkrement; ~t liha (meg)rom-
lott hús 

pilautu|o (-u) verb 1. elromlik, meg-
romlik, megrongálódik, tönkremegy; 
2. rohad, rothad, elrohad, elrothad, 
megrohad, megrothad, poshad, meg-
poshad, korhad, elkorhad 

pilkaht|ua (-au) verb pirkad, virrad, vi-
lágosodik, megpirkad, megvirrad, ki-
világosodik 

pilkahu|š (-on, -tta) fn világosodás, ki-
világosodás 

pilkalli|ni (-sen, -sta) mn 1. becsmérlő, 
szentségtörő, káromló; 2. gúnyoló-
dó, gúnyoló, kigúnyoló, csúfolódó, 
csúfoló, kicsúfoló 

pilk|ata (-kuan, -kuau) verb 1. becs-
mérel, bemocskol; 2. gúnyol, csú-
fol, kigúnyol, kicsúfol, gúnyolódik, 
csúfolódik 
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pilkaten hsz 1. becsmérlően, szentség-
törő módon, káromolva, gyalázva; 
2. gúnyolódva, gúnyosan, csúfolódva 

pilket|tyä (-än, -täy) verb pislákol, hu-
nyorog 

pilkety|š (-kšen, -štä) fn pislákolás, hu-
nyorgás 

pilk|ka (-an, -kua) fn 1. becsmérlés, 
szentségtörés, káromlás, gyalázás; 
2. rovás, rovátka 

pilkka||nim|i (-en, -ie) fn gúnynév, ra-
gadványnév 

pilkko||pimie (-n, -tä) fn/mn vaksötét, 
koromsötét 

pilkka||tuk|ka (-an, -kua) fn rövid női 
frizura / hajviselet 

pilkkoj|a (-an, -ua) fn favágó 
pilk|ku (-un, -kuo) fn 1. vessző [írás-

jel]; panna ~ut paikoillah vesszőt 
tenni a helyükre; 2. jelző eszköz; 3. 
fehér folt állatok homlokán 

pilkkuaj|a (-an, -ua) fn/mn gúnyoló-
dó, csúfolódó 

pilkkuami|ni (-sen, -sta) fn gúnyoló-
dás, csúfolódás 

pilkkuan|ta (-nan, -tua) fn gúnyolódás, 
csúfolódás 

pilk|kuo (-on, -kou) verb szétdarabol, 
feldarabol, szétvág, felvág, szeletel, 
felszeletel 

pilkku||oč|ča (-an, -čua) fn fehér folt 
állatok homlokán 

pilkon|ta (-nan, -tua) fn széttörés, szét-
hasítás 

pilkot|tua (-an, -tau) verb morzsol, ap-
rít, szétmorzsol, felaprít  

pillamuš||kontie (-n, -ta) fn kóbor med-
ve 

pilleri (-n, -e) fn pilula, pirula, tabletta 

pill|i (-en, -ie) fn duda, síp 
pilli|hein|ä (-än, -yä) fn kenderkefű 

[Galeopsis] 
pilli||luuk|ko (-on, -kuo) fn batunhagy-

ma [Allium fistulosum] 
pilli||paju (-n, -o) fn törékeny fűz [Sa-

lix fragilis] 
pilve|ni (-sen, -stä) fn felhőcske, kis fel-

hő 
pilvešty|ö (-y) verb felhősödik, befel-

hősödik 
pilvettömy|š (-kšen, -štä) fn felhőtlen-

ség, derült / tiszta ég(bolt) 
pilve|tä (-nöy) verb felhősödik, befel-

hősödik 
pilvet|öin (-tömän, -öintä) mn felhőt-

len 
pilveyty|ö (-y) verb felhősödik, befel-

hősödik 
pilv|i (-en, -ie) fn felhő, felleg  
pilvi|ni (-sen, -stä) mn felhős, borús, 

borongós 
pilvisy|š (-kšen, -štä) fn felhősség, fel-

hőzet 
pilvi||šien|i (-en, -tä) fn tejelőgomba 

[Lactarius] 
pimenny|š (-kšen, -štä) fn 1. besötéte-

dés, elsötétedés; 2. fogyatkozás [Nap, 
Hold] 

pimen|tyä (-täy) verb sötétedik, besö-
tétedik, elsötétedik, elhomályosul  

pime|tä (-nöy) verb sötétedik, besöté-
tedik, elsötétül, elhomályosul 

pimey|š (-ön, -ttä) fn sötétség 
pimeyty|ö (-y) verb sötétedik, besöté-

tedik, elsötétül, elhomályosul 
pimie1 (-n, -tä) fn sötét, sötétség  
pimie2 (-n, -tä) mn sötét; ~ pilvi sötét 

felleg; ~ yö sötét éjszaka 
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pimie||kui|ni (-sen, -sta) mn novem-
beri 

pimie||kuu (-n, -ta) fn november 
pimie||kuun mn rtlan novemberi; ~ 

vihma novemberi eső 
pimieššä hsz sötétben, sötétségben 
pingviini (-n, -e) fn pingvin [Sphenisci-

dae] 
pinnak|aš (-kahan, -ašta) mn vastag-

kérgű 
pinnalla hsz a felszínen 
pinnalli|ni (-sen, -sta) mn felületes, fel-

színes, látszólagos; ~ni rauhallisuš 
látszólagos nyugalom 

pinnallisešti hsz felületesen, felszíne-
sen 

pinn|ata (-uan, -uau) verb hámoz, le-
hámoz, meghámoz, hánt, lehánt 

pinset|ti (-in, -tie) fn 1. csipesz; 2. csip-
tető 

pin|o (-on, -uo) fn 1. farakás, sarang; 
2. rakás, halom, kupac 

pin|ta (-nan, -tua) fn 1. felület, felszín, 
sík; 2. tér, térség; 3. víztükör 

pinta||al|a (-an, -uа) fn lakótér 
pinta||ker|ta (-ran, -tua) fn felszíni ré-

teg 
pinta||lau|ta (-van, -tua) fn széldeszka 
pinta||puoli|ni (-sen, -sta) mn felületi, 

felszíni 
pinta||puolisešti hsz felületesen, felszí-

nesen 
pinta||puu (-n, -ta) fn faháncs, fahéj 
pinta||pyörij|ä (-än, -yä) fn csíkbo-

gár [Dytiscidae] 
pinta||rakenneh (-en, -ta) fn textúra 
pintik|kä (-än, -yä) fn kekeny szalag, 

paszomány 
pint|tyä (-än, -täy) verb repül. száguld 

pioneri (-n, -e) fn úttörő 
pioneri||liin|a (-an, -uа) fn úttörőnyak-

kendő 
pioni (-n, -e) fn bazsarózsa, pünkösdi 

rózsa [Paeonia officinalis] 
pippuri (-n, -e) fn bors [Piper nig-

rum] 
pippuroi|ja (-čen, -čou) verb borsoz, 

megborsoz 
pirah|tua (-tau) verb kiszóródik, ki-

hull, kipotyog 
pirahut|tua (-an, -tau) verb beleszór, 

belehint 
piramiidi (-n, -e) fn 1. gúla; 2. piramis 
piramiidi||poppeli (-n, -e) fn jegenye-

nyár(fa) [Populus pyramidalis] 
piri||pinta|ni (-sen, -sta) mn színültig 

teli, teljesen teli 
pirot|ella (-telen, -telou) verb szór, el-

szór, szétszór, hint, elhint, széthint 
pirot|tua (-an, -tau) verb szór, elszór, 

szétszór, hint, elhint, széthint 
pirottu|o (-u) szóródik, elszóródik, szét-

szóródik, széthull 
pirš|a (-an, -ua) fn börze, tőzsde 
pirša||kaup|pa (-an, -ua) fn tőzsdeüz-

let, tőzsdeügylet 
pirša||makleri (-n, -e) fn tőzsdeügynök 
pirt|a (-an, -ua) fn szövőborda, takács-

borda 
pirtin  mn rtlan szobai, házi 
pirtin||aluš|ta (-šan, -tua) fn házalap, 

fundamentum 
pirt|ti (-in, -tie) fn 1. ház, épület; 2. fa-

házikó, kunyhó; 3. szoba; korttie-
rissa on kolme ~tie a lakásban há-
rom szoba van 

pirtti||kärpä|ni (-sen, -stä) fn házilégy 
[Musca domestica] 
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pirt|tu (-un, -tuo) fn szesz, alkohol, spi-
ritusz 

piru (-n, -o) fn ördög, a gonosz 
pirulli|ni (-sen, -sta) mn pokoli, ördögi 
pirullisu|š (-kšen, -šta) fn gonoszság 
pisam|a (-an, -uа) fn 1. vessző; 2. sö-

mör 
pisar|a (-an, -uа) fn csepp, csöpp 
pisareh (-en, -ta) fn csepp, csöpp 
pisar|tua (-tau) verb csepeg, csöpög 
pis|sellä (-telen, -telöy) verb 1. vág, 

hasít, aprít, darabol, szeletel; 2. ha-
rap, mar, csíp, éget, szúr 

pissi|n (-men, -nta) fn 1. fullánk; 2. szu-
rony 

pisso|š (-kšen, -šta) fn szúrás, görcs, 
hasgörcs 

pissoš||lait|eh (-tehen, -ehta)  fn fecs-
kendő 

pissuali (-n, -e) fn elöltöltő puska 
pissyššä hsz függőlegesen, vertikálisan 
pissyt|tyä (-än, -täy) verb beállít, fel-

állít 
pissyttämi|ni (-sen, -stä) fn beállítás, 

felállítás 
pissällyt|tyä (-än, -täy) verb helyez, 

tesz, rak, állít 
pissäl|tyä (-län, -täy) verb 1. beleszúr, 

beledöf, beletesz, belerak; 2. helyez, 
tesz, rak, állít 

pisteh (-en, -tä) fn pont 
pisteh||kuvij|o (-on, -uo) fn pontozott 

díszítés, pontozott minta 
pisteh||ryhm|ä (-än, -yä) fn kiponto-

zás, pontozás, pont-pont-pont 
pisteh||viiv|a (-an, -ua) fn pontozott vo-

nal 
pistelijäšti hsz gonoszul, rosszindula-

túan, kajánul 

pisteliy|työ (-vyn, -tyy) verb beszalad 
vhová, beugrik vkihez; ~työ sussie-
tan luo átszalad a szomszédokhoz 

pistelöväi|ni (-sen, -stä) mn gúnyos, 
epés 

pistelöväisy|š (-kšen, -štä) fn gúnyos-
ság, epésség, maró gúny 

pistelöväšti hsz gúnyosan, epésen, ma-
ró gúnnyal 

pis|to (-son, -tuo) fn harapás, marás, 
csípés; mehiläisen ~to méhcsípés 

pistoli (-n, -e) fn pisztoly 
pistoli||ammun|ta (-nan, -tua) fn pisz-

tolylövés 
pistyh hsz függőlegesen, vertikálisan 
pisty||šuor|a (-an, -ua) mn 1. függőle-

ges, vertikális; ~a viiva függőleges 
csík / sáv; 2. meredek; ~a kallivo 
meredek szikla(fal) 

pisty||šuora||viiv|a (-an, -ua) fn függő-
leges, függőleges vonal 

pis|tyä (-sän, -täy) verb 1. beleszúr, be-
ledöf, beletesz, belerak; 2. helyez, 
tesz, rak, állít 

pis|työ (-syn, -tyy) verb tud, -hat, -het, 
képes, megfelel valamire, alkalmas 

pistyölläh hsz állva, álló helyzetben 
pistäj|ä (-än, -yä) mn szúrós 
pistämi|ni (-sen, -stä) fn beletevés, be-

lerakás, belehelyezés 
pistävy|š (-ön, - štä) fn csípősség, csí-

pős íz 
pistäv|ä (-än, -yä) mn csípős, csípős ízű; 

~ä maku csípős íz 
pistäy|työ (-vyn, -tyy) verb beszalad 

vhová, beugrik vkihez 
pisyt|ellä (-telen, -telöy) verb vmerre 

tart, halad; ~ellä tien oikiella puo-
lella az út jobb oldalán halad 
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pisytteliy|työ (-vyn, -tyy) verb betart, 
megtart 

pisyv|ä (-än, -yä) mn változatlan, fenn-
maradó, állandó 

pisy|ö (-n, -y) verb állandósul, marad, 
fennmarad, megmarad, tartósodik, 
stabilan áll, változatlanul létezik 

piteliy|työ (-vyn, -tyy) verb betart, meg-
tart, fenntart; ~työ luvallista miäryä 
a megengedett normákat tartani 

pitem|pi (-män, -pyä) mn kf hosszabb 
piten|tyä (-nän, -täy) verb hosszabbít, 

nyújt, meghosszabbít, megnyújt 
pit|etä (-kenen, -kenöy) verb meghosz-

szabbodik, megnyúlik 
pitin (part) prep vminek a mentén, 

vminek a hosszában; ~ jokie a fo-
lyó mentén; ~ rantua a part mentén 

pitin|leikkau|š (-on, -tta) fn hosszmet-
szet 

pitinpäin hsz hosszában, hosszant 
pit|kä (-än, -kyä) mn hosszú; ~ä aika 

hosszú idő; ~ä hameh hosszú szok-
nya; ~ä loma hosszú szabadság; ~ä 
tie hosszú út 

pitkä||aika|ni (-sen, -sta) mn tartós, 
sokáig tartó, elhúzódó, hosszú ide-
jű, hosszas; ~ni vihma tartós eső 

pitkä||aikasešti hsz hosszan, hossza-
san, sokáig, hosszú ideig 

pitkäh hsz hosszan, sokáig, hosszasan 
pitkä||ikä|ni (-sen, -stä) mn hosszú életű 
pitkä||kašvo|ni (-sen, -sta) mn hosszú 

növésű 
pitkä||kiel|i (-en, -tä) fn/mn bőbeszé-

dű, szószátyár, fecsegő 
pitkä||kuitu||pellav|a (-an, -ua) fn házi 

len [Linum usitatissimum] 
pitkänäh hsz (fektében) elnyúlva 

pitkä||näkö||put|ki (-en, -kie) fn messze-
látó, távcső 

pitkä||ohjau|š (-on, -tta) fn távirányítás 
pitkä||okša|ni (-sen, -sta) mn szétága-

zó, terebélyes, ágas-bogas 
pitkä||pall|o (-on, -uo) fn métázás [lab-

dajáték] 
pitkä||šiim|a (-an, -ua) fn karókra fe-

szített halászháló 
pitkä||tukka|ni (-sen, -sta) mn hosz-

szú hajú 
pitkä||varši||šäpl|ä (-än, -yä) fn hosz-

szú nyelű serpenyő 
pitkä||viha|ni (-sen, -sta) mn haragtartó 
pi|to (-von, -tuo) fn 1. használat, al-

kalmazás; 2. ünnepség, lakoma, dí-
nomdánom 

pito||paik|ka (-an, -kua) fn 1. parkoló-
hely; 2. tárolóhely 

pito||vuat|e (-tien, etta) fn mindenna-
pos ruházat 

pituhuš||viiv|a (-an, -ua) fn vízszin-
tes, vízszintes vonal 

pitu|ni (-sen, -sta) mn hosszúságú 
pitu|s (-ksen, -sta) fn növekedési ma-

gasság 
pitu|š (-kšen, -šta) fn 1. hosszúság; 2. 

távolság 
pituš||piiri (-n, -e) fn hosszúsági kör 
pituvu|š (-on, -tta) fn 1. méret; 2. hossz 
pitvit|ellä (-telen, -telöy) verb késlel-

tet, halogat 
pitvittelij|ä (-än, -yä) mn késleltető, ha-

logató 
pitvittely (-n, ö) fn késleltetés, haloga-

tás, huzavona 
pi|tyä (-jän, -täy) verb 1. tart, fog; 2. 

tart, rendez; 3. megtart, megőriz, tá-
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rol; 3. felhasznál; 4. található; 5. kell, 
szükséges 

pitäččäi|ni (-sen, -stä) mn hosszúkás 
pitälli|ni (-sen, -stä) mn tartós, soká-

ig tartó, elhúzódó, hosszas, hosszú 
idejű 

pitälti hsz hosszan, sokáig, hosszasan 
pitämät|öin (-tömän, -öintä) mn hasz-

nálatlan 
pitän||aiku|ni (-sen, -sta) mn idült, hosz-

szan tartó; ~ni tauti idült / hosszan 
tartó betegség 

pitäy segédige kell; miula ~ lähtie ko-
tih (nekem) haza kell érnem 

pitäy|työ (-vyn, -tyy) verb marad, meg-
marad, fennmarad 

pivon||vanhi|n (-mmän, -mpyä) fn (mn 
ff) szertartásmester 

pivo|t (-jen, -ja) fn plur szertartás, ri-
tuálé 

pivu|š (-kšen, -šta) fn hossz, hosszú-
ság 

pivuš||mit|ta (-an, -tua)  fn hosszmér-
ték, hosszméret 

pivuš|ta (-šan, -tua) fn szálhosszúság, 
fonalhosszúság 

piä (-n, -tä) fn 1. fej, fő; 2. csúcs, vég, 
határ 

piä||aih|e (-ien, -etta) fn vezérmotívum, 
a téma lényege 

piä||ajatu|š (-kšen, -šta) fn alapgondo-
lat, alapötlet, idea, vezérmotívum 

piä||asiešša hsz főképp, főképpen, fő-
leg, mindenekelőtt 

piäčky (-n, -ö) fn fecske [Hirundo]    
piäčky|ni (-sen, -stä) fn fecske [Hirun-

do]    
piäh (gen) nu –ra, -re, -ig; vuuvven ~ 

šuati az év végéig 

piä||harjotu|š (-kšen, -šta) fn főpróba 
piä||henkil|ö (-ön, -yö) fn főhős 
piähyš|tä (-šän, -tyä) fn kötőfék, kan-

tár, pányva 
piähy|t (-ön, -ttä) fn fejecske 
piä||kall|o (-on, -uo) fn koponya 
piä||kaupunki (-n, -e) fn főváros 
piä||kirjaš|to (-šon, -tuo) fn főkönyvtár 
piäkkäh hsz végleg, véglegesen, vég-

érvényesen 
piä||komentaj|a (-an, -ua) mn főpa-

rancsnok 
piä||konsuli (-n, -e) fn főkonzul 
piä||kop|pa (-an, -pua) fn koponya 
piäkšekkäh hsz egymás mögött 
piä||kyšymy|š (-kšen, -štä) fn alapkér-

dés, a fő probléma 
piäky|ö (-n, -y) verb béget, mekeg 
piäk|äš (-kähän, -äštä) mn fogantyús 
piäk|öt (-köjen, -köjä) fn plur magas-

szárú cipő 
piä||lak|ka (-an, -kua) fn fejtető, fej-

csúcs, fejbúb  
piäličči (gen) nu át, keresztül; aijan 

~ a kerítésen át  
piälik|kö (-ön, -kyö) fn vezető, pa-

rancsnok  
piä||linn|a (-an, -ua) fn főváros 
piä||liäkäri (-n, -e) fn főorvos 
piällekkäh hsz egymás ellen 
piälličči (gen) nu át, keresztül 
piällik|kö (-ön, -kyö) fn vezető, pa-

rancsnok 
piällikkövy|š (-ön, -štä) fn vezetés, ura-

lom 
piällikön mn rtlan vezetői, parancs-

noki 
piällimmäi|ni (-sen, -stä) mn felső, leg-

felső 
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piällimmäisenä hsz felül, legfelül 
piälli|ni (-sen, -stä) fn 1. kétujjas bőr-

kesztyű; 2. munkáskesztyű 
piällyš||lakan|a (-an, -ua) fn paplan-

huzat 
piallyštämi|ni (-sen, -stä) fn burko-

lás, burkolat, borítás 
piällyš||vuat|e (-tien; -että) fn hosszú 

és bő köpeny 
piällyš||vuatt|iet (-eijen, -eitä) fn plur 

felsőruházat   
piällä (part) nu -on, -en -ön, -ra, -re 
piällä||koristelu (-n, -o) fn rátétdísz, 

rávarrás 
piällä||ompitelu (-n, -o) fn rátétdísz, 

rávarrás 
piällä||päin hsz fölülre, fölé, rá 
piälläš hsz fölötte, felül, rajta 
piältä1 hsz fentről, felülről, kintről, kí-

vülről 
piältä2 (gen) nu -ról, -ről; skuapin ~ a 

szekrényről 
piältä||päin hsz kívülre 
piältäš hsz róla 
piäly|š (-kšen, -štä) fn burok, burkolat, 

héj, köpeny, lepel, takaró, huzat, kárpit 
piälyššy|š (-kšen, -štä) fn burkolás, be-

burkolás, beborítás, bevonás, kár-
pitozás 

piälyššyš||aineh (-en, -ta) fn burkoló-
anyag 

piälyššyš||kanka|š (-han, -šta) fn bú-
torszövet, kárpit 

piälyššyš||levy (-n, -ö) fn burkolólap, 
csempe 

piälyš||tak|ki (-in, -kie) fn köpeny, kö-
pönyeg 

piälyš|tyä (-šän, -täy) verb burkol, be-
burkol, borít, beborít, kárpitoz 

piälyš|tä (-šän, -tyä) fn felület 
piälyštäj|ä (-än, -yä) fn burkoló(mun-

kás) 
piälyštämi|ni (-sen, -stä) fn burkolás, 

beburkolás, beborítás, bevonás, kár-
pitozás 

piä||lämpö||joh|to (-on, -tuo) fn táv-
fűtőközpont 

piälä|t (-jen, -jä) fn plur hímzőkeret, 
hímzőráma 

piä||miär|ä (-än, -yä) fn a fő cél 
piä||mie|š (-hen, -štä) fn elöljáró, veze-

tő, főnök, elnök 
piä||ministeri (-n, -e) fn miniszterelnök 
piä||nah|ka (-an, -kua) fn 1. fejbőr; 2. 

skalp 
piän||huimau|š (-ven, -šta) fn szédülés 
piän||kivissyš (-kšen, -štä) fn fejfájás 
piän||kivissyš||liäk|e (-kien, -että) fn fej-

fájás elleni gyógyszer / orvosság 
piän||kivu|š (-on, -šta) fn fejfájás 
piän||muo|to (-von, -tuo) fn fejforma 
piän||rei|kä (-jän, -kyä) fn nyakkivá-

gás 
piän||vaiv|a (-an, -ua) fn fejtörő, rejt-

vény 
piän||vaiva|ni (-sen, -sta) fn fejtörő, 

rejtvény 
piä||ov|i (-en, -ie) fn főkapu, főbejárat 
piä||paik|ka (-an, -kua) fn fejkendő, 

kendő 
piä||pain|o (-on, -uo) fn főhangsúly 
piä||pošti (-n, -e) fn főposta 
piä||rakennu|š (-kšen, -šta) fn főépület 
piärm|e (-ien, -että) fn varrás, bevar-

rás, rávarrás, szegély, beszegés, sze-
gélyvarrás  

piärmi|e (-n, -у) verb varr, megvarr, 
rávarr, beszeg 
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piä||ruo|ka (-van, -kua) fn főfogás, fő-
étel 

piäryn|ä (-än, -yä) fn körte [gyümölcs] 
piärynän||näkö|ni (-sen, -stä) mn körte 

alakú 
piärynä||puu (-n, -ta) fn körtefa [Pi-

rus communis] 
piäšen|tä (-nän, -tyä) fn megszabadí-

tás, kiszabadítás, megmentés; ~tä 
liijoista huoliloista a felesleges 
gondoktól való megszabadítás 

piäššä1 (gen) nu végén, szélén; kylän 
~ a falu végén 

piäš|šä2 (-en, -öy) verb 1. jut, eljut, elér, 
odaér; ~šä kotih elérni / eljutni ha-
záig, hazaérni, hazajutni; ~šä lop-
puh a végére érni; 2. igyekszik vho-
vá; helyezkedik vhová; ~šä kaupun-
kih a városba igyekezni; ~šä rua-
toh munkába helyezkedni; 3. kisza-
badul, megszabadul, megmenekül; 
4. kígyógyul, meggyógyul 

piäššän|tä (-nän, -tyä) fn elengedés, el-
eresztés, elbocsájtás 

piäš|tyä (-šän, -täy) verb elenged, el-
ereszt, elbocsájt 

piäštä (gen) nu át, keresztül, hosszan, 
hosszában; viijen virssan ~ öt verszta 
hosszan 

piäštämi|ni (-sen, -stä) fn elengedés, 
eleresztés, elbocsájtás 

piäšömi|ni (-sen, -stä) fn belépés, be-
iratkozás; yliopistoh ~ni beiratko-
zás az egyetemre 

piäšömättä hsz kétségbeesetten, kilá-
tástalanul, reménytelenül 

piäšömättömy|š (-kšen, -štä) fn két-
ségbeesettség, reménytelenség, kilá-
tástalanság 

piäšömät|öin (-tömän, -öintä) mn két-
ségbeesett, kilátástalan, reménytelen 

piä||tarkotu|š (-kšen, -šta) fn a fő cél 
piä||tavoiteh (-en, -ta) fn eszmény, 

ideál 
piät|e (-tien, -että) fn végződés, vég 
piät|eh (-tehen, -ehtä) fn végződés, vég 
piät|ellä (-telen, -telöy) verb követ-

keztet 
piätelm|ä (-än, -yä) fn következtetés 
piätetty hsz mindörökre, mindenkorra 
piätinč|čä (-än, -čyä) fn péntek 
piätinččänä hsz pénteken 
piä||toimittaj|a (-an, -ua) fn főszer-

kesztő 
piät|tyä (-än, -täy) verb 1. befejez, vég-

rehajt; 2. határoz, elhatároz, eldönt 
piätty|ö (-y) verb 1. befejeződik, vé-

get ér; 2. eldől 
piättö||kurššin mn rtlan utolsó osztá-

lyos, záró évfolyamos 
piättö||luokan mn rtlan utolsó osztá-

lyos, záró évfolyamos 
piä|työ (-vyn, -tyy) verb bizonyul, mu-

tatkozik, látszik, tűnik 
piä||täi (-n, -tä) fn fejtetű [Pediculus 

humanus capitis] 
piätä||kauten hsz kiülönösen, főleg 
piätä||kautti hsz megfontoltan, tuda-

tosan, szándékosan 
piät|öin (-tömän, -öintä) mn fejetlen 
piätö|š (-kšen, -štä) fn határozat, el-

határozás, döntés 
piätöš||luven|to (-non, -tuo) fn záró elő-

adás 
piätöš||šan|a (-an, -ua) fn szóbeli utasí-

tás / rendelkezés 
piä||val|ta (-lan, -tua) fn központi ha-

talom, főhatalom 
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plačke (-n, -ta) fn dobogás, puffogás, 
durrogás, csattogás 

pľačku (-n, -o) fn legyintés, megle-
gyintés, paskolás, megpaskolás 

plahosloveńń|a (-an, -ua) fn áldás, ál-
dásadás, áldásosztás, megáldás 

plahoslovi|e (-n, -u) verb áld, megáld, 
áldást ad, áldást oszt 

Plahveššeńń|a (-an, -ua) fn Angyali üd-
vözlet 

plakat|ti (-in, -tie) fn plakát 
plakutu|š (-kšen, -šta) fn dobogás, puf-

fogás, durrogás, csattogás 
planet|ta (-an, -tua) fn planéta, boly-

gó, csillag, égitest 
plank|ki (-in, -kie) fn űrlap, blanketta 
planktoni (-n, -e) fn plankton 
plasteliini (-n, -e) fn plasztilin, gyurma 
plasteri (-n, -e) fn leuloplaszt, ragta-

pasz 
plasti|ni (-sen, -sta) mn rugalmas, haj-

lékony, plasztikus 
plašennoi (-n, -ta) fn/mn boldog [a 

szentté avatást előző egyházi foko-
zat] 

plaši|e (-n, -u) verb elbeszélgeti az időt 
platenč|ča (-an, -čua) fn csecsemő, ded, 

kisgyermek 
platin|a (-an, -ua) fn/mn platina 
plenari (-n, -e) mn plenáris 
plenari||kokohu|š (-on, -tta) fn plenáris 

ülés 
plet|tie (-in, -tiy) verb belesző, belefon 
pleuriit|ti (-in, -tie) fn mellhártyagyul-

ladás 
pliitta||kiv|i (-en, -ie) fn pala, palakő 
plik|ata (-uan, -uau) verb csettint, pat-

tint az ujjával, fricskázik 
plik|ki (-in, -kie) fn talpszög 

plisser|ata (-uan, uau) verb plisszíroz, 
berak 

plisserat|tu (-un, -tuo) mn plisszírozott, 
berakott; ~tu hameh plisszírozott / 
berakott szoknya 

plisserau|š (-ven, -tta) fn plisszírozás, 
berakás 

pliäky|ö (-n, -y) verb béget, mekeg 
plok|ata (-uan, -uau) verb csettint, pat-

tint az ujjával, fricskázik 
plok|ki (-in, -kie) fn tömb, blokk 
plokki||tal|o (-on, -uo) fn tömbház, 

blokkház 
plombirui|ja (-čen, -čou) verb leplom-

bál, ólomzárral ellát 
plombitu|š (-kšen, -šta) fn leplombá-

lás, ellátás ólomzárral 
plošk|a (-an, -ua) fn csészealj, kistá-

nyér 
ploška|ni (-sen, -sta) fn csészealj, kis-

tányér 
pluaš|ata (-uan, uau) verb sületlensé-

get beszél 
pluašn|a (-an, -ua) fn/mn félkegyelmű, 

eszelős, balga 
pluohkan|a (-an, -ua) fn dézsa, kád, 

sajtár, csöbör 
pľussi (-n, -e) fn plusz, pluszjel 
pluskvam||perfekti (-n, -e) fn régmúlt 

idő [nyelvtan] 
pľus||puoli|ni (-sen, -sta) mn plusz; ~ni 

lämpötila plusz hőmérséklet 
pľuss|a (-an, -ua) fn előny, plusz 
pľussa||poľuss|a (-an, -ua) fn plusz pó-

lus 
pläčky (-n, -ö) fn arcon veregetés, po-

fozgatás 
pläčkyt|tyä (-än, -täy) verb szószátyár-

kodik 
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pläčkäh|tyä (-än, -täy) verb lepoty-
tyan, letoccsan, leesik 

pläčkä|tä (-jän, -jäy) verb ütöget, ve-
reget, paskol  

pläis|kyö (-yn, -kyy) verb kiloccsan, ki-
lötyög, kifröcskölődik 

pläk|ki (-in, -kie) fn bádog, pléh, fém-
lemez 

pläkki|ni (-sen, -stä) mn bádog, pléh 
pläkki||purk|ki (-in, -kie) fn bádog-

doboz, bádogszelence 
pläkki||šep|pä (-än, -pyä) fn bádogos 

(mester) 
pläšši|e (-n, -y) verb táncol, táncot jár 
pläššin|tä (-nän, -tyä) fn táncolás, tánc 
pläššintä||šävelm|ä (-än, -yä) fn tánc-

motívum 
plät|ti (-in, -tie) fn a tér része, (föld-) 

darab 
pneumatti|ni (-sen, -sta) mn pneuma-

tikus, lég-; ~ni vasara légkalapács 
poč|či (-in, -čie) fn sertés, disznó [Sus 

scrofa domestica] 
počin||poika|ni (-sen, -sta) fn malac, 

kismalac 
počin||ruh|o (-on, -uo) fn vágott és be-

lezett malac / sertés 
pohatašti hsz gondtalanul; elyä ~ gond-

talanul élni 
pohat|ta (-an, -tua) mn 1. gondtalan; 2. 

gazdag, vagyonos, módos, jómódú 
pohatteri (-n, -e) fn hős, vitéz, dalia 
pohattumi|ni (-sen, -sta) fn gazdago-

dás, meggazdagodás, vagyonosodás 
pohat|tuo (-un, -tuu) verb gazdagodik, 

meggazdagodik, vagyonosodik 
pohatu|š (-kšen, -šta) fn gazdagság, va-

gyonosság, módosság, jómódúság, 
vagyon, jómód 

pohj|a (-an, -uа) fn 1. fenék, meder; 2. 
raktár, lerakat; ruakaaineh~a nyers-
anyagraktár 

pohja||har|a (-an, -uа) fn fenékkotró 
[berendezés] 

pohja||karp|pi (-in, -pie) fn compó, ci-
gányhal [Tinca tinca] 

pohja||kart|ta (-аn, -tuа) fn vázlatos 
térkép, vaktérkép 

pohja||kerro|š (-kšen, -šta) fn talajré-
teg, táptalaj 

pohja||muali (-n, -e) fn alapszín 
pohja||nuor|a (-an, -uа) fn karókra fe-

szített halászháló 
pohja||pain|o (-on, -uo) fn fenéksúly, 

ballaszt, nehezék 
pohja||palk|ka (-аn, -kuа) fn alapbér, 

alapfizetés, alapjövedelem 
pohja||piirro|š (-kšen, -šta) fn tervrajz 
pohjat|oin (-toman, -ointa) mn fene-

ketlen, mélységes mély; ~oin järvi 
feneketlen tó 

pohjattomu|š (-kšen, -šta) fn feneket-
len mélység, mélységes mélység; me-
ren ~š a tenger feneketlen mélysé-
ge 

pohjautu|o (-u) verb alapul vmin, nyug-
szik vmin 

pohja||vej|et (-ien, -ie) fn plur talajvíz 
pohja||ve|si (-jen, -ttä) fn talajvíz 
puhja||vir|ta (-ran, -tuа) fn víz alatti 

áramlat 
pohja||väri (-n, -e) fn alapszín 
pohjois||europan mn rtlan észak-eu-

rópai 
Pohjois-Europ|pa (-an, -puа) fn Észak-

Európa 
pohjois||europpalai|ni (-sen, -sta) mn 

észak-európai 
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pohjois||gubernij|a (-an, -uа) fn északi 
kormányzóság 

pohjois||kampal|a (-an, -uа) fn sarki 
lepényhal [Liopsetta glacialis] 

pohjois||levehy|š (-ön, -ttä) fn északi 
szélesség 

pohjois||luon|to (-non, -tuo) fn északi 
természet 

pohjois||meri||šorš|a (-an, -uа) fn szu-
la [Morus bassanus] 

pohjois||mua (-n, -ta) fn északi ország 
Pohjois||ńa|pa (-van, -рuа) fn Északi 

Sark 
pohjois||peipo|ni (-sen, -sta) fn fenyő-

pinty [Fringilla montifringilla] 
pohjois||puol|i (-en, -ta) fn északi oldal 
pohjois||puoli|ni (-sen, -sta) mn északi 
pohjois||tik|ka (-аn, -kuа) fn három-

ujjú hőcsik [Picoides tridactylus] 
pohjois||tuul|i (-en, -ta) fn északi szél 
Pohjois||täh|ti (-en, -tie) fn Sarkcsillag 
pohjol|a (-аn, -uа) fn észak 
pohjolan mn rtlan északi 
pohjo|ni1 (-sen, -sta) fn észak 
pohjo|ni2 (-sen, -sta) mn északi 
pohjosešša hsz északon 
pohjosešta hsz északról, észak felől 
pohjukais||šuol|i (-en, -ta) fn nyom-

bélfekély 
pohjuk|ka (-аn, -kuа) fn edény feneke 
pohju|š (-kšen, -šta) fn lemez, tábla, 

pajzs [földrajz, geológia] 
pohkie (-n, -ta) fn lábikra 
pohmel|o (-on, -uo) fn másnaposság, 

macskajaj 
pohmelo||sindromi (-n, -e) fn másna-

posság-szindróma 
pohročča||hein|ä (-än, -yä) fn kakukk-

fű [Thymus] 

po|ika (-jan, -ikua) fn 1. fiú; 2. fia vki-
nek; 3. állatkölyök 

poika||ikä (||-ijän, ||-ikyä) fn kamasz-
kor, serdülőkor 

poika||jouk|ko (-on, -kuo) fn fiúcsapat 
poika||la|pši (-pšen, -šta) fn fiúgyer-

mek, vkinek a fia 
poika||lop|pi (-in, -pie) fn/mn zöldfülű 
poika||mie|š (-hen, -štä) fn agglegény, 

nőtlen férfi 
poika|ni (-sen, -sta) fn 1. fiacska; 2. 

állatkölyök, állat kicsinye 
poika||puol|i (-en, -ta) fn mostohafiú 
poikelli|ni (-sen, -sta) fn betegség 
poiken||toimi|ni (-sen, -sta) fn beteg-

ség 
poikeš hsz félre 
poike|ta (-nen, -nou) verb eltér, félre-

siklik, elterelődik; ~ta aihiešta / tee-
mašta eltérni a tárgytól 

poiki|e (-u) verb ellik, borjadzik, meg-
ellik, megborjadzik 

poikimi|ni (-sen, -sta) fn ellés, borja-
dzás, megellés, megborjadzás 

poikittain hsz keresztül, keresztbe, ke-
resztben 

poikiutu|o (-u) verb ellik, borjadzik, 
megellik, megborjadzik 

poikkeu|š (-on, -tta) fn kivétel 
poikkehukšelli|ni (-sen, -sta) mn 1. ki-

vételes; 2. kizárólagos 
poikkehu|š (-on, -tta) fn kivétel 
poikkeut|tua (-an, -tau) verb eltérít, ki-

térít, elterel 
poikkevu|š (-on, -tta) fn kivételesség 
poikkevukšelli|ni (-sen, -sta) mn kivé-

teles, szokatlan, extrém 
poikki1 hsz 1. felébe, félbe, ketté, ket-

tőbe; 2. keresztül, keresztben 
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poikki2 (part) nu/prep keresztül, át, 
vmin keresztben; ~ jovešta a folyón 
át; lahešta ~ az öblön keresztül 

poikkiem|a (-an, -ua) fn kitérés, kitérő 
poikkiemi|ni (-sen, -sta) fn eltérítés vmi-

től, elterelés 
poikki||leikkau|š (-on, -tta) fn kereszt-

metszet 
poikkinai|ni (-sen, -sta) mn 1. kereszte-

ző, haránt-; 2. széttört, kettétört 
poikki|ni (-sen, -sta) mn keresztező, 

haránt- 
poikki||palk|ki (-in, -kie) fn gerenda, 

keresztgerenda 
poikki||puolin hsz keresztül, kereszt-

ben 
poikki||puoli|ni1 (-sen, -sta) fn kereszt-

gerenda, palló, keresztfa 
poikki||puoli|ni2 (-sen, -sta) mn keresz-

tező, haránt- 
poikki||puu (-n, -ta) fn 1. keresztgeren-

da, palló, keresztfa; 2. nyújtó [tor-
naszer] 

poikki||puu||voimistelu (-n, -o) fn nyúj-
tógyakorlat [torna] 

poikki||rauta||kanki (-n, -e) fn nyúj-
tó [tornaszer] 

poikki||tela|ni (-sen, -sta) fn palló, pad-
lódeszka 

poikki||tie (-n, -tä) fn (gyalogos) átke-
lőhely, (utcai) zebra 

poikko hsz 1. ügyesen; 2. fürgén, sza-
porán; 3. élénken, elevenen 

poikkoh hsz 1. ügyesen; 2. fürgén, sza-
porán; 3. élénken, elevenen 

poikkoi (-n, -ta) mn 1. ügyes; 2. fürge, 
szapora; 3. élénk, eleven 

poikkoi||kulku|ni (-sen, -sta) mn nagy-
sebességű 

poikkoimphah hsz 1. ügyesebben; 2. 
fürgébben 

poikkoi|n (-mman, -mpua) mn ff 1. 
legügyesebb; 2. legfürgébb 

poikkoseh hsz 1. ügyesen; 2. fürgén, 
szaporán; 3. élénken, elevenen 

poikot|ti (-in, -tie) fn bojkott 
poikotoi|ja (-čen, -čou) verb bojkottál 
poikoveh (-en, -ta) fn költés, fészek-

alja  
poimi|e (-n, -u) verb gyűjt, összegyűjt, 

begyűjt, összeszed 
poimij|a (-an, -ua) fn gyűjtő 
poimimi|ni (-sen, -sta) fn gyűjtés, ösz-

szegyűjtés, begyűjtés, összeszedés 
poimin|ta (-nan, -tua) fn gyűjtés, ösz-

szegyűjtés, begyűjtés, összeszedés 
poimu||leh|ti (-en, -tie) fn palástfű [Al-

chemilla] 
pois hsz félre, el, tova 
pois||ajaj|a (-an, -ua) fn kidobó ember 
pois||jät|tö (-ön, -työ) fn elmulasztás, 

mulasztás 
pois||kuččumi|ni (-sen, -sta) fn vmi-

nek a visszahívása, érvénytelenítés 
pois||lähtömättä hsz állandóan 
pois||lähtömät|öin (-tömän, -öintä) mn 

állandó 
pois||ottami|ni (-sen, -sta) fn eltávolí-

tás, kivétel vhonnan, kivonás vhon-
nan 

pois||ot|to (-on, -tuo) fn kijelentkezés, 
kijelentés vhonnan 

pois||pan|o (-on, -uo) fn elbocsátás, fel-
mentés 

pois||piäštämi|ni (-sen, -stä) fn kije-
lentkezés, kijelentés vhonnan 

pois||pyyhin|tä(-nän, -tyä) fn törlés, ki-
törlés, kihúzás 
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pois||pyyhkimi|ni (-sen, -stä) fn törlés, 
kitörlés, kihúzás 

poissa||ol|o (-on, -uo) fn távollét 
pois||šiirtämi|ni (-sen, -stä) fn eltávolí-

tás, kivétel vhonnan, kivonás vhon-
nan; šotajoukkojen ~ni a haderők / 
a katonaság kivonása 

poistami|ni (-sen, -sta) fn megszünte-
tés, felszámolás, eltávolítás, kikü-
szöbölés 

pois|tua (-san, -tau) verb megszüntet, 
felszámol, eltávolít, kiküszöböl 

pois||vien|ti (-nen, -tie) fn elvitel, elhor-
dás 

pojan||po|ika (-jan, -ikua) fn fiúunoka, 
fiának a fia 

pojan||tyt|är (-tären, -ärtä) fn lányu-
noka, fiának a lánya 

pojintim|a (-an, -ua) fn mostohafiú 
pokali (-n, -e) fn serleg, kehely, talpas 

pohár 
poka||šah|a (-an, -uа) fn keretes fűrész 
pok|ko (-on, -kuo) fn kos, ürü, birka, bá-

rány, juh [Ovis aries] 
pokko||laum|a (-an, -uа) fn birkanyáj, 

juhnyáj 
pokko|ni (-sen, -sta) fn bárány, bárány-

ka, kisbárány 
pokkuroiččij|a (-an, -uа) fn szolgalé-

lek, talpnyaló 
pokoiniek|ka (-an, -kua) fn tetem, hul-

la, halott, holttest 
pokoriu|tuo (-vun, -tuu) verb engedel-

meskedik, aláveti magát, behódol, 
meghódol 

pokost|a (-an, -uа) fn temető, sírkert 
pokot|a (-an, -uа) fn rossz idő(járás) 
Pokrov|a (-an, -uа) fn Mária Oltalma 

[október 1.] 

pokuaji|e (-n, -u) verb bevall, megvall, 
beismer, elismer 

pokuajiu|tuo (-vun, -tuu) verb bevall, 
megvall, beismer, elismer 

pol|a (-an, -ua) fn a kabát / felöltő szár-
nya 

роlč|аt (-ojen, -ojа) fn plur polcrend-
szer, állvány, stelázsi 

роľč|čа (-an, -čuа) fn polc  
polemi|ni (-sen, -sta) mn vitázó, vitat-

kozó, polemizáló 
polet|ella (-telen, -telou) verb összeta-

pos, széttapos, letapos; ~ella heinät 
letaposni a füvet 

polet|tu (-un, -tuo) mn összetaposott, 
széttaposott, letaposott 

poliip|pi (-in, -pie) fn 1. közönséges po-
lip [Octopus vulgaris]; 2. polip [or-
vostan] 

poliisi (-n, -e) fn rendőrség 
poliisi||jouk|ko (-on, -kuo) fn műveleti 

csoport [rendőri]; rendőri egység / 
alakulat 

poliisi||mie||š (-hen, -stä) fn rendőr 
poliisi||pilli (-n, -e) fn rendőrsíp 
poliisi||seršant|ti (-in, -tie) fn rendőr-

őrmester 
poliisi||vartijo||paik|ka (-an, -kua) fn 

rendőrposzt, „fakabát”, rendőri őr-
hely 

poliiti|ni (-sen, -sta) mn politikai 
poliklinik|ka (-an, -kua) fn poliklinika, 

rendelőintézet 
poli|n (-men, -nta) fn pedál, lábító, ta-

posó 
polin||lait|eh (-tehen, -ehta) fn pedál-

szerkezet 
politiik|ka (-an, -kua) fn politika 
politiik|ko (-on, -kuo) fn politikus 
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pol|kie (-en, -kou) verb tapos, tipor, 
letapos, letipor, eltapos, eltipor 

polk|ka (-an, -kua) fn polka 
polkomi|ni (-sen, -sta) fn taposás, le-

taposás, eltaposás 
pol|ku (-un, -kuo) fn ösvény, csapás, 

gyalogút  
polku||pyör|ä (-än, -yä) fn kerékpár, 

bicikli 
polku||pyörä||kilpailu (-n, -o) fn ke-

rékpárverseny 
polku||pyörä||kilpailij|a (-an, -ua) fn 

kerékpárversenyző 
polku||ruk|ki (-in, -kie) fn lábhajtós 

rokka 
роľnič|čа (-an, -čuа) fn kórház 
pol|o (-on, -uo) fn facsat a rénszarvas-

hámhoz 
polo|ni (-sen, -sta) mn szerencsétlen, 

nyomorult 
polossi|e (-u) verb sikerül, sikeredik 
poltan|ta (-nan, -tua) fn 1. égetés, elé-

getés, pörkölés, perzselés; 2. dohány-
zás 

polt|e (-tien, -että) fn égés, égő érzés, 
fájdalom, kín 

polt|eh (-tehen, -ehta) fn égés, égő ér-
zés, fájdalom, kín 

polt|ella (-telen, -telou) 1. éget, eléget, 
pörköl, perzsel; 2. feléget, leéget 

poltet|tu (-un, -tuo) mn égetett, pör-
költ, perzselt 

poltin||karv|at (-ojen, -oja) fn plur a 
csalán bolyha 

poltin||merk|ki (-in, -kie) fn 1. billog 
[állaton]; 2. tetoválás, stigma 

poltin||rau|ta (-van, -tua) fn billogvas, 
billogpecsételő 

polttaj|a (-an, -uа) mn égető, maró 

polttajai|ni (-sen, -sta) fn 1. szúnyog 
[Culex]; 2. csalán [Urtica] 

polttamat|oin (-toman, -ointa) mn ége-
tetlen, kiégetetlen; ~oin tiili kiége-
tetlen tégla, nyerstégla 

polttami|ni (-sen, -sta) fn 1. égetés, elé-
getés, pörkölés, perzselés; 2. dohány-
zás 

polttav|a (-an, -uа) mn izzó, tüzes 
polttavu|š (-on, -tta) égető / maró ér-

zés 
polt|to (-on, -tuo) fn 1. égetés, elége-

tés, pörkölés, perzselés; 2. dohány-
zás 

poltto||aineh (-en, -ta) fn tüzelőanyag, 
üzemanyag 

poltto||aineh||ašem|a (-an, -ua) fn üzem-
anyagállomás, benzinkút 

polto||aineh||pump|pu (-un, -puo) fn 
üzemanyagszivattyú 

poltto||aineh||puuteh (-en, -ta) fn üzem-
anyaghiány 

poltto||aineh||ševo|š (-kšen, -šta) fn 
üzemanyagkeverék 

poltto||aineh||var|at (-ojen, -oja) fn 
plur üzemanyagkészlet 

poltto||kaašu (-n, -o) fn tüzelőgáz, gáz-
tüzelő 

poltto||merk|ki (-in, -kie) fn tetová-
lás, stigma 

poltto||mouttori (-n, -e) fn belsőégésű 
motor 

poltto||puu (-n, -ta) fn tűzifa, fatüzelő 
polt|tua (-an, -tau) verb 1. éget, eléget, 

pörköl, perzsel; 2. feléget, leéget; 3. 
dohányzik 

роľuss|a (-an, -ua) fn pólus, sarok [elekt-
romosság] 

poluu|ta (-van, -tua) fn zománc 
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poluuta||kattil|a (-an, -ua) fn zománc-
lábos, zománcfazék 

poluuti|e (-n, -u) verb zománcoz 
polven||piä (-n, -tä) fn térd 
polve|š (-hen, -šta) fn hajlat, hajlás, 

kanyar, görbület 
polv|i (-en, -ie) fn 1. térd, térdhajlat; 

2. hajlat, hajlás, kanyar, görbület; 
3. nemzedék, generáció 

polvi||jänteh|et (-tien, -tie) fn plur térd-
izület 

polvik|aš (-kahan, -ašta) fn hajlado-
zó, kanyargós, tekervényes 

polvi||kesr|ä (-än, -yä) fn térdkalács 
polvi||kun|ta (-nan, -tua) fn nemze-

dék, generáció 
polvi||luu (-n, -ta) fn térdkalács 
polvi||pukšu|t (-jan, -ja) fn plur rö-

vidnadrág, térdnadrág 
polvi||šuk|at (-ojen, -oja) fn plur ka-

másli, kamásni, lábszárvédő 
polvusillah hsz térden, térdelve 
polvu|t (-on, -tta) fn térdecske 
pom|ata (-uan, -uau) verb ropogó tü-

zet gyújt, ropogó tűzzel éget 
pomink|at (-ojen, -oja) fn plur halotti 

tor 
pomin||puik|ko (-on, -kuo) fn csodabo-

gyó [Ruscus] 
pommi (-n, -e) fn bomba 
pommi||hau|ta (-van, -tua) fn bomba-

tölcsér 
pommi||isku (-n, -o) fn bombabecsa-

pódás 
pommi||koneh (-en, -ta) fn bombázó-

repülő, bombázógép, bombázó 
pommi||šuoj|a (-an, -ua) fn (légvédel-

mi) óvóhely 
pommittaj|a (-an, -ua) fn/mn bombázó 

pommit|tua (-an, -tau) verb bombá-
zik; ~tua linnoja ta kylie a városo-
kat és a falvakat bombázni 

pommitu|š (-kšen, -šta) fn bombázás 
pomori (-n, -e) fn északi tengerparti 

lakó / ember 
pomp|pa (-an, -pua) fn vattakabát, pu-

fajka 
ponnissu|š (-kšen, -šta) fn erőfeszítés, 

erőkifejtés, megfeszülés 
ponnistami|ni (-sen, -sta) fn erőfeszí-

tés, erőkifejtés, megfeszülés 
ponnis|tua (-san, -tau) verb megeről-

tet, megfeszít 
pon|ši (-nen, -tta) fn 1. nyél; 2. puska-

tus, tus 
pontik|ka (-an, -kua) fn kisüsti, házipá-

linka 
pontikka|keit|in (-timen, -intä) fn pá-

linkafőző [készülék] 
pontikka||pannu (-n, -o) fn pálinka-

főző [készülék] 
popot|tua (-an, -tau) verb érthetetlenül 

beszél 
poppan|a (-an, -ua) fn lópokróc 
poppeli (-n, -e) fn nyárfa, topolyafa 

[Populus] 
poppeli||liipukkai|ni (-sen, -sta) fn nagy 

nyárfalepke [Limenitis populi] 
popši|e (-n, -u) verb fal, felfal, zabál, 

megzabál, habzsol, behabzsol 
popukaij|a (-an, -ua) fn papagáj [Psitta-

cidae] 
роr|а (-an, -ua) fn fúró 
porah|tua (-an, -tau) verb leválik, le-

reped, elválik, elreped 
porahut|tua (-an, -tau) verb puffant, 

durrogtat 
poram|a (-an, -ua) fn hernyó 
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por|ata1 (-uan, -uau) verb fúr, kifúr, 
befúr; ~ata hammašta fogat (ki)fúrni 

pora|ta2 (-jau) verb csorog, csörgede-
zik 

porau|š (-on, -tta) fn fúrás, kifúrás, 
befúrás 

porauš||rei|kä (-jän, -kyä) fn fúrt lyuk 
porččui|ja (-čen, -čou) verb birkózik 

[sport] 
por|e (-ien, -etta) fn vízmosás 
porin|a (-an, -ua) fn csobogás, csörge-

dezés 
pork|ata (-uan, -uau) verb keresztül-

jut, átjut, keresztülvergődik, átver-
gődik, keresztülhatol, áthatol 

pork|ka (-an, -kua) fn a horgászbot vas-
tagabbik része 

porkkan|a (-an, -uа) fn sárgarépa [Dau-
cus] 

porkkana||kirp|pu (-un, -puo) fn zöld 
sárgarépa-levéltetű [Cavariella ae-
gopodii] 

por|o1 (-on, -uо) fn rénszarvas [Ran-
gifer tarandus]  

por|o2 (-on, -uo) fn 1. hamu; 2. kávé-
zacc 

poroh|ka (-an, -kua) fn lőpor, puska-
por 

porоhka||šarv|i (-en, -ie) fn lőportartó 
poro||laum|a (-an, -ua) fn rénszarvas-

csorda, rénszarvasnyáj 
poro||lehm|ä (-än, -yä) fn rénszarvas-

tehén 
poron||hoitaj|a (-an, -uа) fn rénszarvas-

tenyésztő 
poron||hoi|to (-jon, -tuo) fn rénszarvas-

tenyésztés 
poron||lih|a (-an, -ua) fn rénszarvas-

hús 

poron||nah|ka (-an, -kua) fn rénszar-
vasbőr 

poron||vasik|ka (-an, -kua) fn rénszar-
vasborjú 

poro||rai|to (-jon, -tuo) fn rénszarvas 
vonta kocsi / szekér 

porot|tua (-an, -tau) verb kiűz, elűz, 
száműz 

porotu|š (-kšen, -šta) fn kiűzés, elű-
zés, kiűzetés, száműzetés 

por|raš (-tahan, -rašta) fn lépcső, lét-
ra, lépcsőfok, létrafok 

porraš||šill|at (-ojen, -oja) fn plur palló-
út, deszkaút, kikötőpalló 

porraš||šil|ta (-lan, -tua) fn pallóút, 
deszkaút, kikötőpalló 

porraš|tua (-šan, -tau) verb rőzsével 
feltöltve járhatóvá tesz 

porša|š (-han, -šta) fn sertés, disznó [Sus 
scrofa domestica] 

porši|e (-n, -u) verb lemalacozik, megfi-
adzik, megkölykedzik 

portah|at (-ojen, -oja) fn plur lépcső-
feljárat, lépcsőtornác 

portahik|ko (-on, -kuo) fn feljáró, lép-
csőfeljáró, feljárat 

portim|o (-on, -uo) fn hermelin [Mus-
tela erminea] 

portin||puolis|ko (-on, -kuo) fn gallér 
oldalhajtókája 

poruaj|a (-an, -ua) fn fúrós (munkás) 
porvari (-n, -e) fn 1. polgár; 2. burzsoá 
porvaris|to (-son,- tuo) fn 1. polgárság; 

2. burzsoázia 
posessiivi|ni (-sen, -sta) mn birtokos 

[nyelvtan] 
posessiivi||suffiksi (-n, -e) fn birtokos 

szuffixum / jel / rag 
positiivi|ni (-sen, -sta) mn pozitív 
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positiivisešti hsz pozitívan 
poskouttin|a (-an, -uа) fn legelő 
postpositij|o (-on, -uo) fn névutó 
postskriptum (-an, -uа) fn utóirat, P.S. 
pošiu|tuo (-vun, -tuu) verb esküszik, es-

küdözik, megesküszik, fogadkozik 
poš|ki (-en, -kie) fn pofa 
poški||ham|maš (-pahan, -mašta) fn 

zápfog 
poški||piä (-n, -tä) fn járomcsont, pofa-

csont 
pošliini (-n, -e) fn porcelán 
pošliini||kuk|ka (-an, -kua) fn viasz-

szömörce [Rhus succedanea] 
pošliini||serviisi (-n, -e) fn porcelán-

készlet 
pošti (-n, -e) fn posta 
pošti||atressi (-n, -e) fn postai cím 
pošti||ekspediittori (-n, -e) fn postázó, 

expeditőr 
pošti||kori (-n, -e) fn postaláda, levél-

szekrény 
pošti||kort|ti (-in, -tie) fn postai leve-

lezőlap, levelezőlap 
pošti||laito|š (-kšen, -šta) fn postahi-

vatal 
pošti||makšu (-n, -o) fn postai illeték 
pošti||merk|ki (-in, -kie) fn postabé-

lyeg, bélyeg 
poštin||kantaj|a (-an, -uа) fn postás, 

levélhordó, kézbesítő 
poštin||šuaj|a (-an, -ua) fn címzett 
poštin||työntäjä (-än, -yä) fn feladó 
pošti||numer|o (-on, -uo) fn irányító-

szám 
pošti||ošaš|to (-šon, -tuo) fn postahiva-

tal 
pošti||ošoit|eh (-tehen, -ehti) fn postai 

cím 

pošti||paket|ti (-in, -tie) fn postai cso-
mag, csomag 

pošti||yhtey|š (-ven, -ttä) fn postai ösz-
szeköttetés / kapcsolat 

potais|sa (-en, -ou) verb kirúg, hátrarúg 
potak|ka (-an, -kua) fn krumpli, bur-

gonya [Solanum tuberosum] 
potakka||hut|tu (-un, -tuo) fn burgo-

nyapüré, krumplipüré 
potakka||jauh|o (-on, -uo) fn keményí-

tő, burgonyakeményítő 
potakka||kalit|ta (-an, -tua) fn burgo-

nyás pirog, krumplis pirog 
potakka||kuorijai|ni (-sen, -sta) fn bur-

gonyabogár, krumplibogár, kolorá-
dóbogár [Leptinotarsa decemlineata] 

potakka||mua (-n, -ta) fn burgonya-
föld, krumpliföld 

potakka||šanki (-n, -e) fn burgonyás 
pirog, krumplis pirog 

potakka||šäk|ki (-in, -kie) fn krump-
liszsák 

potakka||varr|et (-ien, -ie) fn plur (le-
veles) burgonyaszár 

potakka||voi (-n, -ta) fn főtt krumpli 
vajjal 

potakka||värč|či (-in, -čie) fn krump-
liszsák 

potakoi|ja (-čen, -čou) verb 1. elnézés-
sel van vki iránt, elnéz vmit vkinek; 
2. provokál, bujtogat 

potal|tua (-lan, -tau) verb kirúg, hátra-
rúg 

pot|ata (-kuan, -kuau) verb rúg, meg-
rúg, kirúg, hátrarúg 

potenssi (-n, -e) fn hatvány 
poteu|tuo (-vun, -tuu) verb zsibbad, el-

zsibbad, megzsibbad, megdermed, 
eldermed 
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potkais|sa (--ou) verb visszarúg, visz-
szalök (a fegyver) 

potkaisu (-n, -o) fn visszarúgás [fegy-
veré] 

potkau|š (-on, -tta) fn ösztökélés, ösz-
tönzés, nógatás 

potkautu|o (-u) verb visszacsapódik, 
visszalökődik, visszakoccan, vissza-
ütközik; ~työ rannašta visszalökődni 
a parttól 

pot|kie (-en, -kiu) verb rúg, megrúg, ki-
rúg, hátrarúg 

potkiu|tuo (-vun, -tuu) verb rugdaló-
zik, rugdal 

pot|ku (-un, -kuo) fn rúgás 
potku||kelk|ka (-an, -kua) fn finn szán-

kó, szántalpas szék, fakutya 
potku||lau|ta (-van, -tua) fn roller 
potku||pall|o (-on, -uo) fn labdarúgás, 

futball, foci 
potku||pallo||hullu (-n, -o) fn labdarú-

gószurkoló, futballrajongó, focidruk-
ker 

potku||pallo||jouk|ko (-on, -kuo) fn lab-
darúgócsapat, futballcsapat, focicsa-
pat 

potku||pallon||peluaj|a (-an, -ua) fn lab-
darúgó, futballista, focista 

potku||pallo||ottelu (-n, -o) fn labdarú-
gómérkőzés, labdarúgótalálkozó, fut-
ballmérkőzés, focimeccs 

potkuri (-n, -e) fn csavar, propeller 
potkuri||akšeli (-n, -e) fn menetes ten-

gely 
potrallah hsz frissen, élénken, eleve-

nen, üdén 
potris|tuo (-sun, -tuu) verb felbuzdul, 

felbátorodik, nekibátorodik 
potrušk|a (-an, -ua) fn barátnő 

pot|ti (-in, -tie) fn bili 
potvolk|ka (-an, -kua) fn padlás 
potvolosnik|ka (-an, -kua) fn díszes fej-

pánt 
potvo|ta (-van, -tua) fn fuvarozás, 

szállítás 
poukam|o (-on, -uo) fn öböl 
pouk|ata (-uan, -uau) verb durrogtat, 

puffogtat, csattogtat 
poukku||karamelli (-n, -e) fn durranó-

cukor, robbanócukor 
poukut|tua (-an, -tau) verb durrogtat, 

puffogtat, csattogtat 
pouš|tie (-šin, tiy) verb menyasszonyi 

frizurát készít 
pou|ta (-van, -tua) fn 1. derült idő, tiszta 

ég; 2. szárazság, aszály 
pouta|ni (-sen, -sta) mn derült, derűs 
pouta||päiv|ä (-än, -yä) fn derült nap 
poutua||keštäj|ä (-än, -yä) mn száraz-

ságtűrő 
pouvan||keštävy|š (-ön, -ttä) fn szá-

razságtűrés 
pouvistu|o (-u) verb kiderül, kitisztul (az 

idő, az ég) 
poverk|ka (-an, -kua) fn szólás, szólás-

mondás, közmondás 
pov|i (-en, -ie) fn 1. mell, kebel; 2. ru-

hamell; 3.  halászháló öblös része  
pračk|ata (-uau) verb csattog, pattog, 

recseg, reccsen, ropog, roppan 
pračkeh (-en, -ta) fn csattogás, pat-

togás, recsegés, reccsenés, ropogás, 
roppanás 

pračk|ua (-au) verb csattog, pattog, re-
cseg, reccsen, ropog, roppan 

praktiik|ka (-an, -kua) fn gyakorlat, 
praxis 

pramilla hsz jelen; olla ~ jelen lenni 
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pranki|ta (-čen, -čou) verb teleeszi ma-
gát, bezabál 

prauk|kuo (-un, kuu) verb károg 
pravoslavnoi (-n, -ta) mn pravoszláv, 

ortodox 
pravo||uk|ko (-on, -kuo) fn dédapa, 

dédpapa 
pravo||ämm|ö (-ön, -yö) fn dédanya, 

dédmama 
predikat|ti (-in, -tie) fn állítmány 
prefiksi (-n, -e) fn prefixum, előtolda-

lék, előtag 
prelingvali|ni (-sen, -sta) mn elölkép-

zett; ~set vokalit elölképzett magán-
hangzók 

prepositij|o (-on, -uo) fn elöljáró(szó), 
prepozíció 

presensi (-n, -e) fn jelen idő 
presentatij|o (-on, -uo) fn bemutatás, 

prezentáció 
president|ti (-in, -tie) fn államelnök, 

elnök 
prestiiši (-n, -e) fn presztízs 
prestiiši||rua|to (-von, -tuo) fn presz-

tízsmunka 
pretendent|ti (-in, -tie) fn pályázó, kö-

vetelő, igénylő 
pričo|t (-jen, -ja) fn plur (uralkodói) 

udvar, udvartartás 
prieskui|ja (-čen, -čou) verb utál, meg-

vet, undorodik 
priič|ča (-an, -čua) fn hasonlat, allegó-

ria 
prih|a (-an, -ua) fn legény, siheder 
prihač|ču (-un, -čuo) fn legény, siheder 
priha||mie|š (-hen, -stä) fn agglegény, 

legényember 
prihaš|tua (-šan, -tau) verb agglegény-

kedik 

priiskut|ella (-telen, -telou) verb per-
metez, lepermetez, bepermetez 

priiskuttelu (-n, -o) fn permetezés 
prikaššik|ka (-an, -kua) fn tutajos, tu-

tajkormányos 
prikatiiri (-n, -e) fn brigádvezető, cso-

portvezető, csapatvezető 
primari|ni (-sen, -sta) mn elsődleges, 

primér 
primarisu|š (-kšen, -šta) fn elsődleges-

ség, prioritás 
primiet|ta (-an, -tua) fn előjel, jel 
primiettie (-in, -tiy) verb észrevesz, ész-

lel 
primitiivi|ni (-sen, -stä) mn egyszerű, 

kezdetleges, primitív 
primpet|tyä (-än, -täy) verb (hangsze-

ren) cincog, nyekereg 
prinkah|tua (-an, -tau) verb lezuhan 
prinsip|pi (-in, -pie) fn elv, meggyő-

ződés 
printteri (-n, -e) fn printer, nyomtató 
priškau|tuo (-vun, -tuu) verb felocsú-

dik 
prišš|ata (-uan, -uau) verb zsarol, ki-

zsarol, megzsarol, kicsikar 
priššuaj|a (-an, -ua) fn zsaroló 
priuš|a (-an, -ua) fn lentiloló 
priušan||kiel|i (-en, -tä) fn tilolónyelv 

[az eszköz adagoló alkatrésze] 
priušan||var|ši (-ren, -tta) fn csépha-

daró 
prituanie (-n, -tä) fn hozomány, kelen-

gye 
priänik|kä (-än, -kyä) fn mézeskalács 
produktiivi|ni (-sen, -sta) mn produk-

tív, termelékeny, termékeny 
professori (-n, -e) fn professzor 
programmisti (-n, -e) fn programmozó 
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progressi (-n, -e) fn haladás 
progressiivi|ni (-sen, -sta) mn prog-

resszív, haladó, előreható 
projekti (-n, -e) fn projekt, terv 
prokoss|a (-an, -ua) fn elővágás, kö-

rülkaszálás 
prokuratur|a (-an, -ua) fn ügyészség 
prokurori (-n, -e) fn ügyész 
proletari (-n, -e) fn proletár 
proletariati (-n, -e) fn proletariátus; 

~n diktatuuri proletárdiktatúra 
pronomini (-n, -e) fn névmás 
proomu (-n, -o) fn uszály(hajó) 
propagand|a (-an, -ua) fn propagan-

da, propagálás 
propagandisti (-n, -e) fn propagan-

dista 
propagoi|ja (-čen, -čou) verb propagál 
propati|e (-n, -u) verb eltűnik, elmú-

lik, elkallódik, elvész 
propelli (-n, -e) fn propeller, hajtócsa-

var, légcsavar 
proplem|a (-an, -ua) fn probléma 
prosentit|oin (-toman, -ointa) mn ka-

matmentes 
prosent|ti (-in, -tie) fn 1. százalék; 2. 

kamat; 3. (alkohol)fok 
prosessi (-n, -e) fn folyamat 
pross|a (-an, -ua) fn köles [Panicum] 
prosti isz bocsánat! bocsánatot kérek! 
prosti|e (-n, -u) verb megbocsát, el-

néz; Jumala ~kkah! Isten bocsássa 
meg! 

prostikkua isz bocsánat! bocsánatot 
kérek! 

prostimat|oin (-toman, -ointa) mn meg-
bocsáthatatlan 

prostimi|ni (-sen, -sta) fn megbocsá-
tás, bocsánat, elnézés 

prostin|a (-an, -ua) mn durva, érdes 
prostin|ta (-nan, -tua) fn megbocsá-

tás, bocsánat, elnézés  
prostiu|tuo (-vun,-tuu) verb bocsána-

tot kér, elnézést kér  
prostokišš|a (-an, -ua) fn aludttej 
proškeńń|a (-an, -ua) fn megbocsátás, 

bocsánat, elnézés 
prošv|a (-an, -ua) fn csipke 
protestoi|ja (-čen, -čou) verb tiltako-

zik, protestál 
protokoli (-n, -e) fn jegyzőkönyv 
proto||pap|pi (-in, -pie) fn főpap 
proťuak|a (-an, -ua) fn csavargó 
proťuakoi|ja (-čen, -čou) verb csava-

rog, kóborol 
proťuaši|e (-n, -u) verb csavarog, kó-

borol 
prous|a (-an, -ua) fn próza 
prousa||kirj|a (-an, -ua) fn prózai írás 
pruak|ku (-un, -kuo) fn selejt, selejtes / 

hibás áru 
pruasniekan||ielli|ni (-sen, -stä) mn 

ünnep előtti 
pruasniek|ka (-an, -kua) fn ünnep 
pruasniekka||issun|to (-non, -tuo) fn 

ünnepi ülés 
pruasniekka||kul|ku (-un, -kuo) fn ün-

nepi menet, ünnepi felvonulás 
pruasniekka||pivo|t (-jen, -ja) fn plur 

ünnepi ceremónia 
pruasniekka||pu|ku (-vun, -kuo) fn ün-

nepi ruha 
pruasniekka||stol|a (-an, -ua) fn ün-

nepi asztal 
pruasniekka||šali (-n, -e) fn ünnepi te-

rem 
pruasniekka||valo|t (-jen, -ja) fn plur 

ünnepi kivilágítás 
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pruasniekka||vuatti|et (-jen, -ja) fn plur 
ünnepi öltözet 

pruasnui|ja (-čen, -ččou) verb ünnepel, 
megünnepel 

pruuni (-n, -e) fn pej(ló) 
präčöt|tyä (-än, -täy) verb pirospozs-

gás színe van 
präh|kyä (-yn, -kyy) verb sóhajtozik, 

nyöszörög 
präiskyt|tyä (-än, -täy) verb befröcs-

köl, összefröcsköl 
prötköt|tyä (-än, -täy) verb hentereg, 

hempereg, heverészik 
ptruko-ptruko isz tehénterelő és -szó-

longató hang 
ptrukoit|tua (-an, -tau) verb tehenet 

szólongat 
ptry-ptry isz borjúterelő és -szólonga-

tó hang 
puah|e (-ien, -etta) fn hőség, forróság, 

fülledtség 
puahet|tu (-un, -tuo) mn sült, pirított, 

pörkölt 
puahtaj|a (-an, -ua) mn forró, perzselő, 

rekkenő; ~a helleh rekkenő hőség 
puahto||lei|pä (-vän, -pyä) fn pirítós-

kenyér, pirítós 
puah|tua (-an, -tau) verb süt, pörköl, 

pirít, megsüt, megpörköl, megpirít; 
~tua kahvie kávét pörkölni 

puahtunu|t (-on, -tta) mn lesült, leégett 
puahtu|o (-u) verb sül, pörkölődik 
pua|je (-tien, -jetta) fn kemencepadka 
puaji|e (-n, -u) verb beszélget, társalog 
puak|ku (-un, -kuo) fn 1. csomó, lab-

dacs, rög; 2. apróság  
puali (-n, -e) fn 1. jel, jelzés, bélyeg, pe-

csét; 2. céltábla, célpont; 3. útjelző-
tábla 

pualik|ka (-an, -kuа) fn 1. farúd, fa-
bot, dorong; 2. sulyok, mángorló 

pualikka||peli (-n, -e) fn bottal és bá-
bukkal játszott népi játék 

pualikoi|ja (-čen, -ččou) verb 1. áztat, 
beáztat; 2. mángorol, sulykol 

pualit|tua (-an, -tau) verb útjelzést állít 
pualitu|š (-kšen, -šta) fn útjelzés 
pualu1 (-n, -o) fn gerenda; poikkinai-

ni ~ harántgerenda 
pualu2 (-n, -o) fn bál 
pualu||ai|ta (-jan, -tua) fn sánc, palánk 
puannu|t (-on, -tta) fn/mn megmene-

kült, menekült 
puap|o (-on, -uo) fn bába(asszony) 
puapo|ni (-sen, -sta) fn bába(asszony) 
puapui|ja (-čen, -ččou) verb bábásko-

dik, világra segít 
puarm|a (-an, -uа) fn bögöly [Tabanus]  
puar|tua (-ran, -tau) verb sodor, teker, 

összesodor, összeteker, csavar, össze-
csavar 

puar|tuo (-run, -tuu) verb sodródik, te-
keredik, összesodródik, összetekere-
dik, csavarodik, összecsavarodik 

puasm|a (-an, -ua) fn motring  
puaš|ka (-an, -kua) fn lábszárcsont, láb-

szár [állati] 
puaššiu|tuo (-vun, -tuu) verb igyekszik, 

törekszik, törtet, tart vhová 
puašu (-n, -o) fn hasadék, rés, hézag, 

ereszték, vájat 
puašu|ta (-on, -ou) verb vájatot farag, 

eresztéket vág 
puata (pakenen, pakenou) verb 1. el-

menekül, megmenekül; 2. kifolyik, 
kiömlik 

puater|o (-on, -uo) fn kőlap, nagy si-
ma kő 
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puatie (-n, -tta) fn kemencepadka 
puavušn|a (-an, -ua) fn déltáji falato-

zás, könnyű ebéd 
puavušnoi|ja (-čen, -ččou) verb ebédel 
pučk|ata (-uan, -uau) verb csap, rá-

csap, odacsap 
pučpettaen hsz dünnyögve, morgolód-

va, mogorván, zsörtölődve 
pučpettaj|a (-an, -ua) fn/mn morgós, 

mogorva, zsörtölődő, zsémbes 
pučpet|tua (-an, -tau) verb dörmög, 

mormog, morgolódik, zsörtölődik, 
dünnyög 

pučpetu|š (-kšen, -šta) fn dörmögés, 
dünnyögés, mormogás, morgolódás, 
zsörtölődés 

puhal|lella (-telou) verb fúj a szél 
puhallu|š (-kšen, -šta) fn 1. szélfúvás, 

fuvallat, légmozgás; 2. ödéma, vi-
zenyő, duzzanat, hólyag 

puhalluš||hein|ä (-än, -yä) fn páfrány 
[Filix] 

puhallut|tua (-tau) verb feldagad, fel-
duzzad, felfúvódik 

puhal|tua (-lan, -tau) verb fúj, ráfúj, 
lefúj, elfúj 

puhaltunu|t (-on, -tta) mn feldagadt, 
felduzzadt, felfúvódott 

puhaltu|o (-u) verb feldagad, felduz-
zad, felfúvódik 

puh|aš (-tahan, -ašta) mn tiszta 
puhaš||henki|ni (-sen, -stä) mn erköl-

csös, erényes, tiszta lelkű 
puhaššet|tu (-un, -tuo) mn 1. tisztított; 

2. finomított; 3. szűrt 
puhaššu|š (-kšen, -šta) fn tisztítás, ki-

tisztítás, megtisztítás 
puhaššuš||aineh (-en, -ta) fn tisztító-

szer 

puhaššuš||laiteh (-en, -ta) fn szűrő, fil-
ter 

puhaštau|tuo (-vun, -tuu) verb tisztul, 
megtisztul, letisztul, kitisztul 

puhaš|tua (-šan, -tau) verb 1. tisztít, le-
tisztít, megtisztít, kitisztít; 2. fino-
mít; 3. szűr, megszűr, átszűr 

puhaš|tuo (-šun, -tuu) verb 1. tisztul, le-
tisztul, megtisztul, kitisztul; 2. fino-
mul 

puhaš||veri|ni (-sen, -stä) mn fajtisz-
ta, telivér 

puh|ata (-kuan, -kuau) verb 1. felvág, 
felmetsz, felszel, felszeletel; 2. meg-
szúr, kiszúr 

puheli|n (-men, -nta) fn telefon 
puhelin||kop|pi (-in, -pie) fn telefon-

fülke 
puhelu (-n, -о) fn telefonbeszélgetés 
puhe||mie|š (-hen, -stä) fn leánykérő 
puh|eta (-kien, -kieu) verb felfakad, ki-

pattan, felnyílik 
puhiset|tu (-un, -tuo) mn csiszolt, le-

csiszolt 
puhissu|š (-kšen, -šta) fn 1.tisztítás, 

megtisztítás, kitisztítás; 2. csiszolás, 
lecsiszolás 

puhistau||tuo (-vun, -tuu) verb tisz-
tul, megtisztul, letisztul, kitisztul 

puhistav|a (-an, -ua) mn fertőtlenítő; 
~a aineh fertőtlenítőszer 

puhis|tua (-san, -tau) verb tisztít, ki-
tisztít, megtisztít, letisztít 

puhis|tuo (-sun, -tuu) verb tisztul, ki-
tisztul, megtisztul, letisztul 

puhkie (-n, -ta) mn pompázó, díszes, 
fényűző 

puhkiem|a (-an, -ua) fn megjelenés, 
fellépés 
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puhk|ua (-au) verb 1. fúj [szél]; 2. li-
heg, piheg 

puhkuaľ|ľa (-en, -ou) verb liheg, piheg 
puhkuami|ni (-sen, -sta) fn felvágás, 

operálás 
puhkut|tua (-an, -tau) verb liheg, piheg 
puhlak|ka (-an, -kua) mn telt, kövér, 

dagadt, duzzadt, puffadt  
puhlis|tuo (-sun, -tuu) verb gömbölyö-

dik, testesedik, megtelik, kövéredik 
puhtahai|ni (-sen, -sta) mn tiszta 
puhtahakši hsz letisztázva, tisztázat-

ban 
puhtahašti hsz 1. tisztán; 2. igazán, va-

lóban 
puhtahu|š (-on, -tta) fn tisztaság  
puhu|o (-n, -u) verb fúj, ráfúj 
puhuri (-n, -e) fn metsző északi szél 
puhuttim|et (-ien, -ie) fn plur fújtató 
puhveli||här|kä (-än, -kyä) fn bivaly 

[Bos bubalis] 
puij|a1 (-an, -ua) mn kicsépelt 
pui|ja2 (-n, -pi) verb csépel, kicsépel 
puikkari (-n, -e) fn a halászháló szö-

vésénél használt eszköz 
puik|ko (-on, -kuo) fn 1. pálca, pálcika; 

2. gyufa; 3. szálka 
puikko||jiätel|ö (-ön, -yö) fn pálcikás 

jégkrém 
puikko|ni (-sen, -sta) fn gyufa 
puiklah|tua (-an, -tau) verb átsurran, 

besurran 
puima||koneh (-en, -ta) fn kombájn, 

cséplőgép 
pui|ni1 (-sen, -sta) fn fahordó, fakád, 

fadézsa 
pui|ni2 (-sen, -sta) mn 1. fa-, fából ké-

szült; 2. gerenda-, gerendás, geren-
dázott 

puin|ta (-nan, -tua) fn cséplés 
puinta||aika (||-ajan, ||-aikua) fn csép-

lési idő 
puinta||tanner (-en, -ta) fn 1. cséplő-

szérű; 2. cséplőpajta 
puisen||luatij|a (-an, -ua) fn kádár, 

bodnár, pintér 
puissal|tua (-lan, -tau) verb  ráz, kiráz, 

megráz, leráz; ~tua kuumemittarie 
lerázni a lázmérőt; ~tua piätä a fe-
jét rázni 

puissan|ta (-nan, -tua) fn 1. rázás, meg-
rázás, kirázás; 2. kiürítés, kiborítás 

puissat|tua (-tau) verb diderget, bor-
zongat, rázkódtat; kuume ~tau bor-
zongatja a láz 

puissatu|š (-kšen, -šta) fn láz 
puis|sella (-telen, -telou) verb ráz, rá-

zogat, megráz, kiráz 
puistaja||tau|ti (-vin, -tie) fn hidegrá-

zás, hideglelés, borzongás, libabő-
rösség 

puistau|tuo (-vun, -tuu) verb rázkódik, 
megrázkódik, megrázza magát 

puisteliu|tuo (-vun, -tuu) verb rázkó-
dik, megrázkódik, megrázza magát 

puistik|ko (-on, -kuo) fn parkosított 
tér(ség) 

puis|to (-son, -tuo) fn park, díszkert, 
kert 

puisto||kaisla||lin|tu (-nun, -tuo) fn 
berki nádiposzáta [Acrocephalus] 

puisto||meč|čä (-än, -čyä) fn erdei park, 
parkerdő 

puisto||meččä||aloveh (-en, -ta) fn er-
dei parkövezet, parkerdei terület 

puisto||mua||kiitäjäi|ni (-sen, -stä) fn 
aranypettyes futrinka [Carabus hor-
tensis] 
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puis|tua (-san, -tau) verb 1. ráz, kiráz, 
megráz; 2. kiürít, kiborít 

puitto ksz mintha, akárha  
puit|tua (-an, -tau) verb ugrál, ugrán-

dozik, szökdécsel  
pujah|tua (-tau) verb becsúszik, beke-

rül; ~ti erehyš becsúszott egy hiba 
pujot|ella (-telen, -telou) verb fűz, fel-

fűz, befűz 
pujottau|tuo (-vun, -tuu) verb befura-

kodik, átfurakodik, bejut, átjut 
pujottelu||lašku (-n, -o) fn műlesiklás, 

szlalom 
pujot|tua (-an, -tau) verb fűz, felfűz, be-

fűz 
puk|ata (-kuan, -kuau) verb bök, döf, 

öklel, felöklel, tuszkol, lökdös 
pukin|o (-on, -uo) fn fa odvába rakott 

fészek 
pukin||vehn|ä (-än, -yä) fn kecskefű 

[Aegilops] 
puk|ki (-in, -kie) fn bakkecske, kecs-

kebak 
pukki||hyp|py (-yn, -pyö) fn bakugrás 

[tornagyakorlat] 
pukšu|t (-jen, -ja) fn plur nadrág  
pu|ku (-vun, -kuo) fn 1. kosztüm; 2. ru-

ha; 3. öltöny  
pul|a (-an, -ua) fn nehézség, nehéz hely-

zet, krízis; joutuo ~ah nehéz hely-
zetbe kerülni 

pulčis|tua (-san, -tau) verb telefúj, fel-
fúj 

pulčis|tuo (-sun, -tuu) verb felfújódik, 
felfúvódik, felpuffad 

pulik|ka (-an, -kua) fn fegyvergolyó, 
golyó, golyóbis, lövedék 

pulikka||kukkar|o (-on, -uo) fn töltény-
táska, tölténytartó 

puľčuk|ka (-an, -kua) fn bimbó, rügy 
pullis|tua (-san, -tau) verb halmot emel, 

kupacot rak 
pullistu|o (-u) verb feltorlódik 
pull|o1 (-on, -uo) fn úszó, bója 
pull|o2 (-on, -uo) fn palack, üvegpa-

lack, üveg 
pullo|ni1 (-sen, -sta) fn úszó [halászat, 

horgászat] 
pullo|ni2 (-sen, -sta) fn kis palack, üve-

gecske, flakon 
pullot|tua (-an, -tau) verb úszóval fel-

szerel  
pulpet|ti (-in, -tie) fn iskolapad 
pulpet|tua (-an, -tau) verb bugyboré-

kol 
puľp|pu (-un, -puo) fn fegyvergolyó, 

golyó, golyóbis, lövedék 
puľpuk|ka (-an, -kua) fn tündérrózsa 

[Nymphaea] 
puľpukkai|ni (-sen, -sta) fn sárga ví-

zitök [Nuphar lutea] 
puľput|tua (-an, -tau) verb bugyboré-

kol 
pulssi (-n, -e) fn ütőér, pulzus 
pult|ti (-in, -tie) fn csapszeg, csap, csa-

var, anyáscsavar 
pulveri (-n, -e) fn por [orvosság] 
pump|ata (-puan, -puau) verb 1. szi-

vattyúz, kiszivattyúz; 2. pumpál, fel-
pumpál, felfúj 

pump|pu (-un, -puo) fn 1. szivattyú; 2. 
pumpa 

pumppuami|ni (-sen, -sta) fn 1. szi-
vattyúzás, kiszivattyúzás; 2. pum-
pálás, felpumpálás, felfújás 

pumpuli (-n, -е) fn 1. gyapot [Gossy-
pium]; 2. gyapot [anyag]; 3. vatta; 
steriilini ~ steril vatta; 4. pamut 
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pumpulin||kesryämi|ni (-sen, -stä) fn 
pamutfonás 

pumpulin||kesryän|tä (-nän, -tyä) fn 
pamutfonás 

pumpuli||pai|ta (-jan, -tua) fn pamut-
ing 

pumpuli||šuk|ka (-an, -kua) fn pamut-
harisnya 

pumpuli||teh|aš (-tahan, -ašta) fn gya-
potüzem, pamutgyár 

pumpuli||tuotan|to (-non, -tuo) fn gya-
potipar, pamutipar 

pumpuli||typ|pö (-ön, -pyö) fn vatta-
tampon, tampon 

pumpuli||täk|ki (-in, -kie) fn vattapap-
lan 

pun|a (-an, -ua) fn csavarmenet, menet 
puna||juur|i (-en, -ta) fn cékla 
puna||juuri||keit|to (-on, -tuo) fn cékla-

leves 
punal|tua (-lan, -tau) verb csavar, be-

csavar, csavaroz 
puna|ni1 (-sen, -sta) fn hósármány 

[Plectrophenax nivalis] 
puna|ni2 (-sen, -sta) mn vörös, piros 
pun|e (-ien, -etta) fn fonat, sodrat, cso-

mó 
punertav|a (-an, -ua) mn tűzpiros, tűz-

vörös, vérvörös 
punkkari (-n, -e) fn punk 
punkti (-n, -e) fn pont 
punniččij|a (-an, -ua) fn mázsamester, 

mérlegkezelő 
punnis|tua (-san, -tau) verb 1. vonszol, 

elhúz; 2. kinyom [súlyemelés] 
punni|ta (-čen, -ččou) verb mér, meg-

mér, lemér, kimér, mérlegel 
punnitu|š (-kšen, -šta) fn mérés, meg-

mérés, lemérés, kimérés, mérlegelés 

punnituš||virhe (-n, -tä) fn mérési hiba 
punnu|š (-kšen, -šta) fn súly 
punomi|ni (-sen, -sta) fn sodrás, csa-

varás, tekerés, pödrés, fonás 
punon|ta (-nan, -tua) fn sodrás, csa-

varás, tekerés, pödrés, fonás 
puno|š (-kšen, -šta) fn 1. sodrás, csava-

rás, tekerés, pödrés, fonás; 2. csi-
gavonal, tekervény 

punot|tu (-un, -tuo) mn sodort, csavart, 
tekert, pödört, fonott; ~tu lanka so-
dort fonal(szál) 

punou|š (-on, -tta) fn fonat, fonódás 
punouš||ši|je (-tien, -jettä) fn érleszo-

rító 
punou|tuo (-vun, -tuu) verb 1. forgoló-

dik; 2. összecsavarodik, összeteke-
redik, összegöngyölődik, összekuszá-
lódik 

puntari (-n, -e) fn kézimérleg 
punuk|ka (-an, -kua) fn unoka  
pun|uo (-on, -ou) verb sodor, csavar, te-

ker, pödör, fon  
puol|a1 (-an, -uа) fn vörösáfonya [Vac-

cinium vitis idaea] 
puol|a2 (-an, -uа) fn cséve, tekercs, or-

só, csörlő, spulni 
Puol|a3 (-an, -uа) fn Lengyelország 
puolalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. lengyel; 

2. lengyelországi 
puolan mn rtlan 1. lengyel; 2. lengyel-

országi 
puolan||ry|väš (-pähän, -väštä) fn áfo-

nyafürt 
puola||vareńń|a (-an, -uа) fn (hígabb) 

áfonyalekvár 
puoleh1 hsz feléje, irányába 
puoleh2 (gen) nu -hoz, -hez, -höz, felé; 

šeinän ~ a falhoz, miun ~ hozzám 
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puolekkah hsz félbe, felébe, felére 
puolekši hsz félig, felerészben, felerészt, 

félig-meddig 
puolekši||unohet|tu (-un, -tuo) mn félig 

elfelejtett 
puolella1 hsz 1. félbe, felébe, felére, ket-

té, megosztva; 2. félúton 
puolella2 (gen) nu 1. oldalán; 2. olda-

lára, felé 
puolelta1 hsz félútról, félúttól, felétől 
puolella2 (part) nu oldaláról, felől 
puolen hsz oldalon; tällä ~ ezen az ol-

dalon 
puolen|nella (-telen, -telou) verb kiseb-

bít, csökkent, mérsékel 
puolen||päivän mn rtlan déli [napsza-

ki]; ~ tunti déli óra, délidő; ~ hel-
leh déli főség / forróság 

puolen|tua (-nan, -tau) verb kisebbít, 
csökkent, mérsékel 

puolešša hsz oldalon; toisešša ~ a má-
sik oldalon 

puolešta1 hsz érte 
puolešta2 (gen) nu -ért; taissella rau-

han ~ küzdeni / harcolni a békéért 
puol|et (-ien, -ie) fn plur vminek a fe-

le, vminek az oldala [átv] 
puole|ta (-nen, -nou) verb kisebbedik, 

csökken, mérséklődik 
puol|i1 (-en, -ta) fn 1. vminek a fele, vmi-

nek az oldala; 2. nem [férfi, nő]  
puol|i2 (-en, -ta) szn fél 
puoli||alač|oin (-čoman, -ointa) mn fél-

meztelen, félcsupasz 
puoli||finali (-n, -e) fn elődöntő 
puoli||hapannu|t (-on, -tta) mn félrot-

hadt 
puoli||hämär|ä (-än, -yä) fn félhomály 
puoli||hämäräššä hsz félhomályban 

puoli||iäneh hsz félhangon, fojtott han-
gon 

puoli||kirjainek|ka (-an, -kua) mn fél-
művelt 

puolik|ko (-on, -kuo) fn áfonyás [te-
rület] 

puolikuolluona hsz félholtan 
puoli||kuollu|t (-on, -tta) mn félholt 
puoli||kuu (-n, -ta) fn félhold 
puoli||kuun mn rtlan félhavi, félhónapi 
puoli||kykristyny|t (-ön, -ttä) mn 1. fél-

behajtott; 2.  mélyen meghajolt 
puoli||kypš|ä (-än, -yä) mn félérett 
pouli||lihav|a (-an, -ua) mn félkövér [be-

tűtípus] 
puoli||makie (-n, -ta) mn félédes 
puoli||mat|ka (-an, -kua) fn félút 
puoli||matkua hsz félútig, félutat 
puoli||mieli|ni (-sen, -stä) fn/mn féle-

szű, elmebeteg 
puolinai|ni (-sen, -sta) mn felemás 
puoli||nälkä|ni (-sen, -stä) mn az éhe-

zés határára jutott 
puoli||paľľa|š (-han, -šta) mn félmez-

telen, félcsupasz 
puoli||palt|to (-on, -tuo) fn félkabát, rö-

vid kabát 
puoli||pilk|ku (-un, -kuo) fn pontos-

vessző 
pouli||pimie (-n, -tä) fn félhomály 
puoli||päiv|ä (-än, -yä) fn dél [napszak] 
puoli||riešk|a (-an, -ua) fn félhold 
puolis|o (-on, -uo) fn férj, házastárs 
puolissuš||kyky (-n, -ö) fn védelmi ké-

pesség 
puolissuš||kyky|ni (-sen, -stä) mn vé-

delmi képességi 
puolistau|tuo (-vun, -tuu) verb véde-

kezik, védi magát, megvédi magát 
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puolis|tua (-san, -tau) verb véd, meg-
véd, védelmez 

puoli||šokie (-n, -ta) mn félvak, vak-
si, gyengénlátó 

puoli||tajunnašša hsz féleszméletlenül, 
félig öntudatlanul 

puoli||tajut|oin (-toman, -ointa) mn fél-
eszméletlen, félig öntudatlan 

puoli||toista szn másfél 
puolittain hsz félig, felerészben, fele-

részt, félig-meddig 
puolittuan hsz félig, felerészben, fele-

részt, félig-meddig 
puoli||tyhj|ä (-än, -yä) mn félig üres, fe-

léig üres 
puoli||unešša hsz félálomban 
puoli||un|i (-en, -ta) fn félálom 
puoli||uni|ni (-sen, -sta) mn álmos 
puoli||valmis|seh (-tehen, -sehta) fn fél-

gyártmány, félkészáru 
puoli||villa|ni (-sen, -sta) mn félgyap-

jú 
puoli||villi (-n, -e) mn félvad 
puoli||vuoti|ni (-sen, -sta) mn féléves, 

félévi 
puoli||väl|i (-en, -ie) fn 1. útközép; 2. 

időközép; 3. kellős közepe vminek 
puolivälissä (gen) nu vminek a köze-

pén, vminek a középpontjában 
puoli||yö (-n, -tä) fn éjfél 
puoli|öi|ni (-sen, -stä) mn északkeleti 
puolta félig, felerészben, felerészt, fé-

lig-meddig 
puol|to (-lon, -tuo) fn közbenjárás 
puol|tua (-lan, -tau) verb közbenjár 
puoluk|ka (-an, -kua) fn vörösáfonya 

[Vaccinium vitis idaea] 
puolukkai|ni (-sen, -sta) mn vörösáfo-

nyás, vörösáfonyából készült 

puolukka||kiisseli (-n, -e) fn vörösáfo-
nyazselé, vörösáfonya-kocsonya 

puolukka||moršši (-n, -e) fn vörösáfo-
nyaszörp 

puolukka||ve|si (-jen, -ttä) fn vörösáfo-
nyalé 

puoluššan|ta (-nan, -tua) fn megvédés, 
védelem, pártfogás 

puoluššu|š (-kšen, -šta) fn megvédés, 
védelem, pártfogás 

puoluššuš||lait|eh (-tehen, -ehta) fn vé-
dőfelszerelés, védőberendezés 

puoluššuš||ministeri (-n, -e) fn (hon)vé-
delmi miniszter 

puoluššuš||pakin|a (-an, ua) fn védő-
beszéd 

puoluššuš||peluaj|a (-an, ua) fn védő-
játékos 

puoluššuš||šo|ta (-van, -tua) fn védő-
háború 

puoluššuš||tappelu (-n, -o) fn védelmi 
harc 

puoluštaj|a (-an, ua) fn 1. pártfogó, szó-
szóló; 2. ügyvéd 

puoluštami|ni (-sen, -sta) fn megvédés, 
védelem, pártfogás 

puoluštau|tuo (-vun, -tuu) verb véde-
kezik, védi magát, megvédi magát 

puoluš|tua (-šan, -tau) verb véd, meg-
véd, pártját fogja vkinek 

puoluveh (-en, ta) fn párt 
puoluveh||järješ|tö (-šön, -työ) fn párt-

szervezet 
puoluveh||kokohu|š (-on, -tta) fn párt-

gyűlés 
puoluveh||ošaš|to (-šon, -tuo) fn párt-

iroda 
puoluveh||ruataj|a (-an, ua) fn párt-

munkás 
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puoluvet|oin (-toman, -ointa) fn/mn 
pártonkívüli 

puomi (-n, -e) fn (kikötői) úszózár 
puomi||keť|ťu (-un, -tuo) fn úszózár 
puomi||puu|t (-jen, -ja) fn plur úszó-

zár 
pupeč|ču (-un, -čuo) fn/mn zsémbes, 

zsörtölődő, mogorva, morgós 
pupši|e (-n, -u) verb fal, mohón eszik, 

habzsol 
puput|tua (-an, -tau) verb fal, mohón 

eszik, habzsol 
pur|a (-an, -ua) fn puskavessző 
puran|ta (-nan, -tua) fn kirakodás 
pura|š (-han, -šta) fn jégcsákány 
puraš||ruoh|o (-on, -uo) fn borágó, bá-

ránynyelv, ökörnyelv, ürömfű, tetű-
virág  [Borago officinalis] 

pur|ata (-uan, -uau) verb puskavesz-
szővel puskát tisztít 

purč|ča (-an, -čua) fn kardmarkolat 
díszgombja 

purekšen|nella (-telen, -telou) verb rág, 
megrág, rágcsál 

purekšentelu (-n, -o) fn rágás, megrá-
gás, rágcsálás 

purekši|e (-n, -u) verb rág, megrág, rág-
csál 

purekšin|ta (-nan, -tua) fn rágás, meg-
rágás, rágcsálás 

purekšit|tu (-un, -tuo) mn rágott, meg-
rágott 

puren|ta (-nan, -tua) fn harapás 
puret|ella (-telen, -telou) verb mara-

kodik 
purh|a (-an, -ua) fn erős áramlás, taj-

tékzás, habzás 
purh|ata (-uan, -uau) verb tajtékzik, 

habzik, forr, pezseg 

purič|ča (-an, -čua) mn harapós 
purieh (-en, -ta) fn vitorla  
purieh|tie (-in, -tiu) verb vitorlázik 
purij|a (-an, -ua) mn harapós; ~a koira 

harapós kutya 
puris|sella (-telen, -telou) verb odaszo-

rít, hozzányom 
purisset|tu (-un, -tuo) mn összepréselt, 

összenyomott 
puris|sin (-timen, -sinta) fn szorító, le-

szorító, csiptető 
purissu|š (-kšen, -šta) fn 1. szorítás, 

megszorítás; 2. préselés, kipréselés 
purissuš||koneh (-en, ta) fn prés 
purissuš||pult|ti (-in, -tie) fn szorítócsa-

var 
purissuš||ši|je (-tien, -jettä) fn érleszo-

rító 
puristami|ni (-sen, -sta) fn 1. szorítás, 

megszorítás; 2. préselés, kipréselés 
puris|tua (-san, -tau) verb 1. szorít, meg-

szorít; 2. présel, kiprésel, kinyom 
puristu|o (-u) verb kipréselődik, kinyo-

módik 
purjeh (-en, -ta) fn vitorla 
purjeh||kanka|š (-han, -šta) fn vitor-

lavászon 
purjeh||kankahi|ni (-sen, -sta) mn vi-

torlavászon-, vitorlavászonból ké-
szült 

purjeh||laiv|a (-an, -ua) fn vitorlás, vi-
torláshajó 

purjeh||lautailu (-n, -u) fn szörfözés 
purjeh||lautailij|a (-an, -ua) fn szörfös, 

szörföző 
purjeh||liušku (-n, -o) fn vitorlásgyík 

[Hydrosaurus Gray] 
purjeh||pin|ta (-nan, -tua) fn vitorlázat, 

vitorlafelület 
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purjeh||puu (-n, -ta) fn árboc, vitor-
laárboc 

purjeh||rihm|at (-ojen, -oja) fn plur vi-
torlakötélzet 

purjehtelij|a (-an, -ua) fn sportvitorlázó 
purjehtelija||šeur|a (-an, -ua) fn sport-

vitorlázó-egyesület 
purjeh|tie (-in, -tiu) verb vitorlázik 
purjeh||veneh (-en, -tä) fn vitorlás, vi-

torláshajó 
purjo||luuk|ko (-on, -kuo) fn póréhagy-

ma [Allium porrum] 
purkahu|š (-on, -tta) fn kitörés, kirob-

banás, kibuggyanás 
purkaj|a (-an, -ua) fn rakodómunkás 
purkajai|ni (-sen, -sta) fn kötbér, bá-

natpénz 
purkami|ni (-sen, -sta) fn 1. kirakodás; 

2. leszerelés, leépítés, lebontás 
purkamis||työ (-n, -tä) fn bontási mun-

ka 
purkau|š (-on, -tta) fn 1. kitörés, ki-

robbanás, kibuggyanás; tulivuaran 
~š a tűzhányó kitörése; 2. túlkapás, 
szélsőségesség 

purkau|tuo (-vun, -tuu) verb kirakodik, 
lerakodik 

purki|t (-jen, -ja) fn plur konzerv 
purk|ki (-in, -kie) fn befőttesüveg, kon-

zervdoboz 
purkki||herneh|et (ien, -ie) fn plur kon-

zervborsó 
pur|ku (-un, -kuo) fn 1. hóvihar, hózi-

vatar, hófergeteg; 2. viharzás, szél-
roham 

pur|kua (-an, -kau) verb 1. lehord, le-
visz, levesz; 2. kirak, kirakodik, le-
málház; 3. leszerel, leépít, szétszed, 
lebont 

purkuami|ni (-sen, -sta) fn szétszedés, 
bontás, lebontás 

purlač|čie (-en, -čou) verb agglegény-
kedik 

purlak|ka (-an, -kua) fn nőtlen, agg-
legény 

pur|o (-on, -uo) fn patak 
puro||loh|i (-en, -ta) fn sebes pisztráng 

[Salmo trutta] 
purom|a (-an, -ua) fn a harapás helye, 

harapott seb 
puro||nahkijai|ni (-sen, -sta) fn pata-

ki ingola [Lampetra planeri] 
puro|ni (-sen, -sta) fn patakocska, kis 

patak, ér, csermely 
puron||šuu (-n, -ta) fn pataktorkolat 
purpet|tua (-an, -tau) verb dünnyög, 

dörmög 
purppur|a (-an, -ua) fn bíbor, bíbor-

színű, bíborvörös 
pur|ra (-en, -ou) verb harap, megha-

rap, mar, megmar 
pur|ši (-ren, -tta) fn fatörzsből vájt csó-

nak 
purškut|tua (-an, -tau) verb fröcsköl, 

spriccel, fecskendez 
puršu (-n, -o) fn burzsoá, burzsuj 
puršuali|ni (-sen, -sta) mn burzsoá 
puršualis|to (-son, -tuo) fn burzsoázia 
puršu|o (-n, -u) verb átcsap a szélén / 

peremén 
purškah|tua (-an, -tau) verb prüszköl, 

horkant, fújtat 
purš|to (-šon, -tuo) fn halfarok 
purštolli|ni (-sen, -sta) mn halfarok-, 

halfarkos 
puršut|tua (-an, -tau) verb kimos, ru-

hát mos 
purtak|ko (-on, -kuo) fn sekély árok 
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puru (-n, -o) fn (egy) harapás, falat 
puru||kumi (-n, -e) fn rágógumi 
puru||pin|ta (-nan, -tua) fn rágófelület 
puru||tupak|ki (-in, -kie) fn rágódohány 
pussi||rot|ta (-an, -tua) fn oposszum 

[Didelphys opossum] 
pušer|o (-on, -uo) fn zubbony 
pušer|tua (-ran, -tau) verb 1. szorít, 

megszorít; 2. présel, kiprésel, kinyom, 
kifacsar, kicsavar 

pušertu|o (-u) verb kipréselődik, kinyo-
módik 

puškeutu|o (-u) verb döfköd, bökdös, 
öklelődzik 

puškič|ča (-an, -čua) mn döfős, öklelős 
puškij|a (-an, -ua) mn döfős, öklelős 
pušk|ie (-ou) verb döf, bök, öklel, fel-

öklel 
pušku|o (-u) verb döf, bök, öklel, fel-

öklel 
puškuri (-n, -e) fn lökhárító 
puškuri||traktori (-n, -e) fn buldózer, 

kotrógép, földgyalu 
pušši (-n, -e) fn zsák, zacskó 
pušši||eläi|n (-men, -ntä) fn erszényes 

(állat) [Marsupialia] 
pušši||kontie (-n, -ta) fn koala [Phasco-

larctos cinereus] 
puššilli|ni (-sen, -sta) mn zsáknyi, zacs-

kónyi 
pušši||muurahais||kontie (-n, -ta) fn er-

szényes hangyász [Myrmecobius fas-
ciatus] 

pušši||tija|ni (-sen, -sta) fn függőcinege 
[Remiz pendulinus] 

putahičči hsz árkon keresztül, vízfo-
lyáson át 

puti||puh|aš (-tahan, -ašta) mn teljesen 
tiszta, tökéletesen tiszta 

putkah|tua (-an, -tau) verb belemerül, 
bemerül, megmerül, elmerül, leme-
rül, alámerül 

putk|ata (-uan, uau) verb belemerít, 
bemerít, megmerít, elmerít, lemerít, 
alámerít 

putken||laškij|a (-an, -ua) fn csőfek-
tető munkás 

put|ki1 (-en, -kie) fn 1. cső, vezeték; 2. 
puskacső furata; 3. növényi szár 

put|ki2 (-en, -kie) fn orvosi angyalgyö-
kér [Angelica archangelica] 

putki||hein|ä (-än, -yä) fn csomorika 
[Cicuta virosa] 

putki||joh|to (-on, -tuo) fn csővezeték 
putki||luu (-n, -ta) fn csöves csont 
putki||mie|š (-hen, -stä) fn vízvezeték-

szerelő 
putou|š (-kšen, -šta) fn vízesés  
putr|o (-on, -uo) fn híg kása 
pu|tuo (-vun, -tuu) verb lezuhan, leesik, 

leszakad 
puu (-n, -ta) fn 1. fa [növény]; 2. fa 

[anyag] 
puu||himijalli|ni (-sen, -sta) mn faipari 

kémiai 
puu||jal|at (-ojen, -oja) fn plur faláb, 

gólyaláb 
puu||jal|ka (-an, -kua) fn faláb 
puuk|ko (-on, -kuo) fn finn kés 
puukko||šah|a (-an, -ua) fn kézifűrész, 

rókafogú fűrész 
puun||jaloššu|š (-kšen, -šta) fn fafeldol-

gozás 
puun||jaloššuš||tevollisu|š (-kšen, -šta) 

fn fafeldolgozó ipar 
puu||kenkä|t (-jen, -jä) fn plur facipő, 

fapapucs, faklumpa 
puu||kerro|š (-kšen, -šta) fn faréteg 
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puu||laššu|t (-jen, -ja) fn plur fafor-
gács, faszilánk 

puu||lat|e (-tien, -etta) fn fapadló 
puu||levy (-n, -ö) fn fatábla 
puu||lusikan||luatij|a (-an, -ua) fn faka-

nálkészítő, kalányos 
puu||lusik|ka (-an, -kua) fn fakanál 
puu||lusikka||muasteri (-n, -e) fn fa-

kanálkészítő, kalányos 
puu||länk|et (-ien, -ie) fn plur járom, 

iga 
puu||mass|a (-an, -ua) fn (papíripari) fa-

pép 
puun||kavertajai|ni (-sen, -sta) fn ál-

szú, kopogóbogár [Anobiidae] 
puun||kuataj|a (-an, -ua) fn favágó 
puun||kuor|i (-en, -ta) fn fakéreg, fa-

háncs 
puun||šyöj|ä (-än, -yä) fn erdei csere-

bogár [Melolontha hippocastani] 
puun||tuh|ka (-an, -kua) fn fahamu 
puu||pal|a (-an, -ua) fn fadarab 
puu||pirt|ti (-in, -tie) fn faház 
puu||rakennu|š (-kšen, -šta) fn faépít-

kezés 
puu||rakennuš||tai|to (-jon, -tuo) fn fa-

építészet 
puurnu (-n, -o) fn (tároló)rekesz 
puurnulli|ni (-sen, -sta) mn rekesznyi 
puu||šank|o (-on, -uo) fn favödör, saj-

tár 
puu||šep|pä (-än, -pyä) fn asztalos 
puu||šil|ta (-lan, -tua) fn fahíd 
puuš|ka (-an, -kua) fn szélroham, szél-

lökés 
puuška||tuul|i (-en, -ta) fn szélroham, 

széllökés 
puu||škatulk|ka (-an, -kua) fn fadoboz, 

faskatulya, faládikó 

puu||šorvari (-n, -e) fn faesztergályos 
puu|t (-jen, -ja) fn plur korlát [torna-

szer] 
puu|ta (-van, -tua) fn pud, negyven 

orosz font [súlymérték] 
puu||taimi||tarh|a (-an, -ua) fn faiskola 
puu||tal|o (-on, -uo) fn faház 
puu||tarh|a (-an, -ua) fn (fás)kert 
puu||tarha||aloveh (-en, -ta) fn park-

övezet, parkterület 
puu||tarha||harav|a (-an, -ua) fn ker-

ti gereblye 
puu||tarhan mn rtlan kerti 
puu||tarhan||hoitaj|a (-an, -ua) fn ker-

tész 
puu||tarhan||kašvattaj|a (-an, -ua) fn 

kertész 
puu||tarha||vavarn|o (-on, -uo) fn kerti 

málna 
puu||tavar|a (-an, -ua) fn faáru, fa-

anyag 
puu||tavara||kauppie|š (-hen, -stä) fn 

faárukereskedő, faanyagkereskedő 
puu||tavaran||lajittelu (-n, -o) fn faáru-

osztályozás 
puu||tavaran||lajittelu||kombinat|ti 

(-in, -tie) fn faáruosztályozó üzem 
puu|te (-ven, tie) fn szükség, nélkülözés 
puuteh (-en, -ta) fn szükség, nélkülözés 
puutilli|ni (-sen, -sta) mn alkalmas, 

használható 
puutin mn rtlan alkalmas, használható 
puu||touk|ka (-an, -kua) fn farágó / fa-

fúró hernyó 
puutri|e (-n, -u) verb púderez, bepúde-

rez 
puu|tuo (-vun, -tuu) verb eltűnik, elvész, 

elkallódik 
puuttu|o1 (-u) verb hiányzik 
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puuttu|o2 (-u) verb 1. jut, kerül; 2. ha-
rap (a hal), pedzi (a horgot) 

puu||vill|a (-an, -ua) fn gyapotcserje 
[Gossypium] 

puu||villa||teh|aš (-tahan, -ašta) fn 
gyapotüzem, pamutgyár 

puva|š (-han, -šta) fn folyami örvény 
pyhinä||päivinä hsz vasárnap 
pyhit|tyä (-än, -täy) verb 1. szentel, be-

szentel, megszentel; 2. böjtöl 
pyhittämi|ni (-sen, -stä) fn 1. szentelés, 

beszentelés, megszentelés; 2. böjtö-
lés 

pyhity|š (-kšen, -štä) fn böjt 
pyhityš||aika (||-ajan, ||-aikua) fn böjt-

idő 
pyh|ä1 (-än, -yä) fn 1. böjt, böjtidő; 2. 

vasárnap  
pyh|ä2 (-än, -yä) mn 1. szent; Pyhä kol-

minaisuš Szentháromság; 2. böjti 
pyhä||esineh (-en, -tä) fn 1. szentség; 

2. ereklye 
pyhähi|ni (-sen, -stä) mn böjti 
pyhä||keš|ki (-en, -kie) fn böjtidő kö-

zepe 
Pyhä||lašku (-n, -o) fn Húshagyó(kedd) 
pyhä||mai|to (-jon, -tuo) fn böjti tej 
pyhänä||piänä hsz vasárnap 
pyhä||paik|ka (-an, -kua) fn szentély 
pyhän||päivän mn rtlan vasárnapi 
pyhä||päiv|ä (-än, -yä) fn vasárnap 
pyhä|vell|i (-en , -ie) fn 1. szerelmes; 

2. vkinek a szeretője 
pyhä||velly|š (-kšen, -štä) fn szerelmi 

viszony, szeretői viszony / kapcsolat 
pyhä||ve|si (-jen, -ttä) fn szenteltvíz 
pyhä||voi (-n, -ta) fn növényi olaj 
pykäl|ä (-än, -yä) fn 1. jel, jelzés, ro-

vátka, jelölés; 2. paragrafus, cikkely  

pyllis|työ (-syn, -tyy) verb fenekére, fa-
rára, hátára esik 

pylläh|työ (-yn, -tyy) verb fenekére, fa-
rára, hátára esik 

pylvä|š (-hän, -štä) fn oszlop, pillér, tá-
masz, pózna 

pylväš|tyä (-šän, -täy) verb oszlopok-
kal kijelöl 

pyrit|ellä (-telen, -telöy) verb felkér, 
felszólít, kezdeményez 

pyrit|tyä (-än, -täy) verb felkér, felszó-
lít, kezdeményez 

pyrity|š (-kšen, -štä) fn felkérés, felszó-
lítás, kezdeményezés 

pyr|kie (-in, -kiy) verb kérezkedik, ki-
kérezkedik, elkérezkedik 

pyrkij|ä (-än, -yä) fn igénylő, pályázó, 
követelő 

pyrkiy|työ (-vyn, -tyy) verb elkérezke-
dik, elkéri magát 

pyrr|i (-en, - tä) fn abroncsos halász-
háló 

pyrštö||ev|ä (-än, -yä) fn farokuszony 
pyrštöt|öin (-tömän, -öintä) mn farok 

nélküli [hal] 
pyry (-n, -ö) fn hóvihar, hóförgeteg 
pyryt|tyä (-täy) verb kavar, kavargat, 

sodor, söpör [szél] 
pyräht|yä (-äy) verb felrepül, felröp-

pen, felszáll 
pyššy (-n, -ö) fn puska, fegyver 
pyššyt|öin (-tömän, -öintä) mn fegy-

vertelen; ~öin šotamieš fegyverte-
len katona 

pyšäh|työ (-vyn, -tyy) verb megpihen, 
kifújja magát 

pyšähyš||paik|ka (-an, -kua) fn nomád 
szállás, vándortábor, táborhely, pi-
henőhely 
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pyšäk|eh (-kehen, -ehtä) fn megálló-
hely, állomás; metron ~eh metró-
állomás 

pyšäkin||väl|i (-in, -ie) fn vhány megál-
lónyi távolság; ajua yksi ~i egy meg-
álló(nyi)t utazni 

pyšäk|ki (-en, -kie) fn megállóhely, ál-
lomás 

pyväl|tyä (-län, -täy) verb rovátkol, ro-
vátkát vés, felró, beró 

pyy (-n, -tä) fn császármadár [Tetras-
tes bonasia] 

pyyhiksen|nellä (-telen, -telöy) verb tö-
rölget, megtöröl, letöröl 

pyyhi|n (-men, -ntä) fn szalvéta 
pyyhin|tä (-nän, -tyä) fn megtörlés, le-

törlés 
pyyhintä||kumi (-n, -e) fn törlőgumi, 

radírgumi, radír 
pyyhkeh|et (-ien, -ie) fn plur kezelés 
pyyh|kie (-in, -kiy) verb 1. megtöröl, 

letöröl; 2. söpör, seper, elsöpör, el-
seper 

pyyhkimi|ni (-sen, -stä) fn megtörlés, 
letörlés 

pyyhkiytymi|ni (-sen, -stä) fn megtö-
rülközés 

pyyhkiy|työ (-vyn, -tyy) verb törülkö-
zik, megtörülközik, letörülközik 

pyyhkiyvyn|tä (-nän, -tyä) fn megtö-
rülközés 

pyyhäl|tyä (-län, -täy) verb 1. töröl, le-
töröl; 2. szétken, szétmázol, szétma-
szatol 

pyykin||pešu (-n, -o) fn mosás 
pyykki||po|ika (-jan, -ikua) fn ruhaszá-

rító csipesz 
pyykki||poika||nauh|a (-an, -ua) fn ru-

haszárító kötél 

pyyn|ti (-nin, -tie) fn halászat, vadá-
szat 

pyynti||eläim|et (-ien, -ie) fn plur vad-
állatok 

pyyn|tö (-nön, -työ) fn kérés, kérelme-
zés 

pyyri|n (-men, -ntä) fn lapátnyél 
pyy|tyä (-vvän, -täy) verb halászik, va-

dászik, zsákmányol 
pyytäj|ä (-än, -yä) fn halász, vadász 
pyytämi|ni (-sen, -stä) fn halászat, va-

dászat 
pyytäy|työ (-vyn, -tyy) verb vonzódik 

vmihez 
pyy|tö (-vön, -työ) fn halászat, vadá-

szat 
pyyvvy|š (-kšen, -štä) fn l. háló, hu-

rok, kelepce, csapda; 2. fogás [ha-
lászat], zsákmány [vadászat] 

pyyvvyš|tyä (-šän, -täy) verb szigonyoz, 
megszigonyoz 

pyyvvän|tä (-nän, -tyä) fn halászat, va-
dászat 

pyöhi|n (-men, -ntä) fn köpülő, vajkö-
pülő [eszköz] 

pyöhin||ma|ito (-jon, -ituo) fn író [tej-
termék] 

pyöhi|tä (-čen, -ččöy) verb köpül 
pyöh|tie (-in, -tty) verb köpül 
pyöhtimi|ni (-sen, -stä) fn köpülés 
pyök|ki (-in, -kie) fn bükkfa [Fagus] 
pyörie1 (-n, -tä) mn kerek, kör alakú, 

gömbölyű  
pyöri|e2 (-n, -у) verb forog, pörög, ke-

ring, köröz 
pyörie||nuama|ni (-sen, -sta) mn kerek 

arcú, kerek képű 
pyörij|ä (-än, -yä) mn forgó, pörgő, kö-

röző 
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pyörimi|ni (-sen, -stä) fn forgás, pör-
gés, körözés 

pyörimis||liikeh (-en, -tä) fn forgómoz-
gás 

pyörin|tä (-nän, -tyä) fn forgás, pör-
gés, körözés 

pyörisset|ty (-yn, -työ) mn 1. lekerekí-
tett, kikerekített; 2. gömbölyített 

pyörissy|š (-kšen, -štä) fn 1. lekerekí-
tés, kikerekítés; 2. gömbölyítés 

pyöris|tyä (-sän, -täy) verb 1. lekere-
kít, kikerekít; 2. gömbölyít 

pyöristy|ö (-y) verb 1. kerekedik, göm-
bölyödik; 2. elkerekedik 

pyöristämi|ni (-sen, -stä) fn 1. lekere-
kítés, kikerekítés; 2. gömbölyítés 

pyörit|ellä (-telen, -telöy) verb forgat, 
pörget, megpördít, megforgat; pojat 
tyttöjä ~elläh tanssissaa fiúk a lá-
nyokat a táncban megforgatják  

pyörit|tyä (-än, -täy) verb forgat, pör-
get, megforgat 

pyörittämi|ni (-sen, -stä) fn forgatás, 
pörgetés, pördítés 

pyörre (-n, -tä) fn örvény, örvénylés, 
forgó 

pyör|reh (-tehen, -rehtä) fn örvény, ör-
vénylés, forgó 

pyörreh||myršky (-n, -ö) fn tájfun 
pyörreh||pač|aš (-čahan, -ašta) fn lég-

örvény, légtölcsér, légoszlop, forgó-
szél 

pyörry|š (-kšen, -štä) fn fejtörő, rejt-
vény, találós kérdés 

pyörryt|tyä (-än, -täy) verb körüljár, 
körbejár, megkerül, kikerül 

pyöry (-n, -ö) fn köröcske, kis kör 
pyörykkäi|ni (-sen, -stä) mn kerekded, 

gömbölyded 

pyöryš|kä (-än, -kyä) fn forgó, szélforgó 
pyör|ä (-än, -yä) fn 1. kör; 2. gyűrű; 3. 

kerék 
pyöräh|ellä (-telen, -telöy) verb tán-

col, pördül 
pyöräh|työ (-yn, -tyy) verb forog, pö-

rög, kering, köröz 
pyörähy|š (-ön, -ttä) fn fordulás, meg-

fordulás, fordulat, piruett 
pyörähyt|tyä (-än, -täy) verb becsa-

var, beteker 
pyöräilij|ä (-än, -yä) fn kerékpározó, 

kerekező, kerékpáros 
pyörän||jäl|ki (-en, -kie) fn keréknyom 
pyörö|ni (-sen, -stä) fn köröcske, kis kör 
päčkä|tä (-jän, -jäy) verb ütöget, ve-

reget, paskol 
pähkin|ä (-än, -yä) fn mogyoró [termés] 
pähkinä||penša|š (-han, -sta) fn mo-

gyoróbokor [Corylus] 
pähkinä||puu (-n, -ta) fn mogyorófa 

[Corylus] 
pähkinä||unik|ko (-on, -kuo) fn mogyo-

rós pele [Muscardinus avellanarius] 
päič|et (-ien, -ie) fn plur kötőfék 
päin (part) nu -tól, -től, -ról, -ről 
päin||vašta|ni (-sen, -sta) mn fordított, 

ellentétes, ellenkező, szemben lévő 
päin||vaštoin hsz fordítva 
päis|sär (-tären, -särtä) fn kendertö-

rek, lentörek 
päistärik|ki (-in, -kie) fn barázdabil-

legető [Motacilla]  
päive|tä (-nen, -nöy) verb pirkad, virrad, 

megvirrad, hajnalodik, kihajnalodik 
päivit|ellä (-telen, -telöy) verb panasz-

kodik, zúgolódik 
päivit|tyä (-än, -täy) verb lebarnít, le-

éget, megperzsel 
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päivit|työ (-yn, -tyy) verb napozik, süt-
kérezik 

päivittäin hsz napról-napra, nap nap 
után, nap mint nap, naponta 

päivity|š (-kšen, -štä) fn lesülés, nap-
barnítottság, leégés 

päivyššy|š (-kšen, -štä) fn szolgálat, 
ügyelet 

päivyš|tyä (-šän, -täy) verb szolgálat-
ban van, ügyeletet tart 

päivyštäj|ä (-än, -yä) fn/mn szolgála-
tos, ügyeletes, napos; yö~ä éjsza-
kai / éjjeli ügyeletes 

päivyä hsz nappal; yötä ~ éjjel-nappal 
päiv|ä, Päiv|ä (-än, -yä) fn 1. nap [idő-

egység]; joka ~ä minden nap; koko 
~ä egész nap; Rahvahienvälini nai-
sien ~ä Nemzetközi Nőnap; 2. nap 
[jelenség]; 3. Nap [csillagunk] 

päiväčči hsz a nap folyamán, a nap 
során 

päivä||jumalan||palvelu|š (-kšen, -šta) 
fn mise, istentisztelet, liturgia 

päivä||järješšy|š (-kšen, -štä) fn napi-
rend, (napi) időrend, (napi) beosz-
tás 

päivä||kesr|ä (-än, -yä) fn (asszonyok) 
nappali összejövetel(e télen) 

päivä||kirj|a (-an, -uа) fn 1. napló; 2. 
napilap, újság 

päivä||kirja||merkin|tä (-nän, -tyä) fn 
naplóbejegyzés 

päivä||ko|ti (-jin, -tie) fn (napköziottho-
nos) óvoda 

päivä||kukka|ni (-sen, -sta) fn napra-
forgó [Helianthus annuus] 

päivälli|ni (-sen, -stä) fn ebéd 
päivällis||aika (||-ajan, ||-aikua) fn ebéd-

idő 

päivällis|tyä (-syn, -tyy) verb ebédel, 
megebédel 

päivällä hsz délután, ebéd után 
päivä||miär|ä (-än, -yä) fn dátum, idő-

pont kelte 
päivän mn rtlan nap-, napos 
päivän||hat|tu (-un, -tuo) fn kúpvirág 

[Rudbeckia] 
päivä|ni (-sen, -stä) fn nap [jelenség] 
päivän||kakkar|a (-аn, -uа) fn kamil-

la [Matricaria] 
päivä||kato|š (-kšen, -šta) fn napellenző-

tető, napellenzőponyva 
päivän||kuk|ka (-an, -kua) fn naprafor-

gó [Helianthus annuus] 
päivän||kuvahai|ni (-sen, -sta) fn (nap-

sütötte) fényfolt 
päivän||kylpy||ot|to (-on, -tuo) fn nap-

fürdő, napfürdőzés, napozás 
päivän||laš|ku (-un, -kuо) fn naplemen-

te, napnyugta 
päivän||lilj|a (-аn, -uа) fn sásliliom [He-

merocallis] 
päivän||noušu (-n, -о) fn 1. napkelte; 

2. kelet 
päivän||noušun||aika|ni (-sen, -sta) mn 

napkelte előtti, virradat előtti, haj-
nali 

päivän||noušu||puoli|ni (-sen, -sta) mn 
keleti, napkeleti 

päivä||näytelm|ä (-än, -yä) fn délutáni 
előadás 

päivän||paisso|š (-kšen, -šta) fn napsü-
tés, napsugárzás, napfény 

päivän||pais|to (-son, -tuo) fn napsü-
tés, napsugárzás, napfény 

päivän||paisto|ni (-sen, -sta) mn nap-
sütötte, napsütéses, napsugaras, nap-
fényes, napos 
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päivän||pimenny|š (-kšen, -štä) fn nap-
fogyatkozás 

päivän||polttam|a (-an, -ua) mn 1. na-
pozó, sütkérező; 2. lesült, lebarnult, 
leégett 

päivän||pyörähy|š (-ön, -ttä) fn nap-
éjegyenlőség 

päivän||šankari (-n, -e) fn jubiláns 
päivän||šavu (-n, -o) fn ködhomály 
päivän||šeisatu|š (-kšen, -šta) fn nap-

fordulat, napforduló; kešä~š nyári 
napforduló; talvi~š téli napforduló 

päivän||tašavu|š (-on, -tta) fn napéj-
egyenlőség; kevät~š tavaszi napéj-
egyenlőség; šyyš~š őszi napéjegyen-
lőség 

päivän||valkie (-n, -ta) fn napfény, 
napvilág 

päivän||val|o (-on, -uo) fn napfény, 
napvilág 

päivä||palk|ka (-an, -kua) fn napi bér, 
napszámbér 

päivä||palkkalai|ni (-sen, -sta) fn nap-
számos 

päivä||puol|i (-en, -ta) fn derengés, vir-
radat, pirkadat 

päivä||rah|a (-an, -ua) fn napi bér, 
napszámbér 

päivä||rupiema hsz egész nap, egy álló 
napig 

päiväššä hsz naponta, naponként 
päiväš|työ (-šyn, -tyy) verb 1. napozik, 

sütkérezik; 2. lesül, lebarnul, leég 
päiv|ätä (-yän, -yäy) verb dátumoz, kel-

tez 
päivä||valo||lamp|pu (-un, -puo) fn nap-

fénylámpa 
päiväy|š (-ven, -ttä) fn dátumozás, kel-

tezés 

päiväyt|tyä (-än, -täy) verb megpihen, 
kipiheni magát, kifújja magát, szusz-
szan egyet 

päkie (-n, -tä) fn csűd 
pälkähty|ä (-y) verb ötlik; ~ä piäh 

eszébe ötleni, eszébe jutni 
pälläh|tyä (-yn, -tyy) verb (fejébe) vesz, 

(rögeszméje) támad; mitä šiula tuaš 
piäh ~ti? (te) mit vettél a fejedbe? 

pälveh|tie (-in, -tiy) verb türelmetle-
nül vár(akozik) 

pälve|tä (-nen, -nöy) verb megolvad, 
felolvad, felenged 

pälv|i (-en, -ie) fn olvadásos hely, le-
olvadt terület 

pälvit|tyä (-täy) verb leolvadt terüle-
tet hoz létre 

pälähy|š (-ön, -ttä) szn néhány, kevés 
pälä|š (-hän, -štä) fn a sílécen a kötés 

helye 
päp|pä (-än, -pyä) fn kenyér [gyerek-

nyelv] 
päppäri (-n, -е) fn pék  
pär|e (-ien, -että) fn 1. aprófa, gyújtós; 

2. zsindely 
päreh (-en, -tä) fn zsindely, fazsindely 
päre||hal|ko (-on, -kuo) fn kandalló-

fa, kemencefa 
päre||kat|to (-on, -tuo) fn zsindelyfe-

dél, zsindelytető 
päre||pih|ti (-en, -tie) fn fáklya 
päre||puu (-n, -ta) fn zsindelynek va-

ló fa 
päre||pölk|ky (-yn, -kyö) fn fáklyának 

való fa 
päre||vak|ka (-an, -kua) fn fáskosár 
päre||vei|čči (-čen, -stä) fn aprítókés 
päreyty|ö (-y) verb széthasad, össze-

hasad, felhasad 
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pärineh (-en, -tä) fn nagy zajjal való 
kopogás, dörömbölés 

päris|sä (-en, -öy) verb rázkódik, re-
meg, lüktet 

pärjyän|tä (-nän, -tyä) fn jólét, bőség, 
gazdagság, vagyonosság 

pärj|ätä (-yän, -yäy) verb legyőz, jól 
elintéz vkit 

pärk|kö (-ön, -kyö) fn nyílás, rés, ha-
sadék, hasíték, repedés 

pärn|ä (-än, -yä) fn lép [anatómia] 
pärpet|tyä (-än, -täy) verb zsémbelő-

dik, dünnyög, morgolódik 
pärpäč|čy (-yn, -čyö) fn kereplő 
pärpäty|š (-kšen, -štä) fn ciripelés; čir-

kan ~š tücsökciripelés 
päšši (-n, -e) fn bárány 
pätey|työ (-vyn, -tyy)) verb módossá 

válik, megvagyonosodik 
pät|kä (-än, -kyä) fn 1. idézet; 2. tö-

redék, részlet; 3. szakasz, cikkely 
pätkäh|tyä (-än, -täy) verb lezuhan, le-

pottyan, letottyan 
pät|yö (-öy) verb megfelel, odaillik 
pä|tö (-vön, -työ) mn alkalmatlan, hasz-

nálhatatlan 
pätövy|š (-ön, -ttä) fn kompetencia 
pätöv|ä (-än, -yä) mn 1. megfelelő, oda-

illő, alkalmas; 2. kompetens; 3.  ma-
gasan / kiválóan minősített; kiváló 
képzettségű 

pätöväšti hsz hozzáértéssel, szakérte-
lemmel 

рöč|čö (-ön, -čyö) fn has, bendő, pocak 
pöhkyt|tyä (-än, -täy) verb füstöl, ci-

garettázik 
pöhlik|kö (-ön, -kyö) mn pufók, telt 
pöhlistymi|ni (-sen, -stä) fn felfúvódás, 

felpuffadás 

pöhlissyt|tyä (-än, -täy) verb felfúj, fel-
puffaszt 

pöhlis|työ (-syn, -tyy) verb felfújódik, 
felpuffad 

pöh|tö (-ön, -työ) fn a második ujjperc 
[emberi ujjon] 

pöhö||mah|a (-an, -ua) mn hasas, po-
cakos, telt, testes 

pöhöt|tyä (-än, -täy) verb kövéredik, 
gömbölyödik, megtelik, telik, teste-
sedik 

pöker|työ (-ryn, -tyy) verb elgyengül, 
elalél, elájul 

pökkel|ö (-ön, -yö) fn lombos fa 
pökš|ä (-än, -yä) fn rozoga ház 
pölis|ö (-ön, -yö) fn mozsár 
pölk|ky (-yn, -kyö) fn (kisebb) tuskó, 

rönk 
pölkky||piä (-n, -tä) fn melák, mam-

lasz, bugyuta, eszetlen, ostoba, fa-
jankó, tökfilkó 

pölkyt|tyä (-än, -täy) verb (tuskót, rön-
köt) hasít, széthasít, hasogat, fűré-
szel, elfűrészel, szétfűrészel 

pöllis|työ (-syn, -tyy) verb felfúvódik, 
feldagad, megdagad, felduzzad, meg-
duzzad 

pöll|ö (-ön, -yö) fn 1. bagoly [Strix]; 2. 
melák, mamlasz, bugyuta, eszetlen, 
ostoba, fajankó, tökfilkó 

pöllö||hauk|ka (-an, -kua) fn fülesba-
goly, uhu [Bubo bubo] 

pöllö||piä (-n, -tä) fn melák, mamlasz, 
bugyuta, eszetlen, ostoba, fajankó, 
tökfilkó 

pöly (-n, -ö) fn por 
pöly||hiuk|ka (-an, -kua) fn porszem 
pölyk|äš (-kähän, -äštä) mn poros, por-

lepte 
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pöly|ni (-sen, -stä) mn poros, porlepte 
pölyn||imuri (-n, -e) fn porszívó 
pöly||šokeri (-n, -e) fn porcukor 
pölyš|tyä (-än, -täy) verb felveri a port, 

összeporoz, beporoz 
pölyš|työ (-šyn, -tyy) verb porosodik, 

beporosodik 
pölytettäv|ä (-än, -yä) mn beporzott, 

beporzódott 
pölyt|tyä (-än, -täy) verb 1. felveri a 

port, összeporoz, beporoz; 2. (nö-
vényt) beporoz 

pölyty|š (-kšen, -štä) fn (növény) be-
porzás(a) 

pöly|tä (-ön, -öy) verb 1. felveri a port, 
összeporoz, beporoz; 2. porosodik, 
beporosodik 

pöläh|tyä (-än, -täy) verb felemelkedik 
pöläk|kä (-än, -kyä) mn poros, porlepte 
pöläššy|š (-kšen, -štä) fn ijedtség, fé-

lelem, rémület 
pöläššyt|tyä (-än, -täy) verb ijesztget, 

megijeszt, rémisztget, megrémiszt, ri-
ogat, megriaszt 

pöläštyny|t (-ön, -ttä) mn ijedt, rémült 
pölät|ellä (-telen, -telöy) verb 1. ijeszt-

get, megijeszt, rémisztget, megrémít, 
riogat, megriaszt; 2. zsarol, megzsarol 

pöläš|tyä (-šän, -täy) verb ijesztget, meg-
ijeszt, rémisztget, megrémít, riogat, 
megriaszt  

pöläš|työ (-šyn, -tyy) verb ijedezik, meg-
ijed, rémüldözik, megrémül, megriad 

pölättelij|ä (-än, -yä) fn zsaroló 
pölättely (-n, -ö) fn zsarolás, megzsa-

rolás 
pölät|tyä (-än, -täy) verb ijesztget, meg-

ijeszt, rémisztget, megrémít, riogat, 
megriaszt 

pöläty|š (-kšen, -štä) fn madárijesztő  
pömis|sä (-en, -öy) verb dördül, dörög, 

dörren, durrog, durran, puffan, pu-
fog 

pömp|ätä (-yän, -yäy) verb ugrál, ug-
rándozik, szökdécsel 

pönkit|tyä (-än, -täy) verb eltorlaszol, 
elbarikádoz, lezár, körbekerít 

pönk|ä (-än, -yä) fn 1. bot, pálca, rúd; 
2. támasz, pillér  

pönk|ätä (-yän, -yäy) verb odatámaszt, 
nekitámaszt, kitámaszt 

pönt|tö (-ön, -työ) fn dúc, madárdúc; 
kottaraisen ~tö seregélydúc 

pöntyt|tyä (-än, -täy) verb ékkel ha-
sít, ékkel feszít 

pöp|pö (-ön, -pyö) fn mackó 
pöpök|kä (-än, -kyä) fn bogárka, kis 

bogár 
pöpökkäi|ni (-sen, -stä)  fn bogárka, kis 

bogár 
pöpön||hyyhky (-n, -ö) fn angyalgyö-

kér [Angelica] 
pöpöt|tyä (-än, -täy) verb dünnyög, 

mormog, piszmog 
pöreyty|ö (-y) verb zümmögésbe fog, 

zümmögni kezd 
pörhis|kö (-sön, -kyö) mn bolyhos, pi-

hés, pelyhes 
pörhis|tyä (-šän, -täy) verb borzol, fel-

borzol, összeborzol 
pörhisty|ö (-y) verb megrázza a szár-

nyát, megrázza a tollait 
pörhistäyty|ö (-y) verb megrázza a 

szárnyát, megrázza a tollait 
pörh|ä (-än, -yä) fn 1. rojt; 2. hajfürt, 

tincs, frufru; 3. bóbita 
pörhäk|kö (-ön, -kyö) fn/mn borzas fe-

jű, borzas 
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pörhä||piä (-n, -tä) fn/mn borzas fejű, 
borzas 

pörhö||kan|a (-an, -ua) fn bóbitás szár-
nyas, búbos szárnyas 

pörhö||karva|ni (-sen, -sta) mn felbor-
zolt szőrű 

pörhök|äš (-kähän, -äštä) mn borzas, 
borzolt 

pörhö||piä (-n, -tä) fn/mn borzas fejű, 
borzas 

pörin|ä (-än, -yä) fn zümmögés 
pöris|sä (-en, -öy) verb zümmög  
pörpöt|tyä (-än, -täy) verb dünnyög, 

mormog, piszmog 
pörris|tyä (-šän, -täy) verb borzol, fel-

borzol, összeborzol 
pörristy|ö (-y) verb borzolódik, felbor-

zolódik, összeborzolódik 
pörrä||karva|ni (-sen, -sta) mn felbor-

zolt szőrű 
pörrä||par|ta (-ran, -tua) mn torzon-

borz szakállú 
pörrö||karva|ni (-sen, -sta) mn felbor-

zolt szőrű 
pörrö||piä (-n, -tä) fn/mn borzas fejű, 

borzas 
pörškeh (-en, -tä) fn csobogás, csob-

banás 
pörškähy|š (-ön, -ttä) fn csobogás, 

csobbanás 
pörškähyt|tyä (-än, -täy) verb csobog, 

csobban 

pöršk|ätä (-yän, -yäy) verb csobog, 
csobban 

pör|ätä (-yän, -yäy) verb 1. zümmög; 
2. dünnyög, mormog, piszmog 

pör|ö (-ön, -yö) fn bogár [Coleopte-
ra] 

pörök|ki (-in, -kie) fn öreg fenyő(fa) 
pötilä|š (-hän, -štä) fn pufók gyermek, 

dundi gyermek, kis vasgyúró 
pötkyt|tyä (-än, -täy) verb gyorsan fut, 

rohan, száguld 
pötkäh|tyä (-än, -täy) verb ledől, ágy-

nak dől 
pö|tö (-vön, -työ) fn hazugság, lódítás 
pöyhen|tyä (-nän, -täy) verb (habot) 

felver, (párnát) felráz, (hajat) feltu-
píroz 

pöyhie (-n, -tä) mn bolyhos, pelyhes, 
pihés 

pöyhis|tyä (-sän, -täy) verb (habot) fel-
ver, (párnát) felráz, (hajat) feltupí-
roz 

pöyhisty|ö (-y) verb könnyeddé / le-
vegőssé válik 

pöyhkeil|lä (-en, -öy) verb henceg, kér-
kedik, felvág 

pöyhkeily (-n, -ö) fn hencegés, kérke-
dés, felvágás 

pöyhyt|tyä (-än, -täy) verb átforgat, 
felforgat 

pöyhöt|tyä (-än, -täy) verb átforgat, fel-
forgat 
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račaššu|š (-kšen, -šta) fn lovaglás, lo-

vassport 
račaššuš||kent|tä (-än, -tyä) fn lovarda, 

lovaglóiskola 
račaštaj|a (-an, -uа) fn lovas 
račaštami|ni (-sen, -sta) fn lovaglás 
račaš|tua (-šan, -tau) verb 1. lovagol; 

2. lovasmutatványokat végez 
rač|ču (-un, -čuo) fn lovaglás 
račču||he|poni (-vosen, -poista) fn há-

tasló 
račču||jouk|ko (-on, -kuo) fn lovascsa-

pat 
račču||kanki (-n, -e) fn szöghúzó, szeg-

húzó [szerszám] 
račču||mie|š (-hen, -stä) fn lovaskatona, 

huszár 
račču||piis|ka (-an, -kua) fn lovagló-

pálca 
račču||väjen mn rtlan lovassági 
račču||vä|ki (-jen, -kie) fn lovasság; 

kepie ~ki könnyűlovasság 
račkaj|a (-an, -uа) mn recsegő, ropo-

gó, pattogó, sercegő 
račku|a (-u) verb recseg, ropog, serceg 
račkut|tua (-an, -tau) verb recseg, ro-

pog, pattog, serceg 
račulla hsz lovagolva, lovon, lóháton 
radari (-n, -e) fn radar, lokátor 
radiattori (-n, -e) fn radiátor, fűtőtest 
radikali (-n, -e) fn radikalista 
radikali|ni (-sen, -sta) mn radikális 
radio||aktiivi|ni (-sen, -sta) mn radio-

aktív 
radisti (-n, -e) fn rádiós, rádiótávirász 
rafinoi|ja (-čen, -ččou) verb finomít  

rah|a (-an, -uа) fn pénz; ◊ ~ ei šieni, 
i talvella kašvau. A pénz nem gom-
ba, télen is nő. ~ kuin vesi mänöy. 
A pénz, akár a víz, elfolyik. 

raha||ahneh (-en, -ta) mn pénzéhes, 
pénzsóvár 

raha||a|pu (-vun, -puo) fn pénzsegély 
raha||arv|o (-on, -uo) fn pénzbeni érték 
rahak|aš (-kahan, -ašta) mn pénzes, 

módos, gazdag 
rahak|eh (-kehen, -ehta) fn 1. érme; 2. 

zseton 
raha||korvauš (-on, -tta) fn pénzbeni 

kártérítés, anyagi kompenzáció 
raha||kulu|t (-jen, -ja) fn plur pénz-

kiadás, kiadás 
rahalli|ni (-sen, -sta) mn 1. pénz-; 2. 

pénzes; 3. pénzbeli; 4. anyagi 
rahan||vajhtaj|a (-an, -uа) fn pénzváltó 
rahan||vaihto||paik|ka (-an, -kua) fn 

pénzváltóhely 
raha||paj|a (-an, -ua) fn pénzverde 
raha||palkin|to (-non, -tuo) fn pénzju-

talom, prémium 
raha||palkkij|o (-on, -uo) fn pénzjuta-

lom, prémium 
raha||reformi (-n, -e) fn pénzreform 
raha||summ|a (-an, -uа) fn pénzösz-

szeg 
raha||šiäš|tö (-šön, -työ) fn pénzbetét 
rahaštahsz pénzért 
rahaš|to (-šon, -tuo) fn számvevőség, 

pénzügyőrség 
rahašton mn rtlan számvevőségi, pénz-

ügyőrségi 
rah|at (-ojen, -ojа) fn plur pénz 
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rahat|oin (-toman, -ointa) mn pénz-
telen, pénz nélküli 

rahau|tuo (-vun, -tuu) verb pénzt vesz 
magához, ellátja magát pénzzel 

raha||vaikeu|š (-kšen, -šta) fn pénzza-
var 

raha||var|at (-ojen, -ojа) fn plur pénz-
eszköz, anyagi eszköz 

raha||var|o (-on, -uo) fn kincstár 
raha||värč|či (-in, -čie) fn gazdag em-

ber, gazdag 
rah|e (-ien, -etta) fn téli halászháló 
rahin||kuletu|š (-kšen, -šta) fn (teher-) 

szállítás, fuvarozás 
rahin||ve|to (-von, -tuo) fn (teher-)szál-

lítás, fuvarozás 
rahis (-en, -ta) fn hámszíj, járomszíj, 

gúzs 
rah|ka (-an, -kuа) fn túró 
rahkahi|ni (-sen, -sta) mn túrós 
rahka||kakkar|a (-an, -uа) fn túrós le-

pény 
rahka||kuk|ko (-on, -kuo) fn túróstáska, 

túrósbatyu 
rahka||maijon||ve|si (-jen, -ttä) fn savó, 

tejsavó 
rahka||mai|to (-jon, -tuo) fn megtúró-

sodott tej 
rahka||mät|äš (-tähän, -äštä) fn 1. (lá-

pi) zsombék; 2. tőzeg 
rahka||pais|ti (-in, -tie) fn túrósfelfújt 
rahka||piirak|ka (-an, -kua) fn túrós 

palacsinta 
rahka||pyöryk|kä (-än,-kyä) fn túró-

gombóc 
rahka||šammal (-an, -ta) fn tőzegmoha 

[Sphagnum] 
rahka||šanki (-n, -e) fn túróstáska, tú-

rósbatyu 

rahka||šiäm|i (-en, -ie) fn túrótöltelék 
rahkautu|o (-u) verb megtúrósodik 
rahkeh|et (-ien, -ie) fn plur hámszíj, 

járomszíj, gúzs 
rah|ko (-on, -kuo) fn fáklyanyél, fáklya-

tartó 
rahnikoi|ja (-čen,-ččou) verb 1. üt, üt-

legel, ver, ostoroz; 2. ostort fon 
rahottaj|a (-an, -uа) fn 1. hitelező; 2. 

szponzor 
rahottami|ni (-sen, -sta) fn 1. hitelezés; 

2. szponzorálás 
rahot|tua (-an, -tau) verb 1. hitelez; 2. 

pénztámogatást ad, pénzsegélyt ad; 
3. finanszíroz; 4. szponzorál 

rahotu|š (-kšen, -šta) fn 1. hitel; 2. pénz-
támogatás, pénzsegély; 3. finanszí-
rozás; 4. szponzorálás 

rahotuš||ošaš|to (-šon, -tuo) fn pénzin-
tézet, hitelintézet 

rah|ti (-in, -tie) fn teher, súly 
rahti||jun|a (-an, -uа) fn tehervonat 
rahti||kuletu|š (-kšen, -šta) fn teherszál-

lítás, fuvarozás 
rahti||makšu (-n, -o) fn fuvardíj 
rahti||mie|š (-hen,- štä) fn fuvarozó 
rahti||re|ki (-jen, -kie) fn teherszán 
rahti||tavar|a (-an, -uа) fn teheráru 
rahti|til|at (-ojen, -oja) fn plur hajóűr 
rahu|o (-n, -u) verb kihúzza a téli ha-

lászhálót 
rahvahalli|ni (-sen, -sta) mn népi 
rahvahallis||demokratti|ni (-sen, -sta) 

mn népi demokratikus 
rahvahan mn rtlan 1. népi; 2. nemzeti; 

3. nemzetiségi; 4. állampolgári, pol-
gári; ~ oikeuš állampolgári jog 

rahvahan||hävitän|tä (-nän, -tyä) fn 
népirtás, fajirtás, genocídium 



rahvahanilo 447 raittua
 

rahvahan||il|o (-on, -uo) fn paprika-
jancsi 

rahvahan||kirjuttaj|a (-an, -ua) fn né-
pi író 

rehvahan||musiik|ki (-in, -kie) fn nép-
zene 

rahvahan||runou|š (-on, -tta) fn nép-
költészet 

rahvahan||suut|u (-vvun, -tuo) fn nép-
bíróság 

rahvahan||šuojelu (-n, -o) fn polgári 
védelem 

rahvahan||talouš (-on, -tta) fn nép-
gazdaság 

rahvahan||tanšši (-n, -е) fn néptánc 
rahvahan||valit|tu (-un, -tuo) fn (né-

pi) küldött 
rahvahan||val|ta (-lan, -tua) fn nép-

hatalom, népi demokrácia 
rahvahan||vašta|ni (-sen, -sta) mn nép-

ellenes; ~ni politiikka népellenes po-
litika 

rahvahan||vihuaj|a (-an, -ua) fn/mn 
embergyűlölő 

rahvahien||väli|ni (-sen, -stä) mn nem-
zetközi 

rahva|š (-han, -šta) fn 1. nép; 2. nem-
zet; 3. nemzetiség; 4. népesség, la-
kosság; 5. sokaság, emberek 

rahvaš||jouk|ko (-on, -kuo) fn sokaság, 
tömeg 

rahvaš||kun|ta (-nan, -tua) fn népcso-
port, népsokaság 

rahvaš||lu|ku (-vun, -kuo) fn népesség-
szám, lélekszám 

rahvaš||šuvaččij|a (-an, -ua) fn/mn em-
berbarát, emberszerető 

raijik|ko (-on, -kuo) fn fűzfaliget, fü-
zes, rekettye 

raijokkah hsz libasorban 
raiku|o (-u) verb hangosan szól 
rain|a (-an, -ua) fn 1. hasadás, repedés; 

2. zajlás 
rainik|ka (-an, -kua) fn rénszarvaste-

nyésztő 
raip|pa (-an, -pua) fn 1. kötél; 2. rőzse-

ág; 2. lovaglóostor 
rair|o (-on, -uo) fn 1. hasadás, repedés; 

2. zajlás 
rais|ka (-an, -kua) fn/mn szerencsétlen, 

nyomorult; kunne kulet, šie ~ka? 
hová mész, te szerencsétlen? 

raiskuaj|a (-an, -ua) fn erőszakos ember 
raip|ata (-puan, -puau) verb éles fáj-

dalmat okoz 
raippau|š (-on, -tta) fn éles fájdalom 
rairat|tua (-tau) verb hangosan csiri-

pel 
raisk|ata (-uau, -uan) verb kiad, el-

költ, veszteget, pazarol 
rai|ta1 (-jän, -tua) fn fűz, fűzfa [Salix]  
rai|ta2 (-jan, -tua) fn 1. csík, sáv; 2. ke-

réknyom 
raita|ni1 (-sen, -sta) mn fűzfa-, fűz-, 

fűzből készült 
raita|ni2 (-sen, -sta) mn csíkos, csíko-

zott 
raiteik|ko (-on, -kuo) fn fűzfaliget, fü-

zes, rekettye 
raiti|s (-han, -sta) mn friss, üde; ~s il-

ma friss / üde levegő 
raitis|tua (-san, -tau) verb felfrissít, fel-

élénkít, felelevenít, felüdít 
raitis|tuo (-sun, -tuu) verb felfrissül, fel-

élénkül, felelevenül, felüdül 
rai|to (-von, -tuo) fn rénszarvas vonta 

kocsi / szekér 
rait|tua (-an, -tau) verb ki-bejár(kál) 
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raiv|ata (-uan, -uau) verb kiás, előás 
raiv|o (-on, -uo) fn/mn 1. őrült, tébo-

lyodott, elmebeteg, bolond; 2. fék-
telen, zabolátlan 

raivo||hullu (-n, -o) mn őrült, tébolyo-
dott, elmebeteg, bolond 

raj|a (-an, -ua) fn határ, mezsgye  
rajahi|ni (-sen, -sta) mn határos, szom-

szédos 
raja||jouko|t (-jen, -ja) fn határőrség, 

határőrcsapat 
raja||kaup|pa (-an, -pua) fn határmenti 

kereskedelem 
rajak|ka (-an, -kua) fn viseltes lábbeli 
rajakkah hsz sorjában, egymás után, 

egymás mellett, szomszédságban 
rajalli|ni (-sen, -sta) mn határmenti, ha-

társzéli 
raja||merk|ki (-in, -kie) fn földmérőjel, 

határjel 
raja||miär|ä (-än, -yä) fn limit, határ-

érték, szélső érték 
rajan||käyn|ti (-nin, -tie) fn elhatáro-

lás, határ meghúzása, határ kijelö-
lése 

rajan||taka|ni (-sen, -sta) mn határon 
túli, külföldi, külhoni 

rajan||vetämi|ni (-sen, -štä) fn elhatá-
rolás, határ meghúzása, határ kije-
lölése 

rajan||ylityš||paik|ka (-an, -kua) fn ha-
tárátkelőhely 

raja||pylvä|š (-hän, -štä) fn határosz-
lop, határpózna 

raja||šeu|tu (-vun, -tuo) fn határvidék, 
végvidék, peremterület 

rajat|oin (-toman, -ointa) mn határta-
lan, határok nélküli 

rajatta hsz határtalanul 

rajattomašti hsz határtalanul 
rajattomu|š (-kšen, -šta) fn határtalan-

ság 
raja||vartij|a (-an, -ua) fn határőr 
raja||vartij|o (-on, -uo) fn határőrizet 
raja||vartijo||ašem|a (-an, -ua) fn ha-

tárőrőrs 
raja||vartijo||jouk|ko (-on, -kuo) fn ha-

tárőrség, határőrcsapat 
raja||viiv|a (-an, -ua) fn határvonal 
raja||vyöhykeh (-en, -tä) fn határövezet, 

határsáv 
rajineh (-en, -ta) fn kerékcsattogás, ke-

rékzörgés 
rajo|tin (-timen, -inta) fn korlátozó [esz-

köz]; vauhin ~tin sebességkorlátozó 
rajottami|ni (-sen, -sta) fn lehatáro-

lás, lokalizáció 
rajottav|a (-an, -ua) mn korlátozó 
rajot|tua (-an, -tau) verb 1. kijelöli a 

határt, kiméri a határt; 2. lehatárol, 
lokalizál; ~tua tulipalo a tüzet lo-
kalizálni; 3. szomszédol 

rajot|tuo (-vun, -tuu) verb 1. korláto-
zódik; 2. szomszédoskodik 

rajotuš||ehollisu|š (-kšen, -šta) fn fel-
tételesség, feltételhez kötés 

raju (-n, -o) mn erős, nagy; ~ tuuli erős 
szél, nagy szél 

rakai|ja (-čen, -ččou) verb dob, hajít, 
dobál, hajigál  

rak|aš (-kahan, -ašta) mn 1. hőn sze-
retett; 2. kedves, drága 

rakaššet|tu (-un, -tuo) fn szeretője / 
szerelmese vkinek 

rakaššu|š (-kšen, -šta) fn szerelem 
rakaš|tua (-šan, -tau) verb szeret 
rakaštuj|a (-an, -ua) mn megszerelme-

sedő 
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rakaštunu|t (-on, -tta) mn szerelmes 
rakaš|tuo (-šun, -tuu) verb beleszeret, 

megszeret 
rakehen||pan|o (-on, -uo) fn jégeső, 

jégverés 
rakeh|et (-tien, -tie) fn jégeső 
rakenneh (-en, -ta) fn vminek a szerke-

zete / felépítése, struktúra 
rakennet|tu (-un, -tuo) mn felépített 
rakennu|š (-kšen, -šta) fn 1. felépítés; 

2. épület, építmény 
rakennuš||aineh (-en, -ta) fn építőanyag 
rakennuš||hir|ši (-ren, -ttä) fn épület-

gerenda 
rakennuš||less|at (-ojen, -oja) fn plur 

állvány, építőállvány 
rakennuš||mua (-n, -ta) fn építési terü-

let 
rakennuš||paik|ka (-an, -kua) fn épít-

kezési hely, építkezés 
rakennuš||peli (-n, -e) fn építőjáték 
rakennuš||pito||laito|š (-kšen, -šta) fn 

építővállalat 
rakennuš||puu||tavar|a (-an, -ua) fn 

építőfaáru 
rakennuš||ruhk|at (-ojen, -oja) fn plur 

építési törmelék 
rakennuš||tai|to (-jon, -tuo) fn építé-

szet, építőművészet 
rakennuš||til|a (-an, -ua) fn építkezési 

hely 
rakennuš||työ (-n, -tä) fn építőmunka 
rakennuš||työ||mua (-n, -ta) fn építési 

munkaterület 
rakennuš||ver|o (-on, -uo) fn építmény-

adó, épületadó, házadó 
rakentaj|a (-an, -ua) fn építő 
rakentamat|oin (-toman, -ointa) mn fel-

építetlen 

rakentami|ni (-sen, -sta) fn felépítés 
raken|tua (-nan, -tau) verb felépít 
raket|ti (-in, -tie) fn rakéta 
raketti||ammu|š (-kšen, -šta) fn raké-

talövedék 
raketti||moutori (-n, -e) fn rakétamo-

tor 
rakkahašti hsz kedvesen, bájosan 
rakkahu|š (-on, -tta) fn 1. szeretet; 2. 

szerelem 
rakkahuš||kirja|ni (-sen, -sta) fn sze-

relmeslevél 
rakkahuš||lyriik|ka (-an, -kua) fn sze-

relmi líra 
rakkahuš||voim|at (-ojen, -oja) fn plur 

szerelemvágy 
rakkahuš||väli|t (-jen, -ja) fn plur sze-

relmi viszony, szeretői kapcsolat, 
románc 

rak|ki (-in, -kie) fn házőrző (kutya) 
rakkineh (-en, -ta) fn kivitelezés 
rak|ko (-on, -kuo) fn (gennyes) kelés, 

furunkulus 
ra|ko (-von, -kuo) fn rés, hézag, hasa-

dék 
rako||mittari (-n, -e) fn résmrő [esz-

köz] 
rako||tul|i (-en, -ta) fn a tönk hasadé-

kában gyújtott tűz 
rakoutu|o (-u) verb reped, repedezik, 

hasad, hasadozik 
rakši (-n, -e) fn akasztó, ruhaakasztó 

[ruha része] 
rallat|ella (-telen, -telou) verb refrént 

énekel 
rallat|tua (-an, -tau) verb refrént éne-

kel 
ralli (-n, -e) fn rali [autósport] 
ralli|t (-jen, -ja) fn plur refrén 
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ramahut|tua (-an, -tau) verb odavág, 
odacsap 

ram|ata (-uan, -uau) verb dörög, dö-
römböl, dübörög 

ramat|tua (-an, -tau) verb dörög, dö-
römböl, dübörög 

rammah|ko (-on, -kuo) fn biceboca 
ramm|ata (-uan, -uau) verb biceg 
rammi|ta (-čen, -ččou) verb sántít  
ram|pa (-man, -рuа) mn sánta 
rampaut|tua (-an, -tau) verb megnyo-

morít, megcsonkít, nyomorékká tesz 
rampau|tuo (-vun, -tuu) verb megnyo-

morodik, megcsonkul, nyomorékká 
válik 

ramp|pi (-in, -pie) fn rivalda 
ran|i (-en, -ta) fn használhatatlan do-

log, vacakság 
rank|a (-an, -ua) fn büntetés, megtor-

lás, fenyítés 
rankaisomat|oin (-toman, -ointa) mn 

büntetlen, megtorlatlan 
rankaisomatta hsz büntetlenül, meg-

torlatlanul 
rankaisomattomu|š (-kšen, -šta) fn 

büntetlenség, megtorlatlanság 
rankais|sa (-en, -ou) verb büntet, meg-

büntet, fenyít, megfenyít 
rankaissu|š (-kšen, -šta) fn büntetés, 

megtorlás 
rankaissuš||pot|ku (-un, -kuo) fn bün-

tetőrúgás, tizenegyes 
rankais|tua (-san, -tau) verb büntet, 

megbüntet, fenyít, megfenyít 
rankaisu||ruavo|t (-ojen, -oja) fn plur 

megtorló intézkedések 
rankaisu (-n, -o) fn megtorlás 
rankaisu||miäräy|š (-ön, -ttä) fn szank-

ció, szankcionálás 

rankaisu|š (-kšen, -šta) fn büntetés, 
megtorlás 

rannačči hsz part mentén 
rannan||juoksij|a (-an, -ua) fn naplo-

pó, semmirekellő, mihaszna 
rannan||lähi|ni (-sen, -stä) mn part-

menti, partmelléki 
rannan||puoli|ni (-sen, -sta) mn part-

menti, partmelléki 
rannat|oin (-toman, -ointa) mn part-

talan 
rannattomu|š (-kšen, -šta) fn partta-

lanság 
rann|e (-ien, -etta) fn meredek part-

szegély 
ran|neh (-tehen, -nehta) fn 1. csukló, 

kéztő; 2. ütéstől származó sebhely 
ranneh||nivel (-en, -tä) fn csuklóízü-

let 
ranneh||remmi (-n, -e) fn óraszíj 
ranneh||renka|š (-han, -šta) fn karkö-

tő, karperec 
rannempai|ni (-sen, -sta) mn partkö-

zeli 
rannik|ko (-on, -kuo) fn partmellék, 

partvidék, partmente 
rannikko||linnotu|š (-kšen, -šta) fn par-

ti erőd(ítmény) 
rannikko||mer|i (-en, -tä) fn partmenti 

tenger 
rannikko||tykis|tö (-sön, -työ) fn par-

ti tüzérség 
Ranšk|a (-an, -ua) fn Franciaország 
ranškalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. fran-

cia; 2. franciaországi 
ranškan mn rtlan 1. francia; 2. fran-

ciaországi 
ran|ta (-nan, -tua) fn part 
ranta||aloveh (-en, -ta) fn partvidék 
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ranta||čipi (-n, -e) fn szalonka [Sco-
lopacidae] 

ranta||čuuru (-n, -o) fn parti homok 
ranta||hietik|kö (-ön, -kyö) fn parti fö-

veny 
ranta||jiä (-n, -tä) fn parti jég 
ranta||ka|tu (-vun, -tuo) fn rakpart, ki-

épített part 
ranta||kyl|ä (-än, -yä) fn parti / partvi-

déki falu 
rantalai|ni (-sen, -sta) fn parti / partvi-

déki lakos 
ranta||leinik|ki (-in, -kie) fn békabog-

lárka [Ranunculus flammula] 
ranta||meč|čä (-än, -čyä) fn parti erdő 
ranta||mint|tu (-un, -tuo) fn mezei 

menta [Mentha arvensis] 
ranta||nurmik|ki (-in, -kie) fn mocsári 

perje [Poa palustris] 
ranta||patteri (-n, -e) fn parti üteg 
ranta||pih|a (-an, -ua) fn rakpart, kié-

pített part 
ranta||rik|ka (-an, -kua) fn vízi peszér-

ce [Lycopus] 
ranta||šap|pi (-in, -pie) fn ezerjófű 

[Centaurium] 
ranta||tuul|i (-en, -ta) fn parti szél 
rantau|tuo (-vun, -tuu) verb kiköt [par-

ton] 
ranta||ve|si (-jen, -ttä) fn parti víz 
rantoveh (-en, -ta) fn parti / partvidé-

ki népesség 
ra|pa (-van, -pua) fn híg sár, latyak 
rapak|ka (-an, -kua) mn törékeny, gyen-

ge; ~ka tiili törékeny tégla 
rapak|ko (-on, -kuo) fn tócsa, pocso-

lya 
rapa||mah|a (-an, -ua) fn/mn pocakos, 

nagy hasú 

raparperi (-n, -e) fn rebarbara [Rheum] 
ra|pata (-vuan, -puau) verb 1. ken, be-

ken, mázol, bemázol, lemázol; 2. 
vakol, bevakol 

rapautunu|t (-on, -tta) mn viharedzett, 
szélcserzett 

rapaut|tua (-tau) verb kifúj, kicserez 
rapau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. kicser-

ződik 
rapeik|ko (-on, -kuo) fn köves / köve-

cses hely 
rapet|tua (-tau) verb szemerkél, cse-

pereg, csöpörög 
rapieš|tua (-šan, -tau) verb betakarít, 

begyűjt, leszed, learat 
rappeutumi|ni (-sen, -sta) fn 1. ha-

nyatlás; 2. rothadás, poshadás 
rappeutunu|t (-on, -tta) mn feslett, zül-

lött 
rappeu|tuo (-vun, -tuu) verb 1. hanyat-

lóban van, hanyatlásnak indul; 2. 
rothad, poshad 

rappiv|o (-on, -uo) fn használhatatlan 
dolog, vacakság 

rappuaj|a (-an, -ua) fn vakoló munkás 
rappu|ni (-sen, -sta) fn hágcsó, kis lét-

ra, kis lépcső 
rappus|et (-ien, -ie) fn plur lépcső, lét-

ra, hágcsó 
rapšahut|tua (-tau) verb koppant, kat-

tint, csattint, reccsent, roppant 
rapš|ata (-uan, -uau) verb koppant, kat-

tint, csattint, reccsent, roppant 
rapšeh (-en, -ta) fn ropogás, roppanás, 

recsegés, reccsenés, pattogás,  patta-
nás; jiän ~ a jég ropogása / recse-
gése 

rapši|e (-u) verb ropog, recseg, pattog, 
csattog 
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rapš|ua (-au) verb ropog, recseg, pat-
tog, csattog 

rapšut|tua (-an, -tau) verb csapdos, 
csapkod, ütöget, vereget 

Ra|pu (-vun, -puo) fn Rák [csillagkép] 
rap|ua (-an, -pau) verb rohan, neki-

rohan 
raritet|ti (-in, -tie) fn ritkaság, raritás 
ra|ta (-van, -tua) fn 1. menetirány, me-

netvonal; 2. röppálya 
rata||pölk|ky (-yn, -kyö) fn talpfa [va-

súti] 
rat|aš (-tahan, -ašta) fn kerék 
rataš||kumi (-n, -e) fn kerékgumi, gu-

miabroncs 
rata||vall|i (-en, -ie) fn lejtő, rézsű, töl-

tésoldal 
ratifikatij|o (-on, -uo) fn ratifikáció, 

megerősítés, jóváhagyás 
ratifioi|ja (-čen, -ččou) verb ratifikál, 

megerősít, jóváhagy; ~ja šopimuš 
a szerződést ratifikálni 

ratij|o (-on, -uo) fn rádió 
ratijo||ašem|a (-an, -ua) fn rádióállo-

más 
ratijo||kešku|š (-kšen, -šta) fn rádió-

központ 
ratijo||kuuntelij|a (-an, -ua) fn rádió-

hallgató 
ratijo||lait|eh (-tehen, -ehta) fn rádió-

készülék 
ratijo||lähety|š (-kšen, -štä) fn rádió-

sugárzás, rádióadás 
ratijo||ohjelm|a (-an, -ua) fn rádióköz-

vetítés 
ratijo||pakin|a (-an, -ua) fn rádióbe-

széd 
ratijo||šeloštaj|a (-an, -ua) fn rádió-

kommentátor, hírmagyarázó 

ratijo||teatteri (-n, -e) fn rádiószínház 
ratijo||toimin|ta (-nan, -tua) fn rádió-

adás, műsorszórás 
ratijo||vetäj|ä (-än, -yä) fn rádióbe-

mondó, bemondó, műsorközlő 
ratijo||yhtevy|š (-ön, -ttä) fn rádió-

összeköttetés 
ratikulit|ti (-in, -tie) fn ideggyökér-

gyulladás 
rationali|ni (-sen, -sta) mn racionális, 

ésszerű, célszerű 
rativo||konsert|ti (-in, -tie) fn rádió-

koncert, rádióhangverseny 
ratkaisu (-n, -o) fn kezelés, megoldás 
rattahan||jäl|ki (-en, -kie) fn kerék-

nyom 
rattah|at (-ojen, -oja) fn plur jármű, 

kocsi, szekér 
rat|ti1 (-in, -tie) fn tölcsér [eszköz] 
rat|ti2 (-in, -tie) fn kormány [járműé] 
rauh|a (-an, -ua) fn 1. béke; 2. nyu-

galom  
rauhalli|ni (-sen, -sta) mn békés, nyu-

godt 
rauhallisešti hsz békésen, nyugodtan 
rauhallisu|š (-kšen, -šta) fn nyugodt-

ság, nyugalom 
rauhan||aika|ni (-sen, -sta) mn békebeli 
rauha|ni (-sen, -sta) fn mirigy 
rauhan||hieroj|a (-an, -ua) fn parla-

menter 
rauhan||kyyhky|ni (-sen, -stä) fn bé-

kegalamb 
rauhan||puoluštaj|a (-an, -ua) fn a bé-

ke híve, békepárti 
rauhan||šolmij|a (-an, -ua) fn békete-

remtő, békehozó 
rauhan||tah|to (-on, -tuo) fn békesze-

retet 
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rauhan||tahto|ni (-sen, -sta) mn béke-
szerető 

rauhas|et (-ien, -ie) fn plur mandula, 
mandulák [anatómia] 

rauhašša hsz békében 
rauhat|oin (-toman, -ointa) mn nyug-

talan 
rauhattomašti hsz nyugtalanul 
rauhattomu|š (-kšen, -šta) fn nyugta-

lanság 
rauhot|tua (-an, -tau) verb nyugtat, 

megnyugtat, békít, megbékít, csilla-
pít, lecsillapít 

rauhot|tuo (-un, -tuu) verb megnyug-
szik, lenyugszik, megbékél, lecsilla-
podik 

rauhotu|š (-kšen, -šta) fn nyugtatás, 
megnyugtatás 

rauhotuš||liäk|e (-kien, -että) fn nyug-
tató, nyugtatószer 

raukais|sa (-en, -ou) verb elfárad, ki-
fárad, megfárad 

raukie1 (-n, -ta) fn fáradtság, bágyadt-
ság 

raukie2 (-n, -ta) mn fáradt, bágyadt  
rauk|ka (-an, -kua) fn szerencsétlen, 

nyomorult, ágrólszakadt 
raukkamai|ni (-sen, -sta) mn jelenték-

telen 
raukka|ni (-sen, -sta) mn szerencsét-

len, nyomorult, ágrólszakadt 
rauneutu|o (-u) verb leég, kiég, kialszik 
rauniv|o (-on, -uo) fn 1. kőrakás, kő-

halom, kőkupac; 2. rom(ok); kau-
punkin ~ot egy város romjai 

raunivo|hein|ä (-än, -yä) fn nadálytő 
[Symphytum]  

raunivo|t (-jen, -ja) fn plur romok, rom-
halmaz 

rau|ta (-van, -tua) fn 1. vas; 2. fém 
rauta||betoni (-n, -e) fn vasbeton 
rauta||betoni||rakenteh (-en, -ta) fn vas-

betonszerkezet 
rauta||harav|a (-an, -ua) fn vasgereb-

lye 
rauta||hein|ä (-än, -yä) fn útilapu [Plan-

tago] 
rauta||kahleh|et (-ien, -ie) fn plur vas-

bilincs 
rauta||kaivo|š (-kšen, -šta) fn vasbá-

nya 
rauta||kal|a (-an, -ua) fn tüskés pikó 

[Gasterosteus aculeatus] 
rauta||kato|š (-kšen, -šta) fn fémtető, 

fémfedél 
rauta||korteh (-en, -ta) fn (fenyő)er-

dei zsurló [Equisetum sylvaticum] 
rauta||käpäl|ä (-än, -yä) fn vascsizma 
rauta||lank|a (-an, -ua) fn drót, fémhu-

zal, vezeték 
rauta||lapie (-n, -tä) fn vaslapát, ásó 
rauta||levy (-n, -ö) fn vaslemez, fém-

lemez, vaslap, fémlap 
rauta||malmi (-n, -e) fn vasérc 
rauta||mun|a (-an, -ua) fn megtermé-

kenyítetlen csirketojás 
rauta|ni (-sen, -ista) mn 1. vas-, vas-

ból készült; 2. vasas, vastartalmú; 
3. fém-, fémből készült 

rauta||pata (-||puan, -||patua) fn vas-
edény, vasfazék, vaslábos, vasüst 

rauta||riehtil|ä (-än, -yä) fn vasserpenyő 
rauta||romu (-n, -o) fn ócskavas, vas-

hulladék, vastörmelék 
rauta||šep|pä (-än, -pyä) fn lakatos 
rauta||teh|aš (-tahan, -ašta) fn vas-

kohó 
rauta||teijen mn rtlan vasúti 
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rauta||tevollisu|š (-kšen, -šta) fn vas-
kohászat 

rauta||tie (-n, -tä) fn vasút 
rauta||tie||ašem|a (-an, -ua) fn vasút-

állomás 
rauta||tie||kuletu|š (-kšen, -šta) fn vasúti 

(teher)szállítás 
rauta||tie||linj|a (-an, -ua) fn vasútvo-

nal 
rauta||tie||lip|pu (-un, -puo) fn vasúti 

jegy, vonatjegy 
rauta||tieläi|ni (-sen, -stä) fn vasutas 
rauta||tie||mie|š (-hen, -štä) fn váltó-

őr, váltókezelő 
rauta||tie||penker (-en, -tä) fn vasúti 

töltés 
rauta||tien||ruataj|a (-an, -ua) fn vasúti 

dolgozó / munkás 
rauta||tien||vaihteh (-en, -ta) fn vas-

úti váltó 
rauta||tie||šil|ta (-lan, -tua) fn vasúti híd 
rauta||tie||šolmu (-n, -o) fn vasúti cso-

mópont 
rauta||tie||šopimu|š (-kšen, -šta) fn va-

súti egyezmény 
rauta||tie||tunneli (-n, -e) fn vasúti ala-

gút 
rauta||tie||verk|ko (-on, -kuo) fn vas-

úthálózat 
rauta||tie||yhtey|š (-ön, -štä) fn vasúti 

összeköttetés, vasúti közlekedés 
rautautu|o (-u) verb vasasodik, elva-

sasodik, vasas lesz 
rauta||valu (-n, -o) fn vasöntvény 
rauta||verh|o (-on, -uo) fn vasfüggöny 
rauta||vilu (-n, -o) fn dermesztő hi-

deg, erős fagy 
rauvan||hein|ä (-än, -yä) fn útilapu 

[Plantago]  

rau|vat (-tojen, -toja) fn plur 1. csap-
da; 2. zabla  

rauvat|oin (-toman, -ointa) mn fém-
mentes 

rauve|ta (-nen, -nou) verb enyhül, csil-
lapodik 

rauvot|tua (-an, -tau) verb patkol, meg-
patkol 

rauvotu|š (-kšen, -šta) fn patkolás, meg-
patkolás 

rauvuš||koivu (-n, -o) fn bibircses nyír 
[Betula pendula] 

ravak|ka (-an, -kua) mn friss, üde, ele-
ven, élénk 

rav|ata (-uan, -uau) verb elriaszt, el-
ijeszt, elkerget, elűz 

rave|ta (-nou) verb erősödik, felerősö-
dik, megerősödik  

ravie (-n, -ta) mn 1. gyors, sebes, fürge; 
2. heves  

ravinto||aineh (-en, -ta) fn tápanyag 
ravintol|a (-an, -ua) fn étterem, étkez-

de 
ravinto||ševo|š (-kšen, -šta) fn tápke-

verék 
ravis|sa (-en, -ou) verb kiabál, üvölt, 

ordít, bőg 
ravistu|o (-u) verb szétszárad, össze-

szárad, a szárazságtól megreped 
ravok|aš (-kahan, -ašta) fn kémlelő-

nyílásos 
ravot|tua (-an, -tau) verb kitár, kinyit 
ravottu|o (-u) verb kitárul, kinyílik 
reabilitoi|ja (-čen, -ččou) verb rehabi-

litál 
reabilitoin|ta (-nan, -tua) fn rehabili-

tálás, rehabilitáció 
reagiirui|ja (-čen, -ččou) verb reagál 
reaktiivi (-n, -e) fn hatóanyag, reagens 



reaktijo 455 reisi
 

reaktij|o (-on, -uo) fn reakció 
reaktori (-n, -e) fn reaktor 
reali|ni (-sen, -sta) mn tényleges, va-

lóságos, reális 
realismi (-n, -e) fn realizmus; kriitini 

~ kritikai realizmus 
realisoi|ja (-čen, -ččou) verb realizál, 

megvalósít 
realisoin|ta (-nan, -tua) fn realizálás, 

megvalósítás 
realisti (-n, -e) fn realista 
realisti|ni (-sen, -sta) mn 1. realiszti-

kus; 2. realista 
referat|ti (-in, -tie) fn jelentés, beszá-

moló, referátum; kirjuttua ~ti je-
lentést / beszámolót írni 

referendumi (-n, -е) fn népszavazás, 
referendum 

referent|ti (-in, -tie) fn előadó, referens 
refleksi (-in, -tie) fn reflex 
refleksiivi|ni (-sen, -stä) mn visszaható, 

reflexív 
refleksiivi||pronomi|ni (-sen, -sta) fn 

visszaható névmás 
refleksiivi||verbi (-n, -е) fn visszaha-

tó ige 
reformattori (-n, -е) fn reformátor, újí-

tó 
reformattori|ni (-sen, -sta) mn újító, 

megújító, reformáló 
reformi (-in, -tie) fn reform 
reformoi|ja (-čen, -ččou) verb refor-

mál, megreformál, újít, megújít 
regent|ti (-in, -tie) fn régens 
reglament|ti (-in, -tie) fn (ügyviteli) 

szabályzat 
rehallah hsz hanyatt 
reh|ata (-uan, -uau) verb szétesik, szét-

hull 

rehelli|ni (-sen, -stä) mn 1. nemeslelkű, 
nemesszívű, nyíltszívű, őszinte; 2. 
tisztességes, becsületes 

rehellisešti hsz nyíltszívűen, őszintén 
rehellisy|š (-kšen, -štä) fn 1. őszinteség; 

2. tisztesség, becsületesség 
rehenteliy|työ (-vyn, -tyy) verb henceg, 

felvág, kérkedik 
rehentely (-n, -ö) fn hencegés, felvágás, 

kérkedés 
rehen|tyä (-nän, -täy) verb (faszénen, 

szénen) süt, megsüt 
rehenty|ö (-y) verb (faszénen, szénen) 

sül, megsül 
rehot|tua (-an, -tau) verb őszintén meg-

nyílik 
rehu (-n, -о) fn siló, terménytároló 
rehu||hau|ta (-van, -tua) fn termény-

verem 
rehu||juurik|aš (-kahan, -ašta) fn ta-

karmányrépa 
rehu||kašvi|t (-jen, -ja) fn plur zöld-

takarmány 
rehu||torni (-n, -e) fn silótorony 
rehöv|ä (-än,-yä) mn friss, üde, élénk, 

eleven  
rei|kä (-jän,-kyä) fn lyuk, luk 
reikähi|ni (-sen, -stä) mn lyukas, lukas 
reilu (-n, -o) mn elég jó, kielégítő 
rei|paš (-vahan, -pašta) mn friss, üde, 

élénk, eleven, fürge, ügyes 
reipaš|tuo (-šun, -tuu) verb felfrissül, 

felüdül, felélénkül 
reippahašti hsz frissen, üdén, élénken, 

elevenen, fürgén, ügyesen 
reippahu|š (-on, -šta) fn frisseség, üde-

ség, élénkség, elevenség, ügyesség, 
fürgeség 

rei|si (-jen,-ttä) fn comb, csípő 
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reisik|aš (-kahan, -ašta) mn combos, 
vastag combú, telt combú 

reisi||luu (-n, -ta) fn combcsont 
reisi||nivel (-en, -tä) fn csípőízület 
reis|sata (-tuan, -tuau) verb próbál, ki-

próbál, megpróbál, megkísérel 
reissu (-n, -о) fn utazás 
reissu||mie|š (-hen, -štä) fn utas, utazó 
rei|ti (-jen, -tie) fn horgonyzóhely 
reitingi (-n, -e) fn értékelés, minősítés 
rejelli|ni (-sen, -stä) mn (egy) szekér-

nyi, szán(kó)nyi, rakománnyi 
rejen mn rtlan szán-, szánkó- 
rejestri (-n, -e) fn jegyzék, lista, lajst-

rom 
reketiiri (-n, -e) fn zsaroló 
reket|ti (-in,-tie) fn ütő [sportszer] 
reket|tyä (-täy) verb zúg 
re|ki (-jen, -kie) fn szán, szánkó 
reki||kel|i (-en, -tä) fn szánút, szánkóút 
rekisteri (-n, -e) fn 1. regiszter, jegy-

zék, lista, lajstrom; 2. regiszter [ze-
ne]; 3. regiszter, szabályozó [tech-
nika] 

rekisteri||pašši (-n,-e) fn forgalmi en-
gedély 

rekisteri||toimis|to (-son, -tuo) fn 1. 
anyakönyvi hivatal, anyakönyvve-
zetőség; 2. iktató [iroda] 

rekisteri||tovissu|š (-kšen, -šta) fn anya-
könyvi kivonat 

rekisteröi|jä (-čen, -ččöy) verb regiszt-
rál, lajstromoz 

rekisteröin|tä (-nän, -tyä) fn regisztrá-
lás, regisztráció 

rekistriirui|ja (-čen, -ččou) verb re-
gisztrál, lajstromoz 

rekka||auton||ajaj|a (-an, -ua) fn kami-
onos, kamionvezető 

reklamatij|o (-on, -uo) fn reklamáció, 
panasztétel 

reklami (-n, -e) fn reklám 
reklami||plakat|ti (-in,-tie) fn reklám-

plakát 
rekonstruoi|ja (-čen, -ččou) verb re-

konstruál 
rekonstruoin|ta (-nan, -tua) verb re-

konstruálás 
rektij|o (-on, -uo) fn vonzat [nyelvtan]; 

verbin ~o ige vonzata 
rektori (-n, -e) fn rektor 
rekvisiit|ti (-in,-tie) fn kellék 
re|kä (-jän, -kyä) fn takony 
rekäleh (-en, -tä) fn rongy, rongydarab 
rekä||nen|ä (-an, -yä) fn 1. taknyos; 2. 

semmirekellő 
rekä||tau|ti (-ven, -tie) fn nátha 
rekäy|työ (-vyn, -tyy) verb megtaknyo-

sodik, megnáthásodik 
relatiivi||pronomini (-n, -e) fn vonat-

kozó névmás 
reliik|ki (-in, -kie) fn ereklye 
reljefi (-n, -e) fn relief, dombormű 
reljefi||kirjai|n (-men, -nta) fn dombo-

rú / domborított betű 
reľss|a (-an, -ua) fn sín 
remeni (-n, -e) fn öv, szíj, derékszíj, 

saruszíj 
remeni||kenkä|t (-jen, -jä) fn plur női 

szandál, saru 
remmi (-n, -e) fn öv, szíj, derékszíj, sa-

ruszíj 
remont|ti (-in,-tie) fn szerelés, javítás, 

tatarozás 
remontti||avua|n (-men, -nta) fn sze-

relőkulcs, franciakulcs 
remontti||jouk|ko (-on, -kuo) fn szere-

lőbrigád 
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remu (-n, -o) fn zaj, zajongás, zajos 
jókedv 

renessanssi (-n, -e) fn reneszánsz 
renesanssi|kau|ši (-ven, -šie) fn rene-

szánsz kor 
renkahan||muoto|ni (-sen, -sta) mn gyű-

rű alakú, gyűrűs 
renka|š (-han, -šta) fn gyűrű, karika 
renkaššu|š (-kšen, -šta) fn gyűrűzés, 

meggyűrűzés [madártani] 
renkaštami|ni (-sen, -sta) fn gyűrűzés, 

meggyűrűzés [madártani] 
renkaš|tua (-šan, -tau) verb gyűrűzni, 

meggyűrűzni; ~tua lintuja madarat 
meggyűrűzni 

renki (-n, -е) fn 1. favödör; 2. bérmun-
kás 

rentgeni (-n, -е) fn röntgen 
rentgeni||kuvau|š (-on, -tta) fn rönt-

genfelvétel, röntgenkép 
rentgeni||šäti|et (-jen, -ja) fn plur rönt-

gensugár(zás) 
rent|tu (-un, -tuo) fn szénaszállító [esz-

köz] 
rent|uh (-tuhun, -uhta) fn saroglya 
repaleh (-en, -ta) mn szakadt, elsza-

kadt, szétszakadt 
repalehi|ni (-sen, -sta) mn szakadt, el-

szakadt, szétszakadt 
re|pie (-vin, -piy) verb szakít, elszakít, 

tép, eltép 
repiemi|ni (-sen, -stä) fn tépés, szakí-

tás, szakadás [folyamat] 
repiem|ä (-än, -yä) fn tépés, szakítás, 

szakadás [eredmény] 
repimi|ni (-sen, -stä) fn tépődés 
repiyty|ö (-y) verb elszakad, szétszakad 
replik|ki (-in, -kie) fn visszavágás, fe-

leselés, replika 

re|po (-von, -puo) fn róka 
reportaši (-n, -е) fn riport, tudósítás 
reporťori (-n, -е) fn riporter, tudósító 
repo||tarh|a (-an, -ua) fn rókakarám, 

rókaketrec 
repoveh (-en, -ta) fn rókafészekalja, ró-

kacsalád 
rep|pu (-un, -puo) fn tarisznya, által-

vető, hátizsák 
reppuri (-n, -е) fn házaló, kucséber 
reppu||ryšš|ä (-än, -yä) fn házaló, ku-

cséber 
reppän|ä (-än, -yä) fn tolóablak 
reproduktiivi|ni (-sen, -sta) mn rep-

rodukciós, másoló, sokszorosító 
reproduktij|o (-on, -uo) fn reproduk-

ció, másolat, sokszorosítás 
repyäm|ä (-än, -yä) fn lyuk a ruhán / 

szöveten 
repäis|sä (-en, -öy) verb kitép, kisza-

kít, letép, leszakít 
resed|a (-an, -ua) fn rezeda [Reseda] 
resepti (-n, -e) fn recept, vény 
reservi (-n, -e) fn tartalék, tartalékos 

állomány 
reservi||jouko|t (-jen, -ja) fn plur tar-

talékos állomány 
residenssi (-n, -e) fn székhely, reziden-

cia 
residivisti (-n, -e) fn visszaeső (elkö-

vető) 
resiprokki||pronomi|ni (-sen, -sta) fn 

kölcsönös névmás 
resl|a (-an, -ua) fn a szán lenyitható 

oldala 
resonanssi (-n, -e) fn rezonancia 
restaurattori (-n, -e) fn restaurátor 
restauroi|ja (-n, -e) fn restaurál, helyre-

állít 
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restauroin|ta (-nan, -tua) fn restaurá-
lás, restauráció, helyreállítás 

restorani (-n, -e) fn étterem 
resultant|ti (-in, -tie) fn eredő 
resultantti||voim|a (-an, -ua) fn eredő 

erő 
resurssi (-n, -e) fn tartalék, készlet 
rešla||re|ki (-jen, -kie) fn üléses szán 
reššu (-n, -o) mn felesleges 
retiisi (-n, -e) fn hónaposretek [Rha-

phanus sativus] 
retik|ka (-an, -kua) fn hónaposretek 

[Rhaphanus sativus] 
retil|ä (-än, -yä) fn szénaszárító 
retkah|tua (-an, -tau) verb hátradől, 

hátratámaszkodik, hátrahanyatlik 
ret|ki (-en, -kie) fn 1. út, utazás; 2. por-

tya, portyázás 
re|tu (-vun, -tuo) fn kosz, piszok, mo-

csok, sár 
retuk|ka (-an, -kua) mn koszos, mocs-

kos, piszkos, hanyag, rendetlen 
retu|ni (-sen, -sta) mn koszos, piszkos, 

mocskos, sáros 
retu||šilm|ä (-än, -yä) fn koszos sze-

mély, koszfészek 
retuut|tua (-an, -tau) verb hurcol, ci-

pel, vonszol, vontat 
reuhot|tua (-an, -tau) verb őgyeleg, tén-

fereg 
reumatismi (-n, -e) fn reuma 
reuna (-an, -ua) fn 1. széle vminek, 

szegély, perem, karima; 2. párkány, 
palánk, oldala vminek 

reunačči hsz egymás mellett, sorban 
reunah1 hsz melléje 
reunah2 (gen) nu vmi /vki mellé 
reunakkah hsz egymás mellett, sorban 
reunalla hsz egymás mellett, sorban 

reuna|merk|ki (-in, -kie) fn telekhatár-
karó, telekhatárcölöp 

reunassa hsz mellette 
reunasta hsz mellőle 
reunussi (-n, -e) fn szegély, bordür 
reunuššu|š (-kšen, -šta) fn széle vmi-

nek, szegély, perem, karima 
reunuš|tua (-šan, -tau) verb szeg, be-

szeg, peremez 
revaktinatij|o (-on, -uo) fn újraoltás, 

oltásismétlés 
revanšši (-n, -e) fn visszavágás, re-

vans 
re|vata (-pajau) verb leng, lebeg, lobog 
revinnyi|ni (-sen, -stä) mn szakadt, el-

szakadt 
revinny|t (-ön, -ttä) mn szakadt, elsza-

kadt 
revinnäi|ni (-sen, -stä) mn szakadt, el-

szakadt 
revit|ellä (-telen, -telöy) verb széttép 
revitet|ty (-yn, -työ) mn tépett, szétté-

pett 
revit|tyä (-än, -täy) verb tép, szakít, ki-

tép, kiszakít, letép, leszakít 
revittäy|työ (-vyn, -tyy) verb elszakad, 

szétszakad 
revity|š (-kšen, -štä) fn seb, sérülés 
re|vitä (-pien, -piey) verb elszakad, szét-

szakad 
revon||čuumu (-n, -o) fn rókalyuk 
revon||hän|tä (-nän, -tyä) fn ecsetpá-

zsit [Alopecurus] 
revon||nah|ka (-an, -kua) fn rókaprém, 

rókamál 
revon||tul|et (-ien, -ie) fn plur északi 

fény 
reväl|tyä (-län, -täy) verb kitép, kisza-

kít, letép, leszakít 
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rič|ata (-uau) verb sercegve sül 
riehahut|tua (-an, -tau) verb sarkig tár 

/ kitár / nyit / kinyit 
rieh|kie (-in, -kiy) verb üt, ver, ütlegel 
riehkiy|työ (-vyn, -tyy) verb nekiütő-

dik, beleütközik, nekicsapódik, ne-
kivágódik 

riehot|tua (-an, -tau) verb elterül, el-
nyújtózik 

riehtil|ä (-än, -yä) fn serpenyő 
rieh|to (-on, -tuo) fn kerítésrés 
riehu|o (-n, -u) verb 1. garázdálkodik, 

tombol; 2. morajlik, háborog 
riekaleh|et (-tien, -tie) fn plur rongyok, 

rongyos ruha 
riekaleh|tua (-an, -tau) verb rongyok-

ban, rongyos ruhában jár 
riek|kuo (-un, -kuu) verb függ, csüng, 

lóg, lecsüng, lelóg, himbálózik, lebeg 
riemahu|š (-on, -tta) fn kitörés, kirob-

banás; ilon ~š az öröm kitörése 
rie|me (-mien, -nta) fn kiszáradt mo-

csár 
riemu (-n, -o) fn örömérzés, örömér-

zet 
rien|a (-an, -ua) fn fertőző szembe-

tegség 
rien||tyä (-nän, -täy) verb tolakodik, 

lökdösődik, furakodik 
rientäy|työ (-vyn, -tyy) verb betolako-

dik, befurakodik 
riepot|tua (-an, -tau) verb kuszál, ösz-

szekuszál, zilál, összezilál  
riepšah|tua (-an, -tau) verb elterül, el-

nyújtózik 
riepšot|tua (-an, -tau) verb elnyúlik, ki-

nyúlik, megnyúlik 
rie|pu (-vun, -puo) fn 1. ócskaság, va-

cak, kacat, rossz holmi, rongy, ócska 

ruhadarab; 2. szerencsétlen flótás, 
kétbalkezes alak 

riepu||kukl|a (-an, -ua) fn rongybaba 
riešalli|ni (-sen, -sta) mn 1. édeskés; 2. 

friss, nyers 
rieš|ka1 (-an, -kua) fn kis lepény 
rieš|ka2 (-an, -kua) mn 1. édeskés; 2. 

friss, nyers 
rieška||mai|to (-jon, -tuo) fn édes tej 
rieška|ni1 (-sen, -sta) fn kis lepény 
rieška|ni2 (-sen, -sta) mn 1. édeskés; 

2. friss, nyers 
rieška||taikin|a (-an, -ua) fn édes tészta 
rietau|tuo (-vun, -tuu) verb leereszke-

dik, leszáll, lerogy  
riet|ta (-an, -tua) fn gennyesedés, geny-

nyes csipa / szemváladék 
riettautu|o (-u) verb gennyed, elgeny-

nyed  
rihlat|oin (-toman, -ointa) mn sima csö-

vű; ~oin pyššy sima csövű puska / 
fegyver 

rihm|a (-an, -ua) fn fonal, cérna, szál 
rihmahi|ni (-sen, -sta) mn fonalas, szá-

las 
rihma||tuurik|ka (-an, -kua) fn fonal-

gombolyag, cérnagombolyag 
rihmu|š (-kšen, -šta) fn kanóc, lámpa-

bél, gyertyabél 
riiččau|tuo (-u) verb kibomlik, felbom-

lik, szétbomlik, kioldódik  
riič|čie (-in, -čiy) verb kibont, felbont, 

szétbont, felfejt, kiold 
riiččimi|ni (-sen, -stä) fn kibontás, szét-

bontás, felfejtés 
riičin|tä (-nän, -tyä) fn kibontás, szét-

bontás, felfejtés 
riiččiyty|ö (-y) verb kibomlik, felbom-

lik, szétbomlik, kioldódik 
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riihelli|ni (-sen, -stä) fn cséplőpajta 
riih|i (-en, -tä) fn szérű 
riihi||mie|š (-hen, -štä) fn cséplőmunkás 
riihi||šiekl|a (-an, -ua) fn cséplőrosta 
riijan||alaisu|š (-kšen, -šta) fn vitatha-

tóság 
riijan||ala|ni (-sen, -sta) mn vitatható, 

vitás; ~ni perintö vitás örökség 
riijat|oin (-toman, -ointa) mn nem civa-

kodó, nem veszekedő; ~oin pereh 
nem egy civakodó család 

rii|jellä (-telen, -telöy) verb civakodik, 
veszekszik  

riikin||kan|a (-an, -ua) fn páva(tyúk) 
[Pavo] 

riikin||kuk|ko (-on, -kuo) fn páva(ka-
kas) [Pavo] 

riimu (-n, -o) fn kötőfék 
riiniy|työ (-vyn, -tyy) verb igyekszik, 

törekszik 
rii|pie (-vin, -piy) verb szed, leszed  
rii|pu (-vun, -puo) fn lombhullás 
riipussi (-n, -e) fn törpemaréna [Co-

regonus albula] 
riisi||kopralli|ni (-sen, -sta) fn marék-

nyi rizs 
riis|ta (-an, tua) fn erdei (hús)madár 
riisu (-n, -о) fn reverenda, csuha, mi-

seruha 
riisu||huoneh (-en, -ta) fn sekrestye 
riissu (-n, -о) fn rizs [Oryza sativa] 
riis|tyä (-sän, -täy) verb lefegyverez 
riistämi|ni (-sen, -stä) fn lefegyverzés 
rii|ta (-jan, -tua) fn cívódás, veszeke-

dés, perpatvar 
riita||kyšymy|š (-kšen, -štä) fn vitakér-

dés, vitatéma 
riitas|a (-an, -ua) mn cívódós, vesze-

kedős 

riita||tilan|neh (-tehen, -nehta) fn vi-
tahelyzet 

riitau|tuo (-vun, -tuu) verb összeveszik 
riitaut|tua (-an, -tau) verb összeveszít, 

veszekedést szít 
riitavut|tua (-an, -tau) verb összeve-

szít, veszekedést szít 
rii|te (-jen, -tie) fn jéghártya 
riitely (-n, -ö) fn vita 
riitelömät|öin (-tömän, -öintä) mn vi-

tamentes 
riitt|yä1 (-äy) verb elégnek bizonyul 
riitt|yä2 (-äy) verb hártyásan befagy 

a partmente 
riittäv|ä (-än, -yä) mn elég, elégséges, 

elegendő 
riittäväšti hsz elegendő mértékben 
riivan|neh (-tehen, -nehta) fn hóolva-

dásos hely 
riivat|tu (-un, -tuo) mn eszeveszett 
riivau|tuo (-vun, -tuu) verb eszét veszti, 

elmegy az esze 
riivin||riävin hsz hanyagul, pongyo-

lán, pontatlanul 
riivi||šuo (-n, -ta) fn ingovány, láp 
rik|aš (-kahan, -ašta) mn gazdag, jó-

módú, módos, vagyonos 
rikaš||käsi|ni (-sen, -stä) mn bőkezű, 

adakozó 
rikaššut|tua (-an, -tau) verb 1. meg-

gazdagít, gazdaggá tesz; 2. dúsít, fel-
dúsít 

rikaššu|š (-kšen, -šta) fn 1. meggazda-
godás; 2. dúsítás 

rikaš|tua (-šan, -tau) verb 1. meggaz-
dagít, gazdaggá tesz; 2. dúsít, fel-
dúsít; ~tua malmi ércet dúsítani 

rikaštumi|ni (-sen, -sta) fn 1. meggaz-
dagodás; 2. dúsítás 
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rikaš|tuo (-šun, -tuu) verb meggazda-
godik, megszedi magát 

rik|e (-kien, -että) fn baj, betegség 
rikeneh hsz gyakran, gyakorta, sokszor 
rik|ka (-an, -kua) fn törek, pelyva 
rikka||čup|pu (-un, -puo) fn szemetes 

zug, hulladéksarok 
rikka||hein|ä (-än, -yä) fn gyom, gaz, 

dudva 
rikkahu|š (-on, -tta) fn gazdagság, va-

gyon, bőség 
rikka||kihveli (-n, -e) fn szórólapát 
rikka||puu (-n, -ta) fn szalmaszárító 

rúd 
rikka||ruoh|o (-on, -uo) fn gyom, gaz, 

dudva 
rikka||salat|ti (-in, -tie) fn keszegsa-

láta [Lactuca serriola] 
rikkautu|o (-u) verb törik, eltörik, szét-

törik, összetörik, szétporlik 
rikka||viľľ|a (-an, -ua) fn rozsnok [Bro-

mus] 
rik|ki1 (-in, -kie) fn kén 
rikki2 hsz el, ki, szét 
rik|ki3 (-in, -kie) mn működésképtelen 
rikkinäi|ni (-sen, -stä) mn tört, eltört, 

törött, széttört, összetört 
rikkoj|a (-an, -ua) fn 1. tönkretevő; 2. 

vmit megsértő személy 
rikkomattomu|š (-kšen, -šta) fn épség, 

teljesség, sértetlenség 
rikkomi|ni (-sen, -sta) fn törmelék, cse-

rép, szilánk 
rikkou|š (-ven, -tta) fn megrontás 
rikkoutu|o (-u) verb széttörik, összetörik 
rikkoutunu|t (-on, -tta) mn széttört, ösz-

szetört 
rik|kuo (-on, -kou) verb tör, eltör, szét-

tör, összetör  

rilli|t (-jen, -ja) fn plur szemüveg 
rim|a (-an, -ua) fn léc, széldeszka 
rimahtu|o (-u) verb kitör, kirobban 
rin|ta (-nan, -tua) fn l. mell, mellkas; 

2. emlő, kebel, mell, csöcs, csecs, cici 
[női] 

rinta||čik|ko (-on, -kuo) fn (leány) tej-
testvér 

rinta||ev|ä (-än, -yä) fn melluszony 
rinta||iä|ni (-sen, -stä) fn mellhang 
rinta||kiänneh (-en, -tä) fn (kabát)haj-

tóka 
rinta||kiännö|š (-kšen, -štä) fn (kabát-) 

hajtóka 
rinta||korman|o (-on, -uo) fn mellzseb 
rinta||la|pši (-pšen, -šta) fn csecsszo-

pó, csecsemő 
rinta||lih|a (-an, -ua) fn szegy 
rinta||luu (-n, -ta) fn mellcsont, szegy-

csont 
rinta||merk|ki (-in, -kie) fn kitűző, mell-

kitűző, jelvény 
rinta||mua (-n, -ta) fn arcvonal, front-

vonal 
rinta||nap|pi (-in, -pie) fn mellgomb 
rinta||rošši (-n, -e) fn mellbross, mell-

tű 
rinta||röyhtel|ö (-ön, -yö) fn mellfodor, 

zsabó 
rinta||uimari (-n, -e) fn mellúszó 
rinta||uin|ta (-nan, -tua) fn mellúszás 
rinta||veik|ko (-on, -kuo) fn (fiú) tej-

testvér 
rinta||veššo|š (-kšen, -šta) fn mellszobor 
rinta||vier|i (-en, -tä) fn kabátszárny 
rinteh|ellä (-telen, -telöy) verb felmá-

szik / felkapaszkodik a lejtőn 
rintiel|lä (-en, -öy) verb felmászik / fel-

kapaszkodik a lejtőn 
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ripak|ko (-on, -kuo) fn rongy, rongy-
darab 

ripakko||pal|a (-an, -ua) fn rongyda-
rab, rongyfoszlány 

ripoit|tua (-an, -tau) verb szór, hint 
ripot|ella (-telen, -telou) verb betűz, 

tűzdel, beszúr 
ripottautu|o (-u) verb betűződik, be-

szúródik 
ripottelu (-n, -o) fn betűzés, beszúrás, 

beékelés 
ripot|tua (-an, -tau) verb betűz, tűzdel, 

beszúr 
rip|pe (-en, -pie) fn öltés 
rippumattomu|š (-kšen, -šta) fn függet-

lenség 
rippuj|a (-an, -ua) mn lógó, csüngő, 

függő 
rippu||liiti|n (-men, -nta) fn sárkány-

repülő 
rippu||liitämi|ni (-sen, -stä) fn sárkány-

repülés 
rippu||liitän|tä (-nän, -tyä) fn sárkány-

repülés 
rip|puo (-un, -puu) verb lóg, csüng, függ 
rippuu|tuo (-vun, -tuu) verb felakasztja 

magát, fennakad 
rippuvai|ni (-sen, -sta) mn függő 
rippuvaisu|š (-kšen, -šta) fn függőség, 

függés 
rippu||viikš|et (-ien, -ie) fn harcsaba-

jusz, kétoldalt lelógó bajusz 
ripšah|tua (-an, -tau) verb fennakad 
ripšak|ka (-an, -kua) mn gyors, serény, 

fürge, sebes  
ripši (-n, -e) fn 1. maghéj; 2. szempilla 
ripši||tušši (-n, -e) fn szempillafesték 
ripšu (-n, -o) fn 1. rojt; 2. (növényi) bu-

ga, bugázat 

ripšuaľ|ľa (-en, -ou) verb szór, hint 
ripšu||reuna|ni (-sen, -sta) mn rojtos 

szélű, rojtos, kirojtosodott 
ripšut|tua (-an, -tau) verb könnyedén 

jár, fürgén jár 
ri|pu (-vun, -puo) fn 1. rojt; 2. (növényi) 

buga, bugázat 
ripuk|aš (-kahan, -ašta) mn szakadt, 

elszakadt, szétszakadt 
ripuli (-n, -e) fn 1. gyomorrontás; 2. 

hasmenés 
ripuš|tua (-šan, -tau) verb akaszt, fel-

akaszt, felfüggeszt 
riputtami|ni (-sen, -sta) fn felaggatás, 

felakasztás 
riputtau|tuo (-vun, -tuu) verb felakaszt-

ja magát, fennakad 
riput|tua (-an, -tau) verb akaszt, fela-

kaszt, felfüggeszt 
riseik|kö (-ön, -kyö) fn sűrű, erdősűrű, 

sűrűség 
riski (-n, -e) fn kockázat, rizikó, ve-

szély 
rissa||račaštaja (-an, -ua) fn óriás-fe-

nyőfűrész [Rhyssa persuasoria] 
rissik|kä (-än, -kyä) fn rács, rostély 
rissin||kan|ta (-nan, -tua) fn kereszt / 

feszület alapzata 
rissin||merk|ki (-in, -kie) fn keresztve-

tés 
rissin||näkö|ni (-sen, -stä) mn kereszt 

alakú 
rissin|tä (-nän, -tyä) fn keresztelés, 

megkeresztelés 
rissintä||päiv|ä (-än, -yä) fn a keresz-

telő / keresztelés napja 
rissintä||ta|pa (-van, -pua) fn kereszte-

lési szertartás 
rissit|ty (-yn, -työ) mn megkeresztelt 
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rissit|tyä (-än, -täy) verb keresztel, 
megkeresztel 

ristevy|š (-ven, -štä) fn kereszteződés, 
útkereszteződés, keresztút  

ristey|š (-ven, -štä) fn kereszteződés, 
útkereszteződés, keresztút 

risteyt|tyä (-än, -täy) verb 1. keresztbe 
tesz, keresztez; 2. keresztez [fajtá-
kat] 

risteyttämi|ni (-sen, -sta) fn 1. kereszte-
zés; 2. kereszteződés 

risteyty|ö (-y) verb kereszteződik 
ris|ti (-sin, -tie) fn 1. kereszt, feszület; 

2. sors, vkinek a keresztje;3. treff 
[kártya] 

ris|tie (-sin, -tiy) verb 1. keresztel, meg-
keresztel; 2. keresztet vet 

risti||huul|i (-en, -ta) fn nyúlajak 
risti||hämehik|ki (-in, -kie) fn keresz-

tespók [Argyopida] 
ristijäis|et (-ien, -ie) fn plur kereszté-

nyek 
risti||kanš|a (-an, -ua) fn/mn keresz-

tény, megkeresztelt 
risti||kanšalli|ni (-sen, -sta) mn keresz-

tény, megkeresztelt 
risti||kuuluštelu (-n, -o) fn szembesítés 
risti||luu (-n, -ta) fn keresztcsont  
risti||muam|o (-on, -uo) fn keresztanya  
risti|ni (-sen, -stä) fn kereszt, feszület 
risti||po|ika (-jan, -ikua) fn keresztfiú 
risti||pölyty|š (-kšen, -štä) fn kereszt-

beporzás 
risti||rihm|a (-an, -ua) fn keresztszál 

[textilipar] 
risti||rii|ta (-jan, -tua) fn összeveszés, 

összekülönbözés, konfliktus 
risti||riita|ni (-sen, -sta) mn összeegyez-

tetetlen, konfliktusos 

risti||riitasešti hsz összekülönbözve, 
összeveszve 

risti||tuat|to (-on, -tuo) fn keresztapa 
risti||tul|i (-en, -ta) fn kereszttűz 
risti||tytär (-en, -tä) fn keresztlány, ke-

resztleány 
risti||uallo|t (-jen, -ja) fn plur keresz-

tező hullámok [fizika] 
risti||ve|si (-jen, -ttä) fn keresztvíz, 

szentelt víz 
ristiy|työ (-vyn, -tyy) verb megkeresz-

telkedik 
rišah|ella (-telou) verb ropog, recseg, 

csikorog 
rišah|tua (-tau) verb megroppan, meg-

reccsen, megcsikordul 
riš|ata (-uau) verb ropog, recseg, csi-

korog 
rišeyty|ö (-y) verb ropog, recseg, csi-

korog 
riš|ki (-en, -kie) mn edzett, megedzett, 

harcedzett 
riški||po|ika (-jan, -ikua) fn harcias le-

gény 
riškis|tyä (-sän, -täy) verb edz, meg-

edz, megacéloz 
rišu (-n, -o) fn 1. hulladék, mellékter-

mék; 2. rőzseág, venyige 
ri|ta (-jan, -tua) fn csapda, kelepce 
ritari||kuk|ka (-an, -kua) fn amarillisz 

[Amaryllis] 
ritari||kun|ta (-nan, -tua) fn lovagrend 
ritari||liipukkai|ni (-sen, -sta) fn fecske-

farkú lepke [Papilio machaon] 
ritil|ä (-än, -yä) fn rács, rostély 
ritmi (-n, -е) fn 1. ritmus; 2. pulzus, lük-

tetés 
ritmi||häiriv|ö (-ön, -yö) fn szívritmus-

zavar 
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ritmiik|ka (-an, -kua) fn ritmika 
ritmilli|ni (-sän, -stä) mn ütemes, rit-

musos 
ritmin||muka|ni (-sen, -sta) mn üte-

mes, ritmusos 
ritmit|ellä (-telen, -telöy) verb rímel, 

összecseng 
ritmit|öin (-tömän, -öintä) mn szívrit-

muszavaros 
ritmittömy|š (-kšen, -štä) fn szívritmus-

zavar 
ritmity|š (-kšen, -štä) fn ütemesség, rit-

musosság 
ritori|ni (-sen, -sta) mn szónoki; ~ni 

kyšymyš szónoki kérdés 
rituali (-n, -е) fn ritus, szertartás(rend), 

ceremónia 
rituali||laulu|t (-jen, -ja) fn egyházi 

ének(lés) 
ritvak|ka (-an, -kua) mn puha, lágy 
riuh|ata (-uan, -uau) verb 1. hirtelen be-

lekezd; 2. széttép, szétszakít, letép, 
leszakít; 3. kinyit, kitár 

riuhtais|sa (-en, -ou) verb húz, lehúz, 
ránt, leránt 

riuhtau|tuo (-vun, -tuu) verb eliramo-
dik, nekiiramodik 

riuh|tuo (-un, -tuu) verb 1. törtet, igyek-
szik; 2. futkos, nyüzsög 

riu|ku (-vun, -kuo) fn rúd, pózna, bot 
riuku||ai|ta (-jan, -tua) fn cölöpkerí-

tés 
riut|ta (-an, -tua) fn meredek, mere-

dek hegyoldal 
riu|tuo (-vun, -tuu) verb 1. teljes erővel 

törekszik vmire; 2. belefárad, kime-
rül 

riuvahut|tua (-an, -tau) verb nyersen 
válaszol 

riuv|ata (-uan, -uau) verb lebénul, le-
merevedik, megbénul, megmereve-
dik, lefárad 

rivak|ka (-an, -kua) mn eleven, fürge  
rivi (-n, -е) fn sor, sorozat, sorrend; 

~ltä ~llä sorról sorra 
rivi||järješ|tö (-šön, -työ) fn sorrend 
rivi||mie|š (-hen, - štä) fn sorkatona, 

közkatona 
rivissä hsz sorban 
rivis|tö (-sön, -työ) fn sorbanállás 
rivittäin hsz zárt rendben 
rivo||šui|ni (-sen, -sta) mn trágár, mocs-

kos szájú 
riäčky|ö (-n, -y) verb 1. hápog; 2. krá-

kog 
riähik|äš (-kähän, -äštä) mn bűnös, 

vétkes, hibás 
riähkyi|jä (-čen, -ččöy) verb bűnt kö-

vet el, vét, vétkezik, hibázik 
riähkyä||varuaj|a (-an, -ua) mn jám-

bor, istenfélő 
riäh|kä (-än, -kyä) fn bűn, vétek, hi-

ba  
riähkähi|ni (-sen, -stä) fn/mn bűnös, 

vétkes, hibás 
riähkähälli|ni (-sen, -stä) fn/mn bű-

nös, vétkes, hibás 
riähkä||värč|či (-in, -čie) mn bűnös, 

vétkes, hibás  
riähän||varajan|ta (-nan, -tua) fn jám-

borság 
riähälli|ni (-sen, -stä) fn/mn bűnös, 

vétkes, hibás 
riähät|öin (-tömän, -öintä) mn bűnte-

len, vétlen, hibátlan, ártatlan 
riäkkähy|š (-ön, -ttä) fn gúnyolás, gú-

nyolódás, kigúnyolás, csúfolás, csú-
folódás, kicsúfolás 
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riäk|ätä (-kyän, -kyäy) verb gúnyol, gú-
nyolódik, kigúnyol, csúfol, csúfoló-
dik, kicsúfol 

riämisty|ö (-y) verb leomlik, beomlik, 
összeomlik, ledől, összedől 

riätiy|työ (-vyn, -tyy) verb megegyezik, 
megállapodik 

riätäri (-n, -e) fn szabó 
robotisoi|ja (-čen, -ččou) verb robotizál 
robotisoin|ta (-nan, -tua) fn robotizálás 
robot|ti (-in, -tie) fn robot 
roh|eta (-kenen, -kenou) verb bátorko-

dik, merészel, elszánja magát 
rohk|ata (-uan, -uau) verb bátorkodik, 

merészkedik, kockáztat 
rohkau|tuo (-vun, -tuu) verb bátorko-

dik, merészkedik, kockáztat 
rohkehu|š (-on, -tta) fn bátorság, me-

részség  
rohkevu|š (-on, -tta) fn bátorság, me-

részség  
rohkie (-n, -ta) mn bátor, merész 
rohkieh hsz bátran, merészen 
rohkiešti hsz bátran, merészen 
rohtim|et (-ien, -ie) fn plur kóc, szösz, 

csepű 
roh|to (-on, -tuo) fn gyógyszer, orvos-

ság 
rohtum|a (-an, -ua) fn sömör 
roihu|ta (-ou) verb lángol, lobog(va ég) 
roikkuj|a (-an, -ua) mn lógó, lelógó 
roikku|o (-u) verb lóg / lelóg róla 
roikut|tua (-an, -tau) verb hintáztat, 

ringat 
roiskut|tua (-an, -tau) verb összefröcs-

köl, befröcsköl 
rois|to (-son, -tuo) fn rabló, gazember 
roittiv|o (-on, uo) mn hitvány, silány 
roivan|a (-an, -ua) fn nagy méretű hal 

roiva|š (-han, - šta) fn lenkéve 
rojah|tua (-an, -tau) verb lezuhan, le-

esik, lepottyan 
rojali (-n, -e) fn zongora; šoittua ~lla 

zongorán játszani, zongorázni 
rojot|tua (-an, -tau) verb hever, hen-

tereg, hempereg 
rokahtu|o (-u) verb hólyagosodik, fel-

hólyagosodik 
rok||jouk|ko (-on, -kuo) fn rockzenekar 
rok|ka (-an, -kua) fn leves 
rokkari (-n, -e) fn rockzenész, rock-

énekes 
rok|ki (-in, -kie) fn rock 
rokki||laulaj|a (-an, -ua) fn rockénekes 
rok|ko (-on, -kuo) fn himlő 
rok||musiik|ki (-in, -kie) fn rockzene 
rokoš|a (-an, -ua) fn gyékény 
rokoša||mat|to (-on, -tuo) fn gyékény-

szőnyeg 
rokoša||vih|ko (-on, -kuo) fn gyékény-

köteg 
rokot|tua (-an, -tau) verb olt, beolt, ol-

tást ad 
rokotu|š (-kšen, -šta) fn oltóanyag, ol-

tószer, vakcina 
rokuli (-n, -e) fn indokolatlan távol-

maradás, igazolatlan mulasztás, ló-
gás 

romah|tua (-an, -tau) verb 1. bevág, 
becsap, nekicsap; 2. leomlik, ledől, 
beomlik, bedől; 3. elértéktelenedik 

romahu|š (-on, -tta) fn 1. összeomlás; 
2. csőd 

romahut|tua (-an, -tau) verb 1. bevág, 
becsap, nekicsap; 2. leomlik, ledől, 
beomlik, bedől  

romak|ka (-an, -kua) mn csörgő, csö-
römpölő 
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romani (-n, -e) fn regény 
Romanij|a (-an, -ua) fn Románia 
romanijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. ro-

mán; 2. romániai 
romanijan mn rtlan 1. román; 2. ro-

mániai 
romanssi (-n, -e) fn románc 
romantiik|ka (-an, -kua) fn romantika 
romantik|ko (-on, -kuo) fn romantikus 
romantti|ni (-sen, -sta) mn romantikus 
romanttisu|š (-kšen, -šta) fn romanti-

ka, romantizmus 
rom|ata (-uan, -uau) verb csörget, csö-

rög, csörömpöl 
romeutu|o (-u) verb csörög, cseng 
romis|sa (-en, -ou) verb csörget, csö-

rög, csörömpöl 
rommi (-n, -e) fn rum 
romott|ua (-au) verb 1. fénylik, ragyog; 

2. messziről látszik 
romšši (-n, -e) fn szövetkezeti munka-

közösség, artyel 
romu (-n, -о) fn ócskaság, vacak, ka-

cat, limlom 
romu|t (-jen, -ja) fn plur ócskaság, va-

cak, kacat, limlom 
ronk|ka (-an, -kua) fn comb, csípő 
ronkka||luu (-n, -ta) fn combcsont 
rooli (-n, -e) fn szerep 
ropak|ka (-an, -kua) fn az eső(cseppek) 

kopogása 
ropiv|o (-on, -uo) fn máglya 
ropš|ata (-uan, -uau) verb paskol, ütö-

get, vereget 
ropši|e (-n, -u) verb paskol, ütöget, ve-

reget 
rosmiess|a (-an, -ua) fn híg tészta, lágy 

tészta 
ros|o (-on, -uo) fn repedés a fában 

rospuut|ta (-an, -tua) fn járhatatlan út-
viszony 

rossol|a (-an, -ua) fn 1. sólé, sóoldat; 
2. sósvíz 

rosv|o (-on, -uo) fn tolvaj, zsebes, rabló, 
bandita, útonálló, gengszter, gonosz-
tevő; ~jen kieli tolvajnyelv 

rosvohu|š (-on, -tta) fn bűntett, bűn-
cselekmény, bűntény 

rosvoiľ|ľa (-en, -ou) verb rabol, kira-
bol 

rosvo||jouk|ko (-on, -kuo) fn rablóban-
da, gengszterbanda, banda, horda 

rosvo||kopl|a (-an, -ua) fn rablóban-
da, gengszterbanda, banda, horda 

rosvomai|ni (-sen, -sta) mn csirkefo-
gó(skodó) 

rosvo||peš|ä (-än, -yä) fn tolvajfészek, 
tolvajtanya, rablóbarlang, rablóta-
nya, bűnbarlang, lebuj 

rosvo||piällik|kö (-ön, -kyö) fn rabló-
vezér, bandavezér 

rosvo||šak|ki (-in, -kie) fn rablóban-
da, gengszterbanda, banda, horda 

rosvui|ja (-čen, -ččou) verb lop, rabol 
rosvo|ta (-nen, -nou) verb lop, rabol 
roš|a (-an, -ua) fn orbánc 
rošahu|š (-on, -tta) fn recsegés, ropo-

gás, reccsenés, roppanás 
roš|ata (-uau) verb recseg, ropog, recs-

csen, roppan 
rošenč|ča (-an, -čua) fn szülő nő, gyer-

mekágyas anya 
rošeu|tuo (-vun, -tuu) verb összetörik, 

széttörik, eltörik 
roš|ka (-an, -kua) fn hulladék, törme-

lék 
rošl|ata (-uan, -uau) verb nagy öltés-

sel varr, fércel 
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rošši (-n, -e) fn bross 
Roštuo (-n, -ta) fn karácsony 
roštuon mn rtlan karácsonyi 
rotimč|a (-an, -ua) fn 1. eklampszia 

[terhesség alatt]; 2. rángógörcs [kis-
gyermeknél] 

rotiu|tuo (-vun, -tuu) verb 1. születik, 
keletkezik, előterem; 2. készülődik; 
3. várakozik 

rotket|tua (-an, -tau) verb recseg, ro-
pog, pattog, kattog 

rot|ko (-on, -kuo) fn vízmosás 
rotku|o (-n, -u) verb összetörik, ösz-

szeomlik, összeroskad 
rot|ta (-an, -tua) fn patkány [Mus rat-

tus]  
rotta||kirp|pu (-un, -puo) fn keleti pat-

kánybolha [Xenopsylla cheopis] 
rotta||myrk|ky (-yn, -kyö) fn patkány-

méreg 
ro|tu (-vun, -tuo) fn 1. nemzetség, nem; 

2. nemzedék 
rotusin hsz származás szerint, eredet 

szerint 
rouč|ču (-un, -čuo) fn jégbucka, jég-

halom, jégkupac 
rouhi|e (-n, -u) verb széttör, összetör, 

szétzúz, összezúz 
rouk|ka (-an, -kua) fn kőhalom, kőra-

kás, kőkupac 
roukkiv|o (-on, -uo) fn kőhalom, kő-

rakás, kőkupac 
rouno hsz hasonlóan 
rouskut|tua (-au) verb ropog, recseg, 

recseg-ropog, roppan, reccsen 
roušku (-n, -о) fn porc  
roušku||kal|a (-an, -ua) fn rája [Raja] 
rouškuk|aš (-kahan, -ašta) mn porco-

gós, porcos 

rou|ta (-van, -tua) fn fagy a talajban 
routa|ni (-sen, -sta) mn fagyott, fagyos 
routautumi|ni (-sen, -sta) fn a talaj 

megfagyása 
routau|tuo (-vun, -tuu) verb összefagy, 

megfagy 
rouv|a (-an, -ua) fn 1. hölgy, úrhölgy, 

dáma; 2. asszony(om); 3. dáma [kár-
tya] 

rovah|tua (-an, -tau) verb lehull, lepo-
tyog, leesik 

rou|vata (-kuan, -kuau) verb csersav-
val kezeli a halászhálót 

roveh (-en, -ta) fn szakajtó, kas, ko-
sár 

rovun||parennu|š (-kšen, -šta) fn ál-
latnemesítés, fajnemesítés 

ruah (rakehen, ruahta) fn jégeső 
ruah||kuur|o (-on, -uo) fn jégzivatar 
ruaju (-n, -o) fn paradicsom, édenkert, 

mennyország 
ruaju||lin|tu (-nun, -tuo) fn paradicsom-

madár [Paradisaeidae] 
rua|ka (-n, -kua) mn 1. nyers, főtlen; 2. 

éretlen 
ruaka||aineh (-en, -ta) fn nyersanyag 
ruaka||aineh||pohj|a (-an, -ua) fn 

nyersanyagtelep, nyersanyagraktár 
ruaka||šulk|ku (-un, -kuo) fn nyersse-

lyem 
ruak|ata (-kuan, -kuau) verb selejtez, 

kiselejtez 
ruaka||tin|a (-an, -ua) fn nyersón 
ruakat|tu (-un, -tuo) mn selejtes, si-

lány 
ruaka||tuoteh (-en, -ta) fn nyersanyag 
ruaka||vaš|ta (-šan, -tua) fn ágseprű 
ruaka||ve|si (-jen, -ttä) fn nyersvíz [víz-

gazdálkodás] 
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ruaka||vill|a (-an, -ua) fn nyersgyapjú 
ruaka||öljy (-n, -ö) fn nyersolaj 
ruak|ki (-in, -kie) fn selejtes áru 
ruami (-n, -e) fn ráma, keret 
ruan|ta (-nan, -tua) fn munka, dolgo-

zás, ledolgozás 
ruanta||aika (||-ajan, ||-aikua) fn (mű-

szaki) élettartam, működési idő 
ruašak|ka (-an, -kua) fn 1. vesszőnya-

láb; 2. ostor 
ruašakoi|ja (-čen, -ččou) verb 1. vesz-

szőz, megvesszőz; 2. ostoroz, meg-
ostoroz 

ruaššal|tua (-lan, -tau) verb előkap, ki-
kap, előránt, kiránt, előhúz 

ruaš|tua (-šan, -tau) verb ráncigál, hú-
zogat, húzkod 

ruataj|a1 (-an, -ua) fn munkás, dolgozó  
ruataj|a2 (-an, -ua) mn dolgos, szorgos, 

szorgalmas, tevékeny, munkálkodó, 
serény 

ruataja||jouk|ko (-on, -kuo) fn kollek-
tíva, munkásbrigád 

ruataj|at (-ojen, -oja) fn plur appará-
tus, munkaszervezet 

ruatamat|oin (-toman, -ointa) mn 1. 
megmunkálatlan, kidolgozatlan, fel-
dolgozatlan; 2. működésképtelen; 3. 
munkaképtelen 

ruatami|ni (-sen, -sta) fn kivitelezés, 
végrehajtás, teljesítés, megvalósítás, 
elvégzés 

ruat|eh (-tehen, -ehta)  fn (hármasleve-
lű) vidrafű [Menyanthes trifoliata] 

Ruatenč|ča (-an, -čua) fn (pravoszláv) 
halottak napja [a húsvétot követő 
héten] 

rua|ti (-ven, -tie) mn elégedett, mege-
légedett 

rua|to (-von, -tuo) fn munka, dolog, 
tennivaló 

ruato||aika (||-ajan, ||-aikua) fn munka-
idő 

ruato||aika||taulu (-n, -o) fn munkaidő-
beosztási táblázat 

ruato||al|a (-an, -ua) fn munkaterület, 
munkakör, pálya 

ruato||huoneh (-en, -ta) fn dolgozószo-
ba 

ruato||järješšy|š (-kšen, -štä) fn munka-
végzési szabályzat 

ruato||kalu (-n, -o) fn munkaeszköz 
ruato||kaveri (-n, -e) fn munkatárs, 

kolléga 
ruato||kyky (-n, -ö) fn munkaképes-

ség, munkavégzési képesség 
ruato||kyky|ni (-sen, -stä) mn mun-

kaképes; ~ni ikä munkaképes élet-
kor 

ruato||mua (-n, -ta) fn munkaterület 
ruato||paik|ka (-an, -kua) fn munka-

hely 
ruato||palk|ka (-an, -kua) fn munka-

bér, fizetés 
ruato||päiv|ä (-än, -yä) fn munkanap 
ruato||terapij|a (-an, -ua) fn munka-

terápia 
ruato||vuat|e (-tien; -että) fn munka-

ruha 
ruato||vuuvv|et (-ien, -ie) fn plur szol-

gálati idő 
ruat|tua (-an, -tau) verb dolgoztat, mun-

káltat, végeztet, csináltat 
rua|tua (-n, -tau) verb 1. dolgozik, mun-

kálkodik; 2. tesz, végez, csinál 
Ruatunič|ča (-an, -čua) fn (pravo-

szláv) halottak napja [a húsvétot 
követő héten] 
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ruava|š (-han, -šta) mn 1. felnőtt, nagy-
korú; 2. érett 

ruavaš|tuo (-šun, -tuu) verb nagyko-
rúsodik, felnőtté válik 

ruavis|ko (-on, -kuo) fn munka, do-
log, tennivaló 

ruavis|tuo (-sun, -tuu) verb nagyko-
rúsodik, felnőtté válik 

ruavot|oin (-toman, -ointa) fn/mn mun-
kanélküli 

ruavottomu|š (-kšen, -šta) fn munka-
nélküliség 

ruavottomuš||raha||apu (||-avun, 
||-apuo) fn munkanélküli segély 

rubii|ni (-sen, -sta) fn/mn rubin 
rubiini||šormu|š (-kšen, -šta) fn rubin-

köves gyűrű 
rubrik|ki (-in, -kie) fn rovat, rubrika 
ručak|ka (-an, -kua) fn jégverte [ter-

més] 
ručis|tua (-san, -tau) verb összenyom 
rudiment|ti (-in, -tie) fn csökevény 
ruh|ata (-uan, -uau) verb kötekedik, iz-

gágáskodik, ramazúrizik 
ruh|ka (-han, -kuа) fn porszem, por, 

piszok, szemét, szenny 
ruhka||čup|pu (-un, -puo) fn szemetes 

sarok 
ruhka||kor|i (-en, -ta) fn szemetesvö-

dör, szemétláda, szeméttartály 
ruhka||lank|a (-an, -ua) fn hulladékfo-

nal 
ruhka||lehis|tö (-sön, -työ) fn bulvár-

sajtó, szennylap 
ruhka||läj|ä (-än, -yä) fn szemétrakás, 

szemétkupac 
ruhkas|a (-an, -ua) mn bepiszkított, be-

koszolt, beszennyezett, összeszeme-
telt; ~a vesi szennyvíz 

ruhk|ata (-uan, -uau) verb piszkít, pisz-
kol, koszol, szennyez, szemetel, be-
piszkít, bepiszkol, bekoszol, beszeny-
nyez, beszemetel, összeszemetel 

ruhkaut|tua (-an, -tau) verb piszkít, 
piszkol, koszol, szennyez, szemetel, 
bepiszkít, bepiszkol, bekoszol, be-
szennyez, beszemetel, összeszeme-
tel 

ruhkau|tuo (-vun, -tuu) verb piszko-
lódik, koszolódik, szennyeződik, be-
piszkolódik, bekoszolódik, beszeny-
nyeződik, összeszemetelődik 

ruhkout|tua (-an, -tau) verb piszkít, 
piszkol, koszol, szennyez, szemetel, 
bepiszkít, bepiszkol, bekoszol, be-
szennyez, beszemetel, összeszeme-
tel 

ruhku|a (-n, -u) verb piszkít, piszkol, 
koszol, szennyez, szemetel, bepisz-
kít, bepiszkol, bekoszol, beszennyez, 
beszemetel, összeszemetel 

ruhm|a (-an, -ua) fn kinövés, dudor, 
göb, ragya, himlőhely 

ruhmik|aš (-kahan, -ašta) mn ragyás, 
himlőhelyes 

ruh|o (-on, -uo) fn kibelezett állat 
ruihu|ta (-on, -ou) verb zúg, zizeg, 

zörög, susog, suhog 
ruik|ku (-un, -kuo) fn hasmenés 
ru|is (-kehen, -ista) fn rozs 
ruis||jauh|o (-on, -uo) fn rozsliszt 
ruisk|ata (-uan, -uau) verb fröcsköl, le-

fröcsköl, spriccel, lespriccel, perme-
tez, bepermetez 

ruisku (-n, -o) fn permet, fröcskölés, 
spriccelés 

ruis||kukan||šini|ni (-sen, -stä) mn bú-
zavirágkék, búzavirágszínű 
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ruis||kuk|ka (-an, -kua) fn búzavirág 
[Centaurea cyanus] 

ruisku|ta (-on, -ou) verb fröcsköl, le-
fröcsköl, spriccel, lespriccel, perme-
tez, bepermetez 

ruiskut|tua (-an, -tau) verb fröcsköl, 
lefröcsköl, spriccel, lespriccel, per-
metez, bepermetez 

ruis||lei|pä (-vän, -pyä) fn rozskenyér, 
rozscipó 

ruis||pel|to (-lon, -tuo) fn rozsföld 
ruis||puurnu (-n, -o) fn rozsosláda 
ruis||riäk|kä (-än, -kyä) fn haris [Crex 

crex]  
ruis||värč|či (-in, -čie) fn rozsoszsák 
ruj|o (-on, -uo) mn gyenge, erőtlen, be-

teges 
ruju|o (-n, -u) fn elgyengülve fekszik, 

gyengélkedik  
ru|ka (-van, -kua) fn gyanta  
rukehi|ni (-sen, -sta) mn rozsos, rozs-, 

rozsból készült  
ruk|ka (-an, -kua) mn szerencsétlen, 

nyomorult, ágrólszakadt 
ruk|ki (-in, -kie) fn rokka  
ru|ko (-von, -kuo) fn boglya 
rukoilu (-n, -o) fn könyörgés, ima, 

imádság 
rukouš||nauh|a (-an, -ua) fn rózsafü-

zér, szentolvasó, olvasó 
rukuolija||kra|pu (-vun, -puo) fn nagy 

sáskarák [Odontodactylus scyllarus] 
rukuoľ|ľa (-en, -ou) verb könyörög, 

imádkozik  
rull|a (-an, -ua) fn cséve, orsó 
rulla|ni (-sen, -sta) fn kis orsó 
rum|a (-an, -ua) mn 1. mohó, falánk, 

éhes, sóvár; 2. undorító, ronda, csú-
nya, rút; 3. szemtelen 

rumašti hsz 1. csúnyán, rútul; 2. szem-
telenül 

rumen|tuo (-nun, -tuu) verb megcsú-
nyul 

rume|ta (-nen, -nou) verb megcsúnyul 
rummun||lyöj|ä (-än, -yä) fn dobos 
rummun||pärin|ä (-än, -yä) fn dobve-

rés, dobolás 
rummut|ella (-telen, -telou) verb do-

bol, dobolgat 
rummuttaj|a (-an, -ua) fn dobos 
rummut|tua (-an, -tau) verb dobol 
rummutu|š (-kšen, -šta) fn dobpergés 
rum|pu (-mun, -puo) fn dob  
runk|o (-on, -uo) fn vminek a törzse, 

fatörzs  
run|o (-on, -uo) fn runó, ének, dal, köl-

temény, vers 
runohu|š (-on, -tta) fn költőiség 
runoilij|a (-an, -uа) fn költő, poéta 
runoilu ˙-n, -o´fn költészet 
runo||ja|ko (-von, -kuo) fn versszakolás, 

strófákra osztás 
runo||kirj|a (-an, -uа) fn verseskönyv 
runolli|ni (-sen, -sta) mn költői; ~ni 

vapauš költői szabadság 
runo||mit|ta (-an, -tua) fn versmérték, 

metrum; jambini ~ta jambikus vers-
mérték 

runo||mitta||op|pi (-in, -pie) fn metri-
ka 

runo||muuvvo|t (-jen, -ja) fn plur vers-
formák 

runo||op|pi (-in, -pie) fn verstan 
runomiek|ka (-an, -kua) fn költő, poéta 
runon||kirjuttaj|a (-an, -uа) fn költő, 

poéta, versíró 
runon||laulaj|a (-an, -uа) fn dalénekes, 

regős 
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runo||parodij|a (-an, -uа) fn verses pa-
ródia 

runo||polv|i (-en, -ta) fn versláb 
runo||rivi(-n, -e) fn verssor 
runo||šep|pä (-än, -pyä) fn költő, po-

éta, versfaragó 
runou|š (-on, -tta) fn verselés 
runšašti hsz bőven, bőségesen 
runtuk|ka (-an, -kua) fn nagy láda, pad-

láda 
ruoč|či, Ruoč|či (-in) fn 1. svéd [sze-

mély]; 2. Svédország 
ruoččilai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. svéd; 

2. svédországi 
ruočin mn rtlan 1. svéd; 2. svédor-

szági 
ruohik|ko (-on, -kuo) fn nádas 
ruohi|n (-men, -nta) fn kóc, szösz, csepü 
ruohin|tua (-nan, -tau) verb kendert ti-

lol 
ruoh|o (-on, -uo) fn fű 
ruoho||kor|ši (-ren, -tta) fn fűszál  
ruoho|ni (-sen, -sta) fn füvecske 
ruoho||pill|i (-en, -ie) fn nádsíp, tilin-

kó 
ruoho||šokeri (-n, -e) fn nádcukor 
ruoh|tie (-in, -tiu) verb mer, merészel, 

bátorkodik 
ruohtimat|oin (-toman, -ointa) mn bá-

tortalan, gyáva, kishitű 
ru|oka (-uvvan, -okua) fn 1. étel, eleség, 

ennivaló; 2. takarmány, abrak 
ruoka||halu (-n, -o) fn étvágy; kavot-

tua ~ elveszteni az étvágyát; šyyvvä 
hyvällä ~lla jó étvággyal enni 

ruoka||halu||ševoš (-kšen, -šta) fn ét-
vágygerjesztő [szer] 

ruoka||huoneh (-en, -ta) fn ebédlő, ét-
kező [helyiség] 

ruokailu (-n, -o) fn étkezés, táplálko-
zás 

ruoka||kaup|pa (-an, -puа) fn élel-
miszerbolt, csemegeüzlet 

ruoka||kort|ti (-in, -tie) fn étlap 
ruokal|a (-an, -uа) fn ebédlő, étkező, 

étkezde 
ruoka||laji (-n, -e) fn fogás [étkezés] 
ruoka||lak|ko (-on, -kuo) fn koplalás, 

éhínség 
ruoka||list|a (-an, -uа) fn étlap, étrend, 

menü 
ruoka||lis|ä (-än, -yä) fn köret, körítés, 

garnírung 
ruoka||lusik|ka (-an, -kuа) fn evőka-

nál 
ruoka||miär|ä (-än, -yä) fn élelmiszer-

norma 
ruoka||pohj|a (-an, -uа) fn táptalaj 
ruoka||pul|a élelmiszerellátási nehéz-

ség 
ruoka||salat|ti (-in, -tie) fn (étkezési) 

saláta 
ruoka||serviisi (-n, -e) fn étkészlet 
ruoka||sod|a (-an, -uа) fn szódavíz, 

szóda 
ruoka||stol|a (-an, -uа) fn étkezőasztal 
ruoka||šinap|pi (-in, -pie) fn (étkezé-

si) mustár 
ruoka||šuol|a (-an, -uа) fn konyhasó 
ruoka||tavar|a (-an, -uа) fn élelmiszer-

áru, csemegeáru 
ruoka||torv|i (-en, -ie) fn nyelőcső 
ruoka||tun|ti (-nen, -tie) fn étkezési szü-

net, ebédszünet 
ruoka||var|at (-ojen, -oja) fn plur élel-

miszertartalék 
ruoka||vehkeh|et (-ien, -ie) fn plur te-

ríték 



ruokinta 472 rušahtua
 

ruokin|ta (-nan, -tua) fn etetés, táplá-
lás, hízlalás, abrakolás, takarmányo-
zás 

ruokittami|ni (-sen, -sta) fn etetés, táp-
lálás, hízlalás, abrakolás, takarmá-
nyozás 

ruok|kie (-in, -kiu) verb etet, táplál, 
hízlal, abrakol, takarmányoz 

ruokkimi|ni (-sen, -sta) fn etetés, táp-
lálás, hízlalás, abrakolás, takarmá-
nyozás 

ruok|ko (-on, -kuo) fn eltartás 
ruokko||makšu (-n, -o) fn tartásdíj 
ru|oko (-uvvon, -okuo) fn nád [Phrag-

mites australis]  
ruoko||pill|i (-en, -ie) fn nádsíp, tilinkó 
ruo|paš (-vahan, -pašta) fn kőhalom, 

kőrakás, kőkupac 
ruopeutu|o (-u) verb foszlik, foszlado-

zik, elfoszlik, szétfoszlik 
ruoš|ka (-an, -kua) fn ostor, lovaglóos-

tor, korbács  
ruoški|e (-n, -u) verb ostoroz, korbá-

csol, megostoroz, megkorbácsol  
ruošm|e (-ien, -ieta) fn rozsda 
ruošme||hein|ä (-än, -yä) fn gólyahír 

[Caltha] 
ruošmek|aš (-kahan, -ašta) mn rozs-

dás 
ruošme||lim|a (-an, -uа) fn barnamo-

szat [Phaeophyceae] 
ruošme||šien|i (-en, -tä) fn (parazita) 

rozsdagomba [Urediniomycetes] 
ruošme||ve|si (-jen, -ttä) fn rozsdás 

víz 
ruošm|i (-en, -ie) fn rozsda 
ruoššut|tua (-tau) verb rozsdásít, meg-

rozsdásít 
ruošt|e (-ien, -ieta) fn rozsda 

ruoštunu|t (-on, -tta) mn rozsdás, be-
rozsdásodott, elrozsdásodott, meg-
rozsdásodott 

ruoš|tuo (-tuu) verb rozsdásodik, be-
rozsdásodik, elrozsdásodik, megrozs-
dásodik  

ruo|ta (-van, tua) fn halszálka, szálka 
ruota|ni (-sen, -sta) fn szálkás [hal] 
ruotas|a (-an, -uа) mn szálkás [hal] 
rupeu|tuo (-vun, -tuu) verb megrühe-

sedik 
ru|pi (-vin, -pie) fn 1. rüh, ótvar, kosz-

mó; 2. himlő, himlőhely, ragya 
rupi||aineh (-en, -ta) fn oltóanyag, ol-

tószer, vakcina 
rupič|ča (-an, -čuа) mn himlőhelyes, 

ragyás 
rupik|aš (-kahan, -ašta) mn ráncos, re-

dős, barázdás 
rupi|ni (-sen, -sta) mn  rühes, ótvaros, 

koszmós 
rupis|ko (-on, -kua) mn ráncos, redős, 

barázdás 
rupi||skokun|a an, -uа) fn varangyos-

béka [Bufo] 
rupit|tua (-an, -tau) verb 1. ráncol, ösz-

szeráncol; ~tua kulmakarvoja rán-
colni a szemöldökét; 2. fintorít 

rupľ|а (-аn, -uа) fn rubel 
ruplittain hsz rubelért 
rup|pi (-in, -pie) fn ránc, redő, barázda 
ruppi||hiem|a (-an, -uа) fn redős ruha-

ujj 
ruppi||oč|ča (-an, -čuа) fn (össze)rán-

colt / ráncos homlok 
russak|ka (-an, -kua) fn csótány, sváb-

bogár [Blattadea] 
rušah|tua (-an, -tau) verb lehuppan, le-

tottyan, lepuffan 
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rušap|pa (-an, -pua) mn vöröses, vör-
henyes 

rušappa||kärväis||šien|i (-en, -tä) fn 
piruló galóca [Amanita rubescens] 

rušappa||rinta||raš|šaš (-tahan, -ašta) 
fn vörösbegy [Erithacus rubecula] 

rušappa||rinta||räyš|šäš (-tähän, -äštä) 
fn vörösbegy [Erithacus rubecula] 

rušappa||vesi||mittari (-n, -e) fn mol-
nárpoloska [Gerridae] 

ruše|ta (-nen, -nou) verb pirosodik, pi-
roslik, megpirosodik, vörösödik, ki-
vörösödik, elvörösödik, vöröslik 

rušettav|a (-an, -uа) mn piros, vörös 
rušet|ti (-in, -tie) fn szalag(csokor) 
rušet|tua (-an, -tau) verb pirosít, kipi-

rosít, megpirosít, pirosra fest, vörö-
sít, kivörösít, megvörösít, vörösre fest 

rušken|tua (-nan, -tau) verb pirosít, ki-
pirosít, megpirosít, pirosra fest, vö-
rösít, kivörösít, megvörösít, vörös-
re fest 

ruškeut|tua (-an, -tau) verb pirosít, ki-
pirosít, megpirosít, pirosra fest, vö-
rösít, kivörösít, megvörösít, vörös-
re fest 

ruškeu|tuo (-vun, -tuu) verb pirosodik, 
megpirosodik, piroslik, vörösödik, 
kivörösödik, elvörösödik, vöröslik 

ruškič|ča (-an, -čuа) fn 1. kanyaró; 2. 
bárányhimlő 

ruškie (-n, -ta) mn 1. piros, vörös; 2. 
rőt 

ruškie||hat|tu (-un, -tuo) fn kasvirág 
[Echinacea] 

ruškiekši hsz amíg vörös nem lesz, vö-
rössé válásig 

ruškie||kylki||raš|šaš (-tahan, -ašta) fn 
szőlőrigó [Turdus iliacus] 

ruškie||kärväis||šien|i (-en, -tä) fn légy-
ölő galóca [Amanita muscaria] 

ruškie||lak|ka (-an, -kua) fn vargánya 
[Boletus edulis] 

ruškie||lilj|a (-an, -uа) fn tüzes liliom, 
tűzliliom [Lilium bulbiferum] 

ruškie||lim|a (-an, -uа) fn vörösmo-
szat [Rhodophyta] 

ruškie||naperska||kuk|ka (-an, -kua) fn 
piros gyűszűvirág [Digitalis purpu-
rea] 

ruškien||kelta|ni (-sen, -sta) mn na-
rancssárga, narancs, narancsszínű 

ruškien||šini|ni (-sen, -stä) mn lila, ibo-
lya, lilaszínű, ibolyaszínű 

ruškie||nuala|ni (-sen, -sta) mn piros-
pozsgás 

ruškie||parta|ni (-sen, -sta) mn rőt sza-
kállú 

ruškie||piä (-n, -tä) fn vörös érdestinóru 
[Leccinum albostipitatum] 

ruškie||piä||čukeltaja||šot|ka (-an, -kua) 
fn barátréce [Aythya ferina] 

ruškie||poški|ni (-sen, -sta) mn piros-
pozsgás 

ruškie||rinta|ni (-sen, -sta) fn süvöltő, 
pirók [Pyrrhula rubricolla] 

ruškie||šorš|a (-an, -uа) fn vörös ásó-
lúd [Casarga ferruginea] 

ruškie||tukka|ni (-sen, -sta) mn vörös 
hajú 

ruškie||varpu|ni (-sen, -sta) fn zsezse 
[Acanthis flammea] 

ruškie||viini||marj|a (-an, -uа) fn vö-
rös ribiszke, ribizli, piszke [Ribes rub-
rum] 

rušk|o (-on, -uo) fn hajnalpír, pirkadat 
ruško||šuo||hauk|ka (-an, -kua) fn barna 

rétihéja [Circus aeruginosus] 
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ruškuomi|ni (-sen, -sta) fn kivörösö-
dés, gyulladás; ihon ~ni bőrgyul-
ladás 

rušo|ta (-nen, -nou) verb pirosodik, pi-
roslik, megpirosodik, vörösödik, ki-
vörösödik, elvörösödik, vöröslik 

rušot|tua (-an, -tau) verb pirosodik, pi-
roslik, megpirosodik, vörösödik, ki-
vörösödik, elvörösödik, vöröslik 

rušot|tuo (-un, -tuu) verb kipirosítja 
magát 

rušotu|š (-kšen, -šta) fn pirosság, vörös-
ség 

rušt|ata (-uan, -uau) verb elkészít, meg-
csinál 

ruti||köyh|ä (-än, -yä) fn/mn koldus, 
szegény 

rutompah hsz kf gyorsabban, sebeseb-
ben 

rutošti hsz gyorsan, sebesen 
rutoš|tuo (-šun, -tuu) verb tűzbe jön, 

heveskedik 
rutto hsz hamar, hamarosan, rövide-

sen, nemsokára 
ruttoh hsz gyorsan, sebesen 
rutto|ni (-sen, -sta) mn gyors, sebes 
ruttoseh hsz sietősen, sebesen, gyor-

san 
ruťťu|o (-n, -u) verb nyom, lenyom, 

megnyom, összenyom 
ruumen (-en, -ta) fn törek, pelyva 
ruumen|et (-ien, -ie) fn plur törek, pely-

va 
ruumihik|aš (-kahan, -ašta) mn erős, 

jó erőben levő, ép, egészséges 
ruumihilli|ni (-sen, -sta) mn testi 
ruumihillisešti hsz testileg 
ruumilli|ni (-sen, -sta) mn testi 
ruumi|s (-hen, -sta) fn test [emberi] 

ruun|a (-an, -uа) fn herélt ló 
ruušu (-n, -o) fn rózsa [Rosa] 
ruušu|ni (-sen, -sta) mn 1. rózsa-; 2. 

rózsaszínű; 3. rózsás 
ruu|ti (-ven, -tie) fn lőpor, puskapor 
ruuti||šarv|i (-en, -ie) fn lőportartó 
ruu|tu (-vun, -tuo) fn képernyő 
ruutu||järješšy|š (-kšen, -štä) fn  koc-

kaalakzat, négyzetes rendeződés 
ruutu||kuninka|š (-han, -šta) fn káró 

király 
ruutu||kuv|a (-an, -uа) fn kockás minta 
ruutu||vih|ko (-on, -kuo) fn kockás fü-

zet 
ruuvi (-n, -е) fn csavar  
ruuv|ata (-uan, -uau) verb csavaroz, 

csavart behajt 
ruuvittautu|o (-u) verb lecsavarodik, 

kicsavarodik 
ruuvvan||jätti|et (-jen, -je) fn plur étel-

hulladék 
ruuvvan||šulatu|š (-kšen, -šta) fn emész-

tés 
ruuvvan||šulatuš||elim|et (-ien, -ie) fn 

plur emésztő szervrendszer / szervek 
ruuvvan||šulatuš||prosessi (-n, -e) fn 

emésztési folyamat 
ruuvv|at (-ojen, -oja) fn plur gasztro-

nómia, konyha, konyhaművészet; 
kaikenlaiset ~at különféle konyha; 
karjalaiset ~at karjalai konyha 

ruuvvik|ko (-on, -kuo) fn bozót, cser-
jés, csalit 

ruuvvin||purissi|n (-men, -nta) fn satu 
ruven||pan|o (-on, -uo) fn himlőoltás 
ruven||panom|a (-an, -uа) mn himlő-

helyes, ragyás 
ruven||rikkom|a (-an, -uа) mn himlő-

helyes, ragyás 
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ruven||rikot|tu (-un, -tuo) mn himlő-
helyes, ragyás 

ru|veta (-pien, -pieu) verb kezd, el-
kezd, megkezd, hozzákezd, hozzá-
fog, nekifog, hozzálát 

ruvettami|ni (-sen, -sta) fn oltás, vé-
dőoltás, vakcináció 

ruvet|tua (-an, -tau) verb olt, beolt, 
védőoltást ad 

ruvetu|š (-kšen, -šta) fn oltás, védő-
oltás, vakcináció 

ryčis|työ (-syn, -tyy) verb megöregszik, 
megvénül, elaggik 

ryhis|työ (-syn, -tyy) verb meggörbül, 
meggörnyed, meghajlik 

ryhmittely (-n, -ö) fn osztályozás, cso-
portosítás 

ryhm|ä (-än, -yä) fn 1. csapat, csoport, 
brigád, banda, alakulat; 2. szekció; 
3. frakció 

ryhmä||kylv|ö (-ön, -yö) fn fészekbe 
vetés / ültetés 

ryh|ti (-en, -tie) fn testtartás, megje-
lenés 

ryh|työ (-yn, -tyy) verb 1. hozzáfog, 
hozzálát; 2. csatlakozik 

ry|kie (-vin, -kiy) verb köhög, köhö-
gésben tör ki  

rykimi|ni (-sen, -stä) fn köhögés 
rykiy|työ (-vyn, -tyy) verb rázza a kö-

högés 
rykäleh (-en, -tä) fn rossz / ócska / vi-

seltes ruha 
ryn|näš (-tähän, -äštä) fn mell, kebel 
ryn|nätä (-tyän, -tyäy) verb 1. támad, 

rohamoz, megtámad, megrohamoz; 
2. betör, behatol, beront 

ryntähä|t (-jen, -jä) fn plur mell, ke-
bel, mellkas 

rynt|ätä (-yän, -yäy) verb 1. támad, 
rohamoz, megtámad, megrohamoz; 
2. betör, behatol, beront 

ryntäy|š (-ven, -štä) fn támadás, ro-
ham, rohamozás, megtámadás, meg-
rohamozás 

ry|pie (-vin, -piy) verb hempereg, hen-
tereg 

rypšis|tyä (-sän, -täy) verb hajol, haj-
lik, lehajlik, meghajlik 

rypäleh (-en, -tä) fn fürt 
rypäleh||šokeri (-n, -e) fn szőlőcukor 
rypäleh||viina||marj|a (-an, -ua) fn sző-

lő [Vitis vinifera] 
ryšeik|kö (-ön, -kyö) fn viharkár 
ryšm|ä (-än, -yä) fn csapat, csoport, 

brigád, banda 
ryšty|ni (-sen, -stä) fn ujjízület 
ryš|ä (-än, -yä) fn abroncsos halász-

háló 
ryšähtymi|ni (-sen, -stä) fn omlás, le-

omlás, beomlás, összeomlás 
ryšäh|tyä (-täy) verb ledől, bedől, ösz-

szedől 
ryšähty|ö (-y) verb omlik, leomlik, be-

omlik, összeomlik 
ryteik|kö (-ön, -kyö) fn erdőkár 
ryt|ky (-yn, -kyö) fn súlyos csapás 
rytkäh|tyä (-än, -täy) verb csapás éri 
ryvit|tyä (-täy) verb köhögtet, megkö-

högtet 
ryvity|š (-kšen, -štä) fn köhögés 
ryvityš||liäk|e (-kien, -että) fn köhögés 

elleni gyógyszer / orvosság 
ryväh|tyä (-än, -täy) verb köhint, köhé-

csel 
ry|väš (-pähän, -väštä) fn fürt  
ryyn|i (-en, -tä) fn dara, kása 
ryyp|py (-yn, -pyö) fn 1. nyelés; 2. korty 
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ryyppy||lasi (-n, -e) fn kupica, pálin-
káspohár 

ryyppy||šan|at (-ojen, -oja) fn plur 
tószt, pohárköszöntő 

ryyppyämättä hsz ivás nélkül  
ryyp|ätä (-pyän, -pyäy) verb 1. nyel, 

lenyel; 2. kortyol 
ryyšy (-n, -ö) fn szakadt ruha, ron-

gyos ruha, toprongyos ruha 
ryyšyläisy|š (-kšen, -štä) fn csavargás, 

csavargóélet 
ryöhisty|ö (-y) verb burjánzik 
ryöhky|ä (-n, -y) verb böfög, böffent, 

felböfög 
ryökäleh (-en, -tä) fn gazember, lókö-

tő, csirkefogó, strici 
ryömi|e (-n, -у) verb mászik, kúszik, 

felmászik, felkapaszkodik 
ryömien hsz kúszva, mászva 
ryömilläh hsz kúszva, mászva 
ryöš|tyä (-šän, -täy)verb betör, rabol, 

fosztogat 
ryöštäj|ä (-än, -yä) fn betörő, rabló, 

fosztogató 
ryöštämi|ni (-sen, -stä) fn betörés, rab-

lás, fosztogatás 
ryöš|tö (-šön, -työ) fn betörés, rablás, 

fosztogatás 
ryöštö||hakkuu (-n, -ta) fn rablóvágás 

[erdészet] 
ryöštö||hyökkäy|š (-ven, -štä) fn rab-

lótámadás 
ryöštö||kalaššu|š (-kšen, -šta) fn rab-

lóhalászat 
räččin|ä (-än, -yä) fn női ing, blúz, (női) 

hálóing 
räččinäisilläh hsz hálóingben 
räččinällis|et (-ien, -ie) fn plur menst-

ruáció 

räččinäššä hsz hálóingben 
räčis|sä (-öy) verb recseg, ropog, pat-

tog, serceg 
räčk|ätä (-yän, -yäy) verb dübörög, dö-

rög, dörömböl 
räčäh|tyä (-täy) verb recseg, ropog, pat-

tog, serceg 
räčäk|kä (-än, -kyä) fn alacsony növé-

sű [erdő, fa] 
rähin|ä (-än, -yä) fn ricsajozás, ricsaj, 

lármázás, lárma, zsivaj 
rähis|sä (-en, -öy) verb ricsajozik, lár-

mázik, zsivajog 
räikie (-n, -tä) mn éles, metsző, heves; 

~ valo éles / metsző fény 
räimyt|tyä (-än, -täy) verb ringat, hin-

táztat 
räiskyt|tyä (-än, -täy) verb 1. üt, ver, 

dönget, püföl; 2. sújt, lesújt 
räisky|ä (-y) verb recseg, ropog, pat-

tog 
räisk|ätä (-yän, -yäy) verb dübörög, dö-

rög, dörömböl 
räjäh|ellä (-telöy) verb robban, felrob-

ban 
räjäh|tyä (-än, -täy) verb levegőbe 

emelkedik, felszáll, felrepül, felrob-
ban 

räjähy|š (-ön, -ttä) fn  robbanás, fel-
robbanás 

räjähyš||aineh (-en, -ta) fn robbanó-
szer 

räjähyš||kaašu (-n, -o) fn durranógáz 
räjähyš||panoš (-kšen, -šta) fn repesz-

akna 
räjähyš||vuaralli|ni (-sen, -sta) mn rob-

banásveszélyes 
räjähyt|tyä (-än, -täy) verb levegőbe 

emel, felröpít, felrobbant 
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räjähyttäj|ä (-än, -yä) fn robbantó-
mester, lőmester [bányászat] 

räjähyty|š (-kšen, -štä) fn  robbantás, 
felrobbantás 

räjähytyš||ruavo|t (-jen, -ja) fn rob-
bantási munkálatok 

räk|ki (-in, -kie) fn kiskutya  
räk|kä (-än, -kyä) fn muslica [Droso-

phila melanogaster] 
räkn|ätä (-yän, -yäy) verb mérlegel, 

megfontol 
räkäččy||raš|šaš (-tahan, -ašta) fn fe-

nyőrigó [Turdus pilaris] 
räkät|tyä (-än, -täy) verb ciripel 
räme (-n, -tä) fn mocsár, dagonya, 

posvány 
rämeik|kö (-ön, -kyö) fn sűrűn benőtt 

erdő 
rämeyt|tyä (-än, -täy) verb sárba reked, 

kátyúba kerül 
rämeyttyny|t (-ön, -ttä) mn elmocsa-

rasodott, elposványosodott 
rämeytty|ö (-y) verb elmocsarasodik, 

elposványosodik 
rämey|työ (-vyn, -tyy) verb csörömpö-

lésbe fog 
rämis|sä (-en, -öy) verb csörömpöl 
rämyt|tyä (-än, -täy) verb dörög, dö-

römböl, dübörög 
rämähyt|tyä (-än, -täy) verb vmivel 

csörömpöl 
rämäsin||šoit|to (-on, -tuo) fn kereplő 
räm|ätä (-yän, -yäy) verb dörög, dö-

römböl, dübörög 
ränčisty|ö (-y) verb megrozzan, meg-

roggyan 
ränky|ö (-n, -у) verb kiabál, ordítozik  
ränkäh|tyä (-än, -täy) verb kiabál, ordí-

tozik 

räntäs|ä (-än, -yä) mn latyakos, csa-
takos 

räpel|ö (-ön, -yö) fn rezgőpázsit [Briza 
media] 

räpeyty|ö (-y) verb elszakad, szétszakad 
räpilä||jal|ka (-an, -kua) fn úszóhár-

tyás láb 
räpšyt|tyä (-än, -täy) verb vereget, ütö-

get, pofozgat, paskol 
räpš|ätä (-yän, -yäy) verb vereget, ütö-

get, pofozgat, paskol 
räpyt|tyä (-än, -täy) verb 1. tapsol; 2. 

karjával lenget, lendít; 3. pislog, hu-
nyorgat 

räpytykš|et (-ien, -ie) fn plur taps, tap-
solás 

rä|pä (-vän, -pyä) fn porhanyós hó 
räpähy|š (-kšen, -štä) fn 1. ütőgetés, 

csapkodás, csattogtatás; 2. pislogás, 
hunyorgatás 

räpähyt|tyä (-än, -täy) verb összecsap-
ja a kezét 

räpäk|kö (-ön, -kyö) mn rezgő 
räšnäyty|ö (-tyy) verb álmában meg-

jelenik, képzeletében megjelenik 
rätkäh|tyä (-än, -täy) verb leesik, le-

huppan, lebukik, lezuhan 
räväh|tyä (-än, -täy) verb pislog, hu-

nyorgat 
rävähyt|tyä (-än, -täy) verb pislog, hu-

nyorgat 
räväis|tyä (-täy) verb kivirít (a vetés) 
rävä|š (-hen, -štä) fn kivirult vetés 
räyh|ätä (-yän, -yäy) verb veszekszik, 

civakodik 
räyhey|työ (-vyn, -tyy) verb köteke-

dik, izgágáskodik 
räyrät|tyä (-än, -täy) verb ugat, meg-

ugat, csahol, vakkant 
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räyškäh|tyä (-än, -täy) verb bőg, böm-
böl, üvölt, ordít [állat] 

räyš|šäš (-tähän,- šäštä) fn eresz; ~tä-
hän alla az eresz alatt 

räyššäš|piäčky|ni (-sen, -stä) fn mol-
nárfecske [Delichon urbicum] 

röččäs|ä (-än, -yä) mn latyakos, csa-
takos 

röččäyty|ö (-y) verb latyakosodik, csa-
takosodik 

röčisty|ö (-y) verb összedől, összeomlik 
röhis|sä (-en, -öy) verb röfög 
röh|kie (-in, -kiy) verb röfög 
röisky (-n, -ö) fn permet 
röhöt|tyä (-täy) verb sűrűsödik, meg-

sűrűsödik, buján nő 
rök|kö (-ön, -kyö) fn vízhólyag, hólyag 
rökšäh|tyä (-täy) verb esik, dől, szét-

esik, szétdől 
rökäh|tyä (-täy) verb hólyagosodik, fel-

hólyagosodik 
rökähty|ö (-y) verb hólyagosodik, fel-

hólyagosodik 
rököt|tyä (-än, -täy) verb hahotázik, ka-

cag, kikacag 

rönky|ö (-n, -у) verb bőg, bömböl, or-
dít, üvölt [állat] 

rönkäh|tyä (-än, -täy) verb felordít, el-
bődül 

rönt|ti (-in, -tie) mn hanyag, pongyola 
rön|ö (-ön, -yö) mn hanyag, pongyola 
röp|pö (-ön, -pyö) fn pempő, latyak 
röpyyt|ti (-in, -tie) fn erőleves, húsle-

ves 
röšši (-n, -e) mn hanyag, pongyola 
rötkäh|tyä (-täy) verb esik, dől, széte-

sik, szétdől 
rötkäleh (-en, -tä) fn/mn melák 
röt|kätä (-yän, -kyäy) verb elhajít, elló-

dít, odébblódít, odébbtaszít 
rötkät|tyä (-täy) verb esik, dől, széte-

sik, szétdől 
rötköt|tyä (-än, -täy) verb elterül, elnyú-

lik 
rötväk|kä (-än, -kyä) mn hervadt, bá-

gyadt 
rötöš|tyä (-šän, -täy) verb hanyagul 

végez el vmit 
röyhöt|tyä (-täy) verb kivirágzik, kivi-

rul 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



saaga 479 satnikka
 

S 
 
saag|a (-an, -au) fn saga [skandináv 

monda] 
saamelai|ni (-sen, -sta) fn/mn számi, 

lapp 
saamen mn rtlan számi, lapp; ~ kieli 

számi / lapp nyelv 
sabotaši (-n, -e) fn szabotázs, szabo-

tálás 
sabotoi|ja (-čen, -ččou) verb szabotál, 

elszabotál 
sadismi (-n, -e) fn szadizmus 
sadisti (-n, -e) fn szadista 
sadisti||taipumu|š (-kšen, -šta) fn sza-

dista hajlam 
safari (-n, -e) fn szafari 
safari||puis|to (-son, -tuo) fn szafari-

park, szafariterület 
safari||pu|ku (-vun, -kuo) fn szafariruha 
safiiri (-n, -e) fn/mn zafír 
sair|a (-an, -au) fn makrélacsuka [Co-

lolabis saira] 
sakon|a (-an, -au) fn szabály, jogsza-

bály 
sakrali|ni (-sen, -sta) mn szakrális 
saksafoni (-n, -e) fn szaxofon 
salamanteri (-n, -e) fn szalamandra 

[Salamandra Laurenti] 
saľami (-n, -e) fn szalámi 
salat|ti (-in, -tie) fn saláta [Lactuca sa-

tiva]; ~ti maijonesin kera majoné-
zes saláta 

salatti||aštie (-n, -ta) fn salátástál 
salei|ja (-čen, -ččou) verb sajnál, meg-

sajnál, szán, megszán, részvétet fe-
jez ki 

saleimatta hsz jóságosan, bőkezűen 

salein|ta (-nan, -tua) fn sajnálkozás, 
sajnálat, szánakozás, szánalom, rész-
vét 

saleitav|a (-an, -au) mn szánalmas, saj-
nálni való, szánalomra méltó 

saloni (-n, -e) fn szalon 
saltat|ta (-an, -tua) fn katona 
saľt|o (-on, -uo) fn szaltó 
saltteri (-n, -e) fn zsoltár 
samb|o (-on, -uo) fn szambó, szambó-

birkózás 
sambo||painij|a (-an, -au) fn szambózó, 

szambóbirkózó 
sammit|ti (-in, -tie) fn csúcstalálkozó 
samovuar|a (-an, -ua) fn szamovár 
sangvinik|ko (-on, -kuo) fn szangvinis-

ta, szangvinikus, heves vérmérsék-
letű személy 

sanskrit|ti (-in, -tie) fn/mn szanszkrit 
saraj|a (-an, -au) fn csűr, fészer, pajta, 

hodály 
sardiini (-n, -e) fn 1. szardínia [Sardina 

pilchardus]; 2. szardínia [olajoshal-
konzerv] 

sarkasmi (-n, -e) fn szarkazmus, ma-
ró gúny 

saslan|a (-an, -au) fn kályhaajtó, kály-
haretesz 

satelliit|ti (-in, -tie) fn mellékbolygó 
satelliitti||valtij|o (-on, -uo) fn csatlós-

állam 
satiiri (-n, -e) fn szatíra 
satiirik|ko (-on, -kuo) fn szatíraíró 
satiiri|ni (-sen, -sta) mn szatirikus, gú-

nyos 
satnik|ka (-an, -kua) fn cipőkéreg 
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Saturnus (-an, -ua) fn Szaturnusz 
savanni (-n, -e) fn szavanna 
savari|e (-n, -u) verb forráz, leforráz; 

~e čäijyö leforrázni a teát 
savariu|tuo (-vun, -tuu) verb leforrázó-

dik, lefő 
savark|ka (-an, -kua) fn főzet 
savarniek|ka (-an, -kua) fn lefőtt tea 
savo|ta (-van, -tua) fn erdészeti üzem 
seiffi (-n, -e) fn széf, páncélszekrény 
seismi|ni (-sen, -stä) mn szeizmikus 
seismografi (-n, -e) fn szeizmográf, 

földrengésjelző készülék 
seismologi (-n, -e) fn szeizmológus, 

földrengéskutató 
seismologij|a (-an, -uа) fn szeizmoló-

gia, földrengéstan 
seiti (-n, -e) fn fekete tőkehal [Pol-

lachius virens] 
seksi (-n, -e) fn szex 
seksik|äš (-kähän, -äštä) mn szexis 
seksologi (-n, -e) fn szexológus 
seksologij|a (-an, -ua) fn szexológia 
seksuali|ni (-sen, -sta) mn szexuális 
sektij|o (-on, -uo) fn szekció 
sekun|ti (-nin, -tie) fn másodperc, sze-

kundum 
sekunti||kell|o (-on, -uo) fn másodperc-

mérő, stopperóra 
sekunti||mittar|i (-en, -ie) fn másod-

percmérő, stopperóra 
sekunti||viisar|i (-en, -ie) fn másod-

percmutató 
seľľ|a (-an, -uа) fn sínyom, síút 
selleri (-n, -e) fn zeller [Apium] 
sellisti (-n, -e) fn csellista, gordonka-

művész 
sell|o (-on, -uo) fn cselló, gordonka, kis-

bőgő 

sellon||šoittaj|a (-an, -uа) fn csellista, 
gordonkaművész 

sellofani (-n, -e) fn celofán 
selluloidi (-n, -e) fn celluloid 
sellulosi (-n, -e) fn cellulóz 
sellulosi||teh|aš (-tahan, -ašta) fn cellu-

lózgyár 
sellulosi||tevollisu|š (-kšen, -šta) fn cel-

lulózipar, cellulózgyártás 
sement|ti (-in, -tie) fn cement 
sementoi|ja (-čеn, -ččоu) verb cementez 
seminari (-n, -e) fn szeminárium 
senat|ti (-in, -tie) fn szenátus, felsőház 
senattori (-n, -e) fn szenátor 
sensatij|o (-on, -uo) fn szenzáció 
sensuuri (-n, -e) fn cenzúra 
sensuurin||vašta|ni (-sen, -sta) mn cen-

zúraellenes 
sensuurit|oin (-toman, -ointa) mn cen-

zúrázatlan 
sentimentali|ni (-sen, -sta) mn szen-

timentális 
sentimentalismi (-n, -e) fn szentimenta-

lizmus 
sentralismi (-n, -e) fn centralizmus, 

központosítás 
sentrifugi (-n, -e) fn centrifuga 
separatismi (-n, -e) fn szeparatizmus 
separatisti (-n, -e) fn szeparatista 
sepr|a (-an, -uа) fn zebra [Equus zeb-

ra] 
serbi (-n, -e) fn szerb 
Serbija (-n) fn Szerbia 
serbijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. szerb; 

2. szerbiai 
serbijan mn rtlan 1. szerb; 2. szerbiai 
seremonij|a (-an, -uа) fn ceremónia 
serenadi (-n, -e) fn szerenád 
serot|a (-an, -uа) fn szerda 
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serotana hsz szerdán 
serpantiini (-n, -e) fn szerpentin(szalag) 
serpantiini||tie (-n, -tä) fn szerpentin(út) 
seršant|ti (-in, -tie) fn őrmester, sza-

kaszvezető 
sertifikat|ti (-in, -tie) fn bizonyítvány 
serviisi (-n, -e) fn étkészlet 
sfagnum||šammal (-an, -ta) fn tőzeg-

moha [Sphagnales] 
siani (-n, -e) fn cián, ciángáz 
siani||kaliumi (-n, -e) fn ciánkáli 
sier|a (-an, -ua) fn fenőkő, kaszakő  
sifoni (-n, -e) fn sifon [textil] 
signali (-n, -e) fn szignál, jel, jelzés, jel-

adás 
signali||raket|ti (-in, -tie) fn jelzőrakéta 
signali||val|o (-on, -uo) fn jelzőfény, 

jelzőtűz 
siič|ča (-an, -čua) fn karton [textil] 
siičča||kanka|š (-han, -šta) fn karton-

szövet, kartonanyag 
siičča||paik|ka (-an, -kua) fn karton-

kendő 
siičča||teh|aš (-tahan, -ašta) fn karton-

gyártó textilüzem 
siirap|pi (-in, -pie) fn szirup 
siiričči hsz mellette 
siiričči||aštuj|a (-an, -ua) mn arrajáró 
siiseli (-n, -e) fn ürge [Citellus] 
siit|ata (-uan, -uau) verb szitál, megszi-

tál, átszitál, rostál, megrostál, átrostál 
siitoi|ja (-čеn, -ččоu) verb szitál, meg-

szitál, átszitál, rostál, megrostál, át-
rostál 

sikli|ni (-sen, -stä) mn ciklikus 
sikloni (-n, -e) fn ciklon 
siksak|ki (-in, -kie) fn cikkcakk(vonal) 
sikuri (-n, -e) fn cikória [Cichorium] 
silikat|ti (-in, -tie) fn szilikát 

silikatti||teh|aš (-tahan, -ašta) fn szili-
kátüzem 

silinteri (-n, -e) fn 1. henger; 2. cilinder 
silinteri||put|ki (-en, -kie) fn hengeres 

cső 
sillogismi (-n, -e) fn szillogizmus 
siluet|ti (-in, -tie) fn sziluett, árnykép 
simbiosi (-n, -e) fn szimbiózis 
simfonij|a (-an, -ua) fn szimfónia 
simmetrij|a (-an, -ua) fn szimmetria 
simpatij|a (-an, -ua) fn szimpátia, ro-

konszenv 
simpatisoi|ja (-čеn, -ččоu) verb szim-

patizál, rokonszenvez 
simposiumi (-n, -e) fn szimpózium 
simptomi (-n, -e) fn szimptóma, kórtü-

net, tünet 
simvoli (-n, -e) fn szimbólum, jelkép 
simvoliik|ka (-an, -kua) fn szimbolika 
simvoli|ni (-sen, -sta) mn szimbolikus, 

jelképes 
simvolisešti hsz szimbolikusan, jelké-

pesen 
simvolisoi|ja (-čеn, -ččоu) verb szim-

bolizál, jelképez 
sinagogi (-n, -e) fn zsinagóga 
sindikat|ti (-in, -tie) fn szindikátus 
sindromi (-n, -e) fn tünetegyüttes, tü-

netcsoport 
sinhroni (-n, -e) fn szinkron 
sinhroni||kiännö|š (-kšen, -štä) fn szink-

ronfordítás, szinkronizálás 
sinhronisattori (-n, -e) fn szinkronizá-

tor [szerkezet] 
sinhronisešti hsz egyidejűleg 
sinkretismi (-n, -e) fn szinkretizmus 
sinkretisti|ni (-sen, -stä) mn szinkreti-

kus 
sinodi (-n, -e) fn szinódus, zsinat 
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sinonimi (-n, -e) fn szinonima, rokon 
értelmű szó 

sinonimi|ni (-sen, -stä) mn szinonim, 
rokon értelmű 

sinoptiik|ka (-an, -kua) fn szinoptika, 
áttekintés, összesítés 

Siperi (-n, -e) fn Szibéria 
siperilai|ni (-sen, -sta) mn szibériai 
siperin mn rtlan szibériai 
siperin||kuuš|i (-en, -ta) fn szibériai je-

genyefenyő [Abies sibirica] 
siperin||lehti||kuuš|i (-en, -ta) fn szibé-

riai vörösfenyő [Larix sibirica] 
siperin||män|ty (-nyn, -työ) fn szibériai 

cirbolyafenyő [Pinus sibirica] 
siren|a (-an, -ua) fn sziréna 
sireni (-n, -e) fn orgona [Syringa] 
sirkoni (-n, -e) fn cirkon 
sirkussi (-n, -e) fn cirkusz 
sirkus||artisti (-n, -e) fn cirkuszi akro-

bata 
sirkus||tai|to (-jon, -tuo) fn cirkuszmű-

vészet 
sirkus||telt|ta (-an, -tua) fn cirkuszsá-

tor 
sisar (-en, -ta) fn 1. nővér [lánytest-

vér]; 2. nővér, ápolónő 
sistemi (-n, -e) fn szisztéma 
sisterni (-n, -e) fn ciszterna 
sisär (-en, -tä) fn apáca, szerzetesnő 
sitologij|a (-an, -ua) fn citológia, sejt-

tan 
sitoplasm|a (-an, -ua) fn citoplazma 
sitrussi||puu (-n, -ta) citromfa [Citrus] 
sitruunan||loh|ko (-on, -kuo) fn citrom-

szelet, citromcikk 
siviili (-n, -e) fn/mn civil, polgári 
siviili||lento||koneh (-en, -ta) fn polgári 

repülőgép 

siviili||pu|ku (-vun, -kuo) fn civilruha 
sivilisatij|o (-on, -uo) fn civilizáció 
skalpeli (-n, -e) fn műtőkés, operálókés 
skammi (-n, -e) fn pad, lóca 
skandali (-n, -e) fn botrány, skanda-

lum 
skandinav|ni (-sen, -sta) fn/mn skan-

dináv 
skann|ata (-uan, -uau) verb szkennel, 

beszkennel 
skanneri (-n, -e) fn szkenner 
skaut|ti (-in, -tie) fn cserkész 
skeleton||keikkailu (-n, -o) fn szkele-

ton, szkeletonozás [sportág]  
skeleton||kelk|ka (-an, -kua) fn szke-

leton [szánkótípus] 
skeptik|ko (-on, -kuo) fn/mn szkeptikus, 

kételkedő 
skepti|ni (-sen, -stä) mn szkeptikus, ké-

telkedő 
skiä|kä (-jän,-kyä) fn 1. fogantyú, nyél, 

markolat; 2. kilincs; oven ~kä ajtóki-
lincs, kapukilincs 

skokun|a (-аn, -uа) fn béka [Anura] 
skokuna||eluk|ka (-an, -kua) fn kétél-

tű állat [Amphibia] 
sko|pa (-van, -pua) fn kapocs, kallan-

tyú, kampó 
skorpioni, Skorpioni (-n, -e) fn 1. skor-

pió [Skorpion]; 2. Skorpió [csillag] 
skuatteri (-n, -e) fn terítő, asztalterí-

tő, abrosz 
skuup|pa (-an, -pua) mn fukar, fösvény, 

zsugori 
slaavilai|ni (-sen, -sta) fn/mn szláv; 

~set kanšatszláv népek; ~set kielet 
szláv nyelvek 

slaidi (-n, -e) fn lemez, merevlemez [in-
formatika] 
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slangi (-n, -e) fn szleng, argó, zsargon 
slangi||šan|a (-an, -ua) fn szlengszó 
slavisti (-n, -e) fn szlavista, szláv filo-

lógus 
slavistiikan mn rtlan szlavisztikai, szláv 

filológiai 
slavistiik|ka (-an, -kua) fn szlavisztika, 

szláv filológia 
slavutnoi (-n, -ta) mn tisztelt nagyra-

becsült 
slikut|tua (-an, -tau) verb csattint, kat-

tint 
slink|ku (-un, -kuo) fn retesz, tolózár 
slinkku||veič|či (-en, -čie) fn össze-

csukható kés, bicska 
sliuhk|a (-an, -ua) fn tejszín 
Slovakij|a (-an, -ua) fn Szlovákia 
slovakijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. 

szlovák; 2. szlovákiai 
slovakijan mn rtlan 1. szlovák; 2. szlo-

vákiai 
slovak|ki (-in, -kie) fn szlovák 
Slovenij|a (-an, -ua) fn Szlovénia 
slovenijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. szlo-

vén; 2. szlovéniai 
sluatniek|ka (-an, -kua) fn horgásztárs, 

horgászbarát, vadásztárs, vadász-
barát 

sluuši|e (-n, -u) verb istentiszteleten 
szolgál, istentiszteletet tart / végez, 
misézik 

sluušp|a (-an, -ua) fn istentisztelet 
smej|a (-an, -ua) fn hidra, polip [Hyd-

ra] 
smietin|tä (-nän, -tyä) fn gondolkodás, 

elgondolkodás 
smiet|tie (-in, -tiy) verb gondol, gon-

dolkodik, kigondol, elgondol 
smoking (-an, -ua) fn szmoking 

smut|tie (-in, -tiu) verb szélhámosko-
dik, csirkefogóskodik 

smuttij|a (-an, -ua) fn szélhámos, csir-
kefogó 

smuttiu|tuo (-vun, -tuu) verb szórakozik 
smuutta||aj|at (-ojen, -oja) fn plur (zűr-) 

zavaros idők 
snečku (-n, -o) fn a livvik gúnyneve 
snäčkyt|tyä (-än, -täy) verb cuppog, 

cuppant 
snäčky|ä (-n, -y) verb cuppog, cuppant 
sod|a (-an, -ua) fn szóda, sziksó 
solfeeši (-n, -e) fn szolfézs 
solisti (-n, -e) fn szólista 
solistina hsz szólóban 
sombrer|o (-on, -uo) fn szombréró 
sontik|ka (-an, -kua) fn ernyő, naper-

nyő 
sool|o (-on, -uo) fn szóló 
soolo||nummer|o (-on, -uo) fn szóló-

szám, magánszám 
soolo||šoit|in (-timen, -inta) fn szóló-

hangszer 
soplič|ča (-an, -čua) fn jászol, etetővá-

lyú 
sorok|ka (-an, -kua) fn női fejdísz 
sort|ti (-in, -tie) fn fajta, minőség 
sosiali||demokrat|ti (-in, -tie) fn szo-

ciáldemokrata 
sosiali||demokratti|ni (-sen, -sta) mn 

szociáldemokrata 
sosiali||huol|to (-lon, -tuo) fn társada-

lombiztosítás 
sosiali||jouk|ko (-on, -kuo) fn társadalmi 

csoport 
sosiali||kulttuuri|ni (-sen, -sta) mn szo-

ciokulturális 
sosiali||palvelu|t (-jen, -ja) fn plur szo-

ciális ellátás 
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sosiali||poliitti|ni (-sen, -sta) mn szo-
ciálpolitikai 

sosiali||psykologi|ni (-sen, -sta) mn szo-
ciálpszichológiai 

sosialisešti hsz társadalmilag 
sosialismi (-n, -e) fn szocializmus 
sosialisti (-n, -e) fn szocialista 
sosialisti|ni (-sen, -sta) mn szocialista 
sosiali||talouvelli|ni (-sen, -sta) mn tár-

sadalomgazdasági 
sosiali||til|a (-an, -ua) fn társadalmi 

helyzet, társadalmi viszony 
sosiali||turv|a (-an, -ua) fn szociális 

védelem 
sosiali||tyyp|pi (-in, -pie) fn társada-

lomábrázolás 
sosiali||vakuutu|š (-kšen, -šta) fn tár-

sadalombiztosítás 
sosiologi (-n, -e) fn szociológus 
sosiologij|a (-an, -uа) fn szociológia 
sosiologi|ni (-sen, -sta) mn szociológiai 
sosiologi||tutkin|ta (-nan, -tua) fn szo-

ciológiai interjú / (ki)kérdezés 
sovetologi (-n, -e) fn szovjetológus 
sovhosi (-n, -e) fn szovhoz, állami gaz-

daság 
sovhosin mn rtlan állami gazdasági 
spektri (-n, -e) fn spektrum, színkép 
spekuľant|ti (-in, -tie) fn 1. spekuláns; 

2. üzér, üzérkedő 
spekuloi|ja (-čen, -ččou) verb 1. speku-

lál; 2. üzérkedik 
sperm|a (-an, -ua) fn sperma, ondó 
spesialisti (-n, -e) fn specialista, szak-

ember, szakértő 
spikeri (-n, -e) fn bemondó, szpíker, 

közvetítő [rádión, tévében] 
spinningi (-n, -e) fn pergőcsalis hor-

gászbot 

spirali (-n, -e) fn spirális, csigavonal 
spirt|tu (-un, -tuo) fn szesz, alkohol, 

spiritusz 
sponsori (-n, -e) fn szponzor 
sponsorin mn rtlan szponzori; ~ apu 

szponzori támogatás 
sponsori||toimin|ta (-nan, -tua) fn 

szponzorálás 
spori (-n, -e) fn spóra 
sprintteri (-n, -e) fn gyorsfutó, vágtá-

zó, sprinter 
spruaviu|tuo (-vun, -tuu) verb újraé-

led, feléled, feltámad 
Spuassu (-n, -о) fn Megváltó, Üdvözítő  
sputnik|ki (-in, -kie) fn szputnyik, mű-

hold 
sriäpin|tä (-nän, -tyä) fn sütés, főzés 
sriäpintähis|et (-ien, -ie) fn plur pék-

áru 
sriäpinä|t (-jen, -jä) fn plur pékáru 
sriäpnä|t (-jen, -jä) fn plur pékáru 
sriäp|pie (-in, -piy) verb süt, főz 
sriäppimi|ni (-sen, -stä) fn sütés 
Sroič|ča (-an, -čua) fn Szentháromság  
sruasti (-n, -e) fn félelem, rettegés, bor-

zalom 
stabiilisu|š (-kšen, -šta) fn stabilitás 
stabili|ni (-sen, -sta) mn stabil 
stabilisatij|o (-on, -uo) fn stabilizáció 
stabilisattori (-n, -е) fn stabilizátor 
stabilisoi|ja (-čen, -ččou) verb stabili-

zál 
stabilisoi|tuo (-vun, -tuu) verb stabili-

zálódik 
stadioni (-n, -e) fn stadion 
stagnatij|o (-on, -uo) fn stagnáció, pan-

gás 
stalagmiit|ti (-in, -tie) fn sztalagmit, al-

só cseppkő 
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stalakmiit|ti (-in, -tie) fn sztalagmit, fel-
ső cseppkő 

standardisoi|ja (-čen, -ččou) verb stan-
dardizál, sztenderdizál, szabványo-
sít 

standartisoin|ta (-nan, -tua) fn stan-
dardizálás, sztenderdizálás, szabvá-
nyosítás 

standardisoi|tuo (-vun, tuu) verb stan-
dardizálódik, sztenderdizálódik, szab-
ványosodik 

standart|ti (-in, -tie) fn standard, szten-
derd, szabvány 

standartti||kaluš|to (-šon, -tuo) fn tí-
pusbútor 

starai|ja (-čen, -ččou) verb törekszik, 
igyekszik 

starik|ka (-an, -kua) fn öregember, 
öreg, öregapó, apó 

starin|a (-an, -ua) fn mese, monda, rege 
starinamai|ni (-sen, -sta) mn valósze-

rűtlen, mesés 
starinamaisešti hsz mesésen, mesébe 

illő módon 
starinan||kertoj|a (-аn, -uа) fn mese-

mondó, mesélő, regélő 
starinan||kirjuttaj|a (-аn, -uа) fn me-

seíró 
starinan||šanoj|a (-аn, -uа) fn mese-

mondó, mesélő, regélő 
starinoiččij|a (-an, -ua) fn mesemon-

dó, mesélő, regélő  
starinoi|ja (-čen, -ččou) verb mesél, el-

mesél, mesét mond, regél 
staro||vier|a (-аn, -uа) fn óhitű (sze-

mély) 
staro||vierojen mn rtlan óhitű 
start|ata (-uan, -uau) verb startol, rajtol 
start|ti (-in, -tie) fn start, rajt 

startti||paik|ka (-an, -kua) fn starthely, 
startvonal, rajthely, rajtvonal 

statiik|ka (-an, -kua) fn statika 
stationari|ni (-sen, -sta) mn állandó, 

változatlan, stacionárius 
statisti (-n, -e) fn statiszta 
statistiik|ka (-an, -kua) fn statisztika 
statistiikka||kešku|š (-kšen, -šta) fn sta-

tisztikai hivatal / központ / igazga-
tóság 

statisti|ni (-sen, -sta) mn statisztikai; 
~set tiijot statisztikai adatok 

statti|ni (-sen, -sta) mn statikai 
stattisu|š (-kšen, -šta) fn statikusság 
statussi (-n, -e) fn státusz 
stauč|ča (-an, -čua) fn tál  
staučča|ni (-sen, -sta) fn tálka 
stauń|at (-ojen, -oja) fn plur spaletta, 

ablaktábla 
steariini (-n, -e) fn sztearin 
steľk|ka (-an, -kua) fn talpbetét 
stenografij|a (-an, -uа) fn gyorsírás 
stenografisti (-n, -e) fn gyorsíró 
stenogramm|a (-аn, -uа) fn gyorsírással 

írt szöveg 
stenosi (-n, -e) fn szűkület [orvostudo-

mány] 
stereo||iän|i (-en, -tä) fn sztereóhang 
stereo||lait|eh (-tehen, -ehta) fn szte-

reókészülék 
stereo||levy (-n, -ö) fn sztereólemez, 

sztereóhanglemez 
stereo||skop|pi (-in, -pie) fn sztereo-

szkóp 
stereo||skoppi|ni (-sen, -sta) mn térha-

tású 
stereo||šoit|in (-timen, -inta) fn szte-

reóhangszer 
stereo||tyyp|pi (-in, -pie) mn sztereotip 
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steriili|ni (-sen, -stä) mn steril 
steriilisy|š  (-kšen, -štä) fn sterilitás 
sterilisattori (-n, -e) fn sterilizátor, fer-

tőtlenítő készülék 
sterlet|ti (-in, -tie) fn kecsege [Acipen-

ser ruthenus] 
stetoskop|pi (-in, -pie) fn sztetoszkóp, 

hallgatócső 
stiletti (-n, -e) fn tőr 
stilisoi|ja (-čen, -ččou) verb stilizál 
stilisoin|ta (-nan, -tua) fn stilizálás 
stilisti (-n, -e) fn stiliszta 
stilistiik|ka (-an, -kua) fn stilisztika 
stimuli (-n, -e) fn ösztönzés, serkentés 
stimuloi|ja (-čen, -ččou) verb ösztönöz, 

ösztökél, serkent 
stipendi (-n, -e) fn ösztöndíj 
stipendiat|ti (-in, -tie) fn ösztöndíjas 
stokan|a (-an, -uа) fn pohár  
stol|a (-аn, -uа) fn asztal 
stola||kalenteri (-n, -e) fn asztali naptár 
stola||lau|ta (-van, -tua) fn asztallap 
stola||liin|a (-an, -uа) fn asztalterítő, 

terítő, abrosz 
stolalla||pan|o (-on, -uo) fn halasztás, 

haladék, halogatás 
stola||loamp|pu (-un, -puo) fn asztali 

lámpa 
stolan||jal|ka (-an, -kua) fn asztalláb 
stolan||vanhi|n (-mman, -mpua) fn la-

koma rendezője / szervezője 
stola||serviisi (-n, -e) fn étkészlet 
stola||tennis (-en, -tä) fn asztalitenisz, 

pingpong 
strategi (-n, -е) fn stratéga, hadvezér 
strategij|a (-an, -uа) fn stratégia, ha-

dászat 
stratosferi (-n, -е) fn sztratoszféra 
stressi (-n, -е) fn stressz, feszültség 

striptiisi (-n, -е) fn sztriptíz 
stroganov (-an, -ua) fn Sztroganov-

bélszín 
Stroič|ča (-an, -čua) fn Szenthárom-

ság 
strukturalismi (-n, -е) fn strukturaliz-

mus 
struktuuri (-n, -е) fn szerkezet, felépí-

tés, struktúra; atomin ~ atomszerke-
zet 

stuarost|a (-an, -uа) fn falusi bíró, elöl-
járó, sztaroszta 

stupk|a (-an, -uа) fn mozsár 
stupni (-n, -е) fn házicipő  
stuul|a (-an, -uа) fn szék 
stuuteni (-n, -е) fn kocsonya 
suali hsz sajnálatosan, kár 
sualiutuj|a (-an, -uа) fn panaszos fél 
sualiu|tuo (-vun, -tuu) verb panaszko-

dik, panaszol 
suapr|a (-an, -ua) fn asztag, boglya, ka-

zal; luuvva ~ah kazalba rakni 
suaprui|ja (-čen, -ččou) verb asztagol 
suaru (-n, -o) fn hőség, forróság 
subjekti (-n, -e) fn 1. szubjektum; 2. 

alany [nyelvtan] 
subjektiivi|ni (-sen, -sta) fn 1. szubjek-

tív; 2. alanyi 
subjektit|oin (-toman, -ointa) mn alany-

talan, alany nélküli; ~oin virkeh 
alany nélküli mondat 

substanssi (-n, -e) fn lényeg, szubsztan-
cia 

substantiivi (-n, -e) fn főnév 
substrat|ti (-in, -tie) fn táptalaj 
suffiksi (-n, -e) fn szuffixum, utótol-

dalék, utótag 
suleik|ka (-an, -kua) fn palack, üveg, 

üvegpalack 
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sumčan||kantaj|a (-an, -ua) fn házaló, 
kucséber 

sumč|ča (-an, -čua) fn táska, iszák, ál-
talvető 

summ|a (-an, -ua) fn összeg, summa 
suntuk|ka (-an, -kua) fn nagy láda 
superlatiivi (-n, -e) fn 1. szuperlatí-

vusz, felsőfok [nyelvtan]; 2. szél-
sőséges túlzás 

super||market (-en, -ta) fn szupermar-
ket 

super||moderni (-n, -e) mn szupermo-
dern 

super||val|ta (-lan, -tua) fn szuperha-
talom 

supotniek|ka (-an, -kua) fn szombatos 
suptroppi|ni (-sen, -sta) fn szubtrópu-

si; ~ni ilmašto szubtrópusi éghajlat 
śurrealismi (-n, -e) fn szürrealizmus 
śurrealisti (-n, -e) fn/mn szürrealista 
surrogat|ti (-in, -tie) fn pótszer, pót-

anyag, pótlék, helyettesítő 
sussiet|a (-an, -ua) fn szomszéd 
sussietan mn rtlan szomszédi 

suuhhari (-n, -e) fn kétszersült 
suuhkari (-n, -e) fn kétszersült 
suuti|e (-n, -u) verb 1. ítél, elítél, ítélke-

zik, bíráskodik; 2. megró; 3. rágal-
maz, megrágalmaz 

suutij|a (-an, -ua) fn bíró 
suutiu|tuo (-vun, -tuu) verb pereskedik, 

perben áll 
suutu (-n, -o) fn bíróság 
suutun mn rtlan bírósági 
suutun||tutkin|to (-non, -tuo) fn bíró-

sági kivizsgálás 
suveniiri (-n, -e) fn emléktárgy 
svajak|ka (-an, -kua) fn sógor [a fele-

ség nővérének férje]   
Sviisenie (-n, -ta) fn Szent Kereszt Fel-

magasztalásának ünnepe 
svuajoveh (-en, -ta) fn esküvői menet, 

lakodalmas menet 
svuať|ťa (-an, -ťua) fn nászasszony 
svuat|to (-on, -tuo) fn nász, nászuram 
sväč|čä (-än, -čyä) fn egyházi naptár 
syy|tyä (-vän, -täy) verb kidob, kido-

bál, kivet, kihajít, kihajigál 
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Š 
 
šaatan|a (-an, -ua) fn sátán, gonosz, 

ördög 
šagriini||nahka|ni (-sen, -sta) mn puha-

bőr-, puha bőrből készült; ~ni huot-
ra puhabőrtok 

šah|a (-an, -ua) fn fűrész; kakšikäsini 
~a kétkezi fűrész 

šaha||jauho|t (-jen, -ja) fn plur fűrész-
por 

šaha||laito|š (-kšen, -šta) fn fűrészüzem 
šahan||ham|maš (-pahan, -mašta) fn 

fűrészfog 
šahan||näventäj|ä (-än, -yä) fn fűrész-

telep 
šah|ata (-uan, -uau) verb fűrészel, el-

fűrészel, felfűrészel; ~ata halkopu-
killa (fűrész)bakon fűrészelni; ~ata 
halkuo tűzifát fűrészelni; ~ata pölk-
kylöih tönkökre fűrészelni 

šaha||tavar|a (-an, -ua) fn fűrészáru 
šahhi (-n, -e) fn sah 
šahis|sa (--ou) verb suhog, susog, zi-

zeg 
šahuami|ni (-sen, -sta) fn fűrészelés 
šahuan|ta (-nan, -tua) fn fűrészelés 
šaik|ka (-an, -kua) fn dézsa, sajtár, 

csöbör 
šaim|a (-an, -ua) fn ritka szövésű háló 
šairahien||hoitaj|a (-an, -ua) fn beteg-

ápoló, ápolónő 
šairahu|š (-on, -tta) fn betegség, baj, 

kór 
šairal|a (-an, -ua) fn kórház, gyógy-

intézet, rendelőintézet; joutuo ~ah 
befeküdni a kórházba; piäššä ~ašta 
kikerülni a kórházból 

šairala||hoi|to (-jon, -tuo) fn kórházi 
kezelés, kórházi ápolás 

šaira|š (-han, -šta) fn beteg, páciens 
šairaš||list|a (-an, -ua) fn beteglap, kór-

lap 
šairau|š (-on, -tta) fn betegség, baj, kór 
šaivar (-en, -ta) fn serke, tetűpete 
ša|je (-tien, -jetta) fn eső, zápor, zápor-

eső; tihku ~je apró (szemű) eső 
šaje||kui|ni (-sen, -sta) mn októberi 
šaje||kuu (-n, -ta) fn október 
šaje||kuun mn rtlan októberi 
ša|jeta (-kenou) verb sűrűsödik, besű-

rűsödik, megsűrűsödik 
šaje||tak|ki (-in, -kie) fn esőköpeny, 

esőkabát; pane ~ki piällä! vegyél 
(fel) esőköpenyt / esőkabátot! 

šaje||takki||kanka|š (-han, -šta) fn eső-
kabátszövet 

šaje||varj|o (-on, -uo) fn esernyő 
šakali (-n, -e) fn sakál [Canis aureus] 
šakar|a (-an, -ua) fn ajtópánt 
šakeik|ko (-on, -kuo) fn sűrűség 
šakenah mn/szn rtlan 1. sok; 2. telis-

tele 
šakeut|tua (-an, -tau) verb sűrít, sűrű-

sít, besűrít, megsűrít 
šakeutu|o (-u) verb sűrűsödik, besű-

rűsödik, megsűrűsödik 
šakevu|š (-on, -tta) mn sűrűség 
šakie (-n, -ta) mn sűrű; ~ huttu sűrű 

kása 
šakieh hsz sűrűn 
šakiešti hsz sűrűn, sokszor, gyakran 
šakie||villa|ni (-sen, -sta) mn sűrű gyap-

jú 
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šakin||peluaj|a (-an, -ua) fn sakkozó, 
sakkjátékos 

šak|ka (-an, -kua) fn 1. vminek a sű-
rűje; 2. üledék, zacc 

šak|ki1 (-in, -kie) fn csapat, csoport, 
banda, kompánia 

šak|ki2 (-in, -kie) fn sakk 
šakki||pel|i (-en, -ta) fn sakkjáték 
šakki||stol|a (-an, -ua) fn sakkasztal 
šakki||tehtäv|ä (-än, -yä) fn sakkfel-

advány 
šakki||torni (-n, -e) fn sakkbástya 
šak|ko (-on, -kuo) fn bírság, pénzbírság 
šakl|at (-ojen, -oja) fn plur kopoltyú 
ša|ko (-von, -kuo) fn 1. vminek a sű-

rűje; 2. üledék, zacc 
šakot|tua (-an, -tau) verb bírsággal sújt, 

bírságol, megbírságol 
Šakš|a1 (-an, -ua) fn Németország 
šakš|a2 (-an, -ua) fn német nyelv 
šakšalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. német; 

2. németországi 
šakšan mn rtlan 1. német; 2. német-

országi 
šakšan||paimen||koir|a (-an, -ua) fn 

németjuhász, német juhászkutya 
šakšan||pähkin|ä (-än, -yä) fn királydió 

[Juglans regia] 
šakšan||retik|ka (-an, -kua) fn faty-

tyúkáposzta [Rapistrum] 
šakš|et (-ien, -ie) fn plur olló 
šakši||ńok|ka (-an, -kua) fn ollóscső-

rű [Rynchops] 
šak|uo (-uu) verb sűrűsödik, besűrűsö-

dik, megsűrűsödik; liima ~o besű-
rűsödött a ragasztó 

šal|a (-an, -ua) fn titok 
šala||huaveh (-en, -ta) fn titkos áb-

ránd 

šalaisu|š (-kšen, -šta) fn titok, titkos-
ság, titokzatosság, rejtelem, rejtély; 
paľľaštua ~š titkot kiadni / elárulni; 
šota~š hadititok; šäilyttyä ~šta tit-
kot megőrizni 

šala||iäneššy|š (-kšen, -šta) fn titkos 
szavazás 

šalakali hsz lopva, titokban 
šala||kaup|pa (-an, -pua) fn (üzleti) 

spekuláció 
šala||kiel|i (-en, -tä) fn rejtjelnyelv, sifre 
šala||kirjutan|ta (-nan, -tua) fn titkos-

írás, rejtjelzés, sifrírozás 
šala||kirjuttami|ni (-sen, -sta) fn tit-

kosírás, rejtjelzés, sifrírozás 
šala||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn titkos-

írás, rejtjelzés, sifrírozás 
šala||kirjutuš||ošaš|to (-šon, -tuo) fn 

rejtjelző szakasz 
šala||kirjuttaj|a (-an, -ua) fn rejtjelző, 

sifrírozó 
šalakkali hsz titkosan, titokban, bi-

zalmasan 
šala||liit|to (-on, -tuo) fn összeeskü-

vés, cselszövés; yhtyö ~toh össze-
esküvésre lépni 

šala||liittolai|ni (-sen, -sta) fn össze-
esküvő, cselszövő 

šalama||lamp|pu (-un, -puo) fn blitz-
lámpa, villanólámpa 

šalamana hsz villámgyorsan 
šalaman||vauhti|ni (-sen, -sta) mn vil-

lámgyors; ~ni voitto villám(gyors) 
győzelem 

šalama||šo|ta (-van, -tua) fn villámhá-
ború, blitzkrieg 

šala||šopimu|š (-kšen, -šta) fn össze-
beszélés, megegyezés; ~kšen mukah 
megegyezés szerint 
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šal|ata (-uan, -uau) verb titkol, eltitkol, 
leplez, elleplez, ködösít 

šala||tehtäv|ä (-än, -yä) fn titkos meg-
bízás 

šala||tie|to (-jon, -tuo) fn okkultizmus 
šalat|tu (-un, -tuo) mn titkos, bizalmas 
šali1 (-n, -e) fn terem 
šali2 (-n, -e) fn sál 
šali||kaklu|š (-kšen, -šta) fn sálgallér 
šali|t (-jen, -jie) fn plur csarnok, kép-

csarnok, galéria, képtár 
šalk|ku (-un, -kuo) fn tarisznya, iszák, 

általvető 
šal|ko (-on, -kuo) fn pózna, rúd, bot 
šalko||puu (-n, -ta) fn boglyafa, szé-

naszárító rúd 
šalko||ruušu (-n, -o) fn mályvarózsa 

[Althaea rosea] 
šalko||šij|a (-an, -ua) fn kazalalapzat, 

kazaltámaszték 
šalli|e (-n, -u) verb enged, megenged, 

engedélyez, engedélyt ad 
šallit|tu (-un, -tuo) mn megengedett, 

megengedhető 
šalm|i (-en, -ie) fn szoros, tengerszoros 
šalm|o (-on, -uo) fn a ház (külső) sarka 
šal|pa (-van, -рuа) fn zár, závár, re-

tesz, tolózár 
šalpau|š (-on, -tta) fn blokád, zárlat, 

ostromzár; lopettua ~š megszüntet-
ni a blokádot 

šalpauš||renka|š (-han, -šta) fn ost-
romzárgyűrű 

šalpau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. bezá-
rul, bezáródik, becsukódik; 2. bezár-
kózik; ~tuo huoneheh bezárkózni 
a szobába 

šalpuu (-n, -ta) fn 1. elzárás, eltorla-
szolás, zárlat, torlasz; 2. gát, záró-

gát, duzzasztó; jokien ~ a folyó zá-
rógátja 

šalvami|ni (-sen, -sta) fn faházépítés 
šalvan|ta (-nan, -tua) fn faházépítés 
šal|vat (-pojen, -poja) fn plur érszorí-

tó 
šal|vata (-puan, -puau) verb 1. bezár; 

2. elzár, eltorlaszol; ~ata tie az utat 
elzárni; 3. elállítani; ~ata verenvuo-
to elállítani a vérzést 

šalvet|tu (-un, -tuo) mn herélt, kaszt-
rált 

šalvij|a (-an, -ua) fn zsálya [Salvia] 
šalv|o (-on, -uo) fn (fa)építmény 
šalvo|š (-kšen, -šta) fn (fa)építmény 
šalv|ua1 (-an, -au) verb épít, felépít, fa-

házat épít 
šalv|ua2 (-an, -au) verb herél, kiherél, 

kasztrál, ivartalanít  
šam|a (-an, -ua) nm ugyanaz, egy-

azon; ~alla keinoin ugyanúgy 
šamak|ka (-an, -kua) mn fénytelen, ho-

mályos; ~ka lasi homályos üveg 
šamak|ko (-on, -kuo) mn zavaros; ~ko 

vesi zavaros víz 
šamalla hsz közösen, egyetértve, együtt, 

együttesen 
šaman||aika|ni (-sen, -sta) mn egy-

idejű 
šaman||aikasešti hsz egyidejűleg 
šaman||aikasu|š (-kšen, -šta) fn egy-

idejűség 
šaman||arvo|ni (-sen, -sta) mn egyen-

értékű, ekvivalens, egyenlő 
šaman||arvosu|š (-kšen, -šta) fn egyen-

lőség [matematika] 
šaman||hinta|ni (-sen, -sta) mn azo-

nos / hasonló árú 
šamani1 (-n, -e) fn sámán, varázsló 



šamani 491 šammuttua
 

šama|ni2 (-sen, -sta) nm ugyanolyan 
šaman||ikäisy|š (-kšen, -štä) fn egy-

korúság [életkor] 
šaman||ikä|ni (-sen, -stä) mn egykorú 

[életkorú] 
šaman||kaliberi|ni (-sen, -sta) mn azo-

nos űrmértékű, azonos kaliberű; ~set 
kivyärit azonos kaliberű puskák 

šaman||karva|ni (-sen, -sta) mn ha-
sonszőrű, azonos (szőr)színű; ~set 
heposet azonos színű lovak 

šaman||koko|ni (-sen, -sta) mn egynö-
vésű 

šamanlai|ni (-sen, -sta) mn hasonló, 
analóg, rokon, megegyező 

šaman||merkitykšelli|ni (-sen, -stä) mn 
egyenértékű, ekvivalens 

šaman||merkitykši|ni (-sen, -stä) mn 
rokon értelmű, szinonim; ~set šanat 
rokon értelmű szavak, szinonimák 

šaman||mieli|ni (-sen, -stä) mn rokon-
lélek, elvbarát, elvrokon 

šaman||mitta|ni (-sen, -sta) mn azo-
nos méretű, azonos nagyságú 

šamanmoi|ni (-sen, -sta) mn hasonló, 
analóg, rokon, megegyező 

šamanmoisu|š (-kšen, -šta) fn hason-
lóság, egyezés 

šaman||nimi|ni (-sen, -stä) mn azonos 
nevű, azonos című; ~set filmit azonos 
című filmek 

šaman||näkö|ni (-sen, -stä) mn hasonló 
kinézetű, hasonló 

šaman||šukuni|n (-men, -nta) fn név-
rokon 

šaman||šuunta|ni (-sen, -sta) mn pár-
huzamos 

šaman||tapa|ni (-sen, -sta) mn hason-
ló, hasonlatos 

šaman||vertaisu|š (-kšen, -šta) fn egyen-
lőség [jog] 

šaman||verta|ni (-sen, -sta) mn egyenlő, 
egyforma 

šamašša hsz rögtön, egyből; ~ talon 
takuana alkau meččä rögtön / egyből 
a ház mögött kezdődik az erdő 

šamet|ti (-in, -tie) fn/mn bársony 
šammal (-en, -ta) fn moha, zuzmó 
šammali|ni (-sen, -sta) mn bemohá-

sodott, mohos, mohás, mohlepte; 
~ni šuo mohlepte ingovány 

šammal||šien|i (-en, -tä) fn molyhos-
tinóru [Xerocomus subtomentosus] 

šammaltunu|t (-on, -tta) mn bemo-
hásodott, mohos, mohás, mohlepte; 
~t kivi mohás, mohlepte kő 

šammaltu|o (-u) verb bemohásodik, 
moha lepi 

šammen||mähn|ä (-än, -yä) fn tokhal-
ikra 

šammumi|ni (-sen, -sta) fn kialvás 
šammun|ta (-nan, -tua) fn kialvás 
šammu|o (-n, -u) verb elalszik, kial-

szik; valo ~u kialudt a világítás 
šammutan|ta (-nan, -tua) fn leoltás, 

eloltás, kioltás, lekapcsolás, kikap-
csolás 

šammutet|tu (-un, -tuo) mn 1. eloltott, 
kioltott, leoltott, kikapcsolt, lekap-
csolt; 2. oltott [mész]; ~tu kalkki ol-
tott mész 

šammuttami|ni (-sen, -sta) fn leoltás, 
eloltás, kioltás, lekapcsolás, kikap-
csolás 

šammut|tua (-an, -tau) verb 1. elolt, ki-
olt, leolt, kikapcsol, lekapcsol; ~tua 
koneh a készüléket kikapcsolni; ~tua 
nuotivo a tábortüzet eloltani; ~tua 
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ratijo a rádiót kikapcsolni; ~tua 
tulta a tüzet eloltani; ~tua valot a 
világítást lekapcsolni; 2. olt [me-
szet]; ~tua kalkkie meszet oltani; 
3. olt [éhet, szomjat] ~tua jano szom-
jat oltani; ~tua nälkä éhet oltani 

šammutu|š (-kšen, -šta) fn leoltás, elol-
tás, kioltás, lekapcsolás, kikapcsolás 

šamoin ksz is, szintén, ugyancsak 
šamot|ti (-in, -tie) fn/mn samott 
šamotti||tiil|i (-en, -tä) fn samott-tégla 
šampańń|a (-an, -ua) fn pezsgő 
šam|pi (-men, -pie) fn tokhal [Acipenser] 
šampš|a (-an, -uа) fn szarvasbőr, ve-

lúrbőr 
šampša||kenkä|t (-jen, -jä) fn plur 

szarvasbőrcsizma 
šampša|ni (-sen, -sta) mn szarvasbőr-, 

velúr-, szarvasbőrből készült 
šampuni (-n, -e) fn sampon 
šan|a (-an, -ua) fn 1. szó ◊ ~ašta ~ah 

szóról szóra, szó szerint; 2. hír, üzenet 
šana||järješšy|š (-kšen, -štä) fn szórend 
šana||kirj|a (-an, -ua) fn szótár; etimo-

logini ~a etimológiai szótár; pieni 
~a kisszótár; venäjä-viena ~a orosz-
viena(karjalai) szótár 

šana||kirjan||luatij|a (-an, -ua) fn szó-
társzerkesztő, szótárkészítő, szótár-
író, lexikográfus 

šana||kirja||työ (-n, -tä) fn szótárszer-
kesztés, szótárkészítés, szótárírás, le-
xikográfia 

šana||kuv|a (-an, -ua) fn szókép 
šana||käšky (-n, -ö) fn szóbeli rendel-

kezés / parancs 
šana||leik|ki (-in, -kie) fn szójáték 
šana||liit|to (-on, -tuo) fn szószerkezet, 

szintagma 

šanalli|ni (-sen, -sta) mn szóbeli 
šanallisešti hsz szóbelileg, szóban 
šana||luok|ka (-an, -kua) fn szófaj 
šana||luvettel|o (-on, -uo) fn (szótári) 

szócikk, címszó 
šana||muo|to (-von, -tuo) fn szóalak, 

kifejezésforma, megfogalmazás 
šanan||käyt|tö (-ön, -työ) fn szóhasz-

nálat 
šanan||lašku (-n, -о) fn közmondás 
šanan||muka|ni (-sen, -sta) mn szó 

szerinti 
šanan||muovoššu|š (-kšen, -šta) fn szó-

alkotás, szóképzés 
šanan||pain|o (-on, -uo) fn szóhang-

súly, hangsúly, nyomaték 
šanan||par|ši (-ren, -tta) fn szólás, szó-

lásmondás, szóláshasonlat, közmon-
dás 

šanan||polv|i (-en, -ie) fn szólás, szó-
lásmondás, szóláshasonlat, közmon-
dás 

šanan||šuattaj|a (-an, -ua) fn hírnök 
šanan||šyöj|ä (-än, -yä) fn/mn szószegő 
šanan||vapau|š (-on, -tta) fn szólássza-

badság 
šanan||vuor|o (-on, -uo) fn becsület-

szó, szava vkinek; antua ~o (becsü-
let)szavát adni 

šanan||väli (-n, -e) fn 1. alakzat [sti-
lisztika]; 2. szólás, szólásmondás, szó-
láshasonlat, közmondás 

šana||rissik|kö (-ön, -kyö) fn kereszt-
rejtvény; arvata ~kö keresztrejtvényt 
megfejteni 

šana||šo|ta (-van, -tua) fn szócsata, szó-
váltás 

šanaš|to (-šon, -tuo) fn szókészlet, szó-
kincs 
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šanašto||op|pi (-in, -pie) fn lexikológia, 
szókincstan 

šanašton||tutkij|a (-an, -ua) fn lexiko-
lógus, szókincskutató 

šanašto||tutkimi|ni (-sen, -sta) fn szó-
kincskutatás, szókincsvizsgálat 

šana||šutkau|š (-on, -tta) fn szellemes-
ség, elmésség 

šan|at (-ojen, -oja) fn plur szöveg 
[nyelvészet] 

šanat|oin (-toman, -ointa) mn szótlan, 
szó nélküli 

šana||tois|to (-son, -tuo) fn szóismétlés 
šana||varaš|to (-šon, -tuo) fn szókész-

let, szókincs 
šanel|la (-en, -ou) verb 1. elbeszél, el-

mesél, elmond; ~la nakrujuttuja 
adomát mesélni, anekdotázni; 2. dik-
tál, tollbamond ◊ ~la šana šanoin 
lassan diktálni 

šanelu (-n, -o) fn diktálás, tollbamon-
dás; kirjuttua ~o diktálás után írni, 
tollbamondást írni 

šankari (-n, -e) fn hős, vitéz, dalia 
šankarin mn rtlan hősi, vitézi, dali-

ás; ~ miekka hősi / vitézi kard 
šankari||starin|a (-an, -ua) fn hősköl-

temény, eposz 
šanki (-n, -e) fn túróstáska 
šank|o (-on, -uo) fn vödör, veder 
šankolli|ni (-sen, -sta) mn vödörnyi 
šanom|a (-an, -uа) fn 1. elbeszélés, el-

mesélés; 2. üzenet 
šanoma||leh|ti (-en, -tie) fn hírlap, új-

ság 
šanoma||lehti||sensatij|o (-on, -uo) fn 

hírlapi szenzáció 
šanomat|oin (-toman, -ointa) mn szűk-

szavú, kevés szavú, szótlan 

šanomi|ni (-sen, -sta) fn állítás [szó-
beli] 

šanon|ta (-nan, -tua) fn 1. nyilatkozat; 
2. frázis, szólam 

šanontahi|ni (-sen, -sta) fn 1. nyilatko-
zat; 2. frázis, szólam 

šanot|tu (-un, -tuo) mn mondott, ki-
mondott; ~tu šana adott szó 

šanou|tuo (-vun, -tuu) verb elárul, ki-
beszél, kimond 

šantarmi (-n, -e) fn csendőr 
šantarmi||laito|š (-kšen, -šta) fn csen-

dőrség 
šan|uo (-on, -ou) verb mond, meg-

mond, elmond, beszél, üzen, meg-
üzen, állít, kinyilvánít; ~uo hyvät ša-
nat szép szavakat / bókot mondani, 
bókolni, hízelegni; ~uo karhakuk-
šie durvaságokat mondani; ~uo lop-
puh šuati végigmondani, a mondan-
dóját befejezni; ~uo peitočči titko-
lózva mondani, súgni, megsúgni; ~uo 
rumašti gorombán beszélni; ~uo sta-
rinua mesét mondani, mesélni; ~uo 
šualivoittelušanat sajnálatát kife-
jezni, részvétet nyilvánítani; ~uo šuu 
tyhjäkši kibeszélni magát, kiönteni 
a lelkét; ~uo tervehyisie köszöntőt 
mondani, köszönteni, üdvözletet mon-
dani, üdvözölni; ~uo varmah elhi-
tetni, meggyőzni vmiről; ~uo vaš-
tah ellentmondani; ~uo vihasešti 
mérgesen / dühösen mondani; ~uo 
viärin téveset mondani, tévesen be-
szélni, tévedni; ~uo välittämättö-
mällä iänellä közömbös / közönyös 
hangon mondani; ~uo yhteh hen-
keh kaikki egy szuszra / egy csa-
pásra mindent elmondani 
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šapeli (-n, -e) fn szablya; lyyvvä ~lla 
lesújtani a szablyával 

šapeli||muoto|ni (-sen, -sta) mn szab-
lyaalakú 

šapila|š (-han, -šta) fn saroglya  
šap|pi (-in, -pie) fn epe ◊ ~pi kiehuu 

vihašta ömlik az epéje a haragtól 
šappi||kiv|i (-en, -ie) fn epekő 
šappi||kivi||tau|ti (-ven, -tie) fn epe-

kőbetegség 
šappi||pušši (-n, -e) fn epehólyag 
šar|a (-an, -ua) fn 1. mocsári fű; 2. sás 

[Carax]  
šara||hein|ä (-än, -yä) fn 1. mocsári fű; 

2. sás [Carax] 
šaran|a (-an, -ua) fn ajtópánt 
šareik|ko (-on, -kuo) fn 1. mocsári gyep; 

2. sásos (zsombék) 
šarj|a (-an, -ua) fn 1. súly(csoport); höy-

hen~a könnyűsúly; jykie ~a nehéz-
súly; 2. sorozat, sortűz; 3. széria; 4. 
liga, csapatbajnokság [sport]; 5. sza-
porulat 

šarja||elo||kuv|a (-an, -ua) fn fotóso-
rozat, fényképsorozat 

šarja||filmi (-n, -e) fn filmsorozat 
šarja||muuvvo|t (-jen, -ja) fn plur cik-

lusok 
šarja||numer|o (-on, -uo) fn sorszám, 

sorozatszám 
šarja||tul|i (-en, -ta) fn sorozat, sor-

tűz 
šar|ka (-an, -kua) fn 1. durva posztó, 

aba; kotikutoni ~ka házi szövésű 
posztószövet; 2. földsáv, földszalag 

šarka|ni (-sen, -sta) mn posztó-, posztó-
ból készült 

šarka||pukšu|t (-jen, -ja) fn plur posztó-
nadrág 

šarka||täk|ki (-in, -kie) fn posztótakaró, 
lópokróc 

šarka||vuat|e (-tien; -että) fn posztó-
ruha 

šarmank|ka (-an, -kua) fn sípláda, kín-
torna, verkli 

šarven|a (-an, -uа) fn comb, csípő 
šarv|et (-ijen, -ije) fn plur kaukázusi 

gímszarvas bőrrel fedett agancsa 
[gyógyszeralapanyag]; ~ista valmis-
setah liäkkeitä a kaukázusi gím-
szarvas agancsából orvosság készül 

šarvet|oin (-toman, -ointa) mn szarvat-
lan, szarv nélküli 

šarv|i (-en, -ie) fn szarv 
šarvik|aš (-kahan, -ašta) mn 1. szarv-

val rendelkező; 2. szarv alakú; 3. fel-
szarvazott 

šarvi||kuon|o (-on, -uo) fn rinocérosz, 
orrszarvú [Rhinoceros] 

šarvi||kuorijai|ni (-sen, -sta) fn orr-
szarvúbogár [Oryctes nasicornis] 

šarvi||piä (-n, -tä) mn 1. szarvval ren-
delkező; 2. felszarvazott 

šarvi||päi|ni (-sen, -stä) mn 1. szarv-
val rendelkező; 2. felszarvazott 

šarvi||pöll|ö (-ön, -yö) fn erdei füles-
bagoly [Asio otus] 

šarvi||vala|š (-han, -šta) fn narvál [Mo-
nodon monoceros] 

šašk|a (-an, -ua) fn dámajáték-figura 
šašk|at (-ojen, -oja) fn plur dámajáték 
šašlik|ki (-in, -kie) fn saslik 
šašlikki||puik|ko (-on, -kuo) fn saslik-

nyárs 
šašu (-n, -o) fn agancsporc, agancsvelő 
šata (šuan, šatua) szn száz 
šata||gramma|ni (-sen, -sta) mn száz 

grammos 
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šatahi|ni (-sen, -sta) mn száz rubel ér-
tékű, száz rubeles 

šata||iäni|ni (-sen, -stä) mn százhangú 
šata||kerta|ni (-sen, -sta) mn százszo-

ros 
šata||kiel|i (-en, -tä) fn csalogány, fü-

lemüle [Luscinia megarhynchos] 
šatam|a (-an, -uа) fn kikötő, révpart, 

dokk; talvi~a télikikötő; tulla ~ah 
kikötőbe érkezik 

šatama||ruataj|a (-an, -uа) fn dokk-
munkás; ~ien lakko dokkmunkás-
sztrájk 

šatama||šel|kä (-än, -kyä) fn horgony-
zóhely 

šata||metri|ni (-sen, -stä) mn száz mé-
teres 

šatami|ni (-sen, -sta) fn lehullás, le-
esés, leszállás, alászállás 

šata||prosentti|ni (-sen, -sta) mn száz 
százalékos 

šata||rupľahi|ni (-sen, -sta) mn száz 
rubel értékű, száz rubeles 

šata||šorkka|ni (-sen, -sta) fn százlá-
bú [Chilopoda] 

šatatet|tu (-un, -tuo) fn/mn sérült, se-
besült, megsérült, megsebesült 

šatat|tua (-an, -tau) verb 1. megsebe-
sít, megnyomorít, megcsonkít; 2. fáj-
dalmat okoz, megfájdít; 3. megsért, 
megbánt 

šata||tuhanši|ni (-sen, -sta) mn/szn 1. 
százezres; 2. százezredik 

šatatu|š (-kšen, -šta) fn sérülés, trau-
ma 

šatatuš||koh|ta (-an, -tua) fn sérülés, 
sebhely 

šata||vuotia|š (-han, -šta) mn évszá-
zados, százados, százéves 

šata||vuoti|ni (-sen, -sta) mn évszáza-
dos, százados, százéves; ~ni tammi 
(év)százados tölgy(fa) 

šatelliit|ti (-in, -tie) fn szatellit, mű-
hold 

šatii|ni (-sen, -sta) fn/mn szatén 
šatiini||leninki (-n, -e) fn szaténruha 
ša|to (-von, -tuo) fn termés; paha ~to 

rossz termés 
šattau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. megse-

besül, megsérül, megnyomorodik; 2. 
megsértődik, megbántódik 

šattum|a (-an, -uа) fn véletlenség, té-
vedés 

šattumai|ni (-sen, -sta) mn előre meg 
nem fontolt 

šattumalla hsz a sors akaratából 
šattumalta hsz tévedésből, véletlenül, 

megfontolatlanul 
šat|tuo (-un, -tuu) verb 1. történik, meg-

esik, bekövetkezik, lejátszódik; 2. ne-
kiütődik, nekicsapódik  

šat|ua (-au) verb esik [eső, hó] 
šatul|a (-an, -uа) fn nyereg 
šatula||nen|ä (-än, -yä) mn pisze orrú 
šatula||vyö (-n, -tä) fn nyeregheveder, 

hasló 
šatuloi|ja (-čen, -ččou) verb nyergel, 

felnyergel, megnyergel 
šatuloimi|ni (-sen, -sta) fn nyergelés, 

felnyergelés, megnyergelés 
šatuloin|ta (-nan, -tua) fn nyergelés, 

felnyergelés, megnyergelés 
šaun|a (-an, -uа) fn szauna 
šauv|a (-an, -uа) fn bot, rúd 
šauva|ni (-sen, -sta) fn bot, botocska, 

pálca 
šauvu|o (-n, -u) verb csónakot evező-

vel tol 
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šavahut|tua (-an, -tau) verb gyorsan 
megcsinál, gyorsan elvégez vmit 

šaven||karva|ni (-sen, -sta) mn világos-
szürke, füstszínű 

šaven||valaj|a (-an, -uа) fn fazekas 
šaven||valu||stol|a (-an, -uа) fn faze-

kaskorong 
šaven||valu||tuotan|to (-non, -tuo) fn 

fazekasipar, fazekasság 
šave|ta (-nen, -nou) verb agyagoz, be-

agyagoz, kiagyagoz 
šaveut|tua (-an, -tau) verb agyagoz, be-

agyagoz, kiagyagoz 
šaveu|tuo (-vun, -tuu) verb összeagya-

gozódik 
šav|i (-en, -ie) fn agyag 
šavi||ašti|et (-jen, -jie) fn plur agyag-

edény, cserépedény 
šavi|hein|ä (-än, -yä) fn laboda, paréj 

[Atriplex] 
šavik|aš (-kahan, -ašta) mn 1. agyagos; 

2. agyag-, agyagból vert 
šavik|ko (-on, -kuo) fn agyagos terep / 

terület 
šavi||kuivik|ki (-in, -kie) fn iszapgyo-

pár [Gnaphalium uliginosum] 
šavi||mua (-n, -ta) fn agyagföld, agya-

gos talaj 
šavi||muovu||antahis|et (-ien, -ie) fn 

plur agyagformázás, korongozás 
šavi|ni (-sen, -sta) mn 1. agyagos; 2. 

agyag-, agyagból vert 
šavi||pa|ta (-van, -tua) fn agyagfazék, 

cserépfazék 
šavo|ta (-nen, -nou) verb sűrűsödik, be-

sűrűsödik, összesűrűsödik 
šavotet|tu (-un, -tuo) mn sűrített, kon-

denzált; ~tu maito sűrített / kon-
denzált tej 

šavot|tua (-an, -tau) verb sűrít, sűrűsít, 
besűrít, besűrűsít, összesűrít, ösz-
szesűrűsít, kondenzál 

šavu (-n, -о) fn füst, szmog 
šavu||henki (-n, -e) fn füst belélegzé-

se, dohányfüst beszívása 
šavu||kyly (-n, -ö) fn fekete fürdő (a túl-

hevítettségtől bekormolódott kővel 
és falakkal) 

šavu|ni (-sen, -sta) mn füstös, füstölgő; 
~ni kekäleh füstölgő zsarátnok / pa-
rázs / üszök 

šavu||piip|pu (-un, -puo) fn füstkürtő, 
füstkémény 

šavu||pilv|i (-en, -ie) fn füstfelhő 
šavu||pirt|ti (-in, -tie) fn dohányzó (há-

zikó), dohányzóhelyiség  
šavuššet|tu (-un, -tuo) mn füstölt; ~tu 

poronliha füstölt rénszarvashús 
šavuššu|š (-kšen, -šta) fn élelmiszer füs-

tölése / felfüstölése 
šavuštami|ni (-sen, -sta) fn 1. füstö-

lés, felfüstölés; 2. kifüstölés 
šavuš|tua (-šan, -tau) verb 1. füstöl, fel-

füstöl; ~tua kalua halat (fel)füstöl-
ni; 2. kifüstöl 

šavuš|tuo (-šun, -tuu) verb összefüstö-
lődik, felfüstölődik 

šavu|ta (-on, -ou) verb füstöl, füstölög 
šavut|oin (-toman, -ointa) mn füstmen-

tes, füst nélküli 
šavut|tua (-šan, -tau) verb 1. füstöl, fel-

füstöl; 2. kifüstöl 
šavu||verh|o (-on, -uo) fn füstfüggöny 
še (šen, šitä) nm az, amaz  
šeiččemen1 hsz heten 
šeiččem|en2 (-en, -yä) fn hetes [szám-

jegy] 
šeiččem|en3 (-en, -yä) szn hét 
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šeiččemen||aika|ni (-sen, -sta) mn hét-
órás, hétórai; ~ni juna a hétórás / 
hétórai vonat 

šeiččemen||henki|ni (-sen, -stä) mn hét 
tagú, hét személyes, hét lelkes; ~ni 
pereh hét tagú család 

šeiččemen||kuukauti|ni (-sen, -sta) mn 
héthónapos 

šeiččem|en||kymmen|tä (-en||-еn, -yä 
||-tä) szn hetven  

šeiččem|en||šatua (-en||šuan, -yä||ša-
tua) szn hétszáz  

šeiččem|en||toista (-en||toista, -yä||tois-
ta) szn tizenhét 

šeiččem|en||tuha|tta (-en||-nnen, -yä 
||-tta) szn hétezer 

šeiččeme|š1 (-nnen, -ttä) mn hetes 
šeiččeme|š2 (-nnen, -ttä) szn hetedik 
šeiččeme|š||kymme|neš (-nnen||-nnen, 

-ttä||-ttä) szn hetvenedik 
šeiččemeš||luokkalai|ni (-sen, -sta) fn 

hetedikes, hetedik osztályos 
šeiččeme|š||miľo|naš (-nnen||-nnen, 

-ttä||-tta) szn hétmilliomodik 
šeiččeme|š|šua|š (-nnen||-nnen, -ttä|| 

-tta) szn hétszázadik 
šeiččeme|š||toista (-nnen||toista, -ttä 

||toista) szn tizenhetedik 
šeičen||kerta|ni (-sen, -sta) mn hétsze-

res 
šeičen||kieli|ni (-sen, -stä) mn héthúrú, 

héthúros; ~ni kitara héthúrú gitár 
šeičen||kupoli|ni (-sen, -sta) mn hét 

kupolás, hét süvegű; ~ni kirikkö hét 
kupolás / hét süvegű templom 

šeičen||kymmen||luvulla hsz a hetve-
nes években 

šeičen||kymmen||vuoti|ni (-sen, -sta) 
mn hetvenéves 

šeičen||kymmen||vuotis||juhl|a (-an, 
-ua) fn hetvenéves (születésnapi / év-
fordulós) ünnep 

šeičen||numeroi|ni (-sen, -sta) mn hét 
számjegyű, hétjegyű; ~ni telefonin 
numero hétjegyű telefonszám 

šeičen||päi|ni (-sen, -stä) mn hétfejű; 
~ni hirvityš hétfejű szörnyeteg 

šeičen||toista||vuoti|ni (-sen, -sta) mn 
tizenhét éves 

šeičen||tunti|ni (-sen, -sta) mn hétórás 
[időtartamú] 

šeičen||väri|ni (-sen, -stä) mn hétszí-
nű; ~ni ukonkuari hétszínű szivár-
vány 

šeihhi (-n, -e) fn sejk 
šeik|ka (-an, -kua) fn gond, nehézség, 

bökkenő, probléma, feladat 
šeikkailij|a (-an, -ua) fn/mn kalando-

zó, kalandor 
šeikkailu (-n, -o) fn kaland 
šeikkailu||him|o (-on, -uo) fn kaland-

vágy, kalandorszellem, kalandorság 
šeikka||peräsešti hsz tüzetesen, részle-

tesen, behatóan 
šeikkas|a (-an, -ua) mn botrányos 
šeik|ki (-in, -kie) fn shake [tánc] 
šeikkui|ja (-čen, -ččou) verb rendez, 

bonyolít, szervez 
šeim|i (-en, -ie) fn csecsemőotthon, böl-

csőde 
šein|ä (-än, -yä) fn fal 
šeinä||kalenteri (-n, -e) fn falinaptár 
šeinä||kell|o (-on, -uo) fn falióra 
šeinä||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn falfel-

irat, falfirka 
šeinä||lamp|pu (-un, -puo) fn falilám-

pa, falikar 
šeinä||leh|ti (-en, -tie) fn faliújság 
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šeinä||paperi (-n, -e) fn tapéta 
šeinä||peili (-n, -e) fn falitükör 
šeinä||penker (-en, -tä) fn földtöltés a 

házalap körül 
šeinä||škuap|pi (-in, -pie) fn faliszek-

rény 
šeinä||šyvenny|š (-kšen, -štä) fn fal-

mélyedés, falüreg 
šeinä||vier|i (-en, -tä) fn közfal, vá-

laszfal 
šeisat|ella (-telen, -telou) verb megál-

lít, leállít, elállít 
šeisat|tua (-an, -tau) verb megállít, le-

állít, elállít 
šeisattumat|oin (-toman, -ointa) mn 

megállás nélküli, szakadatlan, fo-
lyamatos 

šeisattumatta hsz megállás nélkül, sza-
kadatlanul, folyamatosan 

šeisattumi|ni (-sen, -sta) fn leállás, meg-
torpanás, tespedés, pangás 

šeisat|tuo (-un, -tuu) verb megáll, leáll; 
kellot ~uttih az óra megállt; ~tuo 
peräkkäh libasorba állni; ~tuo pol-
villah térdelni, térden állni; ~tuo ri-
vih / rivijärještöh sorba állni; ~tuo 
šuorah kihúzni magát, kiegyenesedni 

šeisatu|š (-kšen, -šta) fn 1. megállás; 
2. megállítás; 3. megálló, állomás  

šeisau|tuo (-vun, -tuu) verb megáll, le-
áll 

šeisoj|a (-an, -ua) mn álló 
šeisonta||aika (||-ajan, ||-aikua) fn ál-

lásidő 
šeisot|tua (-an, -tau) verb megállít, le-

állít, elállít 
šeisuaľľah hsz állva 
šeis|uo (-on, -ou) verb áll; ~uo jalat 

čiirallah terpeszben / szétvetett lá-

bakkal állni; ~uo jonoššasorban áll-
ni;  pitälti ~uo ácsorogni, elálldo-
gálni; ~uo šelin háttal állni; ~uo 
yhellä jalalla egy lábon állni 

šei|väš (-pähän, -väštä) fn karó 
šeiväš||ai|ta (-jan, -tua) fn karókerítés, 

karósövény 
šejašša (gen) nu között, -ban, -ben  
šejašta (gen) nu közül, -ból, -ből  
šeka||kiel|i (-en, -tä) fn keveréknyelv 
šekalai|ni (-sen, -sta) fn zavaros, ku-

sza, bonyolult 
šeka||laj|i (-en, -ie) fn/mn félvér, keve-

rék, hibrid, korcs 
šeka||lu|ku (-vun, -kuo) fn vegyes szám 
šekalutta hsz összevissza, összezavarva, 

összekeverve, összezavarodva, össze-
keveredve 

šeka||meč|čä (-än, -čyä) fn vegyes erdő 
šeka||muo|to (-von, -tuo) fn/mn félvér, 

keverék, hibrid, korcs 
šeka|päi|ni (-sen, -stä) fn/mn ostoba, 

nehézfejű, bárgyú 
šeka||ro|tu (-vun, -tuo) fn félvér, keve-

rék, hibrid, korcs 
šeka|rotu|ni (-sen, -sta) fn/mn korcs, 

nem fajtiszta; ~ni koira korcskutya 
šekasin hsz összevissza, összezavarva, 

összekeverve, összezavarodva, össze-
keveredve 

šeka||šor|to (-ron, -tuo) fn rendetlenség, 
disznóól, kupi, kupleráj; pirtissä oli 
täyši ~to a szobában teljes kupi / 
rendetlenség / disznóól volt 

šeka||šot|ku (-un, -kuo) fn zavarosság, 
zavar, zűrzavar, káosz 

šeka||šulateh (-en, -ta) fn ötvözet; ku-
parin ta nikelin ~ réz és nikkel öt-
vözete 



šekatavara 499 šelkäevä
 

šeka||tavar|a (-an, -ua) fn vegyesáru, 
vegyescikk 

šeka||tavara||kaup|pa (-an, -pua) fn 
vegyesbolt 

šeka||tavara||ošaš|to (-šon, -tuo) fn ve-
gyesáruosztály, vegyesárurészleg 

šeka||työn||ruataj|a (-an, -ua) fn feke-
temunkás, feketemunkát végző 

šekautumi|ni (-sen, -sta) fn beavatko-
zás, beleavatkozás 

šekau|tuo (-vun, -tuu) verb bekapcso-
lódik, belekapcsolódik, belekevere-
dik; ~tuo pakinah bekapcsolódik a 
beszélgetésbe 

šeka||työ (-n, -tä) fn fusimunka, feke-
temunka 

šekav|a (-an, -ua) mn 1. rendetlen, ren-
dezetlen; 2. összefüggéstelen; ~a ker-
tomuš összefüggéstelen elbeszélés 

šekavašti hsz 1. rendetlenül, rendezet-
lenül; 2. összefüggéstelenül; paissa 
~ összefüggéstelenül beszélni; šelit-
tyä ~ összefüggéstelenül magyarázni 
/ fejtegetni 

šekavu|š (-kšen, -šta) fn rendetlenség, 
zavarodottság, zűrzavar 

šekoit|in (-timen, -inta) fn mixer, ke-
verőgép, keverőkészülék 

šekoituš||koneh (-en, -ta) fn mixer, ke-
verőgép, keverőkészülék 

šekot|tua (-an, -tau) verb kever, meg-
kever, összekever; ~tua korttija kár-
tyát (meg)keverni 

šekotu|š (-kšen, -šta) fn hígítás, felhígí-
tás, oldás, feloldás 

še|kuo (-von, -kou) verb téved, beleza-
varodik 

šekä ksz valamint, továbbá 
šelin hsz háttal; šeisuo ~ háttal állni 

šelit|ellä (-telen, -telöy) verb magya-
ráz, megmagyaráz, kifejt, fejteget, ér-
telmez 

šelittely (-n, -ö) fn magyarázás, ma-
gyarázat, megmagyarázás, fejtege-
tés, kifejtés, értelmezés 

šelit|tyä (-än, -täy) verb 1. magyaráz, 
megmagyaráz, kifejt, fejteget, értel-
mez; ~tyä šekavašti összefüggéste-
lenül magyarázni / fejtegetni; 2. tisz-
táz, kibogoz; 3. szitál, megszitál, ros-
tál, megrostál 

šelittäj|ä1 (-än, -yä) fn kommentátor 
šelittäj|ä2 (-än, -yä) mn értelmező; ~ä 

šanakirja értelmező szótár 
šelittämättä hsz ösztönösen, ösztön-

szerűen, akaratlanul 
šelittämättömy|š (-kšen, -štä) fn ösz-

tönösség, ösztönszerűség, akaratlan-
ság 

šelittämät|öin (-tömän, -öintä) mn ösz-
tönös, ösztönszerű, akaratlan; ~öin 
pöläššyš ösztönös / ösztönszerű fé-
lelem 

šelity|š (-kšen, -štä) fn magyarázás, ma-
gyarázat, megmagyarázás, fejtege-
tés, kifejtés, értelmezés 

šel|itä (-kien, -kiey) verb 1. kibontako-
zik; 2. felgyógyul; 3. kiderül, kitisztul 
[időjárás] 

šelitän|tä (-nän, -tyä) fn kibontakozta-
tás 

šelkie (-n, -tä) mn derült, tiszta [időjá-
rás], felhőtlen 

šelko|ni (-sen, -sta) fn terület, tér, tér-
ség 

šel|kä (-än, -kyä) fn 1. hát; 2. hegyhát, 
dombhát, hátság 

šelkä||ev|ä (-än, -yä) fn hátuszony 



šelkäheponi 500 šelväšti
 

šelkä||he|poni (-vosen, -poista) fn há-
tasló 

šelkä||jänneh (-en, -tä) fn gerinchúr 
šelkä||lauk|ku (-un, -kuo) fn tarisznya, 

hátitáska 
šelkä||lau|ta (-van, -tua) fn széldeszka 
šelkä||lih|a (-an, -ua) fn bélszín, vese-

pecsenye, rövidkaraj 
šelkä||lok|ka (-an, -kua) fn heringsirály 

[Larus fuscus] 
šelkä||luu (-n, -ta) fn gerincoszlop 
šelkä||nikam|a (-an, -uа) fn csigolya 
šelkä||puol|i (-en, -ta) fn hátoldal, visz-

szája vminek 
šelkä||rank|a (-an, -ua) fn hátgerinc, ge-

rincoszlop 
šelkä||ranka||luuhu|t (-on, -tta) fn ge-

rinccsigolya 
šelkä||rankat|oin (-toman, -ointa) mn 

gerinctelen; ~tomat eläimet gerinc-
telen állatok 

šelkä||rankattom|at (-ojan, -oja) fn 
plur gerinctelenek [állatvilág] 

šelkä||rep|pu (-un, -puo) fn hátizsák 
šelkä||ruo|ta (-van, -tua) fn halgerinc 
šelkä||šaun|a (-an, -ua) fn istenverése, 

istencsapása [tréfásan] 
šelkä||vyö (-n, -tä) fn nadrágpánt 
šelkä||yji|n (-men, -ntä) fn gerincvelő 
šeloššuš (-kšen, -šta) fn 1. jelentés, be-

számoló; 2. riport 
šeloššuš||lis|ä (-än, -yä) fn a beszámoló 

kiegészítése 
šeloš|tua (-šan, -tau) verb 1. jelent, je-

lentést készít, jelentést tesz, beszá-
molót tart; 2. riportot készít 

šelu|š (-kšen, -šta) fn halászháló zsinórja 
šelven|tyä (-nän, -täy) verb magyaráz, 

megmagyaráz, megvilágosít, tisztáz 

šelve|tä (-nen, -nöy) fn magához tér, 
kijózanodik 

šelviemis||ašem|a (-an, -ua) fn kijó-
zanító állomás 

šelvittely (-n, -ö) fn 1. kiderítés, tisztá-
zás, magyarázat; 2. tárgyalás, meg-
tárgyalás; suutun ~ bírósági tárgya-
lás 

šelvit|ellä (-telen, -telöy) verb magya-
ráz, megmagyaráz, tisztáz, megvi-
lágosít 

šelvit|tyä (-än, -täy) verb magyaráz, 
megmagyaráz, megvilágosít, tisztáz; 
~tyä omat šanat magyarázni a sza-
vait, magyarázkodni 

šelvittämi|ni (-sen, -stä) fn kiderítés, 
tisztázás, magyarázat 

šelvity|š (-kšen, -štä) fn magyarázás, 
magyarázat, megmagyarázás, fej-
tegetés, kifejtés, értelmezés 

šelvityš||dokument|ti (-in, -tie) fn ma-
gyarázó kiegészítés, kísérő okirat 

šelvi|tä (-en, -еу) verb 1. kiderül, tisz-
tázódik; 2. magához tér, kijózano-
dik; 3. kijut vmiből, kikerül vmiből 

šelvy|š (-kšen, -štä) fn józanság 
šelv|ä (-än, -yä) mn érthető, tiszta, sza-

batos; ~ä pakina érthető beszéd 
šelväh hsz érthetően, tisztán, szabato-

san 
šelvä||päi|ni (-sen, -stä) mn körültekin-

tő, megfontolt, tiszta fejű, józan 
šelvä||šana|ni (-sen, -sta) mn artiku-

lált, tagolt; ~ni pakina artikulált / 
tagolt beszéd 

šelvä||šanasešti hsz artikuláltan, tagol-
tan 

šelväšti hsz érthetően, tisztán, szaba-
tosan; paissa ~ érthetően beszélni 



šelälläh 501 šielun
 

šelälläh hsz háton, hanyatt; lanketa ~ 
hanyatt esni; uija ~ háton úszni 

šeläš||kättä hsz 1. visszakézből; 2. le-
zserül, hanyagul 

šeläššä hsz háton 
šemafori (-n, -e) fn szemafor 
šemma|ni (-sen, -sta) nm olyan, amo-

lyan 
šemmo|ni (-sen, -sta) nm olyan, amo-

lyan 
šen||aika|ni (-sen, -sta) nm akkori, az-

idejű 
šen||ilma|ni (-sen, -sta) nm túlvilági, 

másvilági 
šent|ti (-in, -tie) fn centiméter, centi 
šentäh ksz ezért, mert  
šepalu|š (-kšen, -šta) fn hasíték, nyílás, 

bevágás [ruhán] 
šepity|š (-kšen, -štä) fn szerzés, költés 

[versé, dalé]; runojen ~š versszer-
zés, versköltés 

šeppeleh (-en, -tä) fn koszorú 
šep|pä (-än, -pyä) fn kovács 
šepyäl|lä (-en, -öy) verb megölel, átka-

rol, ölelkezik, összeölelkezik 
še|pä (-vän, -pyä) fn bak, kocsisülés 
šepäily (-n, -ö) fn ölelés, karolás, átka-

rolás, ölelkezés, összeölelkezés  
šepäy|työ (-vyn, -tyy) verb megölel, át-

karol, ölelkezik, összeölelkezik 
šeriffi (-n, -e) fn serif 
šeuk|ku (-un, -kuo) fn unokatestvér, 

unokafivér, unokanővér 
šeur|a (-an, -uа) fn társaság, társulat, 

egyesület 
šeura||ihmi|ni (-sen, -sta) fn társasági 

ember, társasági lény 
šeuralli|ni (-sen, -sta) mn társasági, tár-

sulati, egyesületi 

šeuruav|a (-an, -ua) mn soron követ-
kező 

šeu|tu (-vun, -tuo) fn vidék, körzet, kör-
nyék, táj, tájék  

ševiot|ti (-in, -tie) fn/mn seviot, kártolt 
gyapjú 

ševiotti||pu|ku (-vun, -kuo) fn gyapjú-
ruha 

ševo|š (-kšen, -šta) fn keverék, egyve-
leg 

ševo|ta (-nen, -nou) verb összegabalyo-
dik, összekeveredik, összezilálódik 

ševotan|ta (-nan, -tua) fn vminek a ke-
resztezése vmivel 

ševotar ˙-en, -ta) fn unokanővér 
ševot|tua (-an, -tau) verb 1. összekever, 

megkever, összekavar, összezavar; 
~tua kortit megkeverni a kártyát; 
2. kavargat, keverget 

ševotu|š (-kšen, -šta) fn 1. keveredés, 
összezavarodás, zavar, ziláltság; 2. 
keverék, oldat 

še|vätä (-pyän, -pyäy) verb ölel, átka-
rol, megölel  

ši|e (-un, -lma) nm te  
šiekl|a (-an, -uа) fn szita, rosta  
šiekl|uo (-on, -ou) verb szitál, átszitál, 

megszitál, rostál, átrostál, megrostál;  
~uo jauhoja lisztet szitálni 

šieltä hsz onnan, onnét, amonnan, 
amonnét; ~ tieltä összevissza, in-
nen-onnan, szanaszét 

šielu (-n, -о) fn lélek; parentua ~ lel-
ket gyógyítani 

šielullini (-sen, -sta) mn lelki, belső, 
pszichikai 

šielullis|tua (-san, -tau) verb átszel-
lemít, megszemélyesít 

šielun mn rtlan lelki, pszichikai 



šielunkipu 502 šiiputtua
 

šielun||ki|pu (-vun, -puo) fn lelki fáj-
dalom 

šielun||voim|a (-an, -ua) fn lelkierő 
šielä hsz ott, amott; ken ~ on? ki van 

ott? 
šiemen (-en, -tä) fn 1. mag, magocska, 

szem; kurpičan ~ tökmag; 2. ondó, 
sperma; 3. család [növényi] 

šiemen||aineh (-en, -ta) fn maganyag 
šiemeni||muaineh (-en, -ta) fn magki-

vonat, magextraktum 
šiemen||kuor|i (-en, -ta) fn maghéj 
šiemen||šolu (-n, -o) fn ondó, sperma 
šiemen|tyä (-än, -täy) verb (magot) vet, 

elvet, bevet 
šiemen||voi (-n, -ta) fn magolaj 
šien|i (-en, -tä) fn gomba [Fungi]; ke-

rätä ~tä gombát szedni / gyűjteni; 
pakana ~i nem ehető gomba 

šieni||aika (||-ajan, ||-aikua) fn gom-
baszedés ideje 

šieni||myrkyty|š (-kšen, -štä) fn gom-
bamérgezés; šuaha ~š gombamér-
gezést kapni 

šieniniek|ka (-an, -kua) fn gombász, 
gombaszedő 

šieni||rok|ka (-an, -kua) fn gombaleves 
šieni||vihm|a (-an, -ua) fn gombát ter-

mesztő eső 
šieni||vu|osi (-uvven, -otta) fn gombá-

ban gazdag év 
šiep|ata (-puan, -puau) verb megfog, 

elfog, elkap, megragad 
šier|a (-an, -ua) fn köszörűkő, fenőkő 
šierai|n (-men, -nta) fn orrlyuk  
šie|š (-hen, -štä) fn felhőtlenség, derült / 

tiszta ég 
šieš|työ (-šyn, -tyy) verb kitisztul, meg-

tisztul, kiderül, felderül 

ši|etyä (-ijän, -etäy) verb tűr, visel, bír, 
eltűr, elvisel, elbír  

šievy|š (-ön, -ttä) fn báj, szépség, bá-
josság, kedvesség 

šiev|ä (-än, -yä) mn kedves, szemre-
való, bájos 

šieväšti hsz sikeresen, sikerrel 
šifoni (-n, -e) fn/mn sifon [textil] 
šihah|tua (-an, -tau) verb sziszeg, szisz-

szen, felszisszen 
šihasija||joučen (-en, -ta) fn bütykös 

hattyú [Cygnus olor] 
ših|ata (-uan, -uau) verb sziszeg, szisz-

szen, felszisszen 
šihin|ä (-än, -yä) fn sziszegés, szissze-

nés, felszisszenés 
šihisij|ä (-än, -yä) mn sziszegő, szissze-

nő, felszisszenő 
šihis|sä (-en, -öy) verb sziszeg, szisz-

szen, felszisszen 
šihteri (-n, -e) fn titkár, titkárnő 
šii|ka (-van, -kua) fn maréna [Corego-

nus] 
šiili (-n, -е) fn sündisznó [Erinaceus] 
šiili||kal|a (-an, -ua) fn foltos süllő [Dio-

don hystrix] 
šiilin||poika|ni (-sen, -sta) fn sünkö-

lyök, kis sündisznó 
šiili||tuk|ka (-an, -kua) fn tüskehaj, ke-

fefrizura 
šiim|a (-an, -ua) fn horogzsineg 
šiinä hsz ott, amott 
šii|pi (-ven, -pie) fn szárny 
šiipi||pump|pu (-un, -puo) fn lapátke-

rekes szivattyú 
šiipi||pähkin|ä (-än, -yä) fn szárnyas-

dió [Pterocarya] 
šiipi||väl|i (-en, -tä) fn szárnyfesztáv 
šiiput|tua (-an, -tau) verb kering, köröz 



šiiričči 503 šijani
 

šiiričči hsz féloldalt, oldalvást, olda-
lazva 

siiričči||aštuj|a (-an, -ua) fn járókelő, 
arra járó 

šiir|rellä (-telen, -telöy) verb forgat, 
pörget, görget 

šiirrettäv|ä (-än, -yä) mn mobil, külön-
álló 

šiirteliy|työ (-vyn, -tyy) verb elmozdul, 
eltolódik 

šiir|to (-ron, -tuo) fn 1. átirányítás; 2. 
passz, passzolás, elpasszolás 

šiirto||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn átírás 
šiirto||kuletu|š (-kšen, -šta) fn átrako-

dás 
šiirtolai|ni (-sen, -sta) fn/mn telepes, 

kitelepülő, betelepülő, áttelepülő, mig-
ráns, emigráns 

šiirtolais||kyl|ä (-än, -yä) fn telep, ko-
lónia 

šiirto||leikkau|š (-on, -tta) fn átülte-
tés, transzplantáció 

šiirto||makšu (-n, -o) fn készpénzkí-
mélő fizetés 

šiirto||mikrofoni (-n, -е) fn mobil mik-
rofon 

šiirto||mua (-n, -ta) fn gyarmat 
šiirto||vekseli (-n, -e) fn idegen váltó 

[pénzügy] 
šiirtymi|ni (-sen, -stä) fn eltérés, elhaj-

lás, eltávolodás 
šiir|tyä (-rän, -täy) verb eltol, elmozdít, 

odébbtol, odébbmozdít 
šiir|työ (-ryn, -tyy) verb elmozdul, el-

tolódik 
šiirtämi|ni (-sen, -stä) fn 1. átállítás; 

kellon ~ni az óra átállítása; 2. hu-
zavona, halogatás 

šiitoš||häk|ki (-in, -kie) fn tenyészbika 

šiitoš||här|kä (-än, -kyä) fn tenyész-
bika 

šiitä hsz majd, aztán, azután, később 
šiivat|ta (-an, -tua) fn háziállat, baromfi 
šiivik|äš (-kähän, -äštä) mn szárnyas 

[állat] 
šiivil|ä (-än, -yä) fn szűrő [konyhai] 
šiivilä||jouh|i (-en, -ta) fn korpafű [Ly-

copodium] 
šiivilöi|jä (-čen, -ččöy) verb szűr, meg-

szűr, leszűr, átszűr  
šiiv|o (-on, -uo) fn rend, tisztaság, ren-

dezettség, takarítottság  
šiiv|ota (-uon, -uou) verb rendet rak, 

takarít, kitakarít 
šiivot|oin (-toman, -ointa) mn rendet-

len, takarítatlan, piszkos, koszos, 
szennyes, mocskos 

šiivottomu|š (-kšen, -šta) fn rendetlen-
ség, takarítatlanság, piszkosság, ko-
szosság, szennyesség, mocskosság 

šiivou|š (-on, -ta) fn takarítás, rendra-
kás 

šiivuoj|a (-an, -ua) fn takarító, takarí-
tónő  

šij|a (-an, -ua) fn 1. hely; 2. fekhely, ágy; 
3. eset [nyelvtani]  

šijah (gen) nu helyett, helyében; miun ~ 
helyettem, helyemben 

šija||harjotu|š (-kšen, -šta) fn terepgya-
korlat 

šijahi|ni (-sen, -sta) fn helyettes 
šijalla hsz helyett, cserébe 
šijallah hsz helyre, helyére 
šijan||hoi|to (-jon, -tuo) fn sertésgon-

dozás 
šijan||hoito||aloveh (-en, -ta) fn sertés-

telep 
šija|ni (-sen, -sta) fn helyettes 



šijankašvatuš 504 šilitellä
 

šijan||kašvatu|š (-kšen, -šta) fn sertés-
tenyésztés, disznótenyésztés 

šijan||lih|a (-an, -ua) fn sertéshús, disz-
nóhús 

šijan||poika|ni (-sen, -sta) fn malac, 
kismalac 

šijan||rašv|a (-an, -ua) fn sertészsír, 
disznózsír 

šijašta (gen) nu helyett, helyében 
šijattu|o (-u) verb alapul vmin, nyug-

szik vmin 
šijaut|tua (-an, -tau) verb alapoz, ba-

zíroz, támaszkodik vmire 
šijautumis||koh|ta (-an, -tua) fn tá-

maszpont 
ši|je (-tien, -jettä) fn kötél, zsineg, zsi-

nór, szalag 
šije||tarpeh|et (-tien, tie) fn plur köt-

szer, kötözőszer 
šijotan|ta (-nan, -tua) fn beköltözés, 

betelepedés 
šijottami|ni (-sen, -sta) fn beköltözés, 

betelepedés 
šijottautu|o (-u) verb elhelyezkedik 
šijot|tua (-an, -tau) verb 1. beruház, be-

fektet, invesztál; 2. beköltöztet, be-
telepít 

šijottumi|ni (-sen, -sta) fn alapozás, ba-
zírozás 

šijottu|o (-u) verb elhelyezkedik 
šijotu|š (-kšen, -šta) fn 1. beköltözés, 

betelepedés; 2. alapozás vmire, ba-
zírozás 

ši|ka (-jan, -kua) fn sertés, disznó [Sus 
scrofa domestica] 

šika||isäk|kö (-ön, -kyö) fn kandisznó, 
hímsertés 

šikal|a (-an, -uа) fn 1. sertésól, disznó-
ól; 2. sertéstelep 

šika||sovhosi (-n, -e) fn sertéstenyésztő 
gazdaság, sertéshizlalda 

šika||tau|ti (-ven, -tie) mumsz, fültő-
mirigy-gyulladás 

šikeytymi|ni (-sen, -stä) fn szaporodás 
šikeytymisi|kä (-jän, -kyä) fn szapo-

rulat, tenyészet 
šikey|työ (-vyn, -tyy) verb szaporodik, 

tenyészik 
šikie (-n, -tä) fn gyerek, gyermek 
šikiemi|ni (-sen, -stä) fn fogantatás, 

megtermékenyülés 
šikij|ö (-ön, -yö) fn magzat, embrió 
šikinšokin hsz véletlenül 
šikiv|ö (-ön, -yö) fn 1. magzat, embrió; 

kuolluona šyntynyt ~ö halva szüle-
tett / elvetélt magzat; 2. csecsemő, 
ded, kisgyerek 

šikivö||ve|si (-jen, -ttä) fn magzatvíz 
šikojen||hoitaj|a (-an, -uа) fn sertéste-

nyésztő, sertésgondozó 
šiksi ksz ezért 
šikäli ksz 1. amennyiben; 2. ahonnan, 

ahonnét 
šikäläi|ni (-sen, -stä) mn helyi, helybeli 
šilak|ka (-an, -kua) fn szalákahering 

[Clupea harengus membras] 
šilen|tyä (-nän, -täy) verb egyenget, 

elegyenget, kiegyenget, simít, elsimít, 
kisimít; ~tyä tie elegyengetni az utat 

šile|tä (-nen, -nöy) verb kiegyenesedik, 
kisimul 

šilie (-n, -tä) mn sima 
šilieh hsz simán 
šilie||nah|ka (-an, -kua) fn glaszébőr 
šilie||nahka|ni (-sen, -sta) mn glaszé-, 

glaszébőr-, glaszébőrből készült 
šilit|ellä (-telen, -telöy) verb simogat, 

megsimogat 
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šilit|tyä (-än, -täy) verb 1. simogat, si-
mít, megsimogat, kisimít, elsimít; 2. 
vasal, kivasal; ~tyä paita inget (ki-) 
vasalni 

šility|š (-kšen, -štä) fn 1. simogatás, si-
mítás; 2. vasalás, kivasalás 

šilityš||lau|ta (-van, -tua) fn vasaló-
deszka 

šilityš||pualik|ka (-an, -kua) fn ruha-
sulyok, sulykoló 

šilityš||rau|ta (-van, -tua) fn vasaló 
šillalla hsz hídon 
šillan||korv|a (-an, -uа) fn hídfő 
šillan||kuar|i (-en, -ta) fn hídív 
šilli (-n, -e) fn hering [Clupea haren-

gus] 
šilli||salat|ti (-in, -tie) fn heringsaláta 
šilloin1 hsz akkor, abban az időben 
šilloin2 ksz tehát, következésképpen  
šillä nm akkor  
šilma nm téged 
šilmik|äš (-kähän, -äštä) mn 1. nagy 

szemű; 2. éles szemű, jó szemű; 3. 
dülledt szemű 

šilmin||nähtäv|ä (-än, -yä) mn látha-
tó, szemmel látható, észrevehető 

šilmin||nähtäväšti hsz láthatóan, szem-
mel láthatóan, észrevehetően 

šilmin||näkij|ä (-än, -yä) fn szemtanú 
šilmuk|ka (-an, -kua) fn hurok 
šilmu|š (-kšen, -šta) fn hurok 
šilmu|t (-jen, -ja) fn plur rügy(ek) 
šilmyän|tä (-nän, -tyä) fn megrontás, 

szemmelverés, szemverés 
šilm|ä (-än, -yä) fn 1. szem [látószerv]; 

~än valkieni szeme fehérje; 2. szem, 
szemcse 

šilmä||hampah|at (-ojen, -oja) fn plur 
szemfogak 

šilmä||hau|ta (-van, -tua) fn szemüreg, 
szemmélyedés, szemgödör 

šilmä||herm|o (-on, -uo) fn szemideg 
šilmäh||pistäj|ä (-än, -yä) mn szembe-

szökő, szembeötlő, feltűnő 
šilmäh||pistämät|öin (-tömän, -öintä) 

mn észrevehetetlen, feltűnés nélküli 
šilmä||kulm|a (-an, -ua) fn szemöldök 
šilmä||kuop|pa (-an, -pua) fn szem-

üreg, szemmélyedés, szemgödör 
šilmäk|äš (-kähän, -äštä) mn 1. nagy 

szemű; 2. éles szemű, jó szemű; 3. 
dülledt szemű 

šilmä||lasien mn rtlan szemüveges, pá-
paszemes 

šilmä||lasi||kiärm|is (-ehen, -istä) fn 
pápaszemes kobra [Naja naja] 

šilmä||lasi||kor|i (-en, -ta) fn szemüveg-
tok 

šilmä||lasi|t (-en, -ja) fn plur szem-
üveg, pápaszem 

šilmä||linssi (-n, -e) fn szemlencse 
šilmä||liäkäri (-n, -e) fn szemész, szem-

orvos, szemgyógyász 
šilmällä||pijän|tä (-nän, -tyä) fn felü-

gyelés, felügyelet 
šilmällä||pi|to (-von, -tuo) fn megfigye-

lés, ellenőrzés 
šilmällä||pitäj|ä (-än, -yä) fn megfigye-

lő, ellenőr 
šilmällä||pitämättä hsz kontrollálatla-

nul, szemügyrevétel nélkül 
šilmällä||pitämät|öin (-tömän, -öintä) 

mn kontrollálatlan, szemügyrevétel 
nélküli 

šilmä||mit|ta (-an, -tua) fn szemmérték 
šilmän||ala|ni (-sen, -sta) mn szem alatti 
šilmä|ni (-sen, -stä) fn szemecske, kis 

szem 
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šilmän||isku (-n, -o) fn kacsintgatás, 
kacsintás 

šilmän||lipahukšešša hsz (egy) szem-
pillantás alatt 

šilmän||lipahu|š (-kšen, -šta) fn szem-
pillantás 

šilmän||räpähykšeššä hsz (egy) szem-
pillantás alatt 

šilmän||räpähy|š (-kšen, -štä) fn szem-
pillantás 

šilmän||ter|ä (-än, -yä) fn szembogár, 
pupilla 

šilmä||puol|i (-en, -ta) mn félszemű, egy 
szemű 

šilmä||ripš|i (-en, -ie) fn szempilla 
šilmä||šairal|a (-an, -ua) fn szemészeti 

rendelő 
šilmä||ter|ä (-än, -yä) fn szembogár, pu-

pilla 
šilmä||tip|at (-ojen, -oja) fn plur szem-

csepp(ek) 
šilm|ätä (-yän, -yäy) verb szemmelver, 

megbabonáz, megront 
šilmät|öin (-tömän, -öintä) mn 1. vak, 

világtalan; 2. félszemű 
šilmä||voi|je (-tien, -jettä) fn szemke-

nőcs, szemkrém 
šilmäy|š (-ön, -ttä) fn megrontás, szem-

melverés, szemverés 
šil|o (-on, -uo) fn egyenes / sudár fenyő 
šilot|tua (-an, -tau) verb széthasogat, 

széthasít, szétforgácsol, szétrepeszt 
šil|ta (-lan, -tua) fn 1. híd; 2. palló; 3. 

gerendaút; 4. rőzsegát, rőzsetöltés 
šimčuk|ka (-an, -kuа) fn igazgyöngy, 

drágagyöngy 
šimčukka||helm|et (-ien, -ie) fn igaz-

gyöngynyaklánc, drágagyöngynyak-
lánc 

šimčukka||muru|ni (-sen, -sta) fn igaz-
gyöngyszem, drágagyöngyszem 

šimpanse (-n, -ta) fn csimpánz [Pan] 
šimpuk|at (-ojen, -oja) fn plur puha-

testű bogarak [Cantharidae] 
šinap|pi (-in,-pie) fn mustár [növény, 

Sinapis]  
šinappi||lap|pu (-un, -puo) fn mustár-

tapasz 
šinč|či (-in, -öie) fn 1. pitvar, tornác; 

2. (udvar felőli) folyosó 
šineli (-n, -e) fn köpeny, köpönyeg 
šinertäv|ä (-än, -yä) mn kékes 
šine|tä (-nen, -nöy) verb 1. kéklik; 2. 

kékké válik, elkékül, megkékül 
šini hsz egyelőre, addig 
šini||hai (-n, -ta) fn kékcápa [Priona-

ce glauca] 
šini||hap|po (-on, -puo) fn kéksav, hid-

rociánsav 
šini||harmua (-n, -ta) mn kékesszürke, 

szürkéskék 
šini||kalaštaja||lin|tu (-nun, -tuo) fn jég-

madár [Alcedo atthis] 
šini||lahn|a (-an, -uа) fn lapos keszeg 

[Ballerus ballerus] 
šini||latv|a (-an, -uа) fn csatavirág [Po-

lemonium] 
šini||lim|a (-an, -uа) fn cianobaktérium 

[Cyanobacteria] 
šini|ni (-sen, -stä) mn kék 
šini||närhi (-n, -e) fn szalakóta, kék-

csóka [Coracias garrulus] 
šini||ruškie (-n, -ta) mn lila, lilás, or-

gonaszínű 
šinis|työ (-syn, -tyy) verb elkékül, meg-

kékül  
šinisöm|ä (-än, -yä) fn véraláfutás  
šini||šilm|ä (-än, -yä) mn kékszemű 
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šini||šilmä|ni (-sen, -stä) mn kékszemű; 
~ni tyttö kékszemű (kis)lány 

šini||šorš|a (-an, -uа) fn vadkacsa, tő-
késréce [Anas platyrhynchos] 

šini||šot|ka (-an, -kuа) fn vadkacsa, tő-
késréce [Anas platyrhynchos] 

šini||šuo||hauk|ka (-an, -kuа) fn kékes 
rétihéja [Circus cyaneus] 

šini||tija|ni (-sen, -sta) fn kékcinege [Pa-
rus caeruleus] 

šini||vihrie (-n, -tä) mn türkiz, türkiz-
kék; ~ meri türkizkék tenger 

šini||vihrie||kiv|i (-en, -ie) fn türkiz 
[drágakő] 

šinki|tä (-čen, -ččöy) verb horganyoz 
šink|ki (-in, -kie) fn cink 
šinkki||kalk|ki (-in, -kie) fn fehérítőszer 
šinkki||levy (-n, -ö) fn cinklap, cinkle-

mez 
šinkki||vaš|ki (-en, -kie) fn sárgaréz 
šinkki||vaški|ni (-sen, -sta) mn sárga-

réz-, sárgarézből készült 
šinkki||voi|je (-tien, -jettä) fn cinkke-

nőcs 
šinne hsz oda 
šinne-tänne hsz ide-oda 
šinnikky|š (-kšen, -štä) fn makacsság, 

önfejűség, csökönyösség, konokság 
šinnik|äš (-kähän, -äštä) mn makacs, 

önfejű, csökönyös, konok 
šinšill|a (-an, -uа) fn csincsilla [Chin-

chilla lanigera] 
šinut|ella (-telen, -telou) verb tegez, le-

tegez 
šipah hsz ferdén 
šipais|sa (-en, -ou) verb fog, megfog, 

vesz; ~sa kiällä kezébe venni 
širis|tyä (-sän, -täy) verb bandzsít, kan-

csalít 

širkkeli||šah|a (-an, -uа) fn körfűrész 
širpaleh (-en, -ta) fn szilánk, repesz, 

cserép, törmelék 
šisu (-n, -o) fn kedély, vkinek a termé-

szete 
šisukš|et (-ien, -ie) fn plur belek, zsi-

gerek 
šisä||korv|a (-an, -uа) fn belső fül 
šisälty|ä (-y) verb magában foglal, fel-

ölel, tartalmaz 
šisäl|ö (-ön, -yö) fn a ruhamell belső 

öble 
šisäl|tö (-lön, -työ) fn tartalomjegyzék 
šisä||ministeri (-n, -e) fn belügyminisz-

ter 
šisä||ministerij|ö (-ön, -yö) fn belügy-

minisztérium 
šisä||paikallis||šij|a (-an, -uа) fn belső 

helyhatározó eset 
šisä||politiik|ka (-an, -kua) fn belpo-

litika 
šisä||puol|i (-en, -ta) fn vminek a bel-

ső oldala, vminek a visszája / fo-
nákja 

šisä||yhtevy|š (-ön, -ttä) fn belső ösz-
szefüggés 

šitke|tä (-nen, -nöy) verb nyúlóssá vá-
lik 

šitkey|š (-ven, -ttä) fn életképesség, élet-
erősség, állóképesség, ellenállóképes-
ség, szívósság 

šitkie (-n, -tä) mn 1. izmos, ruganyos; 
~ liha mócsingos hús; 2. nyúlós 

šitkie||henki|ni (-sen, -stä) mn életké-
pes, életerős, állóképes, ellenállóké-
pes, szívós 

šitkie||šielu|ni (-sen, -sta) mn életké-
pes, életerős, állóképes, ellenállóké-
pes, szívós 
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šitoj|a (-an, -uа) fn 1. kötőanyag; 2. ösz-
szekötő 

šitomi|ni (-sen, -sta) fn 1. összekötés, 
megkötés, bekötés; 2. kötés, horgo-
lás 

šitoumu|š (-kšen, -šta) fn kötődés, von-
zalom, ragaszkodás; ~š omah pere-
heh kötődés / ragaszkodás a saját 
családjához 

šitou|tuo (-vun, -tuu) verb kötődik, hoz-
zákötődik 

šit|ta (-an, -tua) fn 1. széklet, bélsár, ürü-
lék; 2. szar; 3. trágya, ganaj, ganéj 

šitta||kärpä|ni (-sen, -stä) fn trágyalégy 
[Scathophagidae] 

šitta||pör|ö (-ön, -yö) fn ganajtúró bo-
gár, trágyabogár [Geotrupes sterco-
rarius] 

šitta||šien|i (-en, -tä) fn mérges gomba 
šit|tuo (-on, -tou) verb 1. székel, ürít; 

2. szarik 
ši|tuo (-von, -tou) verb 1. köt, megköt, 

ráköt, odaköt; 2. beköt, bekötöz, be-
pólyáz 

šitä nm 1. azt; 2. annál [hasonlító szer-
kezetben]; ~ parempi annál jobb 

šiula nm 1. neked, számodra, részed-
re; 2. nálad 

šiun nm tied, tiéd, a te ...-d 
šivallu|š (-kšen, -šta) fn váratlan csa-

pás, meglepetésszerű ütés 
šival|tua (-lan, -tau) verb csap, meg-

csap, ver, megver, üt, megüt 
šivissy|š (-kšen, -štä) fn 1. művelés, ta-

nítás, képzés, kiképzés; 2. civilizá-
ció 

šivistymät|öin (-tömän, -öintä) mn mű-
veletlen, kulturálatlan, tanulatlan, 
képzetlen, primitív, barbár 

šivistyneisy|š (-kšen, -štä) fn civilizált-
ság 

šivistyny|t (-ön, -ttä) mn 1. művelt, kul-
turált, tanult, képzett; 2. civilizált 

šivis|tyä (-sän, -täy) verb 1. művel, ta-
nít, képez, kiképez; 2. civilizál 

šivon|ta (-nan, -tua) fn 1. összekötés, 
megkötés, bekötés; 2. kötés, horgo-
lás 

šivo|š (-kšen, -šta) fn 1. hurok, csomó; 
2. póráz 

šivot|tu (-un, -tuo) mn megkötött, ki-
kötött, odakötött; aitah ~tu heponi 
a kerítéshez kikötött ló 

šivu1 (-n, -о) fn 1. ágyék, deréktáj; 2. 
határvidék  

šivu2 (-n, -о) fn oldal, lap 
šivučči hsz oldalt, mellette 
šivu||huar|a (-an, -ua) fn oldalág, mel-

lékág; šuvun ~a a család oldalága 
šivu||iän|i (-en, -tä) fn külső hang, ide-

gen hang 
šivu||jäšen (-en, -tä) fn melléktag [nyelv-

tan] 
šivu||ka|tu (-vun, -tuo) fn mellékutca, 

zsákutca, sikátor 
šivu||kuv|a (-an, -ua) fn profil 
šivulli|ni (-sen, -sta) mn mellékes; ~ni 

kyšymyš mellékes kérdés 
šivu||pain|o (-on, -uo) fn mellékhang-

súly 
šivu||reun|a (-an, -ua) fn lapszél, margó 
šivu||šeik|at (-ojen, -oja) fn plur kísé-

rő körülmény(ek) 
šivu|t (-jen, -ja) fn plur ágyék, derék-

táj 
šivu||tuoteh (-en, -ta) fn melléktermék 
šivuut|tua (-an, tau) verb kikerül, ki-

tér, lelép 



šivuvaikutuš 509 šiämitauti
 

šivu||vaikutu|š (-kšen, -šta) fn mellék-
hatás 

šivu||verš|o (-on, -uo) fn fattyúhajtás 
šivu||virkeh (-en, -tä) fn mellékmondat 
šivu||väli|t (-jen, -ja) fn plur házassá-

gon kívüli kapcsolat 
šiä (-n, -tä) fn idő, időjárás  
šiä||kešku|š (-kšen, -šta) fn meteoroló-

giai központ 
šiä|kši (-kšen, -štä) fn szúnyog [Culex] 
šiäkši||touk|ka (-an, -kua) fn szúnyog-

lárva 
šiäkši||verk|ko (-on, -kuo) fn szúnyog-

háló 
šiäli hsz szánalmasan 
šiäli|e (-n, -y) verb sajnál, megsajnál, 

szán, bán 
šiälimät|öin (-tömän, -öintä) mn kí-

méletlen, könyörtelen, irgalmatlan, 
kegyetlen; ~ni tiranni könyörtelen 
zsarnok 

šiälimättömäšti hsz kíméletlenül, kö-
nyörtelenül, irgalmatlanul, kegyetle-
nül 

šiämeh hsz befelé, bele; ~ painettu ho-
morú; ~ uponnut horpadt, beesett 

šiämeh||lämpiej|ä (-än, -yä) mn ké-
ménytelen; ~ä pirtti kéménytelen 
kunyhó / házikó 

šiämeh||män|ö (-ön, -yö) fn belépés, 
csatlakozás, bemenetel 

šiämeh||piäšy (-n, -ö) fn bemenet, be-
lépés, behatolás 

šiämeh||tul|o (-on, -uo) fn belépés, be-
jövetel, csatlakozás 

šiämeh||vien|tä (-nän, -tyä) fn beve-
zetés, bekötés [műszaki] 

šiämen||poltan|ta (-nan, -tua) fn gyo-
morégés 

šiämeššä (gen) nu vminek a belsejé-
ben, vmin belül; louvan ~ a doboz 
belsejében; talon ~ a házon belül 

šiämeštä hsz belülről, bentről; ovi on 
~ kiini az ajtó belülről záródik 

šiämettömy|š (-kšen, -štä) fn szívte-
lenség, lelketlenség, lélektelenség 

šiämettömäšti hsz szívtelenül, lelket-
lenül, lélektelenül 

šiämet|öin (-tömän, -öintä) mn szívte-
len, lelketlen, lélektelen; ~öin virka-
mieš lélektelen hivatalnok 

šiäm|i (-en, -ie) fn 1. valaminek a bel-
seje, valaminek a mélye, belső rész; 
muan ~ a föld mélye; 2. töltelék  

šiämičči (gen) nu át, keresztül 
šiämi||erissy|š (-kšen, -štä) fn belső ki-

választás 
šiämi||erissyš||rauhas|et (-ien, -ie) fn 

plur belső kiválasztási mirigyek 
šiämi||korv|a (-an, -ua) fn belső fül 
šiämi||kumi (-n, -e) fn gumibelső 
šiämi||luk|ku (-un, -kuo) fn beeresz-

tőzár, bevésőzár 
šiämi||mullissu|š (-kšen, -šta) fn bel-

ső átalakulás, lelki változás 
šiämi|ni (-sen, -stä) mn belső 
šiämi||oppi||laito|š (-kšen, -šta) fn di-

ákotthon, bentlakásos tanintézet 
šiämi||poliitti|ni (-sen, -sta) mn bel-

politikai; ~ni tilanneh belpolitikai 
helyzet 

šiämi||puol|i (-en, -ta) fn belső oldal, 
vminek a belső fele 

šiämi||rašv|a (-an, -ua) fn zsigeri zsír 
šiämi||resurssi|t (-jen, -ja) fn plur bel-

ső erőforrások, belső tartalékok 
šiämis|tö (-sön, -työ) fn tartalomjegyzék 
šiämi||tau|ti (-vin, -tie) fn belső betegség 



šiämykšet 510 šiäštökkö
 

šiämykš|et (-ien, -ie) fn plur 1. belső 
szervek; 2. belsőségek, zsigerek 

šiämyš|tä (-šän, -tyä) fn valaminek a 
belseje, valaminek a mélye, belső 
rész 

šiän mn rtlan időjárási 
šiän||al|a (-an, -ua) fn szívtáj, szív 
šiän||ala||kivu|t (-jen, -ja) fn plur szív-

táji fájdalom, szívfájás 
šiän||ala||liäk|e (-kien, -että) fn szív-

gyógyszer 
šiännyt|tyä (-än, -täy) verb felháborít, 

megharagít, feldühít, felbosszant 
šiännölli|ni (-sen, -stä) mn törvényes, 

törvényszerű, szabályos, szabályszerű 
šiännöllisešti hsz törvényesen, törvény-

szerűen, szabályosan, szabályszerűen 
šiännön||muka|ni (-sen, -sta) mn törvé-

nyes, törvényszerű, szabályos, sza-
bályszerű 

šiännö|t (-jen, -jä) fn plur szabályzat 
šiäntynehešti hsz felháborodottan 
šiäntyny|t (-ön, -ttä´mn felháborodott; 

~ iäni felháborodott hang 
šiän|työ (-nyn, -tyy) verb felháborodik, 

megharagszik, feldühödik, felbosz-
szankodik  

šiän|tö (-nön, -työ) fn törvény, jogsza-
bály, szabály, elv 

šiäntöjen||muka|ni (-sen, -sta) mn tör-
vényes, törvényszerű, szabályos, sza-
bályszerű 

šiä||olo|t (-jen, -ja) fn plur időjárási 
körülmények, időjárási helyzet 

šiä||op|pi (-in, -pie) fn meteorológia [tu-
dományág] 

šiä||palvelu (-n, -o) fn meteorológiai 
szolgálat 

šiär|et (-ien, -ie) fn plur nadrágszár 

šiär|i (-en, -tä) fn 1. lábszár; 2. csizma-
szár  

šiäri||luu (-n, -ta) fn sípcsont 
šiäri||ši|je (-tien, -jettä) fn lábszárte-

kercs, lábszárbandázs 
šiäryš|tä (-šän, -tyä) fn csizmaszár 
šiä||sputnik|ki (-in, -kie) fn meteoro-

lógiai műhold 
šiäššän|tä (-nän, -tyä) fn takarékosság, 

takarékoskodás, megspórolás 
šiäštymi|ni (-sen, -stä) fn megóvás, 

megvédés, megőrzés 
šiäš|tyä (-šän, -täy) verb 1. megóv, 

megvéd, megőriz; 2. megtakarít, meg-
spórol; ~tyä jokahini kopeikka min-
den kopejkát megspórolni 

šiäšty|ö (-y) verb megtakarítódik, meg-
spórolódik 

šiäštäj|ä (-än, -yä) fn betétes, takarék-
betétes, betéttulajdonos 

šiäštämi|ni (-sen, -stä) fn takarékos-
ság, takarékoskodás, megspórolás 

šiäštäväi|ni (-sen, -stä) mn takarékos, 
spórolós; ~ni isäntä takarékos gazda 

šiäštäväisešti hsz takarékosan, spó-
rolva 

šiäštäväisy|š (-kšen, -štä) fn takarékos-
ság, takarékoskodás, megspórolás 

šiäš|tö (-šön, -työ) fn 1. megóvás, meg-
védés, megőrzés; 2. megtakarítás, 
spórolás 

šiäštöh hsz tartalékba, takarékba; pan-
na rahua ~ pénzt takarékba tenni 

šiäštö||kašš|a (-an, -ua) fn takarék-
pénztár 

šiäštö||kirj|a (-an, -ua) fn takarékkönyv, 
betétkönyv 

šiäštök|kö (-ön, -kyö) fn persely; ~kö 
on jo täyši a persely már tele van 



šiäštöpankki 511 šokeriliemi
 

šiäštö||pank|ki (-in, -kie) fn takarék-
bank 

šiäštö||rah|at (-ojen, -oja) fn plur meg-
takarítás, megtakarított pénz 

šiä||tiijotu|š (-kšen, -šta) fn időjárás-
jelentés 

šiä||til|a (-an, -ua) fn időjárási helyzet 
škuap|pi (-in, -pie) fn szekrény 
šliäp|pä (-än, -pyä) fn kalap, fejfedő 
šliäppä||niekl|a (-an, -ua) fn kalaptű 
šnitseli (-n, -e) fn szelet, hússzelet 
šohv|a (-an, -ua) fn dívány, pamlag, 

kerevet, heverő 
šohveri (-n, -e) fn sofőr, vezető 
šoikie (-n, -ta) mn 1. tojásdad, ovális; 

2. hosszúkás, megnyúlt 
šoikij|o (-on, -uo) fn tojásidom, ová-

lis idom 
šoim|a (-an, -uа) fn szemrehányás, dor-

gálás 
šoim|ata (-uan, -uau) verb szemére vet, 

dorgál, megdorgál 
šoimau|š (-on, -tta) fn szemrehányás, 

dorgálás 
šoimauš||kačahu|š (-kšen, -šta) fn szem-

rehányó nézés / pillantás 
šoim|i (-en, -ie) fn etetővályú, jászol 
šoi|ni (-sen, -sta) mn mocsaras, lápos, 

ingoványos, posványos 
šoinnilli|ni (-sen, -sta) mn zöngés; ~ni 

konsonantti zöngés mássalhangzó 
šoinnit|oin (-toman, -ointa) mn zön-

gétlen; ~oin konsonantti zöngétlen 
mássalhangzó 

šoinnulli|ni (-sen, -sta) mn zenei, mu-
zikális, dallamos 

šoin|ti (-in, -tie) fn hangszín, hangár-
nyalat; pehmie ~ti lágy hangszín; 
terävä ~ti éles / metsző hangszín 

šoin|tu (-nun, -tuo) fn harmónia, össz-
hang; vokali~tu magánhangzó-har-
mónia 

šoisu|š (-kšen, -šta) fn mocsarasság, lá-
posság, ingoványosság 

šoitan|ta (-nan, -tua) fn harangzúgás 
šoit|ella (-telen, -telou) verb cseng, 

csöng, zeng, zúg 
šoit|in (-timen, -intä) fn hangszer  
šoittaj|a (-an, -ua) fn zenész, muzsi-

kus  
šoit|to (-on, -tuo) fn 1. csengés, csön-

gés, zengés, zúgás; 2. hangszeren ját-
szás, zenélés, muzsikálás 

šoitto|kappaleh (-en, -ta) fn zeneda-
rab, zenemű 

šoitto|pät|kä (-än, -kyä) fn (zenei) szó-
lam 

šoitto||yhtyveh (-en, -tä) fn zenei együt-
tes, zenekar 

šoit|tua (-an, -tau) verb 1. hangszeren 
játszik, zenél, muzsikál; ~tua pia-
nolla zongorázni, zongorán játsza-
ni; ~tua viuluo hegedűlni, hegedűn 
játszani; 2. (telefonon) megcsönget 
/ rácsönget; ~tua telefonilla vkinek 
(oda)telefonálni; 3. zenget, zúgat; 
~tua kelluo harangozni 

šokehu|š (-on, -tta) fn vakság 
šokelo||rakennu|š  (-kšen, -šta) fn labi-

rintus 
šokeri (-n, -e) fn cukor 
šokeri||aštie (-n, -ta) fn cukortartó, cu-

korszóró 
šokeri||kak|ku (-un, -kuo) fn édes keksz 
šokeri||korvikeh (-en, -ta) fn édesítő-

szer 
šokeri||lie|mi (-men, -ntä) fn szirup, 

cukoroldat, cukorlé 



šokerinmiärä 512 šomuš
 

šokerin||miär|ä (-än, -yä) fn cukora-
dag, cukormérték, cukortartalom 

šokeri||pal|a (-an, -ua) fn cukordarab 
šokeri||pesku (-n, -o) fn kristálycukor 
šokeri||šakš|et (-ien, -ie) fn plur cukor-

csipesz 
šokeri||tau|ti (-ven, -tie) fn cukorbeteg-

ség, diabétesz 
šokeri||teh|aš (-tahan, -ašta) fn cukor-

gyár 
šokeriutu|o (-u) verb megcukrosodik 
šokeu|š (-on, -tta) fn vakság 
šokie (-n, -ta) mn vak, világtalan 
šokiešti hsz vakon 
šok|ki (-in, -kie) fn sokk 
šokoli (-n, -e) mn pompás, remek 
šokolati (-n, -e) fn csokoládé, csoki 
šokolati||karamelli (-n, -e) fn konfet-

ti, karamellcukorka, édesség 
šokolati||lou|ta (-van, -tua) fn csoko-

ládés doboz, csokoládékészlet 
šolahtami|ni (-sen, -sta) fn belső szerv 

elő(re)esése 
šolah|tua (-an, -tau) verb leenged, le-

ereszt, lebocsát 
šolahut|tua (-an, -tau) verb leenged, 

leereszt, lebocsát 
šolak|ka (-an, -kua) mn karcsú, sudár 
šolakkahašti hsz összhangban, har-

monikusan 
šolakku|š (-kšen, -šta) fn délceg ter-

met, daliás alak 
šol|ki (-en, -kie) fn melltű, bross 
šolkut|tua (-an, -tau) verb dinamiku-

san jár / megy 
šoľmažori-gamm|a (-an, -ua) fn G-

dúr skála 
šolmi|e (-n, -u) verb köt, megköt, ösz-

szeköt 

šolmiemi|ni (-sen, -sta) fn megcsomó-
zás, összecsomózás, összekötés 

šolmien|ta (-nan, -tua) fn megcsomó-
zás, összecsomózás, összekötés 

šolmik|aš (-kahan, -ašta) mn csomós, 
csomózott; ~aš nuora csomózott kö-
tél 

šolmi|ta (-en, -еu) verb megcsomóz, 
összecsomóz, összeköt  

šolmiu|tuo (-tuu) verb összecsomózó-
dik, összekötődik  

šolmu (-n, -о) fn csomó, bog 
šolt|tu (-un, -tuo) fn alsó, filkó, bubi 

[kártya] 
šolu (-n, -о) fn sejt 
šolut|oin (-toman, -ointa) mn nem sejt-

állományú, sejtet nem tartalmazó, 
acelluláris 

šom|a (-an, -ua) mn szép, szemrevaló, 
bájos 

šoma||vartaloi|ni (-sen, -sta) mn szép 
alakú 

šomenteliu|tuo (-vun, -tuu) verb 1. szé-
peleg, bájolog, tetszeleg, ékeskedik, 
tündököl; 2. szépítgeti magát, csi-
nosítgatja magát 

šomen|tua (-nan, -tau) verb szépít, meg-
szépít 

šomer|o (-on, -uo) fn kavics; järven 
rannalla oli äijä ~uo a tóparton 
sok kavics van 

šome|ta (-nen, -nou) verb szépül, meg-
szépül 

šommel|o (-on, -uo) fn fonalgombo-
lyag, gombolyag 

šompa||kep|pi (-in, -pie) fn puskavesz-
sző 

šomu|š (-kšen, -šta) fn szépség, báj, bá-
josság 



šopeli 513 šormuš
 

šopeli (-n, -e) fn coboly [Martes zibel-
lina] 

šopeu|tuo (-vun, -tuu) verb belép [kö-
zösbe]; ~tuo ruatajien joukkoh be-
lépni a munkacsoportba 

šo|pie (-vin, -piu) verb 1. elhelyezkedik; 
2. megállapodik, megegyezik  

šopimat|oin (-toman, -ointa) mn hely-
telen, illetlen, kellemetlen; ~oin il-
ma kellemetlen idő(járás) 

šopimattomašti hsz helytelenül, illet-
lenül 

šopimu|š (-kšen, -šta) fn megállapodás, 
megegyezés, paktum; ratifioija ~š 
a megállapodást ratifikálni 

šopimuš||eh|to (-on, -tuo) fn megálla-
podási / megegyezési (elő)feltétel 

šopimuš||pakin|at (-ojen, -oja) fn plur 
tárgyalás(ok), megbeszélés(ek) 

šopimuš||šak|ko (-on, -kuo) fn kötbér, 
bánatpénz 

šopiv|a (-an, -ua) mn 1. helyénvaló, 
megfelelő, illő, alkalmas; ~a hetki 
megfelelő / alkalmas pillanat; ~a hin-
ta megfelelő / elfogadható ár; 2. 
kényelmes; ~at jalačit kényelmes ci-
pő; 3. találó, helyénvaló; ~a kyšy-
myš találó / helyénvaló kérdés 

šopivašti hsz kényelmesen 
šop|pi (-en, -pie) fn sarok, belső sarok  
šo|pu (-vun, -puo) fn beleegyezés, egyet-

értés, összhang, konszenzus 
šopuh||šuattaj|a (-an, -ua) mn békél-

tető; ~a tuomari békéltető bíró 
šopuli (-n, -e) fn lemming [Lemmus 

lemmus] 
šopuliek|aš (-kahan, -ašta) mn egyetér-

tő, beleegyező, összetartó, összehan-
golt 

šopus|a (-an, -ua) mn 1. egyetértő, ösz-
szetartó, összehangolt; ~a pereh ösz-
szetartó család; 2. alkalmazkodó ~a 
ihmini alkalmazkodó ember; 3. meg-
egyezett egyeztetett 

šopusašti hsz összehangoltan, össze-
egyeztetve, egyeztetve, megegyezve 

šopu|šoin|tu (-nun, -tuo) fn harmónia, 
összhang 

šopuš||uhtehelli|ni (-sen, -sta) mn har-
monikus, összhangban lévő 

šorah|tua (-an, -tau) verb visszapattan, 
lepattan, visszaugrik 

šork|ka (-an, -kua) fn mancs, láb [ál-
lati]  

šorkka||eläi|n (-men, -ntä) fn/mn két-
patás 

šorkka||tau|ti (-ven, -tie) fn körömfá-
jás; šuu- ta ~ti száj- és körömfájás 

šormen||jäl|et (-ien, -ie) fn plur ujjle-
nyomat 

šormet|oin (-toman, -ointa) mn ujj nél-
küli, ujjatlan, csonkaujjú [kézen] 

šorm|i (-en, -ie) fn ujj [kézen] 
šormi||ajo|š (-kšen, -šta) fn panaricium, 

ujjgennyesedés 
šormik|aš (-kahan, -ašta) fn kesztyű 

[ötujjas]  
šormi||kirjaimis|to (-son, -tuo) fn sü-

ketnéma jelnyelv 
šormikkah|at (-ojen, -oja) fn plur kesz-

tyű [ötujjas] 
šormi||luu (-n, -ta) fn ujjcsont, ujjpe-

rec, ujjperc [kézen] 
šormimai|ni (-sen, -sta) mn ujj alakú 
šormi||nah|ka (-an, -kua) fn gyűszű 
šormi||nivel (-en, -tä) fn ujjízület [ké-

zen] 
šormu|š (-kšen, -šta) fn gyűrű [ujjon]  



šormut 514 šotatoimi
 

šormu|t (-on, -tta) fn ujjacska [kézen] 
šorrun|ta (-nan, -tua) fn esés, leesés, el-

esés, hullás, lehullás, bukás 
šorš|a (-an, -ua) fn kacsa [Anas]  
šoršan||po|ika (-jan, -ikua) fn kiskacsa 
šor|to (-ron, -tuo) fn bukás, összeom-

lás, krach, csőd 
šor|tua (-ran, -tau) verb 1. elejt, leejt, 

kiejt, hullajt; 2. kidönt, ledönt, leom-
laszt 

šortumi|ni (-sen, -sta) fn omlás, leom-
lás, beomlás, összeomlás; šeinän ~ni 
falomlás 

šortunu|t (-on, -tta) mn rekedt, bere-
kedt 

šor|tuo (-run, -tuu) verb 1. leesik, lehull, 
leomlik; 2. elpusztul, elhull; 3. bere-
ked 

šorvari (-n, -e) fn esztergályos 
šorv|ata (-uan, -uau) verb esztergál, 

esztergályoskodik 
šorvat|tu (-un, -tuo) mn esztergált 
šorv|i (-en, -ie) fn esztergapad 
šo|ta (-van, -tua) fn háború, harc 
šota||aika (||-ajan, ||-aikua) fn hábo-

rús idő(szak) 
šota||akatemij|a (-an, -ua) fn katonai 

akadémia 
šota||aše||kilpailu (-n, -o) fn fegyver-

kezési verseny 
šotain||validi (-n, -e) fn hadirokkant 
šota||jouk|ko (-on, -kuo) fn hadsereg, 

haderő 
šota||joukko||ošaš|to (-šon, -tuo) fn had-

osztály 
šota||kaveri (-n, -e) fn katonatárs, 

bajtárs 
šota||kirve|š (-hen,- štä) fn harci bárd, 

fokos 

šota||komissari (-n, -e) fn katonai po-
litikai biztos 

šota||ko|ta (-van, -tua) fn fedezék [har-
cászat] 

šota||koulun||opaštuj|a (-an, -ua) fn ka-
tonai iskolai növendék 

šota||laivaš|to (-šon, -tuo) fn hadiflot-
ta, hajóhad 

šota||laulu (-n, -o) fn katonaének, harci 
dal 

šota||lip|pu (-un, -puo) fn katonai zász-
ló, hadi zászló 

šota||maršši (-n, -e) fn katonai menet, 
menetelés 

šota||miehen||tak|ki (-in, -kie) fn (ka-
tonai) zubbony, gimnasztyorka 

šota||mieli|ni (-sen, -sta) mn katonás, 
harcias 

šota||mielisešti hsz katonásan, harci-
asan 

šota||mielisy|š (-kšen, -štä) fn harcias-
ság 

šota||mie|š (-hen,- štä) fn katona, har-
cos 

šota||mualari (-n, -e) fn csataképfestő 
šota||muistelu|t (-jen, -ja) fn plur há-

borús emlékirat 
šota||näyttäm|ö (-ön, -yö) fn háborús 

cselekmény / jelenet [színházi] 
šota||piällik|kö (-ön, -kyö) fn hadvezér 
šota||rosv|o (-on, -uo) fn háborús fosz-

togató, martalóc 
šota||šalaisu|š (-kšen, - šta) fn hadititok 
šota||šualis (-en, -ta) fn hadizsákmány 
šota||til|a (-an, -ua) fn háborús / hadi 

helyzet 
šota||toim|et (-ien, -ie) fn plur hadjá-

rat, háború, harc 
šota||toimi (-n, -e) fn hadművelet 



šotatribunali 515 šouvanta
 

šota||tribunali (-n, -e) fn hadbíróság, 
hadi / katonai törvényszék 

šota||vankehu|š (-on, -tta) fn hadifog-
ság 

šota||vanki (-n, -e) fn hadifogoly 
šota||vanki||leiri (-n, -e) fn hadifogoly-

tábor 
šota||velvollisu|š (-kšen, -šta) fn had-

kötelezettség, sorkötelesség 
šota||veterani (-n, -e) fn háborús vete-

rán 
šota||voim|at (-ojen, -oja) fn plur had-

erő, hadsereg 
šota||vu|uvvet (-ojen, -ojie) fn plur há-

borús évek 
šota||väjen||ot|to (-on, -tuo) fn tobor-

zás, sorozás 
šota||vä|ki (-jen, -kie) fn haderő, had-

sereg 
šo|tie (-jin, -tiu) verb háborúzik, har-

col 
šotij|a (-an, -ua) mn harcos, háborúzó, 

küzdő 
šotila|š (-hat, -šta) fn katona, harcos 
šotilaš||arv|o (-on, -uo) fn katonai rang 
šotilaš||ekspert|ti (-in, -tie) fn katonai 

szakértő 
šotilaš||kešä||lak|ki (-in, -kie) fn (ellenző 

nélküli) katonasapka, pilótasapka 
šotilaš||koulutu|š (-kšen, -šta) fn ka-

tonai kiképzés 
šotilaš||kunniv|o (-on, -uo) fn tisztel-

gés, katonai tiszteletadás 
šotilaš||kunnan mn rtlan helyőrségi 
šotilaš||kun|ta (-nan, -tua) fn helyőr-

ség, garnizon 
šotilaš||leiri (-n, -e) fn katonai tábor 
šotilaš||lento||koneh (-en, -ta) fn ka-

tonai / harci repülőgép 

šotilaš||lentäj|ä (-än, -yä) fn katonai 
pilóta, harci repülő 

šotilaš||liit|to (-on, -tuo) fn katonai tömb 
šotilaš||liäkäri (-n, -e) fn katonaorvos 
šotilaš||neuvon||antaj|a (-an, -ua) fn ka-

tonai tanácsadó 
šotilaš||pakoilij|a (-an, -ua) fn katona-

szökevény, dezertőr 
šotilaš||paraati (-n, -e) fn katonai pa-

rádé, díszszemle, díszfelvonulás 
šotilaš||pašši (-n, -e) fn katonakönyv 
šotilaš||piiri (-n, -e) fn katonai körzet 
šotilaš||piällik|kö (-ön, -kyö) fn had-

vezér 
šotilaš||ryh|ti (-en, -tie) fn katonás test-

tartás 
šotilas||šairal|a (-an, -ua) fn katonai 

kórház, hadikórház 
šotilaš||vahti||mie|š (-hen,- štä) fn (ka-

tonai) őrszem / őr 
šotilaš||vallan||kumou|š (-on, -tta) fn 

(katonai) államcsíny 
šotkeu|tuo (-vun, -tuu) verb belekeve-

redik vmibe 
šot|kie (-en, -kou) verb 1. összekever, 

összekavar; 2. gyúr, összegyúr, da-
gaszt 

šotku|ni (-sen, -sta) mn szokatlan, kü-
lönös 

šou (-n, -ta) fn show, műsor, előadás 
šou||bisnessi (-n, -e) fn showbiznisz 
šou||mie|š (-hen,- štä) fn showman 
šoutaj|a (-an, -ua) fn evezős 
šoutami|ni (-sen, -sta) fn evezés 
šou|tu (-vun, -tuo) fn evezés 
šou|tua (-van, -tau) verb evez 
šoutu||kilpailu (-n, -o) fn evezősverseny 
šoutu||veneh (-en, -tä) fn evezőscsónak 
šouvan|ta (-nan, -tua) fn evezés 
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šovan||ielli|ni (-sen, -stä) fn háború 
előtti 

šovan||jälki|ni (-sen, -stä) fn háború 
utáni 

šovan||vašta|ni (-sen, -sta) mn hábo-
rúellenes, pacifista; ~ni kulku há-
borúellenes tüntetés 

šoven|tua (-nan, -tau) verb vakít, el-
vakít, megvakít 

šo|veta (-kenen, -kenou) verb megvakul 
šovinismi (-n, -e) fn sovinizmus 
šovin|to (-non, -tuo) fn egyetértés, bé-

kesség 
šovinto||kaup|pa (-an, -pua) fn peren 

kívüli megegyezés 
šovinto||suutu (-n, -o) fn békéltető bí-

róság 
šovittelij|a (-an, -ua) mn békéltető, köz-

vetítő 
šovit|ella (-telen, -telou) verb össze-

hangol, koordinál; ~ella ruatoja ösz-
szehangolja a munkákat / teendőket 

šovitelm|a (-an, -ua) fn művészi mon-
tázs 

šovittelomi|ni (-sen, -sta) fn egyezte-
tés, összeegyeztetés, összehangolás 

šovittelu (-n, -o) fn egyeztetés, össze-
egyeztetés, összehangolás 

šovittelu||komiisi (-n, -e) fn egyeztető 
bizottság 

šovit|tu (-un, -tuo) mn egyezményes 
šovit|tua (-an, -tau) verb 1. békéltet, 

kibékéltet; 2. összeegyeztet, össze-
hangol; összerendez; 3. zeneművet 
átdolgoz / átír 

šovitu|š (-kšen, -šta) fn montázskép 
šovulla hsz békében, békésen, békével 
šovušša hsz egyetértésben; hyö eletäh ~ 

(ők) egyetértésben élnek 

špagat|ti (-in, -tie) fn spárga [torna] 
špaleri (-n, -e) fn szegélydísz, bordűr, 

fazetta 
špijoni (-n, -e) fn kém, spion 
špinat|ti (-in, -tie) fn paraj, spenót [Spi-

nacia] 
špouv|ata (-uan, -uau) verb jósol, meg-

jósol 
špouvuaj|a (-an, -ua) fn jós, jósnő 
špouvuanta||aika (||-ajan, ||-aikua) fn 

a jóslás ideje [babonás időpont] 
šuah (gen) nu -ig; polven ~ térdig 
šua|ha (-n, -u) verb 1. kap, elkap; meg-

kap; ~ha mutakylpyö iszapfürdőt 
kapni / gyógyiszappal kezeltetni ma-
gát; ~ha plahosloveńńa áldást kapni; 
~ha tarttujatauti fertőző betegsé-
get kapni / elkapni; ~ha toppa nát-
hát kapni / elkapni, megnáthásodni; 
~ha vankiaika börtönbüntetést kap-
ni; ~ha viisumi megkapni a vízu-
mot ◊ ~ha potkut kapni a fejére; 2. 
szerez, megszerez, beszerez, szert tesz 
vmire, kivív, elér vmit; ~ha jälel-
läh visszaszerezni; ~ha kiini elérni, 
utolérni; ~ha lapši (gyereket) szül-
ni / megszülni; ~ha loppuh befejezni, 
bevégezni, végére érni; ~ha luottuo 
bizalmat megszerezni / kivívni; ~ha 
mankumalla kikönyörögni, kikoldul-
ni; ~ha muanittamalla vkitől vmit 
kicsalni; ~ha nähä meglátogatni; 
~ha paikka helyet foglalni / elfog-
lalni; ~ha puoleh megnyerni vmire, 
oldalára állítani; ~ha šopu békét 
szerezni, összebékíteni, megbékíteni, 
kibékíteni; ~ha tietoja megismerni, 
ismeretséget szerezni; ~ha virkaero 
nyugdíjba menni, nyugállományba 
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kerülni / vonulni; 3. kifog, kihalá-
szik, kifog, megfog, elkap; ~ha on-
keh kihorgászni; 4. kelt, támaszt, 
okoz, előidéz, kivált vmit; ~ha aikah 
életbeléptetni, bevezetni; ~ha alis-
tumah alárendelni, alávetni vmi-
nek; ~ha entiseh kuntoh helyreál-
lítani, rekonstruálni, előző állapo-
tába hozni, rehabilitálni; ~ha hui-
kuomah zavarba hozni, zavart kel-
teni; ~ha jakautumah megosztani, 
szakadást előidézni, éket verni kö-
zé; ~ha maininkih dicsőíteni, ma-
gasztalni; ~ha nakramah nevetést 
kiváltani / okozni; ~ha pakottamalla 
kikényszeríteni, kierőszakolni; ~ha 
palamah meggyújtani, lángra lob-
bantani; ~ha rauha békét teremte-
ni; ~ha tietyä utat szabni / megszabni; 
~ha vakituisekši megerősíteni, meg-
szilárdítani; ~ha vanhakši megöregí-
teni; ~ha vapisomat izgalmat kel-
teni, izgalomba hozni; ~ha varaja-
mah félelmet kelteni; ~ha voimah 
üzembe helyezni; 5. tud, -hat, -het; 
6. kivezet, kihoz; ~ha pois levezetni 
vmit 

šuahen (gen) nu –ig 
šuahuš|šella (-telen, -telou) verb sze-

rez, megszerez, beszerez, szert tesz 
vmire 

šuahuštelij|a (-an, -ua) fn kereső, ke-
nyérkereső 

šuahuš|tua (-šan, -tau) verb kivív, ki-
harcol, elér, szerez, megszerez, bir-
tokba vesz; ~tua oma talo birtokba 
venni a házát 

šuaj|a (-an, -ua) fn 1. kereső, kenyér-
kereső; 2. szülő nő 

šuajan||nai|ni (-sen, -sta) fn 1. házasság-
közvetítőnő; 2. kerítőnő; 3. sógor-
nő [a feleség nővére] 

šuali msz sajnos, kár  
šual|is (-ehen, -ista) fn zsákmány, fo-

gás  
šualiu|tuo (-vun, -tuu) verb panaszko-

dik  
šualivoi|ja (-čen, -ččou) verb sajnál, 

megsajnál 
sualivoiččij|a (-an, -uа) mn rokonszen-

vező, együttérző 
šualivoit|ella (-telen, -telou) verb saj-

nálkozik, bánkódik, kesereg 
šualivoittelu (-n, -o) fn sajnálkozás, 

bánkódás, sajnálat, bánat, részvét 
šualivoittelu||šanat (-ojen, -oja) fn plur 

részvétnyilvánítás 
šuamat|oin (-toman, -ointa) mn nehe-

zen elérhető, elérhetetlen 
šuami|ni (-sen, -sta) fn szerzés, meg-

szerzés, vminek az elérése 
šuan|ta (-nan, -tua) fn szerzés, meg-

szerzés, vminek az elérése 
šuanta||lu|pa (-van, -pua) fn elismer-

vény, nyugta 
šuan|ti (-nin, -tie) fn szerzés, megszer-

zés, vminek az elérése 
šuappua (-n, -ta) fn csizma 
šuappu|at (-ojen, -oja) fn plur csizma 
šuappuan||piä (-n, -tä) fn csizmafej 
šuappua||pukšu|t (-jen, -ja) fn plur csiz-

manadrág, lovaglónadrág 
šuappua||var|ši (-ren, -tta) fn csizma-

szár 
šuapr|a (-an, -ua) fn szénaboglya, szé-

nakazal, asztag 
šuaprui|ja (-čen, -ččou) verb asztagol, 

kazalt rak, boglyába rak 
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šuarek|aš (-kahan, -ašta) mn szigetek-
ben gazdag, szigetektől övezett 

šuarelai|ni (-sen, -sta) fn szigetlakó 
šuar|et (-ien, -ie) fn plur sziklaszige-

tek, tengeri szirtekšuaret 
šuar|i (-en, -ta) fn sziget 
šuari|e (-n, -u) verb süt, pörköl, éget 
šuaris|to (-son, -tuo) fn szigetvilág, szi-

getcsoport 
šuarit|tu (-un, -tuo) mn sült, pörkölt, 

égett 
šuariu|tuo (-vun, -tuu) verb sül, sütké-

rezik, melegedik 
šuarn|a (-аn, -ua) fn mese, monda, re-

ge 
šuarn|ata (-uan, -uau) verb elbeszél, 

elmesél, elregél, mesél, regél 
šuaru (-n, -o) fn hőség, hő, forróság 
šuarv|a (-an, -ua) fn vidra [Lutra lutra]  
šuatan|ta (-nan, -tua) fn áttelepítés 
šuatav|a (-an, -ua) fn zsákmány, mar-

talék, préda 
šuate (part) nu -tól, -től (fogva), vmi 

óta; šokie šyntymiseštä ~ születésé-
től (fogva) vak 

šuaten (gen) nu -ig; kotih ~ hazáig; 
kymmeneh ~ tíz óráig, tízig 

šuati (gen) nu -ig; loppuh ~ végig, 
végéig; mihi ~ meddig [helyhatáro-
zás] 

šuattaj|a (-an, -ua) fn kísérő, vezető, 
idegenvezető, kalauz 

šuattami|ni (-sen, -sta) fn kísérés, el-
kísérés, követés 

šuat|to (-on, -tuo) fn konvoj 
šuatto||aut|o (-on, -uo) fn konvojkísérő 

autó 
šuatto||lento||koneh|et (-ien, -ie) fn plur 

repülő(gép)konvoj 

šuat|tua1 (-an, -tau) verb 1. kísér, elkí-
sér; ~tua kotih šuati hazáig kísér-
ni, hazakísérni; 2. vezet, elvezet; 3. 
szállít, elszállít, elcipel, áttelepít; 4. 
idéz, megidéz; ~tua oikevuteh tör-
vény elé idézni 

šuat|tua2 (-an, -tau) verb 1. vmilyen ál-
lapotba / helyzetbe hoz, vmibe (be-
le)taszít; ~tua kauhuh megrémíteni, 
rémületbe ejteni; ~tua laki voimah 
törvényerőre emelni; ~tua mua šo-
takannalla az országot háborúba 
taszítani; 2. abban a helyzetben van, 
meg tud tenni valamit, képes vmit 
tenni  

šuau segédige lehet ...-ni; ~ko? le-
het-e? 

šuavutu|š (-kšen, -šta) fn csúcs, csúcs-
teljesítmény, rekord 

šuhin|a (-an, -ua) fn suhogás, susogás, 
zizegés 

šuhtau|tuo (-vun, -tuu) verb ránéz, rá-
tekint, megnéz, megtekint 

šuhtautumi|ni (-sen, -sta) fn viszony, 
viszonyulás 

šuhteh (gen) nu vmihez viszonyítva, 
vminek a tekintetében 

šuhteh|et (-ien, -ie) fn plur körülmé-
nyek, viszonyok 

šuhtehellisešti hsz viszonyítva, viszony-
lagosan 

šuhti|et (-jen, -jie) fn plur körülmé-
nyek, viszonyok 

šuhu (-n, -o) fn suhogás, susogás, zi-
zegés 

šuhu||konsonant|ti (-in, -tie) fn susogó 
mássalhangzó [nyelvtan] 

šuič|et (-čien, -čie) fn plur kantár, kö-
tőfék 
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šuičettami|ni (-sen, -sta) fn felkantá-
rozás, felkötőfékezés 

šuičet|tua (-an, -tau) verb felkantároz, 
felkötőfékez 

šuih|ku (-un, -kuo) fn 1. sugár; 2. áram-
lat, lendület 

šuih|kua (-an, -kau) verb siet, futkos, 
kapkod, sürög-forog 

šuihku||läh|te (-en, -tie) fn szökőkút 
šuihku||lento||koneh (-en, -ta) fn lök-

hajtásos / sugárhajtású repülőgép 
šuikeh (-en, -ta) fn sietség, futkosás, 

kapkodás, sürgés-forgás 
šuiki|e (-n, -ta) mn 1. tojásdad, ová-

lis; 2. hosszúkás, megnyúlt 
šujah|ella (-telen, -telou) verb megtö-

rik, meghajol, megroskad, leroskad 
šujаhtamis||koh|ta (-an, -ua) fn hajlí-

tás, hajlat 
šujah|tua (-an, -tau) verb besurran, be-

siklik 
šujahuttami|ni (-sen, -sta) fn hajlítás, 

meghajtás 
šujahut|tua (-an, -tau) verb hajlít, el-

hajlít, meghajlít, meghajt, behajt 
šuju|o (-n, -u) verb megtörik, megha-

jol, megroskad, leroskad 
šujuv|a (-an, -ua) mn sikeres, jól sike-

rült 
šujuvašti hsz fennakadás nélkül, aka-

dálytalanul, sikerrel, sikeresen 
šu|ka (-van, -kua) fn fésű 
šuka|ni (-sen, -sta) fn fésű 
šukan||kan|ta (-nan, -tua) fn harisnya 

sarka 
šukan||ter|ä (-än, -yä) fn harisnya or-

ra / csücske / feje 
šukan||var|ši (-ren, -tta) fn harisnya-

szár 

šukeu|tuo (-vun, -tuu) verb fésülködik, 
megfésülködik 

šu|kie (-vin, -kiu) verb fésül, megfésül; 
~kie tukat (meg)fésülni a haját 

šuk|ka (-an, -kua) fn harisnya  
šukka|ni (-sen, -sta) fn zokni 
šukka||pari (-n, -e) fn harisnyapár 
šukka||pukšu|t (-jen, -ja) fn plur ha-

risnyanadrág 
šukkel|a (-an, -ua) mn eleven, élénk, 

fürge, sebes 
šukkelah hsz élénken, fürgén, sebesen 
šukkul|a (-an, -ua) fn csónak, ladik 
šukkula||diplomatij|a (-an, -ua) fn in-

gadiplomácia 
šukš|et (-ien, -ie) fn plur síléc 
šukš|i (-en, -ie) fn síléc 
šukši||šauv|at (-ojen, -oja) fn plur sí-

bot 
šukši||teh|aš (-tahan, -ašta) fn síkészítő 

műhely / üzem 
šukši||voi|je (-tien, -jettä) fn sívaksz 
šu|ku (-vun, -kuo) fn nemzetség, nagy-

család 
šuku||huar|a (-an, -ua) fn rokonság, 

atyafiság 
šuku||juur|et (-ien, -ie) fn plur családi 

gyökerek, származás 
šuku||kiel|i (-en, -ie) fn rokon nyelv 
šukulai|ni (-sen, -sta) fn/mn rokon 
šukulais|et (-ien, -ie) fn plur rokonság, 

atyafiság 
šukulaisu|š (-kšen, -šta) fn rokonság, 

rokoni viszony / kapcsolat 
šukulaisuš||ašt|e (-ien, -etta) fn rokon-

sági fok 
šuku||nim|i (-en, -ie) fn családnév 
šuku||polv|i (-en, -ie) fn nemzedék, ge-

neráció 
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šuku||puol|i (-en, -ta) fn nem [bioló-
giai] 

šuku||puoli||kašvatu|š (-kšen, -šta) fn 
szexuális nevelés 

šuku||puoli|ni (-sen, -sta) mn nemi, sze-
xuális 

šuku||puoli||rauhas|et (-ien, -ie) fn ne-
mi mirigyek 

šuku||puoli||tau|ti (-ven, -tie) fn nemi 
betegség 

šuku||puoli||tauti||op|pi (-in, -pie) fn ne-
mi betegségek orvostana, veneroló-
gia 

šuku||puu (-n, -ta) fn családfa 
šuku||tutkimu|š (-kšen, -šta) fn 1. szár-

mazástan; 2. családtörténet 
šuku||vi|ka (-jan, -kua) fn örökletes hiba 
šulai|n (-men, -nta) fn 1. jégtáblák kö-

zötti szabad víz; 2. vízmosás 
šula||kahvi (-n, -e) fn neszkávé 
šula||kui|ni (-sen, -sta) mn áprilisi 
šula||kuu (-n, -ta) fn április 
šula||kuun mn rtlan áprilisi 
šula||kuušša hsz áprilisban 
šulami|ni (-sen, -sta) fn olvadás; lumen 

~ni hóolvadás 
šulanneh (-en, -ta) fn 1. jégtáblák kö-

zötti szabad víz; 2. vízmosás 
šulan|ta (-nan, -tua) fn olvasztás, meg-

olvasztás 
šulan||ter|ä (-än, -yä) fn madártollge-

rinc 
šula||šana|ni (-sen, -sta) mn becéző, be-

cézgető, kényeztető 
šula||šiä (-n, -tä) fn olvadás [időjárás] 
šul|ata (-uan, -uau) verb olvaszt, meg-

olvaszt, kiolvaszt 
šulatet|tu (-un, -tuo) mn olvasztott, meg-

olvasztott 

šulattami|ni (-sen, -sta) fn olvasztás, 
megolvasztás 

šulatu|š (-kšen, -šta) fn olvasztás, meg-
olvasztás 

šulatuš||kiukua (-n, -ta) fn olvasztóke-
mence 

šulautumi|ni (-sen, -sta) fn beolvadás, 
asszimilálódás 

šulau|tuo (-vun, -tuu) verb beolvad, asz-
szimilálódik 

šulauvun|ta (-nan, -tua) fn beolvadás, 
asszimilálódás 

šulavai|ni (-sen, -sta) fn kutacs, cse-
csemő fejelágya 

šulavut|tua (-an, -tau) verb beolvaszt, 
asszimilál 

šulččin|a (-an, -ua) fn kis lepény 
šulhais||kanš|a (-an, -ua) fn a vőlegény 

kísérete / atyafisága 
šulhais||mie|š (-hen,- štä) fn vőlegény 
šulhais||po|ika (-jan, -ikua) fn nász-

nagy 
šulha|ni (-sen, -sta) fn vőlegény  
šul|ka (-an, -kua) fn toll [madáré] 
šulka|ni (-sen, -sta) fn toll [madáré] 
šulka||pall|o (-on, -uo) fn tollaslabda; 

pelata ~oh tollaslabdázni 
šulka||pallo||verkko|mel|a (-an, -ua) 

fn tollaslabdaütő 
šulka||ša|to (-von, -tuo) fn tollhullatás 
šulkav|a (-an, -uа) fn lapos keszeg [Bal-

lerus ballerus] 
šulki|e (-n, -u) verb lezár; ~e tie lezárni 

az utat 
šulk|ku (-un, -kuo) fn selyem 
šulkku||kanka|š (-han, -šta) fn selyem-

anyag, selyemszövet 
šulkku||kiel|i (-en, -tä) fn talpnyaló, 

szolgalélek 
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šulkku||liipukkai|ni (-sen, -sta) fn se-
lyemlepke [Bombux mori]   

šulkku||nauh|a (-an, -ua) fn selyemsza-
lag, selyemmasni 

šulkku|ni (-sen, -sta) mn selyem-, se-
lyemből készült 

šulkku||paik|ka (-an, -kua) fn selyem-
kendő 

šulkku||piälyš|tä (-šän, -tyä) fn selyem-
huzat, selyembevonat 

šulkku||rihm|a (-an, -ua) fn selyem-
fonal, selyemcérna, selyemszál 

šulkku||vuori||kanka|š (-han, -šta) fn 
selyem bélésanyag 

šul|ku (-un, -kuo) fn 1. akadály, gát; 2. 
zárójel 

šulku||pa|to (-von, -tuo) fn zsilip 
šul|o (-on, -uo) mn kedves, bájos, vonzó 
šul|ua (-an, -au) verb olvad, kiolvad, 

elolvad, megolvad 
šulu|t (-jen, -ja) fn plur zárójel 
šumman||mutikašša hsz vakon, vak-

tában, találomra 
šum|meta (-penen, -penou) verb sűrű-

södik, összesűrűsödik, megsűrűsödik  
šum|pa (-man, -pua) mn sűrű, tömör 
šumpah hsz sűrűn, tömören 
šumu (-n, -o) fn köd 
šumu|ni (-sen, -sta) mn ködös 
šungit|ti (-in, -tie) fn sungit [karjalai 

eredetű ásvány]  
šuo (-n, -ta) fn mocsár, láp, ingovány, 

posvány 
šuoj|a (-an, -ua) fn oltalom, védelem  
šuoj|ata (-uan, -uau) verb 1. oltalmaz, 

védelmez; 2. árnyékol, leárnyékol, 
ernyőz, véd a fénytől 

šuojelij|a (-an, -ua) fn/mn oltalmazó, 
védelmező, védő 

šuojelu||meč|čä (-än, -čyä) fn védett 
erdő(terület) 

šuojelu||rokotu|š (-kšen, -šta) fn védő-
oltás 

šuojuami|ni (-sen, -sta) fn árnyékolás, 
ernyőzés, fényvédelem 

šuo||kurvič|ča (-an, -čua) fn szalonka 
[Scolopax rusticola]  

šuol|a (-an, -ua) fn só 
šuola||aštie (-n, -ta) fn sótartó 
šuola||hap|po (-on, -puo) fn sósav 
šuola||hein|ä (-än, -yä) fn sóska [Rumex]  
šuola||heinä||keit|to (-on, -tuo) fn sós-

kaleves 
šuolaissu|š (-kšen, -šta) fn sós harap-

nivaló, sós sütemény 
šuola||kaivo|š (-kšen, -šta) fn sóbánya, 

sókitermelő telep 
šuola||kal|a (-an, -ua) fn sózott hal 
šuola||lih|a (-an, -ua) fn sózott hús 
šuola|ni (-sen, -sta) mn sós, sózott  
šuol|ata (-uan, -uau) verb sóz, meg-

sóz, elsóz, besóz  
šuolat|oin (-toman, -ointa) mn sótlan 
šuolatoin||veti|ni (-sen, -stä) mn édes-

vízi, édesvizű 
šuolau|š (-on, -tta) fn sózás, besózás, 

megsózás 
šuolautu|o (-u) verb elsózódik 
šuola||vann|a (-an, -ua) fn sófürdő 
šuola||ve|si (-jen, -ttä) fn sósvíz 
šuola||veti|ni (-sen, -stä) mn sósvízi, 

sósvizű 
šuol|i (-en, -ta) fn bél 
šuoli||ma|to (-von, -tuo) fn giliszta, bél-

féreg [parazita] 
šuoli||šolmu (-n, -o) fn bélcsavarodás 
šuoluami|ni (-sen, -sta) fn sózás, be-

sózás, megsózás 
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šuoluan|ta (-nan, -tua) fn sózás, be-
sózás, megsózás 

šuomelai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. finn; 
2. finnországi  

šuomelais-ugrilai|ni (-sen, -sta) mn 
finnugor 

šuomen mn rtlan 1. finn; ~ kirjakieli 
finn irodalmi nyelv; 2. finnországi 

Šuom|i (-en, -ie) fn Finnország 
šuomi|e (-n, -u) verb 1. szétszór, szét-

hány, széttúr; 2. tisztít, letisztít 
šuomu (-n, -о) fn pikkely, halpikkely  
šuomu|ni (-sen, -sta) mn pikkelyes 
šuomuttami|ni (-sen, -sta) fn a halpik-

kely leszedése 
šuomut|tua (-an, -tau) verb leszedi a 

halpikkelyt 
šuonen||ve|to (-von, -tuo) fn érgörcs 
šuon|i (-en, -ta) fn 1. véna; 2. ér, vér-

ér, véredény; 3. ín 
šuonik|aš (-kahan, -ašta) mn 1. vénás; 

2. eres, véreres 
šuonis|tua (-tau) verb görcsöl (vme-

lyik végtag ere) 
šuon||šilm|ä (-än, -yä) fn mocsári víz-

nyiladék 
šuopunki (-n, -е) fn pányva, lasszó 
šuo||pöll|ö (-ön, -yö) fn réti fülesba-

goly [Asio flammeus] 
šuor|a (-an, -uа) mn egyenes  
šuorah hsz egyenesen 
šuorana hsz egyenesen 
šuora||šana|ni (-sen, -sta) mn egyenes 

(lelkületű), őszinte 
šuoravai|ni (-sen, -sta) mn egyenes (lel-

kületű), őszinte 
šuora||viiva|ni (-sen, -sta) mn 1. vo-

nalas, vonalazott; ~ni vihko vona-
las füzet; 2. egyenes vonalú 

šuorenomi|ni (-sen, -sta) fn kiegyene-
sedés 

šuorentami|ni (-sen, -sta) fn kiegyene-
sítés, kiegyengetés, elegyengetés 

šuoren|tua (-nan, -tau) verb egyene-
sít, egyenget, kiegyenesít, kiegyen-
get, elegyenget 

šuore|ta (-nen, -nou) verb egyenesedik, 
kiegyenesedik 

šuori|ta (-en, -eu) verb 1. készül, ké-
szülődik, felkészül; 2. öltözik, felöl-
tözködik 

šuorittami|ni (-sen, -sta) fn öltözte-
tés, felöltöztetés 

šuorit|tua (-an, -tau) verb 1. végrehajt, 
kivitelez, megvalósít, elkészít; 2. elő-
készít az útra; 3. öltöztet, felöltöztet 

šuoriutumi|ni (-sen, -sta) fn öltözködés, 
felöltözködés 

šuoriu|tuo (-vun, -tuu) verb 1. készülő-
dik, nekikészül, felkészül; 2. öltöz-
ködik, felöltözködik, felruházkodik 

šuosij|o (-on, -uo) fn presztízs 
šuosit|tua (-an, -tau) verb ajánl, bea-

jánl 
šuositu|š (-kšen, -šta) fn ajánlás 
šuosituš||kirja|ni (-sen, -sta) fn ajánló-

levél 
šuoššut|ella (-telen, -telou) verb rávesz, 

rábeszél 
šuoš|tuo (-vun, -tuu) verb beleegyezik, 

hozzájárul 
šuoštumu|š (-kšen, -šta) fn hozzájáru-

lás, beleegyezés, hajlandóság 
šuoštuvai|ni (-sen, -sta) mn hajlandó, 

igenlő 
šuoštuvaisešti hsz igenlően 
šuoštuvaisu|š (-kšen, -šta) fn hajlan-

dóság, igenlés 
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šuotta hsz hiába, hasztalanul, felesle-
gesen 

šuot|tua (-tau) verb elmocsarasít, ellá-
posít, elingoványosít 

šuottunu|t (-on, -tta) mn elmocsaraso-
dott, elláposodott, elingoványosodott 

šuottu|o (-u) verb elmocsarasodik, el-
láposodik, elingoványosodik 

šuov|a (-an, -ua) fn boglya, kazal, asz-
tag 

šuovat|ta (-an, -tua) fn szombat 
šuovattana hsz szombaton 
šuovattoina hsz szombatonként 
šuo||vesi||mittari (-n, -e) fn mocsári 

taposó (vízipoloska) [Hydrometridae] 
šupet|tua (-an, -tau) verb sugdolózik, 

pusmog 
šu|pi (-vin, -pie) fn mosómedve [Pro-

cyon] 
šupi||koir|a (-an, -ua) fn nyestkutya 

[Nyctereutes procyonoides] 
šup|pi (-in, -pie) fn leves 
šureh|tie (-en, -tiu) verb búsul, búsla-

kodik, bánatoskodik, bánkódik, szo-
morkodik 

šurekši|e (-n, -u) verb búsul, búslako-
dik, bánatoskodik, bánkódik, szo-
morkodik 

šurkie (-n, -ta) mn 1. panaszos; 2. szá-
nalmas, sajnálatra méltó, sajnálni 
való; ~ tila sajnálatra méltó állapot; 
3. szánakozó, sajnálkozó, részvét-
tel teli 

šurkiešti hsz 1. panaszosan, siránkoz-
va; 2. szánakozva, sajnálkozva, rész-
véttel 

šurm|a (-an, -ua) fn halál, elhalálozás, 
vég, kimúlás, pusztulás, megsemmi-
sülés 

šurman||koprissu|š (-kšen, -šta) fn agó-
nia, haldoklás, haláltusa 

šurman||vuaralli|ni (-sen, -sta) mn élet-
veszélyes, végveszélyes; ~ni temp-
pu életveszélyes mutatvány 

šurm|ata (-uan, -uau) verb elpusztít, 
megöl, meggyilkol  

šur|ra (-en, ou) verb búsul, búslakodik, 
bánatoskodik, bánkódik, szomorko-
dik 

šuru (-n, -о) fn 1. bú, bánat, búbánat, 
szomorúság; 2. gyász  

šuruiänellä hsz szomorú hangon, pa-
naszos hangon 

šurulli|ni (-sen, -sta) mn bús, bánatos, 
búbánatos, szomorú; ~ni viesti szo-
morú hírek 

šurullisešti hsz búsan, bánatosan, bú-
bánatosan, szomorúan; ~ muhie szo-
morúan mosolyogni 

šuru||maršši (-n, -e) fn gyászmenet 
šuru||miel|i (-en, -tä) fn bú, bánat, bú-

bánat, szomorúság, melankólia 
šuru||mieli|ni (-sen, -stä) mn bús, bá-

natos, búbánatos, szomorú 
šuru|ni (-sen, -sta) mn bús, bánatos, 

búbánatos, szomorú 
šuru||pu|ku (-vun, -kuo) fn gyászru-

ha, gyászöltözet, gyászviselet 
šurvot|tu (-un, -tuo) mn összezúzott, 

pépesített, összenyomott, összepré-
selt 

šurv|uo (-on, -ou) verb összezúz, pé-
pesít, összenyom, összeprésel 

šuššun|a (-an, -ua) fn használt ruha 
šutk|a (-an, -ua) fn tréfa, vicc 
šuu (-n, -ta) fn 1. száj; 2. torkolat  
šuukšekkah hsz párhuzamosan, pár-

huzamban 
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šuula|š (-han, -šta) mn beszédes, bő-
beszédű  

šuulaštau|tuo (-vun, -tuu) verb csóko-
lózik  

šuulaš|tua (-šan, -tau) verb csókol, meg-
csókol 

šuulli|ni (-sen, -sta) mn szóbeli; ~ni 
kertomuš szóbeli eldás / kifejtés / 
magyarázat 

šuullisešti hsz szóbelileg, szóban 
šuu||mal|o (-on, -uo) fn szájvonal, száj-

kontúr 
šuun||antami|ni (-sen, -sta) fn csók, 

csókadás, megcsókolás 
šuun||an|to (-non, -tuo) fn csók, csók-

adás, megcsókolás 
šuu||nielu (-n, -o) fn vezető lyuk, ve-

zető furat, előfúrás 
šuunn|ata (-uan, -uau) verb irányt mu-

tat, irányít, elirányít 
šuunnillah hsz megközelítőleg, hoz-

závetőleg(esen) 
šuunnissu|š (-kšen, -šta) fn tájékozó-

dás, orientálódás 
šuunnistami|ni (-sen, -sta) fn tájéko-

zódás, orientálódás 
šuunnistau|tuo (-vun, -tuu) verb tájé-

kozódik, orientálódik; ~tuo kompas-
sin mukah iránytűvel tájékozódni 

šuunnittelij|a (-an, -ua) fn konstruk-
tőr, tervező 

šuunnit|ella (-telen, -telou) verb szer-
keszt, megszerkeszt, konstruál, ter-
vez, megtervez, megalkot 

šuunnitelm|a (-an, -ua) fn terv 
šuunnitelma||talou|š (ten, -tta) fn terv-

gazdaság, tervgazdálkodás 
šuunnitelomat|oin (-toman, -ointa) mn 

tervszerűtlen, tervezetlen 

šuun||piekšäj|ä (-än, -yä) fn/mn szó-
szátyár, száját jártató 

šuun||šoittaj|a (-an, -ua) mn beszédes, 
bőbeszédű 

šuun|ta (-nan, -tua) fn irány, oldal 
šuuntaj|a (-an, -ua) fn irányzó tüzér 
šuuntau|š (ten, -tta) fn 1. irányzás, be-

irányzás; 2. irányultság, beállított-
ság, orientáció; 3. tendencia 

šuuntautumi|ni (-sen, -sta) fn irányult-
ság, beállítottság, orientáció 

šuuntau|tuo (-vun, -tuu) verb irányul, 
irányt vesz 

šuu||pal|a (-an, -ua) fn falat 
šuureh|ko (-on, -kuo) mn nagyocska, 

eléggé nagy 
šuurehkoi|ni (-sen, -sta) mn nagyocs-

ka, eléggé nagy 
šuurem|pi (-män, -pyä) mn kf nagyobb 
šuurenmoi|ni (-sen, -sta) mn nagysza-

bású, grandiózus 
šuuren|nella (-telen, -telou) verb nagy-

zol, túloz, eltúloz 
šuurennet|tu (-un, -tuo) mn felnagyí-

tott, eltúlzott 
šuurennu|š (-kšen, -šta) fn nagyítás, 

felnagyítás, eltúlzás 
šuurennuš||laiteh (-en, -ta) fn erősítő 

[berendezés] 
šuurennuš||lasi (-n, -e) fn nagyító [esz-

köz] 
šuurentami|ni (-sen, -sta) fn nagyítás, 

felnagyítás, eltúlzás 
šuurenteliu|tuo (-vun, -tuu) verb kérke-

dik, felvág, büszkélkedik, dicsekszik, 
nagyképűsködik, fontoskodik 

šuuren|tua (-nan, -tau) verb nagyít, fel-
nagyít, eltúloz, növel, megnövel, gya-
rapít  
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šuure|ta (-nen, -nou) verb nő, megnő, 
növekszik, megnövekszik, gyarapo-
dik  

šuur|i (-en, -ta) mn 1. nagy; ~i kir-
jain nagybetű; ~i pyhä nagyböjt; 2. 
felnőtt, nagykorú 

šuuri||arvo|ni (-sen, -sta) mn nagy tisz-
teletű, mélyen tisztelt 

šuuri||jyvä|ni (-sen, -stä) mn nagy sze-
mű, nagy szemcséjű, durva szemű 

šuuri||jänniteh||linj|a (-an, -ua) fn ma-
gasfeszültségű vezeték 

šuuri||kaliiperi|ni (-sen, -sta) mn nagy 
kaliberű 

šuuri||kašvo|ni (-sen, -sta) mn nagy nö-
vésű 

šuuri||koko|ni (-sen, -sta) mn nagy ki-
terjedésű, nagy terjedelmű, nagy 
méretű 

šuuri||koškel|o (-on, -uo) fn nagy bu-
kó [Mergus merganser] 

šuuri||kuiri (-n, -e) fn nagy goda [Li-
mosa limosa] 

šuuri||kurpič|ča (-an, -čua) fn tök [Cu-
curbita] 

šuuri||luku|ni (-sen, -sta) mn nagyszá-
mú 

šuuri||lummeh (-en, -ta) fn viktória ré-
gia [Victoria regia] 

šuurim|a (-an, -ua) fn kása, gríz, da-
ra 

šuurima||piirua (-n, -ta) fn grízes sü-
temény, darás sütemény 

šuuri||mara|ni (-sen, -sta) mn nagy 
hasú, nagy pocakú 

šuuri||mitta|ni (-sen, -sta) mn nagy 
méretű, nagy léptékű 

šuuri|n (-mman, -mpua) mn ff legna-
gyobb, maximális 

šuuri||painokšelli|ni (-sen, -sta) mn 
nagy példányszámú; ~ni lehti nagy 
példányszámú újság / lap 

šuuri||petäjän||šyöj|ä (-än, -yä) fn kö-
zönséges fenyőhajtás bogár [Tomi-
cus piniperda] 

šuuri||rakehi|ni (-sen, -sta) mn nagy 
szemcséjű, nagy szemű, durva szemű; 
~ni lumi nagy szemű hó 

šuuri||summa|ni (-sen, -sta) mn nagy 
mennyiségű 

šuuri||šilmä|ni (-sen, -stä) mn nagy sze-
mű [látószervű] 

šuuri||šorm|i (-en, -ie) fn a kéz közép-
ső ujja 

šuuri||šuo||vikli (-n, -e) fn nagy pó-
ling [Numenius arquata] 

šuuri||tija|ni (-sen, -sta) fn széncinege 
[Parus major] 

šuuri||var|vaš (-pahan, -vašta) fn a láb 
középső ujja 

šuurm|a (-an, -ua) fn kása, gríz, dara 
šuur|tua (-ran, -tau) verb darál, meg-

darál, ledarál, őröl, megőröl 
šuuru|š1 (-on, -tta) fn nagyság, méret, 

terjedelem 
šuuru|š2 (-kšen, -šta) fn étkezés, regge-

li, tízórai 
šuutari (-n, -е) fn csizmadia, cipész, 

suszter, varga 
šuutaroi|ja (-čen, -ččou) verb csizma-

diamesterséget űz, cipészkedik, susz-
terkedik 

šuutelu (-n, -о) fn csók 
šuutelu|š (-kšen, -šta) fn megátkozás, 

szemmelverés 
šuuti|e (-n, -u) verb átkoz, megátkoz, 

rágalmaz, megrágalmaz, szájára vesz, 
kibeszél 
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šuutk|a (-an, -ua) fn tréfa, vicc 
šuut|kie (-in, -kiu) verb tréfál, tréfál-

kozik, megtréfál 
šuut|tie (-in, -tiu) verb tréfál, tréfálko-

zik, megtréfál 
šuut|tuo (-un, -tuu) verb haragszik, meg-

haragszik, megorrol 
šuu|tulehu|š (-on, -tta) fn szájgyulladás 
šuuvanneh (-en, -ta) fn horgászháló-

gyűrű, horgászhálókarima 
šuuvel|la (-en, -ou) verb csókol, csókol-

gat, megcsókol 
šuu|vve (-tien, -vvettä) fn ék, pecek 
šuuvvel|la (-en, -ou) verb átkoz, meg-

átkoz, rágalmaz, megrágalmaz, szájá-
ra vesz, kibeszél 

šuuvvi|ta (-čen, -ččou) verb ékel, ki-
ékel, éket beüt  

šuvai|ja (-čen, -ččou) verb szeret, kedvel 
šuvaičen|ta (-nan, -tua) fn szeretés, ked-

velés, tisztelés 
šuvan|to (-non, -tuo) fn folyószakasz 
šuva|š (-kšen, -šta) fn sörte, sertéssör-

te, disznósörte  
šuva|ta (-čen, -ččou) verb szeret, kedvel 
šuvaten hsz elnézően 
šuvattav|a (-an, -ua) fn szerető, ked-

vese vkinek 
šuveh hsz délre, dél felé, déli irányba 
šuven||vyö (-n, -tä) fn korpafű [Lyco-

podium] 
šuvešša hsz délen 
šuvešta hsz délről, dél felől, déli irány-

ból 
šuv|i (-en, -ie) fn dél [égtáj] 
šuvi||afrikkalai|ni (-sen, -sta) fn/mn dél-

afrikai 
šuvi||amerikkalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 

dél-amerikai 

šuvi||meri|ni1 (-sen, -stä) fn délkelet 
šuvi||meri|ni2 (-sen, -stä) mn délkeleti 
Šuvi||ńa|pa (-van, -pua) fn Déli Sark 
šuvi|ni (-sen, -sta) mn déli [égtáj sze-

rint]; ~ini tuuli déli szél 
šuvi||puol|i (-en, ta) fn 1. déli oldal / 

irány; 2. délvidék 
šuvi||puolisk|o (-on, -uo) fn déli félteke 
šuvi||tuul|i (-en, -ta) fn déli szél 
šuvi||venäläi|ni (-sen, -stä) mn dél-orosz 
šuvut|oin (-toman, -ointa) mn 1. rokon-

talan; 2. hontalan, hazátlan 
Šveitsi (-n, -e) fn Svájc 
šveitsiläi|ni (-sen, -stä) fn/mn svájci 
šveitsin mn rtlan svájci 
šykin|tä (-nän, -tyä) fn felindulás, fel-

izgulás, izgulás, izgalom 
šyk|kie (-in, -kiu) verb 1. remeg vmi-

ért / vkiért; 2. ver, dobog [szív] 
šykkij|ä (-än, -yä) mn dobogó [szív] 
šykkimi|ni (-sen, -stä) fn felindulás, fel-

izgulás, izgulás, izgalom 
šykšy (-n, -ö) fn ősz  
šykšylli|ni (-sen, -stä) mn őszi  
šykšyllä hsz ősszel 
šykšy|ni (-sen, -stä) mn őszi  
šykyšy (-n, -ö) fn ősz 
šykyšyllä hsz ősszel 
šylehi|ni (-sen, -stä) mn öles, ölnyi 
šyl|i (-en, -tä) fn 1. öl [testrész]; 2. öl 

[mértékegység]; 3. ölelés, karolás, át-
ölelés, átkarolás [terjedelem] 

šylilli|ni (-sen, -stä) fn 1. öl [mérték-
egység]; 2. ölelés, karolás, átölelés, 
átkarolás [terjedelem] 

šyli||mit|ta (-an, -tua) fn 1. öl [mérték-
egység]; 2. ölelés, karolás, átölelés, 
átkarolás [terjedelem] 

šyl|ki (-en, -kie) fn köpés, köpet, nyál  
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šyl|kie (-en, -köy) verb köp, köpköd, 
köpdös 

šylki||rauha|ni (-sen, -sta) fn nyálmi-
rigy 

šylkäis|sä (-en, -öy) verb köp, kiköp, 
leköp 

šyl|ätä (-yän, -yäy) verb köp, kiköp, 
leköp 

šynk|kä (-än, -kyä) mn áthatolhatatlan, 
sűrű sötét; ~kä meččä sűrű sötét erdő 

šynkkä||miel|i (-en, -tä) fn búskomor-
ság, mélabú, rossz kedv 

šynnyn||mua (-n, -ta) fn szülőföld 
šynnyn||täh|ti (-en, -tie) fn anyajegy  
šynnyntä||päiv|ä (-än, -yä) fn születés-

nap 
šynnyt|tyä (-än, -täy) verb szül, meg-

szül, világra hoz  
šyn|ty (-nyn, -työ) fn 1. születés; 2. ke-

letkezés, létrejövés; 3. teremtés, ge-
nezis 

šyntyjen||miär|ä (-än, -yä) fn születés-
szám, születési arányszám 

šyntymi|ni (-sen, -stä) fn 1. születés; 
2. keletkezés, létrejövés 

šyntymä||aika (||-ajan, ||-aikua) fn szü-
letési idő 

šyntymä||merk|ki (-in, -kie) fn anyajegy 
šyntymä||mua (-n, -ta) fn szülőföld 
šyntymä||paik|ka (-an, -kua) fn szü-

letési hely 
šyntymä||päiv|ä (-än, -yä) fn születés-

nap 
šyntymä||päiväniek|ka (-an, -kua) fn 

születésnapos [személy] 
šyntymä||šeu|tu (-vun, -tuo) fn szülőföld 
šyntymä||tovissu|š (-kšen, -šta) fn anya-

könyvi kivonat, születési bizonyít-
vány 

šyntymä||täh|ti (-en, -tie) fn anyajegy 
šyntymä||täpl|ä (-än, -yä) fn anyajegy 
šyntymä||vu|osi (-uvven, -otta) fn szü-

letési év 
šynty||per|ä (-än, -yä) fn származás, 

eredet 
šyntysi|n (-men, -ntä) fn vhonnan szár-

mazó [személy] 
šyn|työ (-nyn, -tyy) verb 1. születik, 

megszületik, világra jön; 2. keletke-
zik, létrejön  

šyrjäh hsz oldalba, oldalra, oldalt 
šyrjä||kyl|ä (-än, -yä) fn szegénynegyed, 

falu széle 
šyrjä|ni (-sen, -stä) mn kívülálló, félre-

eső 
šyrjä||šeu|tu (-vun, -tuo) fn félreeső 

hely, eldugott hely 
šyrjä||šilmällä hsz ferdén, rézsutosan, 

srégen, oldalvást, féloldalt 
šyrjäštä||kaččoj|a (-an, -ua) mn kívül-

ről szemlélő 
šyrjäy|työ (-vyn, -tyy) verb távol tart-

ja mgát vmitől / vkitől 
šy|tie (-vin, -tiy) verb vág, kivág, felvág, 

hasít, aprít, kidönt  
šyt|työ (-yn, -tyy) verb meggyullad, ki-

gyullad, fellobban  
šytyt|tyä (-än, -täy) verb meggyújt, fel-

gyújt, begyújt, befűt  
šytyty|š (-kšen, -štä) fn begyújtás, be-

fűtés 
šytämmelli|ni (-sen, -stä) mn meghitt, 

szívélyes, bensőséges 
šytämmellisešti hsz meghitten, szívé-

lyesen, bensőségesen 
šytämmellisy|š (-kšän, -štä) fn meghitt-

ség, szívélyesség, bensőségesség 
šytä|n (-men, -ntä) fn szív 
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šyven|tyä (-nän, -täy) verb mélyít, ki-
mélyít, elmélyít 

šyven|työ (-vyn, -tyy) verb 1. bocsát-
kozik, belebocsátkozik, belemerül, 
belemélyed; ~työ yksityiskohtih rész-
letekbe bocsátkozni; 2. behatol 

šyve|tä (-nen, -nöy) verb mélyül, ki-
mélyül, kimélyed, elmélyül, elmé-
lyed 

šyvy|š (-ön, -ttä) fn mélység, vminek 
a mélye; järven ~ a tó mélye; poh-
jatoin ~š feneketlen mély(ség) 

šyv|ä (-än, -yä) mn mély; ~ä järvi 
mély tó; ~ä luota mélytányér; ~ä uni 
mély álom / alvás 

šyväh hsz mélyre, mélybe 
šyväi||melli|ni (-sen, -stä) mn meghitt, 

szívélyes, bensőséges 
šyväi||mellisešti hsz meghitten, szívé-

lyesen, bensőségesen 
šyväi||mellisy|š (-kšän, -štä) fn meg-

hittség, szívélyesség, bensőségesség 
šyväimen||kourissu|š (-kšen, -šta) fn 

szívgörcs, szívszorulás 
šyväimen||lyön|tä (-nän, -tyä) fn szív-

működés 
šy|väin (-tämen, -väintä) fn 1. szív; 2. 

lélek; 3. vminek a belső része, vmi-
nek a  magja 

šyväin||al|a (-an, -ua) fn szívgödör 
šyväin||kohtau|š (-on, -tta) fn szívro-

ham, szívinfarktus 
šyväin||mieli|ni (-sen, -stä) mn nagy-

lelkű 
šyväin||mielisešti hsz nagylelkűen 
šyväin||mielisy|š (-kšen, -štä) fn nagy-

lelkűség 
šyväin||rauh|a (-an, -ua) fn lelki béke / 

nyugalom 

šyväin||tip|pa (-an, -pua) fn szívcsepp 
šyvä||kulku|ni (-sen, -sta) mn mély-

merülésű 
šyvällä hsz mélyen; mélyre, mélybe; 

äkiellä kala mänöy ~ hőségben a 
hal mélyre megy 

šyvä||mieli|ni (-sen, -stä) mn áhítatos, 
ájtatos; ~ni vaitiolo áhítatos csend 

šyvä||mietti|ni (-sen, -stä) mn 1. elgon-
dolkodó, gondolatokba merülő / mé-
lyülő; 2. elgondolkodtató; ~ni kyšy-
myš elgondolkodtató kérdés 

šyvä||miettisešti hsz elgondolkodva, 
gondolatokba merülve / mélyülve 

šyvän|tö (-nön, -työ) fn mélyítés, ki-
mélyítés, elmélyítés 

šyvän||vejen mn rtlan 1. mélyvízű; 2. 
mélyvízi, mélytengeri; ~ kala mély-
tengeri hal 

šyvä||šatam|a (-an, -ua) fn mélyvízi 
kikötő 

šyväššä1 hsz mélyen, mélyben 
šyväššä2 (gen) nu vmilyen mélyen, vmi-

nek a mélyén; viijen metrin ~ öt mé-
ter mélyen 

šyväšti hsz mélyen; muata ~ mélyen 
aludni 

šy|vätä (-tyän, -tyäy) verb belök, bele-
lök 

šyväy|š (-ön, -ttä) fn merülés, lemerü-
lés, bemerülés 

šyy (-n, -tä) fn 1. évgyűrű; 2. ok, in-
dok, indítóok; 3. bűn, vétek 

šyyhy (-n, -ö) fn viszketés, viszketeg-
ség 

šyyhy||punk|ki (-in, -kie) fn rühatka 
[Sarcoptes scabiei] 

šyyhy||tau|ti (-ven, -tie) fn rüh, rühes-
ség 
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šyyhy||tauti|ni (-sen, -sta) mn rühes 
šyyhyt|tyä (-än, -täy) verb vakar, meg-

vakar, vakarózik 
šyylli|ni (-sen, -stä) fn/mn bűnös, vét-

kes 
šyyllisy|š (-kšen, -štä) fn bűnösség, vét-

kesség 
šyy||piä (-n, -tä) fn/mn bűnös, vétkes 
šyyš- et őszi 
šyyš||heh|ku (-un, -kuo) fn dália [Dahlia 

variabilis] 
šyyš||kanto||šien|i (-en, -tä) fn gyűrűs 

tölcsérgomba [Armillaria mellea] 
šyyš||kešällä hsz nyárutón, őszelőn 
šyyš||kui|ni (-sen, -sta) mn szeptemberi 
šyyš||kuu (-n, -ta) fn szeptember 
šyyš||kuun mn rtlan szeptemberi 
šyyš||kylv|ö (-ön, -yö) fn őszi vetés 
šyyš||kyn|tö (-nön, -työ) fn őszi szán-

tás 
šyyš||nuot|ta (-an, -tua) fn kerítőháló 

az őszi halászathoz 
šyyš||puol|i (-en, -ta) fn őszelő, ősz kez-

dete 
šyyš||päivän||tašavu|š (-kšen, -šta) fn 

őszi napéjegyenlőség 
šyyš||ru|is (-kehen, -ista) fn őszi rozs 
šyyš||rušk|o (-on, -uo) fn őszi hajnal 
šyyš||vihm|a (-an, -ua) fn őszi eső 
šyyš||viľľ|at (-ojen, -oja) fn plur őszi 

gabona 
šyyš||yönä hsz őszi éjjelen 
šyytettäv|ä (-än, -yä) fn vádlott, ter-

helt 
šyyt|tyä (-än, -täy) verb 1. vádol, meg-

vádol, hibáztat, felró, okol; 2. hárít, 
ráhárít, áthárít 

šyyttä hsz 1. ártatlanul, bűntelenül; 2. 
ok nélkül, alaptalanul 

šyyttäj|ä (-än, -yä) fn ügyész, vádló; 
virallini ~ä államügyész 

šyyttämi|ni (-sen, -stä) fn vádolás, meg-
vádolás 

šyyttö||laito|š (-kšen, -šta) fn ügyész-
ség, vádhatóság 

šyyttömy|š (-kšen, -štä) fn ártatlanság, 
bűntelenség 

šyyttömäšti hsz 1. ártatlanul, bűnte-
lenül; 2. ok nélkül, alaptalanul 

šyy|tyä (-vän, -täy) verb rázúdít, ráont 
šyyt|öin (-tömän, -öintä) mn 1. ártat-

lan, bűntelen; 2. ok nélküli, alapta-
lan 

šyytö|š (-kšen, -štä) fn vád, vádolás, 
vádhatározat  

šy|yvvä (-ön, -öy) verb eszik, táplálko-
zik  

šyöj|ä (-än, -yä) fn fogyasztó, táplál-
kozó 

šyöjättäri (-n, -e) fn vasorrú bába, szi-
pirtyó, boszorkány 

šyöjät|är (-tären, -ärtä) fn vasorrú bá-
ba, szipirtyó, boszorkány 

šyökšy (-n, -ö) fn zuhanórepülés 
šyökšy||pommittaj|a (-an, -ua) fn zu-

hanóbombázó (repülőgép) 
šyökšy||vauh|ti (-en, -tie) fn zuhanóre-

pülés sebessége 
šyökšy|ö (-n, -y) verb zuhanórepülést 

hajt végre 
šyömi|ni (-sen, -stä) fn 1. evés, táplál-

kozás, fogyasztás; 2. étel, étek, ele-
del, ennivaló, táplálék  

šyön|tä (-nän, -tyä) fn 1. evés, táplál-
kozás, fogyasztás; 2. étel, étek, 
eledel, ennivaló, táplálék 

šyö|pyö (-vyn, -pyy) verb eltávolít, el-
tüntet 
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šyö|pä (-vän, -pyä) fn rák [betegség] 
šyöpä||šairal|a (-an, -ua) fn onkológiai 

(rendelő)intézet 
šyötettäv|ä (-än, -yä) fn eltartott 
šyöt|ti (-in, -tie) fn csalétek 
šyöt|tyä (-än, -täy) verb etet, táplál, ab-

rakol, takarmányoz 
šyöttäj|ä (-än, -yä) fn eltartó, család-

fenntartó  
šyöttämi|ni (-sen, -stä) fn etetés, táp-

lálás, abrakolás, takarmányozás 
šyöt|tö (-ön, -työ) fn etetés, táplálás, 

abrakolás, takarmányozás 
šyötän|tä (-nän, -tyä) fn etetés, táplá-

lás, abrakolás, takarmányozás 
šyötäv|ä2 (-än, -yä) fn étek, eledel, en-

nivaló 
šyötäv|ä2 (-än, -yä) mn ehető; ~ä šie-

ni ehető gomba 
šyövyt|tyä (-än, -täy) verb eltávolít, el-

tüntet 
šähk|ö (-ön, -yö) fn elektromosság, vil-

lamosság, áram 
šähkö||ašennu|š (-kšen, -šta) fn villany-

szerelés 
šähkö||ašettaj|a (-an, -ua) fn villany-

szerelő 
šähkö||erissyš||aineh (-en, -ta) fn elekt-

romos / villamos szigetelőanyag 
šähkö||hieron|ta (-nan, -tua) fn elekt-

romos masszázs 
šähkö||hieronta||koneh (-en, -ta) fn 

elektromos masszázskészülék 
šähkö||härki|n (-men, -ntä) fn (elekt-

romos) turmixgép 
šähkö||höyl|ä (-än, -yä) fn elektromos 

gyalu 
šähkö||is|ku (-sun, -kuo) fn villamos 

kisülés 

šähkö||jun|a (-an, -ua) fn villamos, he-
lyiérdekű vasút, villanyvasút 

šähkö||kardio||gramm|a (-an, -ua) fn 
EKG, elektrokardiogram 

šähkö||katkuaj|a (-an, -ua) fn (elekt-
romos) kikapcsoló, lekapcsoló, kap-
csoló 

šähkö||kell|o (-on, -uo) fn villanycsen-
gő, elektromos csengő 

šähkö||kent|tä (-än, -tyä) fn elektro-
mos erőtér 

šähkö||kitar|a (-an, -ua) fn elektromos 
gitár 

šähkö||koti||talouš||koneh (-en, -ta) fn 
elektromos háztartási készülék / gép 

šähkö||lait|eh (-tehen, -ehta) fn elekt-
romos eszköz / készülék 

šähkö||laitteh|et (-ien, -ie) fn elektro-
mos berendezés 

šähkö||lamp|pu (-un, -puo) fn villany-
lámpa 

šähkö||lank|a (-an, -ua) fn elektromos 
vezeték, villanyvezeték 

šähkö||liha||mellič|čä (-än, -čyä) fn 
elektromos húsdaráló 

šähkö||linj|a (-an, -ua) fn elektromos 
vezeték, villanyvezeték 

šähkö||lypšy (-n, -ö) fn elektromos fe-
jés, villamos fejés 

šähkö||lypšy||koneh (-en, -ta) fn villa-
mos fejőgép 

šähkö||lämmit|in (-timen, -intä) fn elekt-
romos melegítő / hősugárzó 

šähkö||magniit|ti (-in, -tie) fn elektro-
mágnes 

šähkö||mehaniik|ka (-an, -kua) fn elekt-
romechanika 

šähkö||mehanik|ko (-on, -kuo) fn villa-
mos műszerész, elektroműszerész 
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šähkö||mie|š (-hen, -štä) fn 1. villany-
szerelő; 2. elektrotechnikus 

šähkö||mittari (-n, -e) fn villanyóra, 
árammérő 

šähkö||mittauš||lait|eh (-tehen, -ehta) 
fn elektromos mérőkészülék / mé-
rőműszer 

šähkö||mouttori (-n, -e) fn villanymo-
tor, elektromotor 

šähkön||kyt|in (-timen, -intä) fn elekt-
romos átkapcsoló / átváltó 

šähkö||op|pi (-in, -pie) fn elektromos-
ságtan 

šähkö||ot|in (-timen, -inta) fn villany-
kapcsoló, kapcsoló, bekapcsoló, fel-
kapcsoló 

šähkö||parta||koneh (-en, -ta) fn vil-
lanyborotva 

šähkö||piäly|š (-kšän, -štä) fn elektron-
héj 

šähkö||por|a (-an, -ua) fn villanyfúró-
gép 

šähkö||pošti (-n, -e) fn elektronikus le-
vél, e-mail 

šähkö||pump|pu (-un, -puo) fn villa-
mos szivattyú 

šähkö||sistemi (-n, -e) fn áramrendszer, 
villamosenergia-rendszer 

šähkö||šanom|a (-an, -ua) fn távirat; 
työntyä ~ táviratozni, táviratot kül-
deni 

šähkö||ševot|in (-timen, -inta) fn (elekt-
romos) turmixgép 

šähkö||šilityš||rau|ta (-van, -tua) fn vil-
lanyvasaló 

šähkö||šoi|tin (-timen, -inta) fn elekt-
romos hangszer 

šähköš|tyä (-šän, -täy) verb elektrizál, 
elektromos töltést ad 

šähköš|tyő (-täy) verb elektrizálódik, 
elektromos töltést kap 

šähkö||tarvik|eh (-kehen, -ehta) fn elekt-
romos árucikk 

šähkö||tekniik|ka (-an, -kua) fn elektro-
technika 

šähkö||teknik|ko (-on, -kuo) fn elekt-
rotechnikus 

šähkö||teknikilli|ni (-sen, -stä) mn elekt-
rotechnikai 

šähkötet|ty (-yn, -työ) mn villamosított 
šähköt|tyä (-än, -täy) verb villamosít 
šähkö||tuotan|to (-non, -tuo) fn áram-

ellátás, villamosenergia-ellátás 
šähköty|š (-kšän, -štä) fn villamosí-

tás; pienien kylien ~š kis falvak 
villamosítása 

šähkö||vaih|in (-timen, -inta) fn áram-
cserélő 

šähkö||val|o (-on, -uo) fn villanyfény 
šähkö||varotuš||lait|eh (-tehen, -ehta) 

fn elektromos védőeszköz 
šähkö||vehkeh (-en, -ta) fn elektromos 

felszerelés / készülék 
šähkö||verkoš|to (-šon, -tuo) fn elekt-

romos hálózat, villanyhálózat 
šähkö||veturi (-n, -e) fn villanymoz-

dony, villamos mozdony 
šähkö||vir|ta (-ran, -tua) fn 1. villamos / 

elektromos feszültség; 2. áramfor-
rás; tietokonehen ~ta számítógép 
áramforrása 

šähkö||voim|a (-an, -ua) fn elektromos 
energia 

šähkö||voima||talou|š (-ven, -tta) fn 
villamosenergia-termelés 

šäi|jis (-kehen, -jistä) fn cérna, fonal, 
szál, rost; hermo~jis idegszál; kupa-
ri~jis rézhuzal, rézvezeték 
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šäik|eh (-kehen, -ehtä) fn cérna, fonal, 
szál, rost 

šäikehi|ni (-sen, -stä) mn fonalas, szá-
las, rostos 

šäikähtyny|t (-ön, -ttä) mn ijedt, ré-
mült, megijedt, megrémült, riadt 

šäikäh|työ (-yn, -tyy) verb megijed, 
megrémül, megriad 

šäikähy|š (-ön, -ttä) fn ijedtség, rémü-
let, megriadás, ijedelem, riadalom 

šäikähyt|tyä (-än, -täy) verb ijeszt, meg-
ijeszt, rémít, megrémít, riaszt; ~tyä 
makuajie az alvókat felriasztani 

šäilij|ö (-ön, -yö) fn ballon, tank, tar-
tály 

šäilyt|tyä (-än, -täy) verb megtart, meg-
óv, megvéd, megőriz  

šäily|ö (-n, -у) verb megmarad, fennma-
rad, megőrződik 

šäil|ö (-ön, -yö) fn tároló, raktár, tár-
ház 

šäilöh hsz tartalékba, tartalékolva, meg-
őrzésre 

šäipäreh (-en, -tä) fn vessző 
šäipär|ä (-än, -yä) fn vessző 
šä|je (-tien, -jettä) fn 1. sugár; aurin-

kon ~je napsugár; päiväsen ~je nap-
sugár; valo~je fénysugár; 2. sugár, 
rádiusz [mértan]; pallon ~je a gömb 
sugara 

šäjeh (-en, -tä) fn verssor, írott sor 
šäje||hoi|to (-jon, -tuo) fn sugárkeze-

lés; antua ~tuo sugárkezelést adni 
šäje||keh|ä (-än, -yä) fn dicsfény, gló-

ria 
šäješšy|š (-kšen, -štä) fn kíséret, kísé-

rőzene, hangszeres kíséret 
šäješ|tyä (-šän, -täy) verb zenei kísé-

retet ad, hangszeren kísér 

šäještäj|ä (-än, -yä) fn kísérő, zenei kí-
sérő 

šäještämi|ni (-sen, -stä) fn kíséret, kí-
sérőzene, hangszeres kíséret 

šäje||tau|ti (-ven, -tie) fn sugárbeteg-
ség 

šäkeh (-en, -tä) fn szikra 
šäkehis|tö (-sön, -työ) fn versszak, sza-

kasz, strófa 
šäk|ki (-in, -kie) fn zsák 
šäkilli|ni (-sen, -stä) mn (tele) zsáknyi 
šäkki||pill|i (-en, -ie) fn duda [hang-

szer] 
šäkki||pilli||šoittaj|a (-an, -ua) fn du-

dás 
šä|kä (-jän, -kyä) fn 1. sörény, lósö-

rény; 2. uszony, haluszony  
šälli (-n, -е) fn csavargó  
šänki (-n, -e) fn tarló 
šänki||pel|to (-lon, -tuo) fn tarló  
šänky (-n, -ö) fn ágy  
šäpl|ä1 (-än, -yä) fn serpenyőnyél 
šäpl|ä2 (-än, -yä) mn selypítő, selypes, 

pösze 
šäplät|tyä (-än, -täy) verb fecseg, lo-

csog, kotyog, cseverészik 
šäpäleh (-en, -tä) fn szilánk, repesz, cse-

rép, forgács 
šäpälehiksi hsz apróra, rapittyára 
šäpäleh||pommi (-n, -e) fn repeszbomba 
šären|tä (-nän, -tyä) fn (pénz)váltás, 

pénz felváltása, átváltása 
šär|kie (-en, -kie) verb 1. tör, eltör, szét-

tör, összetör, zúz; 2. (pénzt) vált, fel-
vált, átvált 

šärk|kä (-än, -kyä) fn domb, halom, ku-
pac 

šärm|ä (-än, -yä) fn perem, szél, sze-
gély, éle vminek 
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šär|pyä (-vän, -päy) verb kortyol  
šärv|i (-en, -ie) fn 1. határ, szél, pe-

rem; 2. borda 
šärvik|äš (-kähän, -äštä) mn 1. pere-

mes; 2. ösztövér, kiálló bordájú 
šär|vin (-pimen, -vintä) fn rántottleves 
šäteil|lä (-öy) verb sugárzik, kisugár-

zik, szétsugárzik 
šäteily (-n, -ö) fn sugárzás, kisugárzás, 

szétsugárzás; radioaktiivini ~ radio-
aktív sugárzás 

šäteily||mittari (-n, -e) fn sugárzás-
számláló, sugárzásmérő 

šäteily||šuoj|a (-an, -ua) fn sugárvéde-
lem 

šäteilytty|ä (-y) verb sugárzik, kisugár-
zik, szétsugárzik 

šäteilyty|š (-kšen, -štä) fn sugárzás, ki-
sugárzás, szétsugárzás 

šätien||moi|ni (-sen, -sta) mn sugaras, 
sugárirányú 

šät|iet (-ien, -ie) fn plur sugárzás, suga-
rak; rent-geni~iet röntgensugárzás, 
röntgensugarak 

šät|tä (-än, -tyä) fn 1. (közönséges) föl-
digiliszta [Lumbricus terrestris]; 2. 
csalétek, horgászcsali 

šävel (-en, -tä) fn dallam, melódia, zene 
šävel||korv|a (-an, -ua) fn (zenei) hallás 
šävel||kuv|a (-an, -ua) fn zenei stílus-

eszköz, zenei formaeszköz 
šävel||laj|i (-en, -ie) fn (zenei) hangnem 
šävellyš||op|pi (-in, -pie) fn zeneszerzés-

tan 
šävelm|ä (-än, -yä) fn zenemű, zeneda-

rab 
šävel||tapailu||harjotu|š (-kšen, -šta) fn 

szolfézs 
šävel||taš|o (-on, -uo) fn hangolás, fel-

hangolás 
šäveltäj|ä (-än, -yä) fn zeneszerző 
šävy (-n, -ö) fn zenei stílus, zenei forma
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Z 
 
zombi (-n, -e) fn zombi 
zondi (-n, -e) fn szonda 
zondisoi|ja (-čеn, -ččоu) verb szondáz, 

megszondáz 
zoologi (-n, -e) fn zoológus, állattan-

tudós 
zoologij|a (-an, -ua) fn állattan, zoo-

lógia 

zoologijan mn rtlan állattani, zooló-
giai 

zooparki (-n, -e) fn állatkert, állatpark, 
zoo 

źujdvestk|a (-an, -ua) fn vízhatlan ten-
gerészsapka, viharkalap 

zummeri (-n, -e) fn berregő jelzőké-
szülék, hangjelzéses berendezés 
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Ž 
 
žaleik|ka (-an, -kua) fn kétágú orosz 

népi síp 
želatiini (-n, -e) fn zselatin 
ženšeni (-n, -e) fn ginzeng [Panax] 
žereh||kal|a (an, -ua) fn ragadozó őn-

hal [Aspius aspius] 
žirahvi (-n, -e) zsiráf [Giraffa came-

lopardalis] 

žokkei (-n, -ta) fn zsoké 
žokkein mn rtlan zsoké-; ~ puku zso-

kéruha, zsokéöltözet 
žonglöri (-n, -e) fn zsonglőr 
žonglörin mn rtlan zsonglőri, zsong-

lőr-; ~ taito zsonglőrművészet 
žurnalisti (-n, -e) fn újságíró, hírlap-

író, zsurnaliszta 
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T 
 

ta ksz és, s, meg, is; ukko ~ akka apó-
ka és anyóka 

tablet|ti (-in, -tie) fn tabletta 
tafti (-n, -e) fn selyemszövet, taft 
tahallah hsz szándékosan, megfontol-

tan, kitervelten, tudatosan, készakar-
va; tarttuo ~ szándékosan beleköt-
ni vkibe 

tahallisešti hsz szándékosan, megfon-
toltan, kitervelten, tudatosan, kész-
akarva; hiän luati šen ~ (ő) ezt kész-
akarva / szándékosan tette 

tahalli|ni (-sen, -sta) mn szándékos, 
megfontolt, kitervelt, tudatos, kész-
akart; ~ni ruato szándékos cseleke-
det 

tah|aš (-tahan, -ašta) fn tészta; ~aš nou-
su megkelt a tészta; šakie ~aš sű-
rű(re kevert) tészta 

tahat|tua (-an, -tau) verb köszörül, 
megköszörül, csiszol, megcsiszol 

tahi ksz vagy, avagy; tämä ~ tuo ez 
vagy az  

tahikardij|a (-an, -ua) fn szapora szív-
működés, tachicardia 

tahikka ksz 1. akár ..., akár ...; 2. vagy 
..., vagy ...  

tahissa hsz ütemesen, ritmusosan 
tah|ko (-on, -kuo) fn köszörű 
tahko||kiv|i (-en, -ie) fn köszörűkő 
tahk|ota (-uon, -uou) verb köszörül, 

megköszörül, csiszol, megcsiszol 
tahkoutu|o (-u) verb megköszörülődik, 

megcsiszolódik 
tahkuomi|ni (-sen, -sta) fn köszörülés, 

megköszörülés, csiszolás, megcsiszo-

lás; kirvehen ~ni a fejsze megköszö-
rülése 

tahkuon|ta (-nan, -tua) fn köszörülés, 
megköszörülés, csiszolás, megcsiszo-
lás 

tahn|a (-an, -ua) fn krém, paszta, ke-
nőcs 

tahon||ponnissu|š (-kšen, -šta) fn aka-
ratnyilvánítás, akaratkifejtés 

tah|ti (-in, -tie) fn taktus, ütem, ritmus, 
tempó 

tahti||puik|ko (-on, -kuo) fn (vezénylő) 
pálca; orkesterinjohtajan ~ko kar-
mesteri pálca 

-tahto1 ut vala-, bár-, akár- 
tah|to2 (-on, -tuo) fn akarat, törekvés, 

szándék, kívánság, vágy, óhaj; Ju-
malan ~to Isten akarata; omašta 
~ošta saját akaratából, önszántából 

tahtomat|oin (-toman, -ointa) mn egy-
kedvű, apatikus, közönyös 

tahtomatta hsz egykedvűen, apatiku-
san, közönyösen 

tahtomattomu|š (-kšen, -šta) fn egy-
kedvűség, apátia, közönyösség 

tahtovai|ni (-sen, -sta) mn kívánt, vá-
gyott, óhajtott 

tah|tuo (-on, -tou) verb akar, törekszik, 
szándékozik, kíván, vágyik, óhajt  

tai ksz 1. és, s, is; 2. vagy 
taifuni (-n, -e) fn tájfun 
taig|a (-an, -ua) fn tajga 
ta|ijeh (-tehen, -jehta) fn trágya, ganéj 
taijok|aš (-kahan, -ašta) fn mesterem-

ber, mester 
taijon||tuntij|a (-an, -ua) fn műértő 
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tai|ka (-jan, -kua) fn varázs, varázserő, 
varázslat, varázsolás, elvarázsolás, 
boszorkányság, bűbájkodás 

taika||kenkä|t (-jen, -jä) fn plur va-
rázscsizma 

taika||skuatteri (-n, -e) fn terülj-terülj 
asztalkám 

taika||starin|a (-an, -ua) fn tündérmese 
taika||temp|pu (-un, -puo) fn bűvész-

mutatvány, bűvészkedés, szemfény-
vesztés, hókusz-pókusz, trükk, trük-
közés 

taika||ušk|o (-on, -uo) fn babona, hi-
edelem, balhit 

taika||uškolli|ni (-sen, -sta) mn babo-
nás 

taika||voim|a (-an, -ua) fn varázs, va-
rázserő, varázslat, varázsolás, elva-
rázsolás, boszorkányság, bűbájko-
dás 

taikin|a (-an, -ua) fn kelttészta 
taikina||kok|ko (-on, -kuo) fn kelt süte-

mény, kelt kalács 
taikinamai|ni (-sen, -sta) mn kelttészta-

féle 
taikina||veič|či (-in, -čie) fn tompa kés, 

életlen kés 
taikinoi|ja (-čen, -ččou) verb 1. tész-

tát keleszt / készít; 2. kotyvaszt 
taikka ksz 1. akár ..., akár ...; 2. vagy 

..., vagy ... 
taik|ku (-un, -kuo) fn lárva 
taikomi|ni (-sen, -sta) fn varázs, va-

rázslat, varázsolás, elvarázsolás, bo-
szorkányság, bűbájkodás 

taiku|o (-n, -u) verb elvarázsol, meg-
babonáz, megigéz, elbűvöl 

taikuri (-n, -e) fn varázsló, boszorkány-
mester 

taimen (-en, -ta) fn csíra, hajtás, pa-
lánta, dugvány 

taimen|et (-ien, -ie) fn plur csíra, haj-
tás, palánta, dugvány 

taimi (-n, -e) fn magról nőtt növény, 
magonc 

Tai||mua (-n, -ta) fn thaiföldi 
tai||mualai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. thai; 

2. thaiföldi 
tain mn rtlan 1. thai; 2. thaiföldi 
taineh|tuo (-un, -tuu) verb elveszti az 

eszméletét, elájul, elalél 
tainehu|š (-on, -tta) fn eszméletvesz-

tés, ájulás, elájulás, elalélás 
taipaleh (-en, -ta) fn út, útvonal, táv, 

távolság 
taipumat|oin (-toman, -ointa) mn ra-

gozhatatlan 
taipumukš|et (-ien, -ie) fn plur hajlam, 

képesség 
taipumu|š (-kšen, -šta) fn hajlam, haj-

lamosság, hajlandóság; ~š lihontah 
hízásra való hajlam 

tai|puo (-vun, -puu) verb 1. hajlik, ha-
jol, meghajlik, meghajol; 2. ragozó-
dik; 3. hozzászokik, megszokik, hoz-
záidomul; 4. beleegyezik, hozzájá-
rul, hajlik rá 

taipuj|a (-an, -uа) mn változó, válto-
zékony, megváltozó 

taipus|a (-an, -uа) mn hajlékony, ru-
galmas; ~a vartalo hajlékony derék 

taipuvai|ni (-sen, -sta) mn hajlamos, 
hajlandó  

tais|sella (-telen, -telou) verb harcol, 
küzd, csatázik, megütközik vkivel; 
~sella vihollista vaštah csatázni / 
megütközni az ellenséggel 

taistelij|a (-an, -ua) fn/mn harcos 
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taistelu (-n, -o) fn csata, ütközet, harc; 
ideologini ~ ideológiai harc 

taistelu||henki (-n, -e) fn harci kedv 
taistelu||kein|o (-on, -uo) fn harcmodor 
taistelu||kyky (-n, -ö) fn harcképesség; 

korkie ~ magasfokú harcképesség 
taistelu||kyky|ni (-sen, -stä) fn harcké-

pes; ~ni pataljona harcképes zász-
lóalj 

taistelu||kär|ki (-ren, -kie) fn robbanó-
fej 

taistelu||mualau|š (-on, -tta) fn csata-
képfestészet 

taistelu||tanterella hsz harcmezőn, csa-
tatéren  

taistelutta hsz harc nélkül 
taistelu||valmehu|š (-on, -tta) fn harc-

készültség 
taitaj|a (-an, -ua) mn 1. művészi, mű-

vészeti; 2. ügyes, ötletes 
taitamat|oin (-toman, -ointa) mn 1. öt-

lettelen, ügyetlen; 2. hibás, helyte-
len, téves, rossz 

taitami|ni (-sen, -sta) fn képesség, tu-
dás, ügyesség, hozzáértés, készség 

taitav|a (-an, -ua) mn virtuóz, mesteri 
taitavašti hsz virtuóz módon, meste-

rien 
taitavu|š (-on, -tta) fn virtuozitás 
taiteh (-tehen, -ehta) fn művészet 
taitehellisešti hsz 1. művészien, mű-

vészi módon; 2. művészetileg 
taiteh||näkömy|š (-kšen, -štä) fn mű-

vészi látásmód 
taiteilij|a (-an, -ua) fn művész 
taiteilija||juhl|a (-an, -ua) fn jutalom-

játék 
taitelija||ryhm|ä (-än, -yä) fn színtár-

sulat, művészeti társulat 

taitellisu|š (-kšen, -šta) fn művészies-
ség, művészi kivitelezés 

tai|to (-jon, -tuo) fn 1. művészet; 2. 
képesség, tudás, ügyesség, hozzáér-
tés, készség 

taito||akatemij|a (-an, -ua) fn művé-
szeti akadémia 

taito||johtaj|a (-an, -ua) fn művészeti 
vezető 

taitok|aš (-kahan, -ašta) mn művészi 
gonddal kivitelezett, művészi apró-
lékosságú 

taito||koulu||kun|ta (-nan, -tua) fn mű-
vészeti iskola [irányzat]; alanko-
maini ~ta németalföldi iskola 

taito||laji (-n, -e) fn (művészeti, zenei, 
irodalmi) műfaj 

taito||laulu (-n, -o) fn énekművészet 
taito||lento||liikkeh (-en, -tä) fn műre-

pülőfigura 
taito||lua|tu (-vun, -tuo) fn (művésze-

ti, zenei, irodalmi) műfaj 
taito||luistelij|a (-an, -ua) fn műkor-

csolyázó 
taito||mie|š (-hen, -štä) fn 1. művész; 

2. vmelyik művészeti ág „papja” 
taito||mualari (-n, -e) fn festőművész 
taito||musej|o (-on, -uo) fn művészeti 

múzeum 
taito||račaštaj|a (-an, -ua) fn műlovar, 

műlovarnő, voltizsáló 
taito||rua|to (-von, -tuo) fn alkotás, mű-

alkotás 
taito||tevo|š (-kšen, -šta) fn művészi 

alkotás, műalkotás, mű, alkotás 
taito||veššo|š (-kšen, -šta) fn műfara-

gás, metszet 
tait|tua (-an, -tau) verb hajt, hajtogat  
tai|tua (-tau) verb úgy tűnik, lehet  
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taituri (-n, -e) fn virtuóz, zeneművész 
taivahah||noušu (-n, -o) fn menny-

bemenetel 
taivahai|ni (-sen, -sta) mn mennyei, égi 
taivahalli|ni (-sen, -sta) mn mennyei, 

égi; ~ni valo mennyei / égi fény 
taivahallisen hsz mennyeien; ~ kau-

nis mennyeien szép 
taivahan mn rtlan mennyei, égi 
taivahan||kanši (-n, -e) fn mennybol-

tozat, égbolt 
taivahan||kappaleh|et (-tien, -tie) fn 

plur égitestek 
taivahan||mehaniik|ka (-an, -kua) fn 

az égitestek mechanikája 
taivahan||ran|ta (-nan, -tua) fn 1. ég-

bolt, mennyboltozat; 2. látóhatár, 
horizont 

taivahan||ranta||vivv|a (-an, -uа) fn ho-
rizontvonal 

taivahan||šini|ni (-sen, -stä) mn ég-
színkék, égkék 

tai|val (-palen, -valta) fn távolság, út-
táv, út 

taival||oš|a (-an, -ua) fn útszakasz 
taival|tua (-lan, -tau) verb 1. megy, 

jár; 2. elmegy, elindul  
taiva|š (-han, -šta) fn ég, menny; ~han 

alla az ég alatt; tähtini ~š csillagos 
ég(bolt) 

taivutettav|a (-an, -uа) mn ragozható; 
~a verbi ragozható ige 

taivutet|tu (-un, tuo) mn hajtott, meg-
hajtott, hajlított, meghajlított 

taivuttami|ni (-sen, -sta) fn hajlítás, 
meghajlítás 

taivut|tua (-an, -tau) verb 1. hajt, meg-
hajt, hajlít, meghajlít, hajtogat; ~tua 
paperi papírt hajtogatni; tuuli ~tau 

puita a szél meghajlítja a fát; 2. ra-
goz  

taivutu|š (-kšen, -šta) fn 1. hajlítás; 2. 
ragozás 

taivutuš||muuvvo|t (-jen, -ja) fn plur 
ragozási sor, ragozási minta, nyelvi 
paradigma 

taka- et hátsó, hátulsó 
taka||aj|o (-on, -uo) fn üldözés, kerge-

tés, hajszolás, hajsza 
taka||ham|maš (-pahan, -mašta) fn záp-

fog  
takaisin hsz hátra, hátrafelé, vissza, 

visszafelé 
taka||korman|o (-on, -uo) fn hátsózseb 
taka||kulissi (-n, -e) fn színpadi hátfal, 

hátsó kulissza 
taka||kuv|a (-аn, -uа) fn háttér 
taka||käpälä|t (-jen, -jä) fn plur hátsó 

lábak 
taka||käteh hsz vállon át 
takalli|ni (-sen, -sta) fn teljes teher 
takamu|š (-kšen, -šta) fn far, fenék, 

ülep 
takana (gen) nu mögött, nyomában, 

után [térben]; talon ~ a ház mögött 
taka|ni (-sen, -sta) mn hátsó, hátulsó, 

mögötti, utáni [térben] 
taka||oš|a (-аn, -uа) fn hátsó, hátsó rész, 

hátsó oldal, far 
taka||pajusu|ni (-sen, -sta) mn elmara-

d(ot)t, visszamarad(ot)t; ~ni mua el-
maradt ország 

taka||pajusu|š (-kšen, -šta) fn elmara-
d(ot)tság, visszamarad(ot)tság 

taka||perin hsz háttal, hátul 
taka||pih|a (-аn, -uа) fn hátsó udvar 
taka||portah|at (-ojen, -oja) fn plur hát-

só lépcső 
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taka||puol|i (-en, -ta) fn hátsó, hátsó 
rész, hátsó oldal, far 

taka||puolin hsz háttal, hátul 
taka||raiv|o (-on, -uo) fn tarkó, nyak-

szirt 
taka||re|ki (-jen, -kie) fn pótkocsi, után-

futó 
taka||varikoi|ja (-čen, -ččou) verb 1. 

eltávolít, vmit kivon vhonnan; 2. el-
koboz 

taka||varikoin|ta (-nan, -tua) fn 1. el-
távolítás, vminek a kivonása vhon-
nan; 2. elkobzás 

takel|o (-on, -uo) mn 1. összehúzó; 2. 
fanyar; ~o maku fanyar íz 

taker|tuo (-run, -tuu) verb csatlakozik, 
hozzákapcsolódik, odaszegődik 

taki msz ennek ellenére, mégis 
takie (gen) nu tekintettel vmire / vkire, 

figyelembe véve vmit, miatt; pahan 
šiän ~ a rossz időre tekintettel 

takimmai|ni (-sen, -sta) mn hátsó, há-
tulsó; ~ni rivi hátsó sor 

tak|ka (-an, -kua) fn teher, poggyász, 
csomag, rakomány, málha 

takkel|a (-аn, -uа) mn vizes, ázott, ned-
ves, nyirkos 

tak|ki (-in, -kie) fn kabát, zakó; ~ki hu-
pun kera kapucnis kabát, kámzsás 
kabát 

takki||kanka|š (-han, -šta) fn kabát-
szövet 

tak|ku (-un, -kuo) fn foszlány 
takku||hein|ä (-än, -yä) fn nardus [Nar-

dus stricta] 
takkuutu|o (-u) verb kihull, lehull 
takl|a (-аn, -uа) fn tapló 
takomi|ni (-sen, -sta) fn kovácsolás, 

kikovácsolás 

taks|a (-аn, -uа) fn taksa, díj, díjszabás, 
árszabás 

taksa||hin|ta (-nan, -tua) fn megálla-
pított ár 

taksa||komiisi (-n, -е) fn ármegállapító 
bizottság 

taksa||mittari (-n, -е) fn viteldíjszámlá-
ló, taxióra 

taksattori (-n, -е) fn becsűs 
taksi (-n, -е) fn taxi 
taksin||kulettaj|a (-аn, -uа) fn taxiso-

főr 
taksi||pih|a (-аn, -uа) fn taxiállomás 
taksofoni (-n, -е) fn telefonautomata 
taksoitu|š (-kšen, -šta) fn becslés, díj-

szabás, árszabás 
taktiik|ka (-an, -kua) fn taktika, har-

cászat 
taktik|ko (-on, -kuo) fn (katonai) tak-

tikus, harcász 
takti|ni (-sen, -sta) mn taktikai, harcá-

szati 
takua (gen) nu mögül  
takuata (gen) nu mögül 
takuata||päin hsz hátulról, mögüle 
ta|kuo (-von, -kou) verb 1. üt, ver, ka-

lapál; 2. bever, beüt; ~kuo nuakla 
šeinäh a szöget beütni a falba 

takuu (-n, -ta) fn jótállás, garancia; an-
tua ~ garanciát adni 

takuu||aika (||-ajan, ||-aikua) fn jót-
állási idő, garanciális időszak 

takuu||šopimu|š (-kšen, -šta) fn jótál-
lási szerződés, garanciaszerződés 

talik|ko (-on, -kuo) fn vasvilla, villa 
taljank|ka (-an, -kua) fn harmonika 
taľk|ki (-in, -kie) fn zsírkő 
talkkun|a (-аn, -uа) fn zabliszt 
talkkuna||jauh|o (-on, -uo) fn zabliszt 
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talk|o (-on, -uo) fn (önkéntes) pihenő-
napi munka 

talko|t (-jen, -ja) fn plur (önkéntes) 
pihenőnapi munka 

taľľ|a (-an, -uа) fn állatbőr, bőr, irha  
tall|ata (-uan, -uau) verb 1. rálép, ráta-

pos; ~ata jalan piällä vkinek a lá-
bára lépni; 2. tapos, tipor, eltapos, 
letapos, eltipor, letipor; ~ata kylvöt 
letaposni a vetést; ~ata lumi leta-
posni a havat; ~ata polku avannol-
la ösvényt taposni a lékhez; ~ata tu-
pakin šätkä eltaposni a cigaretta-
csikket; 3. benyom, beprésel, beszorít 

tallat|tu (-un, -tuo) mn letaposott, ki-
taposott; ~tu tie kitaposott út 

tallaut|tua (-an, -tau) verb legázol, le-
tapos, letipor; ~tua niitty letaposni 
/ letiporni a kaszálót 

tallautu|o (-u) verb letaposódik, kita-
posódik 

talleh|tie (-in, tiy) verb felhalmoz, ösz-
szegyűjt, megtakarít; ~tie rahua van-
hoiksi pénzt takarítani meg öreg-
korra 

tallennu|š (-kšen, -šta) fn 1. betét, le-
tét, bankbetét; 2. adománylevél, írás-
ba foglalás 

tallentaj|a (-аn, -uа) fn betéttulajdonos 
tallen|tua (-nan, -tau) verb felhalmoz, 

összegyűjt, megtakarít 
tallešša hsz tartalékban 
talli (-n, -е) fn lóistálló 
talluami|ni (-sen, -sta) fn taposás, leta-

posás, kitaposás, rátaposás, letiprás 
tallu|š (-kšen, -šta) fn talpbélés, cipő-

betét 
talluš|ta (-šan, -tua) fn talpbélés, cipő-

betét 

tallušti|n (-met, -nta) fn talpbélés, cipő-
betét 

talm|o (-on, -uo) fn lepedék a nyelven 
Talmudi (-n, -е) fn Talmud 
tal|o (-on, -uo) fn ház, épület; moniker-

tani ~o sokemeletes ház / épület; 
yksinäini ~o egyedül álló / magá-
nyos ház 

talon||eläj|ät (-ien, -ie) fn háziak, ház-
lakók 

talon||hökkel|i (-en, -tä) fn vityilló, vis-
kó, kalyiba, kuckó 

taloni (-n, -e) fn (igazoló) szelvény, 
utalvány 

talon||po|ika (-jan, -ikua) fn paraszt 
talo||riv|i (-en, -ie) fn házsor 
talošša hsz (a) házban 
talou|š (-on, -tta) fn 1. háztartás, gaz-

dálkodás; 2. gazdaság, közgazda-
ság 

talouš||johtaj|a (-an, -ua) fn gazdasági 
vezető 

talouš||mie|š (-hen, -štä) fn gazdasági 
szakember 

talouš||muo|to (-von, -tuo) fn gazda-
sági rendszer 

talouš||šopimu|š (-kšen, -šta) fn gaz-
dasági szerződés 

talouš||tie|to (-jon, -tuo) fn gazdaság-
tan, közgazdaságtan, közgazdaság-
tudomány 

talouš||tieto||mie|š (-hen, -štä) fn köz-
gazdász 

talouš||viess|at (-ojen, -oja) fn plur asz-
tali mérleg, konyhamérleg 

talouš||yhteis|ö (-ön, -yö) fn gazdasági 
közösség 

talouš||yhtey|š (-ön, -ttä) fn gazdasági 
közösség 
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talou||velli|ni (-sen, -stä) mn gazdasági, 
anyagi; ~ni tašo gazdasági szint / 
színvonal 

talou||vellisešti hsz gazdaságilag, anya-
gilag; ~ rippuvaini gazdaságilag / 
anyagilag függő (helyzetben levő) 

talteh||panij|a (-an, -ua) fn betéttulaj-
donos 

talt|ta (-an, -tua) fn véső, hidegvágó 
talut|ella (-telen, -telou) verb vezet, el-

vezet, bevezet vhova 
taluttaj|a (-an, -ua) fn vezető, vakve-

zető 
talut|tua (-an, -tau) verb vezet, elvezet, 

bevezet vhova 
talutu|š (-kšen, -šta) fn vezetés, elve-

zetés vhova 
talutuš||por|o (-on, -uo) fn a vezető rén-

szarvas 
talveh|tie (-in, -tiu) verb áttelel, telel 
talvehtimi|ni (-sen, -sta) fn áttelelés, te-

lelés 
talvehtimis||paik|ka (-an, -kua) fn téli-

kikötő 
talvekši hsz télire, télre 
talvella hsz télen 
talven||halo|t (-jen, -ja) fn plur téli 

tüzelő / tűzifa 
talven||hein|ä (-än, -yä) fn téli(re való) 

széna 
talven||viet|to (-on, -tuo) fn áttelelés, 

telelés 
talv|i (-en, -ie) fn tél 
talvi||aika (||-ajan, ||-aikua) fn téli idő-

szak 
talvi||il|ta (-lan, -tua) fn téli este 
talvi||kauš|i (-en, -ie) fn téli szezon 
talvi||kenkä|t (-jen, -jä) fn plur téli-

cipő, (téli) csizma 

talvi||kui|ni (-sen, -sta) mn decemberi 
talvi||kuu (-n, -ta) fn december 
talvi||kuun mn rtlan decemberi 
talvi||kuušša hsz decemberben 
talvi||lom|a (-an, -uа) fn téli szünidő / 

vakáció 
talvi||maisem|a (-an, -uа) fn téli táj 
talvi||maj|a (-an, -uа) fn téli szállás 
talvi||makuu (-n, -ta) fn téli álom 
talvi||meč|čä (-än, -čyä) fn téli erdő 
talvi|ni (-sen, -sta) mn téli 
talvi||olimpijalais|et (ien, -ie) fn plur 

téli olimpia 
talvi||omena||laj|i (-en, -ta) fn téli al-

ma(fajta) 
talvi||pakka|ni (-sen, -sta) fn téli fagy 
talvi||palt|to (-on, -tuo) fn télikabát 
talvi||puu||tarh|a (-an, -ua) fn téli (dísz-) 

kert 
talvi||päivän||šeisatu|š (-kšen, -šta) fn 

téli napfordulat 
talvi||šatam|a (-an, -uа) fn télikikötő 
talvi||tie (-n, -tä) fn téli út 
talvi||täh|ti (-en, -tie) fn téli csillag 
talvi||uk|ko (-on, -kuo) fn télapó 
talvi||un|i (-en, -ta) fn téli álom; kon-

tien ~ a medve téli álma 
talvi||urheilu (-n, -o) fn télisport 
talvi||vilu (-n, -o) fn téli zimankó 
talvi||vuatti|et (-jen, -jie) fn plur téli 

öltözet / ruha 
tamad|a (-an, -ua) fn lakoma rende-

zője 
tamm|a (-an, -ua) fn kanca; tiineh ~a 

vemhes kanca 
tammi (-n, -е) fn tölgy, tölgyfa [Quer-

cus]  
tammik|ko (-on, -kuo) fn tölgyes, tölgy-

erdő, tölgyfaerdő 
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tammi||kuu (-n, -ta) fn január 
tammin||pinta||kuorijai|ni (-sen, -sta) 

fn tölgyszijács [Scolytus intricatus] 
tammi||unik|ko (-on, -kuo) fn kerti pele 

[Eliomys quercinus] 
tamponi (-n, -e) fn tampon 
tamp|pi (-in, -pie) fn gőzhajó 
tampuri (-n, -e) fn vagon előtere 
tamtami (-n, -e) fn tamtamdob 
tanak|ka (-an, -kua) mn vaskos, zömök, 

köpcös, erős, telt, testes, kövér 
tandemi (-n, -e) fn tandem 
tangenssi (-n, -e) fn tangens 
tanhuo (-n, -ta) fn a jószágnak lekerí-

tett udvar 
tanhuočči hsz a jószág udvarán át 
tanhuon||isän|tä (-nän, -tyä) fn a jó-

szág udvarának védőszelleme 
tankisti (-n, -е) fn harckocsizó (katona) 
tankkeri (-n, -е) fn tartályhajó, tanker 
tank|ki (-in, -kie) fn tank, páncélos, 

harckocsi 
tankki||jouk|ko (-on, -kuo) fn harcko-

csialakulat 
tankki||kent|tä (-än, -tyä) fn harckocsi-

gyakorlótér, tankodrom 
tank|o (-on, -uo) fn rúd, nyél 
tan|ner (-teren, -nerta) fn 1. művelet-

len föld, ugar; 2. szárazföld 
tanner||mua (-n, -ta) fn sztyepp(e) 
tanner|tua (-ran, -tau) verb döngöl, le-

döngöl, letapos, letipor 
Tansk|a (-an, -ua) fn Dánia 
tanskalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. dán; 

2. dániai 
tanskan mn rtlan 1. dán; 2. dániai 
tanšši (-n, -е) fn tánc 
tanšši||ašel (-en, -ta) fn tánclépés 
tanšši|e (-n,-u) verb táncol 

tanššij|a (-an, -ua) fn táncos, táncosnő 
tanššijais||ilta||pu|ku (-vun, -kuo) fn báli 

ruha, nagyestélyi 
tanšši||jouk|ko (-on, -kuo) fn tánccso-

port, táncegyüttes 
tanšši||lav|a (-an, -ua) fn táncpódium, 

tánctér 
tanšši||luok|ka (-an, -kua) fn táncis-

kola 
tanšši||musiik|ki (-in, -kie) fn tánczene 
tanššin||ohjuaj|a (-an, -ua) fn táncmes-

ter 
tanšši||partńori (-n, -е) fn táncpart-

ner 
tanšši||ritmi (-n, -е) fn táncritmus 
tanšši||šali (-n, -е) fn táncterem, bál-

terem 
tanšši||šarj|a (-an, -ua) fn táncszvit 
tanšši||ta|pa (-van, -pua) fn táncmód 
ta|pa (-van, -pua) fn 1. szokás; 2. tra-

díció, hagyomány; 3. mód, eljárás  
tapahtum|a (-an, -uа) fn 1. cselekedet, 

tevékenység, aktus; 2. esemény, eset; 
nakrettava ~a nevetséges esemény 

tapahtu|o (-u) verb megtörténik, leját-
szódik, végbemegy, megesik  

tapahu|š (-kšen, -šta) fn 1. cselekedet, 
tevékenység, aktus; 2. esemény, eset; 
kummalini ~š különös eset; muka-
va ~š érdekes eset, érdekfeszítő ese-
mény; opillini ~š tanulságos eset; 
unohtumatoin ~š emlékezetes / fe-
lejthetetlen eset 

tapa|ni (-sen, -sta) mn hasonló, ha-
sonlatos  

tapan|ta (-nan, -tua) fn gyilkosság, em-
berölés 

tapau|tuo (-vun, -tuu) verb belekapasz-
kodik 



tapella 544 tarkaštaja
 

tapel|la (-en, -ou) verb harcol, küzd, 
csatázik, megütközik vkivel 

tapeti|t (-jen, -ja) fn plur tapéta 
tapet|tu (-un, -tuo) fn/mn 1. (harcban) 

elesett; 2. meggyilkolt, megölt 
tappaj|a (-an, -ua) fn 1. gyilkos; jul-

ma ~a kegyetlen / könyörtelen gyil-
kos; 2. hóhér 

tappami|ni (-sen, -sta) fn kivégzés 
tappelu (-n, -o) fn csata, ütközet, harc 
tappeu|tuo (-vun, -tuu) verb (harcban) 

elesik, elpusztul, meghal 
tap|pi (-in, -pie) fn dugó, dugasz, pöcök 
tappiv|o (-on, -uo) fn elvesztés, veszte-

ség 
tappivotta hsz veszteség nélkül 
tap|po (-on, -puo) fn 1. (állat)vágás, le-

vágás, leölés; 2. kivégzés 
tappo||lav|a (-an, -ua) fn vérpad, vesz-

tőhely 
tappo||tanner (-en, -ta) fn tömeggyil-

kosság, vérengzés 
tap|pua (-аn, -раu) verb gyilkol, öl, 

meggyilkol, megöl 
tapšut|tua (-an, -tau) verb dobbant, 

toppant  
taput|tua (-an, -tau) verb 1. dobog, to-

pog ; 2. tapsol 
tarantassi (-n, -e) fn fedett utazókocsi, 

tarantász 
tarantell|a (-an, -ua) fn tarantellapók 

[Tarentula fasciiventris] 
tarat|tua (-an, -tau) verb hadar 
tarh|a (-an, -uа) fn udvar, kert 
tarha||nei|ti (-jen, -tie) fn borzaskata, 

török kandilla, török katicavirág [Ni-
gella damascena] 

tarha||omena||puu (-n, -ta) fn nemes 
almafa [Malus domestica] 

tarha||raunivo||heinä (-än, -yä) fn tüs-
kés lepény [Symphytum asperum] 

tariččeu|tuo (-vun, -tuu) verb megad-
ja magát, hagyja magát, engedi magát 

taričen|ta (-nan, -tua) fn igény, szük-
séglet, kereslet 

tarikka||paita|ni (-sen, -sta) fn csecse-
mőing(ecske) 

tarin|ta (-nan, -tua) fn igény, szükség-
let, kereslet 

tari|ta (-čen, -ččоu) verb ajánl, kínál, 
felszolgál 

tarjoilij|a (-an, -ua) fn pincér, felszol-
gáló 

tarjo|ta (-nen, -nou) verb ajánl, kínál, 
felszolgál 

tarjotin||lau|ta (-van, -tua) fn tálca 
tarjou|tuo (-vun, -tuu) verb megadja 

magát, hagyja magát, engedi magát 
tarju|o (-n, -u) verb ajánl, kínál, fel-

szolgál 
tarkaš|šella (-telen, -telou) verb vizs-

gál, megvizsgál, kivizsgál, felülvizs-
gál, ellenőriz 

tarkaššu|š (-kšen, -šta) fn vizsgálat, ki-
vizsgálás, megvizsgálás, felülvizsgá-
lat, ellenőrzés 

tarkaššuš||kaiv|o (-on, -uo) fn meg-
figyelőakna, kutatóakna 

tarkaššuš||komiisi (-n, -e) fn felügyelő 
bizottság, ellenőrző bizottság 

tarkaššuš||laito|š (-kšen, -šta) fn ellen-
őrző szerv, felügyeleti szerv 

tarkaššuš||mittari (-n, -e) fn ellenőr-
ző mérőműszer 

tarkaššuš||paik|ka (-an, -kua) fn ellen-
őrző pont 

tarkaštaj|a (-an, -ua) fn felügyelő, ins-
pektor, ellenőr, revizor 
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tarkašti hsz figyelmesen, alaposan, pon-
tosan, gondosan 

tarkaš|tua (-šan, -tau) verb vizsgál, ki-
vizsgál, megvizsgál, felülvizsgál, el-
lenőriz 

tarkentami|ni (-sen, -sta) fn összpon-
tosítás, pontosítás 

tarken|tua (-nan, -tau) verb ráfóku-
szál, rácéloz, ráfigyel, összpontosít 
vmire, pontosít 

tarkissu|š (-kšen, -šta) fn 1. vizsgálat, 
megvizsgálás, kivizsgálás, átvizsgá-
lás, felülvizsgálás, ellenőrzés; 2. faj-
taosztályozás, fajtaértékelés [nö-
vénytermesztés] 

tarkistami|ni (-sen, -sta) fn vizsgálat, 
megvizsgálás, kivizsgálás, átvizsgá-
lás, ellenőrzés 

tarkis|tua (-san, -tau) verb vizsgál, ki-
vizsgál, megvizsgál, átvizsgál, ellen-
őriz 

tark|ka (-an, -kua) mn 1. figyelmes; 2. 
pontos, precíz; 3. hajszálpontos; 4. 
gondos 

tarkka||ampuj|a (-an, -ua) fn mester-
lövész 

tarkkah hsz figyelmesen, gondosan, 
pontosan, precízen 

tarkka|ni (-sen, -sta) mn 1. figyelmes; 
2. pontos, precíz; 3. hajszálpontos; 
4. gondos 

tarkka||näkö|ni (-sen, -stä) mn sassze-
mű, élesszemű 

tarkka|näkösy|š (-kšen, -štä) fn élessze-
műség 

tarkkaseh hsz figyelmesen, pontosan, 
precízen, gondosan 

tarkkasešti hsz figyelmesen, pontosan, 
precízen, gondosan 

tarkka||šilmä|ni (-sen, -stä) mn sas-
szemű, élesszemű  

tarkkavaisu|š (-kšen, -šta) fn pontos-
ság, hajszálpontosság, precizitás 

tarkkualij|a (-an, -ua) fn megfigyelő 
tarkkuaľ|ľa (-en –ou) verb megfigyel, 

felügyel, szemmel tart, kémlel 
tarkku|š (-kšen, -šta) fn figyelem, fi-

gyelmesség, gondosság, pontosság, 
kicsinyes óvatosság 

tarkkuš||kivyäri (-n, -e) fn mesterlö-
vészpuska 

tarkot|tua (-an, -tau) verb 1. ért vmin 
vmit, értetődik; 2. céloz vmire, cél-
zást tesz; 3. jelent, jelentéssel bír; 
4. észben tart, jelentősége van 

tarkotukšelli|ni (-sen, -sta) mn célirá-
nyos, céltudatos 

tarkotukšellisešti hsz célirányosan, cél-
tudatosan 

tarkotukšen||muka|ni (-sen, -sta) mn 
célszerű; ~ni ruato célszerű csele-
kedet / eljárás 

tarkotukšet|oin (-toman, -ointa) mn cél-
talan, haszontalan, értelmetlen 

tarkotu|š (-kšen, -šta) fn 1. (eszmei) cél; 
2. célirányosság, céltudatosság; 3. je-
lentés, értelem  

tarm|o (-on, -uo) fn erő, életerő 
tarmok|aš (-kahan, -ašta) mn 1. élet-

erős; 2. harcias, energikus 
tarmokkahašti hsz harciasan, energi-

kusan 
tarmokku|š (-kšen, -šta) fn harciasság 
tarmot|oin (-toman, -ointa) mn erőtlen  
tarpehelli|ni (-sen, -sta) mn szükséges, 

nélkülözhetetlen  
tarpehet|oin (-toman, -ointa) mn szük-

ségtelen 
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tarpehu|š (-on, -tta) fn szükség, szük-
ségesség, szükségszerűség 

tarpiekši hsz bőven, bőségesen, elég-
ségesen, eléggé 

tar|puo1 (-von, -роu) verb 1. kever, ka-
var, megkever, megkavar, felkever, 
felkavar; 2. lubickol, ficánkol; 3. 
hanyagul / félvállról végez vmit 

tar|puo2 (-von, -роu) verb kifog, kiha-
lász; ~puo kalua halat kifogni / ki-
halászni 

tarrau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. belea-
kad, elakad; 2. megragad, beleka-
paszkodik, beleakaszkodik 

tartat|tua (-an, -tau) verb mángorol, 
kimángorol 

tartuk|ki (-in, -kie) fn homoktövis [Hip-
pophae] 

tartteliu|tuo (-vun, -tuu) verb 1. bele-
akad, elakad; 2. megragad, belea-
kaszkodik, belekapaszkodik 

tarttuj|a (-an, -ua) mn ragályos, fertőző 
tarttuja||tau|ti (-viri, -tie) fn ragályos 

betegség, fertőző betegség 
tartun|ta (-nan, -tua) fn ragály, fertő-

zés 
tartuntahi|ni (-sen, -sta) fn ragály, fer-

tőzés 
tarttujai|ni (-sen, -sta) fn 1. bogáncs 

[Carduus]; 2.  bojtorján [Arctium] 
tarttum|a (-an, -ua) mn megragadó, 

megmarkoló 
tarttuma||liikeh (-en, -ta) fn markoló 

mozdulat, megmarkolás 
tarttumi|ni (-sen, -sta) fn 1. beakadás; 

2. ráragadás, rátapadás 
tart|tuo (-un, -tuu) verb 1. beleakad, 

elakad; auto ~tu lumeh az autó el-
akadt a hóban; 2. megragad, ráta-

pad, beleakaszkodik, belekapaszko-
dik ◊ ~tu kuin vaššanlehti nem le-
het lerázni (rátapadt, mint a gőz-
fürdői vesszőnyaláb levele); 3. ter-
jed [ragály, járvány] 

tarttuv|a (-an, -ua) mn ragályos, fer-
tőző 

tarttuvašti hsz ragályosan, fertőzés-
szerűen 

tartut|tua (-an, -tau) verb 1. ráragaszt, 
odaragaszt, odatapaszt, rátapaszt; 
2. megfertőz, fertőz 

taru (-n, -о) fn legenda 
taru|o (-n, -u) verb össze-visszabeszél, 

badarságokat beszél 
tarveh (-en, -ta) fn szükséglet, szükség 
tarvikeh (-en, -ta) fn eszköz, szerszám, 

kellék 
tarvikkeh|et (-ien, -ie) fn plur 1. felsze-

relés; 2. ellátmány, ellátás 
tarvis hsz/mn rtlan szükséges, szükség- 
tarvis||kalu (-n, -o) fn szükséges do-

log 
tarvi|ta (-čen, -ččоu) verb szüksége van 

rá, rászorul 
tarvittav|a (-an, -ua) mn szükséges, nél-

külözhetetlen 
tarvoi|n (-men, -nta) fn horgászbot, pe-

cabot 
tas|a (-an, -ua) fn üst, fémtál 
taš|a (-an, -ua) fn szint, színvonal 
taša||arv|o (-on, -uo) fn egyenjogúság 
taša||arvoisu|š (-kšen, -šta) fn egyen-

érték, egyenlőség, paritás 
taša||arvo|ni (-sen, -sta) mn egyenér-

tékű, egyenlő, paritásos 
tašah hsz 1. egy szinten, egyenlően; 2. 

egyenletesen; 3. döntetlenül, dön-
tetlen eredménnyel 
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taša||ja|ko (-von, -kuo) fn egyenlő fel-
osztás, egyenlő részekre osztás 

taša||kat|to (-on, -tuo) fn lapos tető 
tašakkah hsz egyenlően, egyformán 
taša||kulma|ni (-sen, -sta) mn egyenlő 

szögű; ~ni monikulma egyenlő szö-
gű sokszög 

taša||kylki|ni (-sen, -stä) mn egyenlő 
szárú; ~ni kolmikulma egyenlő szá-
rú háromszög 

tašallah hsz egy szinten, egyenlő szín-
vonalon 

tašalli|ni (-sen, -sta) mn arányos, ará-
nyos felépítésű 

taša||lu|ku (-vun, -kuo) fn kerek szám 
taša||luonto|ni (-sen, -sta) mn érzelem-

mentes 
taša||lämpö|ni (-sen, -stä) mn meleg-

vérű 
taša||mieli|ni (-sen, -stä) mn kiegyen-

súlyozott [pszichológia]; ~ni ihmi-
ni kiegyensúlyozott ember / szemé-
lyiség 

taša||mitta|ni (-sen, -sta) mn arányos 
taša|ni (-sen, -sta) mn sima, sík  
tašank|o (-on, -uo) fn síkság 
taša||ol|o (-on, -uo) fn szimmetria 
taša||pain|o (-on, -uo) fn egyensúly 
taša||paino||eli|n (-men, -ntä) fn vesz-

tibuláris rendszer, egyensúlyi szerv 
taša||paino||op|pi (-in, -pie) fn statika 
taša||paino||til|a (-an, -ua) fn egyen-

súlyi helyzet / állapot 
taša||painošša hsz egyensúlyi helyzet-

ben, egyensúlyban 
taša||painot|oin (-toman, -ointa) mn ki-

egyensúlyozatlan 
taša||painot|tua (-an, -tau) verb egyen-

súlyoz, kiegyensúlyoz 

taša||piä (-n, -tä) mn egyenlő magas-
ságú 

taša||pohja|ni (-sen, -sta) mn lapos fe-
nekű; ~ni veneh lapos fenekű ladik 
/ csónak 

taša||puoli|ni (-sen, -sta) mn pártatlan, 
elfogulatlan, részrehajlás nélküli 

taša||puolisešti hsz pártatlanul, elfo-
gulatlanul, részrehajlás nélkül 

tašaseh hsz 1. egy szinten, egyenlően; 
2. egyenletesen 

tašasešti hsz 1. egy szinten, egyenlő-
en; 2. egyenletesen 

tašasin hsz 1. egy szinten, egyenlően; 
2. egyenletesen 

taša||šivu|ni (-sen, -sta) mn egyenlő ol-
dalú; ~ni kolmikko egyenlő oldalú 
háromszög 

tašašti hsz 1. egy szinten, egyenlően; 
2. egyenletesen 

taš|ata (-uan, -uau) verb kiegyenlít 
tašautu|o (-u) verb kiegyenlítődik 
taša||vallan mn rtlan köztársasági 
taša||val|ta (-lan, -tua) fn köztársaság 
taša||vauh|ti (-in, -tie) fn egyenletes se-

besség 
taša||verta|ni (-sen, -sta) mn 1. egyje-

lentésű, egyértelmű; 2. egyenjogú 
taša||vir|ta (-ran, -tua) fn egyenáram 
taša||virta||generattori (-n, -e) fn DC-

generátor, egyenáramú generátor 
tašavu|š (-on, -tta) fn egyenjogúság 
taša||väki|ni (-sen, -stä) mn egyenlő ere-

jű 
tašku (-n, -o) fn zseb 
tašku||kell|o (-on, -uo) fn zsebóra 
tašku||lamp|pu (-un, -puo) fn zseblám-

pa 
taš|o (-on, -uo) fn szint, mérték, fok 
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tašo|ta (-nen, -nou) verb leszámol, meg-
fizet, megbosszul 

tašot|ella (-telen, -telou) verb kiegyen-
lít, kiegyenget 

tašoti|n (-men, -nta) fn spakli, spatulya, 
simítólapátka 

tašottami|ni (-sen, -sta) fn kiegyenlí-
tés, kiegyengetés 

tašottau|tuo (-vun, -tuu) verb kiegyen-
lítődik 

tašot|tua (-an, -tau) verb kiegyenlít, ki-
egyenget 

tašottu|o (-u) verb kiegyenlítődik 
tašotuš||merk|ki (-in, -kie) fn (zenei) 

feloldójel 
tašuan|ta (-nan, -tua) fn bosszú, leszá-

molás 
tatari (-n, -e) fn tatár 
Tatarij|a (-an, -ua) fn Tatárföld 
tatarijalai|ne (-sen, -sta) fn/mn 1. ta-

tár; 2. tatárföldi 
tatarijan mn rtlan 1. tatár; 2. tatár-

földi 
tatu (-n, -o) fn tetoválás, tetkó 
tatuoi|ja (-čen, -ččou) verb tetovál 
taulu (-n, -o) fn 1. (oktató) tábla; 2. 

táblakép; 3. tabló; 4. műszerfal 
tauluk|ko (-on, -kuo) fn táblázat 
taulukoi|ja (-čen, -ččou) verb táblá-

zatosít, (adatokat) táblázatba foglal 
taulukointa||koneh (-en, -ta) fn tabu-

látor [számítástechnika] 
taulukon mn rtlan táblázati, táblázat-

ba foglalt 
taulu||tieto||koneh (-en, -ta) fn tábla-

gép [számítástechnika] 
tau|ti (-vin, -tie) fn betegség, kór, nya-

valya; jykie ~ti súlyos betegség; eli-
mellini ~ti szervi betegség; lyhytai-

kani ~ti rövid lefolyású betegség;  
tarttuja ~ti fertőző / ragályos be-
tegség; voittua ~ti legyőzni / leküz-
deni a betegséget 

tautija||keštäj|ä (-än, -yä) mn beteg-
ségnek ellenálló 

tauti||mikrobi|t (-jen, -ja) fn plur kór-
okozó mikrobák 

tautisu|š (-kšen, -šta) fn megbetege-
dési arányszám 

tavalli|ni (-sen, -sta) mn szokásos, meg-
szokott, rendes 

tavallisešti hsz szokásosan, általános-
ságban, általában 

tavan||muka|ni (-sen, -sta) mn szoká-
sos, megszokott, rendes 

tavar|a (-an, -ua) fn áru, árucikk, cikk, 
portéka; ~an hinta az áru ára / ér-
téke; kelvotoin ~a silány / gyenge 
minőségű áru 

tavara||er|ä (-än, -yä) fn aukciós áru 
/ árutétel 

tavara||merk|ki (-in, -kie) fn 1. márka, 
árumárka; 2. védjegy, áruvédjegy 

tavara||miär|ä (-än, -yä) fn árumeny-
nyiség 

tavaran||hankkij|a (-an, -ua) fn áru-
beszerző 

tavaran||kier|to (-ron, -tuo) fn árufor-
galom 

tavaran||kuletu|š (-kšen, -šta) fn áru-
szállítás, árufuvarozás, teherszállí-
tás, teherfuvarozás; ~š lentokone-
hella (repülőgépen való) légi teher-
szállítás 

tavaran||tuonta||limiit|ti (-in, -tie) fn 
árubehozatali keret, exportlimit 

tavaran||tuottaj|a (-an, -ua) fn/mn áru-
termelő 



tavaranvaihto 549 tehokaš
 

tavaran||vaih|to (-on, -tuo) fn árucsere 
tavara||pasari (-n, -e) fn árupiac, piac-

tér, bazár 
tavara||pirš|a (-an, -ua) fn árutőzsde, 

árubörze 
tavara||tal|o (-on, -uo) fn áruház 
tavara||telineh (-en, -tä) fn csomag-

tartó, poggyásztartó 
tavara||tie|to (-jon, -tuo) fn áruismeret 
tavara||tori (-n, -e) fn árupiac, piac-

tér 
tavara||tuk|ku (-un, -kuo) fn árutömeg 
tavara||varaš|to (-šon, -tuo) fn áru-

készlet 
tavara||vaunu (-n, -o) fn tehervagon, 

vasúti teherkocsi 
tavaroit|tua (-an, -tau) verb árura vált / 

cserél 
tav|at (-ojen, -oja) fn plur szertartás, 

ritus 
tav|ata (-uan, -uau) verb utána fut, el-

ér, utolér 
tavi (-n, -e) fn csörgőréce [Anas crecca] 
tavon|ta (-nan, -tua) fn kovácsolás 
tavoteh||taš|o (-on, -uo) fn határ, ha-

tárvonal 
tavot|ella (-telen, -telou) verb utolér, 

elér, fut vki után 
tavottamat|oin (-toman, -ointa) mn el-

érhetetlen, utolérhetetlen  
tavottau|tuo (-vun, -tuu) verb beleka-

paszkodik, belefogózkodik, elkap 
tavottelu (-n, -o) fn követelés, igény, 

elvárás 
tavot|tua (-an, -tau) verb utolér, elér, 

fut vki után 
tavu (-n, -о) fn szótag 
tavu||arvotu|š (-kšen, -šta) fn szórejt-

vény 

tavu||ja|ko (-von, -kuo) fn szótaghatár 
tavu|ni (-sen, -sta) mn szótagolt 
tavuttain hsz szótagolva 
tavu||viiv|a (-an, -ua) fn 1. elválasztó-

jel; 2. kötőjel, diviz 
teatteri (-n, -e) fn színház 
teatteri||al|a (-an, -ua) fn színpad 
teatteri||arvoštelij|a (-an, -ua) fn szí-

ni kritikus, színházkritikus 
teatteri||kau|ši (-ven, -šie) fn színházi 

szezon / évad 
teatteri||kiikari (-n, -e) fn színházi lát-

cső 
teatteri||koulu (-n, -o) fn színházi stú-

dió, színi iskola 
teatteri||kritiik|ki (-in, -kie) fn színi kri-

tikus, színházkritikus 
teatteri||lip|pu (-un, -puo) fn színház-

jegy 
teatterimai|ni (-sen, -sta) mn színpad-

ra alkalmazott, dramatizált 
teatterin||tutkimu|š (-kšen, -šta) fn szín-

háztudomány 
teatteri||sesonki (-n, -e) fn színházi sze-

zon / évad 
teatterisoi|ja (-čen, -ččou) verb szín-

padra alkalmaz, dramatizál 
teem|a (-an, -ua) fn téma, vminek a 

tárgya 
teh|aš (-tahan, -ašta) fn üzem, gyár, 

vállalat 
tehnikumi (-n, -e) fn technikum 
teh|o (-on, -uo) fn 1. működés, üzeme-

lés, tevékenykedés; 2. hatásosság, 
hathatósság, hatékonyság 

tehok|aš (-kahan, -ašta) mn meggyő-
ző, nyomós, hatékony, hatásos; ~aš 
apu hatékony / hatásos segítség; ~aš 
šana meggyőző szó / beszéd 
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tehokkahašti hsz hatásosan, hatéko-
nyan 

tehokku|š (-kšen, -šta) fn hatásosság, 
hathatósság, hatékonyság 

teh|ota (-uon, -uou) verb hat, hatást 
gyakorol 

tehot|oin (-toman, -ointa) mn hatás-
talan 

tehtahan mn rtlan üzemi, gyári, válla-
lati 

tehtahan||tuotan|to (-non, -tuo) fn gyári 
/ üzemi / vállalati termelés 

tehtäv|ä (-än, -yä) fn feladat, vkinek 
a dolga, kötelesség; valtijon ~ä ál-
lami feladat 

teh|ä (-än, -täy) verb tevékenykedik, mű-
ködik, üzemel 

teijän nm plur rtlan 1. tiétek, a ti ...-
tok, -tök; 2. Önöké, Öné, Maguké, 
Magáé, az Önök / az Ön ...-ja, -je, 
a Maguk / a Maga ...-ja, -je 

teilä nm plur 1. nektek, számotokra, 
részetekre; 2. Önöknek, Önnek, Ma-
guknak, Magának 

teip|pi (-in, -pie) fn ragasztószalag 
teitä nm plur 1. titeket; 2. Önöket, Önt, 

Magukat, Magát 
tekniik|ka (-an, kua) fn technika 
teknik|ko (-on, -kuo) fn technikus, mű-

szerész 
teknilli|ni (-sen, -stä) mn technikai, mű-

szaki 
teknillini||tarkissu|š (-kšen, -šta) fn mű-

szaki vizsgálat / vizsga 
teknillis||talouvelli|ni (-sen, -sta) mn 

műszaki-gazdasági 
teknisešti hsz technikailag, műszaki-

lag 
teknologi (-n, -e) fn technológus 

teknologij|a (-an, -ua) fn technológia 
teknologi|ni (-sen, -sta) mn technoló-

giai 
te|ko (-von, -kuo) fn cselekedet, tett, el-

járás 
teko||ainehelli|ni (-sen, -sta) mn szin-

tetikus, szintetizáló 
teko||aineh|et (-tien, -tie) fn plur szin-

tetizálás 
teko||järv|i (-en, -ie) fn víztározó, víz-

tároló (tó) 
teko||kui|tu (-jun, -tuo) fn műszál 
teko||pihk|at (-ojen, -oja) fn plur mű-

gyanta 
teksti (-n, -e) fn szöveg 
tekstiili (-n, -e) fn szövet, textil 
tekstiili||teh|aš (-tahan, -ašta) fn tex-

tilüzem, textilgyár 
tekstiili||tevollisu|š (-kšen, -šta) fn tex-

tilgyártás, textilipar 
teksti||kappaleh (-en, -ta) fn szöveg-

rész, bekezdés 
teksti||kriitik|ko (-on, -kuo) fn szöveg-

kritikus 
teksti||kritiik|ki (-in, -kie) fn szöveg-

kritika 
tekstin||muka|ni (-sen, -sta) mn szö-

veghű, szöveg szerinti 
teksti||pät|kä (-än, -kyä) fn szövegrész-

let 
teksti||variant|ti (-in, -tie) fn szöveg-

változat 
tektoni|ni (-sen, -sta) mn tektonikus, 

tektonikai 
tela||keť|ťu (-un, -tuo) fn lánctalp, her-

nyótalp 
tela||keťťu||čiep|pi (-in, -pie) fn her-

nyótalplánc 
telak|ka (-an, -kua) fn dokk 
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teľank|ka (-an, -kua) fn vágásra kije-
lölt erdőparcella 

tela||šill|at (-ojen, -oja) fn plur pallóút, 
pallóhíd 

tel|at (-ojen, -oja) fn plur  pallóút, pal-
lóhíd 

telefoni (-n, -e) fn telefon, távbeszélő 
telefoni||ašem|a (-an, -ua) fn telefon-

állomás, távbeszélőállomás 
telefoni||kešku|š (-kšen, -šta) fn tele-

fonközpont 
telefonilla hsz telefonon 
telefoni||luvettel|o (-on, -uo) fn tele-

fonjegyzék, telefonkönyv 
telefoni||nunmer|o (-on, -uo) fn tele-

fonszám 
telefoni||pakin|a (-an, -ua) fn telefoná-

lás, telefonbeszélgetés 
telefoni||punkti (-n, -e) fn telefonállo-

más, távbeszélőállomás 
telefoni||šoit|to (-on, -tuo) fn telefoná-

lás, telefonhívás 
telefoni||verk|ko (-on, -kuo) fn telefon-

hálózat 
telefoni||yhtey|š (-ön, -ttä) fn telefon-

társaság 
telegraffi (-n, -e) fn 1. távirda; 2. táv-

írókészülék 
telegraffi||pylvä|š (-hän, -štä) fn táv-

íróoszlop, távírópózna 
telegraffi||tyyli (-n, -e) fn távirati stílus 
telegrafisti (-n, -e) fn távirász 
tele||kamer|a (-an, -ua) fn televízió-

kamera, tévékamera 
tele||kanav|a (-an, -ua) fn televízió-

csatorna, tévécsatorna 
teleksi (-n, -e) fn telex 
tele||laito|š (-kšen, -štä) fn távírószol-

gálat 

tele||lähety|š (-kšen, -šta) fn televízi-
ós adás, tévéadás 

telepatij|a (-an, -ua) fn telepátia 
teleskop|pi (-in, -pie) fn teleszkóp 
teleskoppi||kal|a (-an, -ua) fn teleszkóp-

hal [Carassius auratus] 
tele||toimin|ta (-nan, -tua) fn televí-

ziós műsorközlés, tévéműsorközlés 
tele||viestin|tä (-nän, -tyä) fn telekom-

munikáció 
tele||viestintä||laitteh (-en, -ta) fn te-

lekommunikációs berendezés / ké-
szülék / eszköz 

televiisijo||filmi (-n, -e) fn televízió-
film, tévéfilm 

televiisijo||kešku|š (-kšen, -šta) fn te-
levízióközpont, tévéközpont 

televiisijo||näytelm|ä (-än, -yä) fn te-
levíziójáték, tévéjáték 

televiisijo||toimin|ta (-nan, -tua) fn 
televíziós műsorközlés, tévéműsor-
közlés 

televiisijo||vetäj|ä (-än, -yä) fn televízió-
bemondó, tévébemondó 

televiisori (-n, -e) fn televíziókészü-
lék, tévékészülék, tévé 

televiisorin||kaččoj|a (-an, -ua) fn te-
levíziónéző, tévénéző 

televiisori||šarj|a (-an, -ua) fn tévéké-
szülék-széria 

tele||yhtiv|ö (-ön, -yö) fn televíziótár-
saság, tévétársaság 

teľľ|o (-on, -uo) fn evezőpad, evező-
ülés  

telmey|työ (-vyn, -tyy) verb pajkoskod-
gat, rakoncátlankodgat, csintalan-
kodgat 

telmi|e (-n, -у) verb pajkoskodik, ra-
koncátlankodik, csintalankodik 
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telmy|e (-n, -у) verb pajkoskodik, ra-
koncátlankodik, csintalankodik 

telot|tua (-an, -tau) verb pallót fektet 
telt|ta (-an, -tua) fn sátor; pisyttyä ~ta 

sátort állítani / verni / ütni 
teltta||kanka|š (-han, -šta) fn sátor-

ponyva 
teltta||kaup|pa (-an, -pua) fn sátoros 

vásár 
tem|mata (-puan, -puau) verb megra-

gad, magához ránt 
tempau|tuo (-vun, -tuu) verb eliramo-

dik, nekiiramodik 
temperament|ti (-in, -tie) fn tempe-

ramentum, vérmérséklet 
temperamentti|ni (-sen, -sta) mn tem-

peramentumos 
temp|pu (-un, -puo) fn zsonglőrködés, 

ügyeskedés, mesterkedés, kópéság, 
trükk, fortély 

temppuolij|a (-an, -ua) fn zsonglőr, mu-
tatványos 

temppuoľ|ľa (-en, -ou) verb zsonglőr-
ködik, ügyeskedik, mesterkedik, kó-
péskodik, trükközik, fortélyoskodik 

temppu||račaštaj|a (-an, -ua) fn mű-
lovar, műlovarnő, voltizsáló 

tempu|o (-n, -u) verb szakít, kiszakít, 
leszakít, tép, kitép, letép 

tendenssi (-n, -e) fn tendencia 
tendenssi||ihmi|ni (-sen, -stä) fn ten-

denciózus személy 
tendenssi||roma|ni (-sen, -sta) fn irány-

regény 
tenderi (-n, -e) fn tender 
tenniksen||peluaj|a (-an, -ua) fn teni-

szező, teniszjátékos 
tenni|s (-ksen, -stä) fn tenisz 
tennis||mail|a (-an, -ua) fn teniszütő 

tennis||pai|ta (-jan, -tua) fn teniszing, 
póló 

tennis||pall|o (-on, -uo) fn teniszlabda 
tennis||stol|a (-an, -ua) fn pingpong-

asztal 
tenori (-n, -e) fn tenor 
tent|ti (-in, -tie) fn vizsga 
tentti|kau|ši (-ven, -šie) fn vizsgaidő-

szak 
tentti||paperi (-n, -e) fn vizsgadoku-

mentum, vizsgajegyzék 
tentti||päiv|ä (-än, -yä) fn vizsganap 
ten|ä (-än, -yä) fn ellenállás, ellensze-

gülés 
teologi (-n, -e) fn teológus 
teologij|a (-an, -ua) fn teológia 
teorem|a (-an, -ua) fn tétel, tantétel, 

teoréma 
teoretik|ko (-on, -kuo) fn teoretikus, el-

méleti szakember 
teoretti|ni (-sen, -stä) mn teoretikus, el-

méleti 
teoretisoi|ja (-čen, -ččou) verb teoretizál 
teorettisešti hsz teoretikusan, elméle-

tileg 
teorij|a (-an, -ua) fn teória, elmélet 
tepašteliu|tuo (-vun, -tuu) verb a sem-

miből építkezik 
tepot|tua (-an, -tau) verb tipeg, apróz-

za a lépteit 
tepši|e (-n, -y) verb hat, hatást fejt ki 
terapefti (-n, -e) fn terapeuta, belgyó-

gyász 
terapefti||ošaš|to (-šon, -tuo) fn belgyó-

gyászat(i osztály) 
terapij|a (-an, -ua) fn terápia, gyógy-

kezelés 
terapija||ošaš|to (-šon, -tuo) fn intenzív 

osztály / részleg 
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termali||läh|te (-en, -tie) fn termálfor-
rás, hőforrás 

termi (-n, -e) fn szakkifejezés, termi-
nus technicus; teknillini ~ műszaki 
szakkifejezés 

termi||komiisi (-n, -e) fn szaknyelvi / 
terminológiai bizottság 

terminali (-n, -e) fn terminál 
terminologij|a (-an, -ua) fn szakszó-

kincs, terminológia 
termi||šana||kirj|a (-an, -ua) fn szak-

szótár 
termit|ti (-in, -tie) fn termesz [Reticu-

litermes lucifugus] 
termitti||peš|ä(-än, -yä) fn termeszfé-

szek, termeszboly 
termo||element|ti (-in, -tie) fn hőelem 
termo||eristely (-n, -ö) fn hőszigetelés 
termossi (-n, -e) fn termosz 
termostat|ti (-in, -tie) fn termosztát 
termo||yjin||reaktij|o (-on, -uo) fn ter-

monukleáris magfúzió / reakció 
term|ä (-än, -yä) fn meredek domb 
termällä hsz lejtőn, meredeken 
termä||rin|ta (-nan, -tua) fn dombol-

dal, lejtő 
terotet|tu (-un, -tuo) mn megköszörült, 

kifent, élezett, élesített 
terot|in (-timen, -intä) fn köszörűkő, 

fenőkő 
terottaj|a (-an, -ua) fn köszörűs 
terot|tua (-an, -tau) verb köszörül, meg-

köszörül, fen, kifen, élez, élesít, ki-
élesít 

terotu|š (-kšen, -šta) fn köszörülés, fe-
nés, élezés, élesítés 

terotuš||koneh (-en, ta) fn köszörűgép 
terpehet|oin (-toman, -ointa) mn hasz-

navehetetlen, haszontalan 

terrakot|a (-an, -ua) fn/mn terrakotta 
terrakota||muisto||esineh (-en, -tä) fn 

terrakotta emléktárgy 
terrassi (-n, -e) fn terasz 
terrassimai|ni (-sen, -sta) mn teraszos; 

~ni puutarha teraszos (kiképzésű) 
gyümölcsöskert 

terrori (-n, -e) fn terror, rémuralom 
terrori||rua|to (-von, tuo) fn terrorcse-

lekmény, terrortámadás 
terrorismi (-n, -e) fn terrorizmus 
terrorisoi|ja (-čen, -ččou) verb terro-

rizál, terror alatt tart 
terroristi (-n, -e) fn terrorista 
terroristi|jouk|ko (-on, -uo) fn terro-

ristacsapat, terroristakülönítmény 
terroristi|ni (-sen, -stä) mn terrorista 
terštaut|tua (-an, -tau) verb 1. terhé-

re van, elege van vmiből; 2. tele-
eszi magát 

terv|a (-an, -ua) fn 1. gyanta; 2. szu-
rok, kátrány 

terva||hau|ta (-van, -tua) fn 1. gyan-
tafőző verem; 2.  kátrányfőző / kát-
ránylepárló verem 

terva||hein|ä (-än, -yä) fn ragadós ga-
laj [Galium aparine] 

tervak|aš (-kahan, -ašta) mn 1. gyan-
tás, gyanta-; 2. kátrányos, kátrány-, 
szurkos, szurok- 

terva||kuk|ka (-an, -kua) fn szegfű 
[Dianthus] 

terva||lep|pä (-än, -pyä) fn mézgás éger 
[Alnus glutinosa] 

terva||muil|a (-an, -ua) fn gyantaszap-
pan 

tervan mn rtlan 1. gyantás, gyanta-; 
2. kátrányos, kátrány-, szurkos, szu-
rok- 
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terva||nassak|ka (-an, -kua) fn kátrá-
nyoskanna 

terva|ni (-sen, -sta) mn 1. gyantás, 
gyanta-; 2. kátrányos, kátrány-, szur-
kos, szurok- 

terva||piäčky|ni (-sen, -stä) fn sarlós-
fecske [Apus apus] 

tervan||polttaj|a (-an, -ua) fn 1. gyanta-
főző munkás; 2. kátrányfőző / kát-
ránylepárló munkás 

tervan||polt|to (-on, -tuo) fn 1. gyan-
tafőzés; 2. kátrányfőzés, kátrányle-
párlás 

tervan||poltto||hau|ta (-van, -tua) fn 1. 
gyantafőző verem; 2. kátrányfőző / 
kátránylepárló verem 

terva||paperi (-n, -e) fn kátránypapír 
terva||parč|ča (-an, -čua) fn gyantá-

zó / kátrányozó / szurkozó ecset 
tervaš||kan|to (-non, -tuo) fn gyantás 

tuskó, gyantás tönk 
terv|ata (-uan, -uau) verb 1. gyantáz; 

2. kátrányoz, szurokkal beken, ki-
kátrányoz, bekátrányoz; ~ata veneh 
a csónakot bekátrányozni 

terva||teh|aš (-tahan, -ašta) fn kát-
ránylepárló üzem / telep 

tervat|tu (-un, -tuo) mn 1. gyantázott; 
2. kátrányozott 

terva||tölp|pä (-än, -pyä) fn gyantázó 
/ kátrányozó / szurkozó ecset 

tervaut|tua (-an, -tau) verb 1. gyantáz; 
2. kátrányoz, szurokkal beken, ki-
kátrányoz, bekátrányoz 

terveh1 isz szervusz, szervusztok, üd-
vözöllek, üdvözlöm 

terveh2 (-en, -tä) mn egészséges, ép  
tervehelli|ni (-sen, -stä) mn egészséges, 

hasznos az egészségre 

tervehen||näkö|ni (-sen, -stä) mn egész-
ségesnek látszó 

terveh|tie (-in, -tiu) verb üdvözöl, kö-
szönt, köszöntik egymást 

tervehtymi|ni (-sen, -stä) fn felépülés, 
gyógyulás, felgyógyulás, kigyógyu-
lás, meggyógyulás 

terveh|työ (-yn, -tyy) verb felépül, fel-
gyógyul, kigyógyul, meggyógyul 

tervehyis|et (-ien, -ie) fn plur üdvöz-
lés, üdvözlet, köszöntés, jókívánság 

tervehy|š (-ön, -ttä) fn 1. egészség; 2. 
üdvözlés, üdvözlet, köszöntés 

tervehyš||hoi|to (-jon, -tuo) fn egész-
ségügy, egészségvédelem 

tervehyš||hoito||ošaš|to (-šon, -tuo) fn 
egészségügyi osztály 

tervehyš||kašvatu|š (-kšen, -šta) fn 
egészségnevelés, egészségügyi felvi-
lágosítás 

tervehyš|op|pi (-in, -pie) fn egészség-
tan, higiénia 

tervehyš||palvelu (-n, -o) fn egészség-
ügyi ellátás, orvosi kezelés 

tervehyš||šan|at (-ojen, -oja) fn plur 
üdvözlő szavak, köszöntő szavak 

tervehyttely (-n, -ö) fn üdvözlés, üd-
vözlet, köszöntés, jókívánság 

tervehyt|tyä (-än, -täy) verb üdvözöl, 
köszönt 

tervehyttämi|ni (-sen, -stä) fn orvos-
lás, gyógyítás, felgyógyítás, meggyó-
gyítás 

tervehyön||huol|to (-lon, -tuo) fn egész-
ségügyi ellátás, közegészségügy 

tervuami|ni (-sen, -sta) fn 1. gyantá-
zás; 2. kátrányozás 

tervuan|ta (-nan, -tua) fn 1. gyantázás; 
2. kátrányozás 
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ter|ä (-än, -yä) fn éle valaminek, pen-
ge; veičen ~ä a kés éle; vältin ~ä 
ekevas 

teräkšelli|ni (-sen, -stä) mn acél-, acél-
ból készült 

teräkšen||valaj|a (-an, -ua) fn acélol-
vasztár, olvasztár, öntőmunkás 

teräkši|ni (-sen, -stä) mn acél-, acélból 
készült 

terä|š (-hän, -štä)  fn/mn acél, öntött-
vas 

teräš||betoni (-n, -e) fn acélbeton, vas-
beton 

teräš||kiukua (-n, -ta) fn acélkályha, 
vaskályha 

teräš||rau|ta (-van, -tua) fn acél, ön-
töttvas 

teräš||ruataj|a (-an, -ua) fn acélolvasz-
tár, olvasztár, öntőmunkás 

teräš||valam|o (-on, -uo) fn acélöntö-
de, öntöde, olvasztómű 

terä||veič|či (-en, -čie) fn éles ekevas 
terävy|š (-ön, -ttä) fn élesség 
teräv|ä (-än, -yä) mn 1. éles, hegyes; ~ä 

kulma hegyesszög [mértan]; ~ä  šil-
mä éles szem; 2. kifinomult; 3. gyors  

teräväh hsz gyorsan, futólag 
terävä||hampahai|ni (-sen, -sta) mn 

élesfogú 
teräväiseh hsz gyorsan, sebesen 
terävä||kieli|ni (-sen, -stä) mn éles-

nyelvű, csípősnyelvű 
terävä||kulma|ni (-sen, -sta) mn he-

gyesszögű [mértan]; ~ni kolmijo he-
gyesszögű háromszög 

terävä||mieli|ni (-sen, -stä) mn jófejű, 
éleseszű, eszes 

terävä||mielisy|š (-kšen, -štä) fn éles-
eszűség, eszesség 

terävämpäh hsz kf gyorsabban, sebe-
sebben 

terävä||nenä|ni (-sen, -stä) mn hegyes-
orrú [személy] 

terävä||ńokka|ni (-sen, -sta) mn hegyes-
orrú [tárgy] 

terävä||päi|ni (-sen, -stä) mn 1. jófe-
jű, éleseszű, eszes; 2. hegyes tetejű 
/ csúcsú; ~ni torni hegyes csúcsú to-
rony 

terävä||šilmä|ni (-sen, -stä) mn éles-
szemű 

terävä||šilmäsy|š (-kšen, -štä) fn éles-
szeműség 

teräväšti hsz gyorsan, futólag 
terävä||äly|ni (-sen, -stä) mn gyors fel-

fogású 
terävöit|tyä (-än, -täy) verb köszörül, 

megköszörül, fen, kifen, élez, élesít, 
kiélesít 

terävöity|ö (-y) verb élesedik, kiélese-
dik, kiéleződik 

tesauruss|a (-an, -ua) fn tezaurusz, szi-
nonimaszótár 

tesiss|a (-an, -ua) fn tézis, tétel 
test|ata (-uan, -uau) verb 1. vizsgál, 

megvizsgál; 2. próbál, kipróbál, meg-
próbál, tesztel 

testau|š (-on, -tta) fn 1. vizsgálás, vizs-
gálat, megvizsgálás; 2. próba, próbá-
lás, kipróbálás, megpróbálás, tesz-
telés 

testosteroni (-n, -e) fn tesztoszteron 
testuaj|a (-an, -ua) fn tesztelő, kipróbá-

ló (személy) 
tetri (-n, -е) fn nyírfajd [Lyrurus tet-

rix]  
tevollisu|š (-kšen, -šta) fn ipar; kepie 

~š könnyűipar 
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tevollisuš||al|a (-an, -ua) fn ipar, iparág 
tevollisuš||kešku|š (-kšen, -šta) fn ipari 

központ / centrum 
tevollisuš||laito|š (-kšen, -šta) fn ipari 

vállalat / üzem 
tevollisuš||tuot|eh (-tehen, -ehtä) fn ipa-

ri termék 
tevo|š (-kšen, -šta) fn alkotás [ered-

mény], mű, darab [irodalmi, zenei] 
Tibet (-in, -ie) fn Tibet 
tibettiläi|ni (-sen, -stä) fn/mn tibeti 
tibetin mn rtlna tibeti 
tičk|ata (-uan, -uau) verb ököllel rá-

csap / ráver 
tie (-n, -tä) fn út, országút, közút; ki-

vini ~ kövesút; ~ kotih hazaút; li-
pie ~ síkos / csúszós út; mutkallini 
~ kanyargós út; ~ pölyöy porzik az 
út 

tie||huar|a (-an, -ua) fn útcsatlakozás, 
útkereszteződés, útelágazás, csomó-
pont 

tie||leh|ti (-en, -tie) fn útilapu, lapu 
[Plantago] 

tie||liikenneh (-en, -tä) fn forgalom, 
közlekedés 

tiellä hsz úton; olla ~ úton lenni 
tieltä hsz útról, útból; kiäntyö ~ útról 

letérni; korjata ~ útból eltávolítani  
tie||muasteri (-n, -e) fn útmester 
tien mn rtlan úti, országúti, közúti 
tien|ata (-uan, -uau) verb keres, megke-

res vmennyit, jövedelmet kap, meg-
dolgozik érte  

tieneš|ti (-šin, -tie) fn kereset, fizetés, 
jövedelem, bér 

tien||huar|a (-an, -ua) fn útcsatlako-
zás, útkereszteződés, útelágazás, 
csomópont 

tien||puhаštaja||aut|o (-on, -uo) fn út-
gyalu, földgyalu, talajgyalu 

tien||raivuaj|a (-an, -ua) fn élenjáró, 
úttörő, pionír 

tien||ristevy|š (-ön, -ttä) fn útkeresz-
teződés, keresztút 

tien||var|ši (-ren, -tta) fn útszél, pad-
ka, útmente 

tien||vierelli|ni (-sen, -stä) mn útmenti, 
útszéli 

tien||viere|ni (-sen, -stä) mn útmenti, 
útszéli 

tien||vier|i (-en, -tä) fn útszél, padka, 
útmente 

tie||onnettomu|š (-kšen, -šta) fn köz-
úti baleset 

tie||puol|i (-en, -ta) fn útfél, útmente 
tier|o (-on, -uo) fn felégetett terület, fel-

perzselt föld 
tie||ruavo|t (-jen, -ja) fn plur útmun-

kák 
tie||šuar|a (-an, -ua) fn útcsatlakozás, 

útkereszteződés, útelágazás, csomó-
pont 

tieten hsz szándékosan, tudatosan 
tietenki hsz magától értetődően, nyil-

vánvalóan  
ti|eto (-ijon, -etuo) fn 1. híradás, hír, tu-

dósítás; 2. ismeret, tudás, tudomány 
tieto||akatemij|a (-an, -ua) fn tudomá-

nyos akadémia 
tieto||al|a (-an, -ua) fn tudományág, tu-

dományterület 
tieto||fantasti|ni (-sen, -sta) mn tudo-

mányos fantasztikus 
tieto||him|o (-on, -uo) fn tudásszomj, tu-

dásvágy 
tieto||himo|ni (-sen, -sta) mn tudni-

vágyó 
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tietohuiččij|a (-an, -ua) fn varázsló, ku-
ruzsló, jós, sámán 

tietohui|ja (-čen, -ččou) verb varázsol, 
kuruzsol, jósol, bűvöl, megigéz, rá-
olvas, sámánkodik, elátkoz 

tietohuin|ta (-nan, tua) fn bűvölés, rá-
olvasás, megigézés, varázsszó, va-
rázsige, abrakadabra, hókuszpókusz 

tietohui|tu (-jun, -tuo) mn elvarázsolt, 
elbűvölt, megigézett, elátkozott 

tietohu|š (-on, -tta) fn bűvölés, meg-
igézés, ráolvasás, varázsszó, varázs-
ige, abrakadabra, hókuszpókusz 

tietohuš||šan|a (-an, -ua) fn bűvölés, rá-
olvasás, megigézés, varázsszó, va-
rázsige, abrakadabra, hókuszpókusz 

tietoisešti hsz felismerve, belátva 
tieto||kešku|š (-kšen, -šta) fn 1. tudo-

mányos központ; 2. információs köz-
pont 

tieto||kilpailu (-n, -o) fn kvíz, kvízjá-
ték, szellemi vetélkedő 

tieto||kirjallisu|š (-kšen, -šta) fn tudo-
mányos irodalom, szakirodalom 

tieto||koneh (-en, -ta) fn számítógép, 
kompjuter 

tieto||koneh||istami|ni (-sen, -sta) fn 
számítógépesítés, kompjuterizálás 

tieto||koneh||luok|ka (-an, -kua) fn szá-
mítógépes tanfolyam 

tieto||koneh||op|pi (-in, -pie) fn infor-
matika, számítástechnikai ismeret 

tieto||koneh||tekniik|ka (-an, -kua) fn 
számítástechnika 

tieto||koneh||tomografij|a (-an, -ua) fn 
CT, kompjutertomográfia 

tieto||konferenšši (-n, -e) fn tudomá-
nyos konferencia, tudományos ta-
nácskozás 

tieto||kun|ta (-nan, tua) fn tudományi 
kar, tudományos fakultás 

tieto||laito|š (-kšen, -šta) fn tudomá-
nyos intézet / szervezet 

tieto||löy|tö (-vön, -työ) fn tudomá-
nyos felfedezés / találmány 

tieto||metodi|ni (-sen, -sta) mn tudo-
mányos módszertani 

tieto||mie|š (-hen, -štä) fn tudós 
tieto||miär|ä (-än, -yä) fn ismeretmeny-

nyiség, ismeretek köre 
tieto||neuvoš|to (-šon, -tuo) fn tudomá-

nyos tanács 
tieto|ni (-sen, -sta) mn 1. tájékozott, 

tapasztalt, járatos; 2. tudatos, öntu-
datos 

tietoniek|ka (-an, -kua) fn varázsló, ku-
ruzsló, jós, sámán 

tieto||rua|to (-von, -tuo) fn tudományos 
munka / tevékenység 

tietos|a (-an, -ua) mn tájékozott, ta-
pasztalt, járatos 

tietosalla hsz ismeretes 
tietosu|š (-kšen, -šta) fn tudatosság, tu-

dat 
tieto||šana||kirj|a (-an, -ua) fn tudo-

mányos szótár, enciklopédia 
tieto||šan|at (-ojen, -oja) fn plur bű-

völés, megigézés, ráolvasás, varázs-
szó, varázsige, abrakadabra, hókusz-
pókusz 

tieto||šeur|a (-an, -ua) fn tudományos 
társaság / társulat 

tieto||tarkaššu|š (-kšen, -šta) fn tudás-
felmérés, tudásteszt 

tieto||teorij|a (-an, -ua) fn tudományos 
elmélet / teória 

tieto||tohtori (-n, -e) fn tudományos 
doktor, tudomány doktora 
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tiet|ty (-yn, -työ) mn ismeretes, ismert, 
híres 

tiettäv|ä (-än, -yä) mn köztudott, nyil-
vánvaló 

tiettäväi|ni (-sen, -stä) fn köztudott, 
nyilvánvaló; ~ni valehuš nyilván-
való csalás 

tiettäväšti hsz ismeretes 
tietyšti msz persze, természetesen, ma-

gától értetődően, nyilvánvalóan  
ti|etyä (-ijän, -etäy) verb 1. tud, tudo-

mással bír; 2. ismer 
tietyäkšeni msz úgy tűnik, olybá tűnik 
tietäj|ä (-än, -yä) fn 1. hozzáértő, szak-

értő; 2. varázsló, kuruzsló, jós, sá-
mán 

tietämi|ni (-sen, -stä) fn 1. híradás, hír, 
tudósítás; 2. ismeret, tudás 

tietämät|öin (-tömän, -öintä) mn 1. is-
meretlen; 2. felismerhetetlen, kiismer-
hetetlen 

tie||vier|i (-en, -tä) fn útszél, padka, út-
mente 

tie||viiteh (-en, -tä) fn útjelző 
tiheik|kö (-ön, -yö) fn 1. bozót; 2. rő-

zse, hullott gally 
tihe|tä (-nöy) verb sűrűsödik, megsűrű-

södik, összesűrűsödik, tömörül, ösz-
szetömörül  

tihevy|š (-ön, -ttä) fn sűrűség, tömör-
ség 

tihey|š (-ön, -ttä) fn sűrűség, tömörség 
tihie (-n, -tä) mn sűrű, tömör 
tihieh hsz sűrűn, tömören 
tihiešti hsz sűrűn, tömören 
tihijäi|ni (-sen, -stä) fn szúnyog [Culex] 
tih|ku (-un, -kuo) mn apró szemű; ~ku 

šaje apró szemű eső 
tihu (-n, -o) fn szúnyog [Culex] 

tihutt|ua (-au) verb szemerkél, csepe-
reg, csöpörög, szitál 

tiijet|ty (-yn, -työ) mn ismert, ismeretes, 
közismert 

tiijolli|ni (-sen, -sta) mn megismerő, 
megismerési; ~ni prosessi megisme-
rési folyamat 

tiijon|antaj|a (-an, -uа) fn tudósító 
tiijon||an|to (-non, -tuo) fn tudósítás 
tiijon||anto||toimis|to (-son, -tuo) fn hír-

ügynökség 
tiijon||him|o (-on, -uo) fn tudásszomj, 

tudásvágy 
tiijon||himo|ni (-sen, -sta) mn tudni-

vágyó 
tiijon||vašta|ni (-sen, -sta) mn tudo-

mányellenes, tudománytalan 
tiijo|š (-kšen, -šta) fn tájékozottság, tu-

domás 
tiijoš|to (-šon, -tuo) fn fájl, adatállo-

mány 
tiijo|t (-jen, -ja) fn plur adatok 
tiijotan|ta (-nan, -tua) fn közlés, tuda-

tás, értesítés, kiértesítés 
tiijottaj|a (-an, -ua) fn kiértesítő (sze-

mély) 
tiijottami|ni (-sen, -sta) fn közlés, tu-

datás, értesítés, kiértesítés 
tiijot|tua (-an, -tau) verb közöl, tudat, 

tudomásra hoz, értesít, kiértesít 
tiijotu|š (-kšen, -šta) fn 1. hirdetés, hir-

detmény, közlemény; 2. értesítő, köz-
löny; 3. jelentés, kimutatás; 4. köz-
lés, tudatás, értesítés, kiértesítés 

tiijuš|šella (-telen, -telou) verb 1. ér-
deklődik, tudakozódik; 2. kinyomoz, 
felderít, megtud 

tiijuštelij|a (-an, -ua) fn felderítő, hír-
szerző 
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tiijuštelija||laiv|a (-an, -uа) fn felderítő 
naszád 

tiijuštelija||lento||koneh (-en, -ta) fn 
felderítő repülőgép 

tiijuštelu (-n, -о) fn 1. érdeklődés, tu-
dakozódás; 2. felderítés, hírszerzés 

tiijuštelu||jouk|ko (-on, -kuo) fn felde-
rítőcsapat 

tiijuštelu||laito|š (-kšen, -šta) fn hír-
szerző szervezet, hírszerzési hivatal 

tiijuštelu||ryhm|ä (-än, -yä) fn felderí-
tőcsapat 

tiijuš|tua (-šan, -tau) verb 1. érdeklő-
dik, tudakozódik; 2. kinyomoz, fel-
derít, megtud  

tiikeri (-n, -e) fn tigris [Leo tigris] 
tiikeri||lilj|a (-an, -uа) fn tigrisliliom [Li-

lium lancifolium] 
tiikerin||šilm|ä (-än, -yä) fn tigrisszem 

[drágakő] 
tiiku (-n, -o) fn sávolykötésű len / pamut 
tiil|i (-en, -tä) fn tégla 
tiineh (-en, -tä) mn terhes, vemhes 
tiineh|työ (-yn, -tyy) verb teherbe esik, 

megterhesedik, vemhes lesz 
tiir|a (-an, -uа) fn csér [Sterna] 
tiirik|ka (-an, -kua) fn 1. kinyitás, fel-

nyitás; 2. tolvajkulcs, álkulcs 
tiivistelm|ä (-än, -yä) fn rezümé, tar-

talom, összefoglalás 
tijak|ka (-an, -kua) fn deák, íródeák 
tija|ni (-sen,-sta) fn cinke, cinege [Pa-

rus]  
tijai|ni (-sen,-sta) fn cinke, cinege [Pa-

rus] 
tikah|tua (-an, -tau) verb hátradől, hát-

ratámaszkodik 
tika||puu|t (-jen, -ja) fn plur nyitható 

létra 

tik|ata (-uan, -kuau) verb letűz, step-
pel, levarr; ~ata reuna levarrni a 
szélét vminek 

tikat|tu (-un, -tuo) mn tűzött, letűzött, 
steppelt 

tiket|tyä (-täy) verb ketyeg, tiktakol 
tik|ka (-an, -kua) fn harkály [Picus]  
tikkau|š (-on, -tta) fn letűzés, steppe-

lés, levarrás 
tik|ku (-un, -kuo) fn 1. gyufa; 2. kötőtű 
tikkuami|ni (-sen, -sta) fn letűzés, step-

pelés, levarrás 
tikku|lou|ta (-van, -tua) fn gyufásdo-

boz 
tikku||pai|ta (-jan, -tua) fn kötött kis-

kabát / mellény / kardigán / szvetter 
tikkuri (-n, -e) fn kötött kiskabát / mel-

lény / kardigán / szvetter 
tikli (-n, -e) fn tengelic, stiglic [Car-

duelis carduelis] 
tikutet|tu (-un, -tuo) mn kötött; ~tu 

kaklapaikka kötött sál 
tikuttaj|a (-an, -ua) fn kötőnő 
tikuttami|ni (-sen, -sta) fn kézikötés, 

kötés 
tikut|tua (-an, -tau) verb (kötőtűvel) köt 
tikutu|š (-kšen, -šta) fn kézikötés, kö-

tés 
tikutuš||kerh|o (-on, -uo) fn kézikötő 

szakkör 
tikutuš||koneh (-en, -ta) fn kötőgép 
tikutuš||tik|ku (-un, -kuo) fn kötőtű 
til|a (-an, -uа) fn hely, helyzet, pozíció, 

státusz, állapot 
tilah (gen) nu helyett, helyébe; uuši 

auto vanhan ~ új autó az öreg he-
lyett 

tilahi|ni (-sen, -sta) fn helyettes, helyet-
tesítő 
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tilaisu|š (-kšen, -šta) (-kšen, -šta) fn 
alkalom; käyttyä ~tta hyväkši jól 
kihasználni az alkalmat 

tilalla (gen) nu helyett, helyében 
tilan||omistaj|a (-an, -ua) fn földbirto-

kos, birtokos 
tilan|neh (-tehen, -nehta) fn 1. hely-

zet, körülmény, szituáció; kanšain-
välini ~neh nemzetközi helyzet; toi-
votoin ~neh reménytelen helyzet; 2. 
osztályrész, sors; onnellini ~neh sze-
rencsés sors 

tilaš|to (-šon, -tuo) fn statisztika 
tilašto||kešku|š (-kšen, -šta) fn statisz-

tikai hivatal 
tilaštolli|ni (-sen, -sta) mn statisztikai 
tilašto|tie|to (-jon, -tuo) fn statisztika 

(tana) 
tilašto||tietäj||ä (-än, -yä) fn statiszti-

kus 
til|ata (-uan, -uau) verb 1. rendel, meg-

rendel; 2. előfizet, bérel 
tilau|š (-on, -tta) fn 1. előfizetés; 2. meg-

rendelés; kiirehellini ~š sürgős meg-
rendelés 

tilauš|ošaš|to (-šon, -tuo) fn előfizetői 
rovat 

tilauš||šopimu|š (-kšen, -šta) fn charter 
tilat|tu (-un, -tuo) mn előfizetett, meg-

rendelt 
tilav|a (-an, -uа) mn tágas, öblös 
tilavu|š (-on, -tta) fn tágasság, térfo-

gat, befogadóképesség 
tili (-n, -e) fn fizetés, bér, munkabér 
tili||lašku (-n, -o) fn bérszámfejtés 
tilin||lašku (-n, -o) fn bérszámfejtés 
tilki|tä (-čen, -ččöy) verb bedugaszol, 

betöm 
tilk|ka (-an, -kua) fn csepp 

tilkka|ni (-sen, -sta) fn cseppecske 
tilk|ki (-in, -kie) fn 1. dugaszolás, tömí-

tés; 2. kóc 
tilk|ku (-un, -kuo) fn rongy, foszlány 
tilkku||täk|ki (-in, -kie) fn rongytaka-

ró 
tiller|ä (-än, -yä) fn kis sirály 
tiluaj|a (-an, -ua) fn előfizető, bérletes 
tiluami|ni (-sen, -sta) fn 1. előfizetés; 

2. megrendelés 
tilu|š (-kšen, -šta) fn háztáji (földdarab) 
timant|ti (-in, -tie) fn gyémánt 
timantti||ter|ä (-än, -yä) fn gyémánt-

vágó 
timja|ni (-sen, -sta) fn kakukkfű [Thy-

mus] 
tin|a (-an, -uа) fn/mn ólom, ón, cin 
tina||ašt|iet (-eijen, -eitä) fn plur ón-

edény(zet)  
tina|ni (-sen, -sta) fn ónos, ón-, -cin- 
tina||paperi (-n, -e) fn sztaniolpapír 
tin|ata (-uan, -uau) verb 1. ónoz, ci-

nez; 2. forraszt, megforraszt, össze-
forraszt, hegeszt, meghegeszt, ösz-
szehegeszt 

tinat|tu (-un, -tuo) mn 1. ónozott, ci-
nezett; 2. forrasztott, megforrasztott, 
összeforrasztott, hegesztett, meghe-
gesztett, összehegesztett 

tinki (-n, -e) fn alku, alkudozás 
tinki|e (-n, -y) verb alkuszik, alkudozik 
tinkimättä hsz alku nélkül, alkudo-

zás nélkül; oštua ~ alkudozás nél-
kül venni / vásárolni 

tin|tata (-nuan, -tuau) verb arcul üt, 
pofon vág, képen töröl 

tinuaj|a (-an, -ua) fn hegesztő 
tinuami|ni (-sen, -sta) fn forrasztás, 

megforrasztás, összeforrasztás, he-
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gesztés, meghegesztés, összehegesz-
tés 

tinuan|ta (-nan, -tua) fn forrasztás, 
megforrasztás, összeforrasztás, he-
gesztés, meghegesztés, összehegesz-
tés 

tipah|tua (-аn, -tau) verb 1. ejt, kiejt, 
elejt; ~ käsistä kiejteni a kezéből; 
csepegtet, csöpögtet 

tipahut|tua (-аn, -tau) verb ejt, kiejt, 
elejt 

tipologij|a (-an, -ua) fn tipológia, típus-
tan 

tipologi|ni (-sen, -sta) mn tipológiai, tí-
pustani 

tip|pa (-аn, -рuа) fn csepp, csöpp 
tippu||kiv|i (-en, -ie) fn cseppkő 
tippu||kivi||puik|ko (-on, -kuo) fn felső 

cseppkő, sztalaktit 
tippu||kivi||pylvä|š (-hen, -štä) fn alsó 

cseppkő, sztalagmit 
tippu|o (-u) verb csepeg, csöpög, lecse-

peg, lecsöpög 
tiputi|n (-men, -nta) fn pipetta, csep-

pentő 
tiput|tua (-an, -tau) verb 1. lecsepeg-

tet, lecsöpögtet; 2. hullajt  
tiranij|a (-an, -ua) fn zsarnokság, tiran-

nizmus 
tiranni (-n, -e) fn zsarnok, kényúr, ti-

rannus 
tirp|pua (-an, -au) verb tűr, eltűr, visel, 

elvisel, szenved, elszenved 
tiru|ni (-sen, -sta) fn bárány 
tisl|ata (-uan, -uau) verb lepárol, desz-

tillál 
titani (-n, -e) fn titán [kémia] 
titi||kal|a (-an, -ua) fn fenékjáró küllő 

[Gobio gobio] 

tiuh|ku (-un, -kuo) fn hóvihar, hóziva-
tar 

tiuh|ta (-an, -tua) fn vetülékszál 
tiukašti hsz szigorúan, keményen 
tiukentami|ni (-sen, -sta) fn meghú-

zás, megszorítás; pultin ~ni a csa-
var meghúzása 

tiuken|tua (-nan, -tau) verb meghúz, 
megszorít; ~tua nuora meghúzni a 
kötelet 

tiuken|tuo (-nun, -tuu) verb megfeszül, 
összeszorul 

tiuke|ta (-nen, -nou) verb megfeszül, 
összeszorul 

tiuk|ka (-an, -kua) mn szigorú, kemény 
tiukku|š (-kšen, -šta) fn szigorúság, ke-

ménység 
tiuku|ni (-sen, -sta) fn csengettyű, ha-

rangocska 
tivan|a (-an, -ua) fn dívány 
tiältä hsz innen  
tiälä hsz itt  
tiätink|ä (-än, -yä) fn nagynéni [a 

nagybácsi felesége] 
tiä|tä (-jän, -tyä) fn 1. nagybácsi; 2. 

bácsi 
tohis|sa (-en, -ou) verb zúg, zizeg, zö-

rög, zajong 
tohtori (-n, -e) fn doktor 
tohtorin mn rtlan doktori 
toičči hsz máskor, egyszer, időnként, 

aztán 
toiččina hsz máskor 
toiččinah hsz ezentúl 
toimeh||panij|a (-an, -ua) mn végrehaj-

tó 
toimeh||painija||komitiet|ta (-an, -tua) 

fn végrehajtó bizottság 
toimeh||pain|o (-on, -uo) fn végrehajtás 
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toimeh||paino||val|ta (-lan, -tua) fn 
végrehajtó hatalom 

toimeh||tul|o (-on, -uo) fn 1. lét, léte-
zés, életvitel, megélhetés; 2. jólét, bő-
ség, gazdagság, vagyonosság 

toimen||pi|to (-von, -tuo) fn intézkedés 
toimet|oin (-toman, -ointa) mn 1. tét-

len; 2. munkanélküli 
toimettomu|š (-kšen, -šta) fn 1. tétlen-

ség; 2. munkanélküliség 
toim|i (-en, -ie) fn 1. művelet [hadá-

szat]; 2. ügylet [pénzügy] 
toimi||al|a (-an, -ua) fn vezetés, irá-

nyítás, hatáskör 
toimi|e (-n, -u) verb működik, cselek-

szik, ténykedik, tevékenykedik, el-
jár vmiben 

toimik|aš (-kahan, -ašta) mn derék, 
ügyes, rátermett 

toimi||kyky (-n, -ö) fn munkaképesség, 
cselekvőképesség 

toimin|ta (-nan, -tua) fn 1. működés, 
cselekvés, akció, ténykedés, tevé-
kenység; 2. szolgálat 

toiminta||aika (||-ajan, ||-aikua) fn szol-
gálati idő 

toiminta||al|a (-an, -ua) fn működési 
terület / kör 

toiminta||vu|osi (-uvven, -otta) fn ügy-
leti év [pénzügy] 

toimis|to (-son, -tuo) fn 1. iroda, hiva-
tal; 2. ügynökség 

toimisto||til|a (-an, -ua) fn működési 
/ szolgálati hely 

toimiston||hoitaj|a (-an, -ua) fn mene-
dzser 

toimittaj|a (-an, -ua) fn szerkesztő 
toimittami|ni (-sen, -sta) fn szerkesz-

tés; kirjan ~ni könyvszerkesztés 

toimit|tua (-an, -tau) verb 1. tesz, csi-
nál, cselekszik; 2. végrehajt, intéz-
kedik; 3. vezényel, elvezényel, küld, 
elküld; 4. gyárt, készít, elkészít, ter-
mel; 5. rendez, rendbe hoz, rendbe 
tesz; elrendez; 6. szerkeszt, megszer-
keszt; 7. elbeszél, elmesél  

toimitu|š (-kšen, -šta) fn szerkesztőség 
toimituš||kun|ta (-nan, -tua) fn szer-

kesztőségi gárda / kollektíva 
toimituš||šihteri (-n, -e) fn szerkesztő-

ségi titkár(nő) 
toimituš||työ (-n, -tä) fn szerkesztőségi 

munka 
toimiv|a (-an, -ua) mn működő; ~a tu-

livuara működő vulkán / tűzhányó 
toinah msz meglehet 
toi|ni1 (-sen, -sta) mn/nm 1. másik, más, 

másféle, másfajta; ~ toisella egy-
másnak; ~ toista egymást; 2. másod- 

toi|ni2 (-sen, -sta) szn második  
toini||ar|ki (-en -kiе) fn kedd 
toini||kerta|ni (-sen, -sta) mn másod-

szori 
toin|tuo (-nun, -tuu) verb készül, neki-

készül, rászánja magát  
toi|puo (-vun, -puu) verb magához tér, 

feleszmél  
tois||arki|ni (-sen, -sta) mn keddi; ~ni 

pakina keddi megbeszélés 
tois||arvo|ni (-sen, -sta) mn másodran-

gú, másodrendű, másodfokú 
toisekši hsz másodszor 
toisena||arkena hsz kedden; tulla ~ 

kedden érkezni 
toisenmoi|ni (-sen, -sta) mn másik, más, 

másféle 
toisen||sortti|ni (-sen, -sta) mn másod-

rendű 
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tois|et (-ien, -ie) nm plur többiek, egye-
bek 

toisien||šuvačen|ta (-nan, -tua) fn ön-
zetlenség, altruizmus 

toisin hsz másként, másképp, máskép-
pen, egyébként  

toisinah hsz máskor, olykor-olykor 
toisin||ajattelij|a (-an, -ua) fn disszidens 
toisin||päin hsz visszájára, fonákjára, 

fordítva 
tois||kerta|ni (-sen, -sta) mn ismételt, 

megismételt 
toissa||kešänä hsz tavalyelőtti nyáron 
toissapiänä hsz tegnapelőtt 
toissa||päivä|ni (-sen, -stä) mn tegnap-

előtti 
toissa||vuotena hsz tavalyelőtti évben 
toissa||vuotini (-sen, -sta) mn tavaly-

előtti 
toistami|ni (-sen, -sta) fn ismétlés, meg-

ismétlés 
tois|to (-son, -tuo) fn ismétlés, megis-

métlés 
toisto||šan|at (-ojen, -oja) fn plur ref-

rén 
tois|tua (-san, -tau) verb 1. másol. le-

másol, reprodukál; 2. hangot vissza-
ver; 3. ismétel, megismétel 

toistumi|ni (-sen, -sta) fn ismétlődés 
toisualta hsz másfelől 
toistuv|a (-an, -ua) mn ismételt, több-

szöri, többszörös  
toiveh (-en, -ta) fn 1. óhaj, vágy, kí-

vánság; 2.  remény, reménység 
toiv|o (-on, -uo) fn 1. óhaj, vágy, kíván-

ság; 2.  remény, reménység 
toivit|oin (-toman, -ointa) mn reményte-

len, kilátástalan; ~oin tilanneh re-
ménytelen / kilátástalan helyzet 

toivot|tua (-an, -tau) verb 1. remél, re-
ménykedik; 2. óhajt, vágyik, kíván 

toivomu|š (-kšen, -šta) fn 1. óhaj, vágy, 
kívánság; 2.  remény, reménység 

toivottav|a (-an, -ua) mn kívánatos, 
megkívánt, remélt; ~a tuloš remélt 
eredmény 

toivottavašti hsz több, mint valószínű 
toivottumu|š (-kšen, -šta) fn remény-

telenség, kilátástalanság 
toiv|uo (-on, -ou) verb 1. remél, re-

ménykedik; 2. óhajt, vágyik, kíván; 
3. vél, vélekedik, feltételez 

tokati|e (-n, -u) verb kitalál  
toko hsz általában, rendszerint 
toksiini (-n, -e) fn toxin, méreg 
toksiini|ni (-sen, sta) mn toxikus, mér-

gező; ~set ainehet mérgező anya-
gok 

toksikologi (-n, -e) fn toxikológus 
toksikologij|a (-an, -ua) fn toxikoló-

gia, mérgezéstan 
toksikosi (-n, -e) fn toxikózis, mérge-

zés 
tolk|ku (-un, -kuo) fn értelem, értelmes-

ség, eszesség, felfogóképesség, okos-
ság 

tolkui|ja (-čen, -ččou) verb fejteget, ki-
fejt 

tolkuk|aš (-kahan, -ašta) mn értelmes, 
eszes, okos 

tolkukkahašti hsz érthetően 
tolkullah hsz érthetően 
tolkulli|ni (-sen, sta) mn értelmes, eszes, 

okos 
tolkut|oin (-toman, -ointa) mn értel-

metlen, ostoba, nehéz felfogású  
tolkuttah hsz meggondolatlanul, ok-

talanul 
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tolkuttomašti hsz 1. értelmetlenül, ok-
talanul; 2. összevissza 

tolkuttomu|š (-kšen, -šta) fn 1. értel-
metlenség, badarság; 2. összevisz-
szaság 

tolkut|tua (-an, -tau) verb megértet, 
megmagyaráz, kifejt, értelmez 

tolot|tua (-an, -tau) verb bambul, bá-
mészkodik 

tolvan|a (-an, -ua) fn fajankó, tökfil-
kó, tuskó 

tolvana||tyyp|pi (-in, -pie) fn mam-
lasz, ügyefogyott 

tomahu|š (-on, -tta) szn sehány, se-
mennyi  

tomat|ti (-in, -tie) fn paradicsom [So-
lanum lycopersicum] 

tomatti||mehu (-n, -o) fn paradicsomlé 
tomografij|a (-an, -ua) fn tomográfia 
tomografi|ni (-sen, sta) mn tomográ-

fiás 
tomu (-n, -o) fn por 
tomulli|ni (-sen, sta) mn apró, csöppnyi 
tomut|tua (-an, -tau) verb porzik, poroz 
tonali|ni (-sen, sta) mn tónusos, tónus- 

[kozmetika]; ~ni voije tónuskrém 
tonk|ka (-an, -kua) fn kanna 
tonni (-n, -e) fn tonna 
tonni||kal|a (-an, -ua) fn tonhal [Thun-

nus thunnus] 
tonni||miär|ä (-än, -yä) fn tonnatarta-

lom, tonnaűrtartalom 
tonometri (-n, -e) fn tonométer [sze-

mészeti] 
tont|ti (-in, -tie) fn földbirtok, birtok 
tontti||mua (-n, -ta) fn földbirtok, bir-

tok 
topak|ka (-an, -kua) mn vaskos, zömök, 

köpcös, erős 

top|ata (-puan, -puau) verb foltoz, meg-
foltoz, stoppol, megstoppol 

toperi|e (-u) verb szükséges, szükség 
van rá 

topografi (-n, -е) fn topográfus 
topografij|a (-an, -ua) fn topográfia 
topografi|ni (-sen, sta) mn topográfi-

ai; ~ni kartta topográfiai térkép 
top|pa (-an, -pua) fn meghűlés, megfá-

zás, nátha  
tor|a (-an, -ua) fn dulakodás, duhajko-

dás, verekedés, harcolás, küzdelem  
torač|ču (-un, -čuo) fn duhaj, köteke-

dő, verekedő [személy]  
tora||ham|maš (-pahan, -mašta) fn 

szemfog 
tora||kapič|ča (-an, -čua) fn duhaj, kö-

tekedő, verekedő [személy] 
tora||puk|ki (-in, -kie) fn duhaj, köte-

kedő, verekedő [személy] 
toras|a (-an, -ua) mn duhaj, kötekedő, 

verekedő 
tora|š (-han, -šta) fn jégcsap  
tor|ata (-uan, -uau) verb dulakodik, du-

hajkodik, verekszik, harcol, küzd 
toreu|tuo (-vun, -tuu) verb összevere-

kedik 
tori (-n, -e) fn piac, piactér, vásár, vá-

sártér, vásárcsarnok, bazár 
torkah|tua (-an, -tau) verb szundít, el-

szundít, szunyókál, szendereg, bó-
biskol 

ťork|ata (-uan, -uau) verb reszel, rás-
polyoz 

tork|kuo (-un, -kuu) verb szundít, el-
szundít, szunyókál, szendereg, bó-
biskol 

torkui|ja (-čen, -ččou) verb árul, áru-
sít, áruba bocsájt, elad 
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torm|ata (-uan, -uau) verb leesik, lezu-
han 

tormau|tuo (-vun, tuu) verb kiugrik, le-
veti magát 

tornad|o (-on, -uo) fn tornádó 
torni (-n, -е) fn torony 
torni||kello|t (-jen, -ja) fn plur torony-

óra 
torni||nošturi (-n, -е) fn toronydaru 
torni||piik|ki (-in, -kie) fn csúcsos tető, 

toronycsúcs 
torni||pöll|ö (-ön, -yö) fn gyöngybagoly 

[Tyto alba] 
torpedi (-n, -е) fn torpedó 
torpedi||veneh (-en, -ta) fn torpedóna-

szád 
torpedo||laiv|a (-an, -ua) fn torpedóna-

szád 
torp|pa (-an, -pua) fn sebes pisztráng, 

folyami pisztráng [Salmo trutta fa-
rio] 

tort|ti (-in, -tie) fn torta 
toru|o (-n, -u) verb szid, szidalmaz 
torven||šoittaj|a (-an, -ua) fn trombi-

tás, kürtös, harsonás 
torv|eta (-ien, -ieu) verb trombitál, kür-

töl, harsonázik 
torv|i (-en, -ie) fn trombita, kürt, har-

sona 
torvi|e (-n, -u) verb trombitál, kürtöl, 

harsonázik 
torvi||orkesteri (-n, -е) fn fúvószene-

kar 
to|si1 (-ven, -tta) fn igazság, igaz, való, 

valóság, tény  
tosi2 hsz ténylegesen, tényleg, valósá-

gosan, valóban  
to|si3 (-ven, -tta) mn igazi, igaz, valódi, 

való, valóságos, tényleges 

tosi||asie (-n, ta) fn igazság, igaz, va-
ló, valóság, tény 

tosi||asielli|ni (-sen, -sta) mn igazi, igaz, 
valódi, való, valóságos, tényleges 

tosieh hsz derekasan, alaposan, komo-
lyan, tényleg, ténylegesen, valóban, 
valóságosan 

tosi||eläm|ä (-än, -yä) fn (a) való élet 
tosien hsz ténylegesen, tényleg, való-

ságosan, valóban 
tosi||kipie (-en, -tä) mn súlyos beteg 
tosilli|ni (-sen, -sta) mn valódi, valós, 

valóságos, tényleges 
tosin hsz derekasan, alaposan, komo-

lyan, tényleg, ténylegesen, valóban, 
valóságosan 

tosinai|ni (-sen, sta) mn 1. igaz; 2. igaz-
nak tűnő 

tosi|ni (-sen, -sta) mn igaz; ~ni ihmi-
ni igaz ember 

tosi||perä|ni (-sen, -stä) mn igaznak tű-
nő 

tosissah hsz/msz komolyan, valóban, 
tényleg 

tosteri (-n, -е) fn kenyérpirító, pirítós-
sütő 

toššu (-n, -o) fn halinacsizma, nemez-
csizma 

totali|ni (-sen, sta) mn totális, teljes; 
~ni šota totális háború 

totalitari|ni (-sen, sta) mn totalitárius; 
~ni valta totalitárius hatalom 

totalitarismi (-n, -e) fn totalitarizmus 
toteh hsz igazán, valóban, tényleg 
totehi|ni (-sen, sta) mn hiteles, szava-

hihető 
tot|ella (-telen, -telou) verb engedel-

meskedik; ~ella vanhempie enge-
delmeskedni az öregebbeknek 
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totellen hsz engedelmesen 
totemi (-n, -e) fn totem 
totemismi (-n, -e) fn totemizmus 
toteuttami|ni (-sen, sta) fn megteste-

sülés, megvalósulás, realizáció; pro-
jektin ~ni a terv megvalósulása 

toteut|tua (-an, -tau) verb megtestesít, 
valóra vált, realizál; ~tua omat hua-
vehet valóra váltani az ábrándjait 

toteutuj|a (-an, -uа) mn teljesíthető, 
megvalósítható 

toteutumi|ni (-sen, sta) fn megtestesü-
lés, megvalósulás 

toteutumis||mahollisu|š (-kšen, -šta) fn 
teljesíthetőség, megvalósíthatóság 

toteutu|o (-tuu) verb megtestesül, tes-
tet ölt, valóra válik 

toteuvun|ta (-nan, -tua) fn megtestesü-
lés, megvalósulás 

totevut|tua (-an, -tau) verb megteste-
sít, valóra vált, realizál 

toti|ni mn igazi, igaz, valódi, való, va-
lóságos, tényleges 

totisešti hsz ténylegesen, tényleg, va-
lóságosan, valóban 

totku|t (-jen, -ja) fn plur halzsigerek, 
halbelsőségek 

totta msz valóban, tényleg 
tottaš hsz valószínüleg, bizonyára, bi-

zonyosan, biztosan 
tottelemat|oin (-toman, -ointa) mn en-

gedetlen 
tottelen|ta (-nan, -tua) fn engedelmes-

ség 
tottelij|a (-an, -uа) mn engedelmes 
tottelomat|oin (-toman, -ointa) mn en-

gedetlen  
tottumat|oin (-toman, -ointa) mn ta-

pasztalatlan 

tottumi|ni (-sen, sta) fn alkalmazko-
dás, adaptáció 

tottumu|š (-kšen, -šta) fn jártasság, ta-
pasztaltság, gyakorlottság 

tottunu|t (-on, -tta) mn szokott, meg-
szokott 

totukšenteliu|tuo (-vun, -tuu) verb hoz-
zászokik, megszokik, beletanul 

tot|tuo (-un, -tuu) verb hozzászokik, 
megszokik, beletanul 

totu|š (-kšen, -šta) fn fn igazság, igaz, 
való, valóság, tény 

totut|ella (-telen, -telou) verb hozzá-
szoktat, rászoktat, ránevel, megta-
nít 

totut|tua (-an, -tau) verb hozzászok-
tat, rászoktat, ránevel, megtanít  

touhu (-n, -о) fn vesződség, fáradozás, 
gond, nyűg, bajlódás 

touhu|ta (-on, -ou) verb sürög-forog, 
forgolódik, sürgölődik, fáradozik, ve-
sződik, bajlódik 

touk|ka (-an, -kua) fn lárva, hernyó, 
pondró  

touko||kuu (-n, -ta) fn május  
tovariss|a (-an, -ua) fn társ, partner 
tovekši hsz igazán, igazából, tényleg, 

valóban 
tovella hsz ténylegesen, tényleg, való-

ságosan, valóban, igazán 
tovellah hsz ténylegesen, tényleg, va-

lóságosan, valóban, igazán 
tovelli|ni (-sen, -sta) mn 1. valóságos, 

tényleges; 2. valószínű, lehetséges 
tovellisešti hsz ténylegesen, tényleg, va-

lóságosan, valóban, igazán 
tovellisu|š (-kšen, -šta) fn valóság, igaz-

ság 
toven hsz igazán, tényleg, valóban 
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tovenmoi|ni (-sen, -sta) mn 1. valósze-
rű; 2. valószínű, lehetséges 

tovenmoisu|š (-kšen, -šta) fn valószí-
nűség 

toven||muka|ni (-sen, -sta) mn 1. va-
lószerű; 2. valószínű, lehetséges 

tovennu|š (-kšen, -šta) fn vallomás, ta-
núvallomás, tanúbizonyság 

toven||näkö|ni (-sen, -stä) mn 1. való-
szerű; 2. valószínű, lehetséges 

toven||näkösy|š (-kšen, -štä) fn való-
színűség 

toven||perä|ni (-sen, -stä) mn hiteles, 
szavahihető 

toveri (-n, -е) fn társ, barát, pajtás 
toveššah hsz ténylegesen, tényleg, va-

lóságosan, valóban 
toveštah hsz ténylegesen, tényleg, va-

lóságosan, valóban 
tovis|sella (-telen, -telou) verb 1. bi-

zonyít; 2. tanúsít 
tovissu|š (-kšen, -šta) fn 1. bizonyíték; 

2. tanúság 
tovissuš||voima|ni (-sen, -sta) mn bi-

zonyító, bizonyító erejű, meggyő-
ző, meggyőző erejű 

tovistaj|a (-an, -uа) fn tanú 
tovistamat|oin (-toman, -ointa) mn bi-

zonyítatlan, bizonyíték nélküli, nem 
bizonyított 

tovistamattomu|š (-kšen, -šta) fn bizo-
nyítatlanság 

tovistami|ni (-sen, -sta) fn tanúsítás, 
bizonyítás, igazolás 

tovistelu (-n, -o) fn tanúsítás, bizo-
nyítás, igazolás 

tovis|tua (-san, -tau) verb tanúsít, bizo-
nyít, igazol  

tragedij|a (-an, -ua) fn tragédia 

tragik|ko (-on, -kuo) fn tragikus sze-
repeket játszó színész(nő), tragika 

tragi||komedij|a (-an, -ua) fn tragiko-
média 

tragi|ni (-sen, -sta) mn tragikus; ~ni 
rooli tragikus szerep [színház] 

tragisešti hsz tragikusan 
tragisu|š (-kšen, -šta) fn tragikum, tra-

gikusság 
traktiiri (-n, -e) fn kocsma, vendéglő 
traktori (-n, -e) fn traktor 
traktoristi (-n, -e) fn traktoros 
traktori||teh|aš (-tahan, -ašta) fn trak-

torgyár 
trall|ata (-uan, -uau) verb fecseg, lo-

csog, kotyog, lefetyel 
tramvai (-n, -ta) fn villamos; ajua ~lla 

villamoson utazni 
tramvai||lip|pu (-un, -puo) fn villamos-

jegy 
trankvilisatori (-n, -e) fn nyugtató, 

nyugtatószer 
transformatori (-n, -e) fn transzfor-

mátor 
transitiivi|ni (-sen, -sta) mn tárgyas, 

tranzitív [nyelvészet] 
transitiivi||verbi (-n, -e) fn tárgyas ige 
transkriboi|ja (-čen, -ččou) verb átír 
transkriptij|o (-on, -uo) fn átírás, át-

irat, transzkripció 
translitteratij|o (-on, -uo) fn átírás, át-

irat, transzkripció 
translitteroi|ja (-čen, -ččou) verb átír 
translitteroin|ta (-nan, -tua) fn át-

írás, átirat, transzkripció 
transplantatij|o (-on, -uo) fn átültetés, 

szervátültetés, transzplantáció 
transplantat|ti (-in, -tie) fn transzplan-

tátum 
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transsi (-n, -e) fn önkívület, transz, ré-
vület 

trapecij|a (-an, -ua) fn trapéz 
trapeсi||taitelij|a (-an, -ua) fn trapéz-

tornász 
trauleri (-n, -e) fn hajó, naszád 
travmatismi (-n, -e) fn sérülés, trauma 
travmatologi (-n, -e) fn traumatoló-

gus 
travmatologij|a (-an, -ua) fn trauma-

tológia 
treen|ata (-uan, -uau) verb betanít, edz, 

treníroz, beidomít, kiképez 
treenat|tu (-un, -tuo) mn betanított, 

edzett, trenírozott, beidomított, ki-
képzett 

trellot|tua (-an, -tau) verb heverészik, 
henyél 

trepanatij|o (-on, -uo) fn csontfúrás, 
lékelés [egészségügy] 

trepanoi|ja (-čen, -ččou) verb trepanál, 
lékel [egészségügy] 

tresni|e (-n, -u) verb fal, mohón eszik, 
zabál 

tribunali (-n, -e) fn törvényszék, bíró-
ság; šota~ hadbíróság 

triftongi (-n, -e) fn triftongus, hármas-
hangzó 

trigonometrij|a (-an, -ua) fn trigono-
metria, háromszögtan 

trigonometri|ni (-sen, -sta) mn trigo-
nometriai, háromszögtani 

trik|o (-on, -uo) fn trikó 
triko||pu||ku (-vun, -kuo) fn kötött ru-

házat 
trikotaši|ni (-sen, -sta) mn trikó-, kö-

tött [textil] 
triljo|ni (-sen, -sta) szn trillió 
trilleri (-n, -e) fn thriller 

trilogij|a (-an, -ua) fn trilógia 
trimestri (-n, -e) fn trimeszter 
trio (-n, -ta) fn trió 
tritoni (-n, -e) fn gőte [Triton] 
triumfi (-n, -e) fn győzelmi menet, dia-

dalmenet, diadal 
triviali|ni (-sen, -sta) mn triviális, hét-

köznapi, köznapi 
Troič|ča (-an, -čua) fn Szenthárom-

ság 
troik|ka (-an, -kua) fn trojka, hármas-

fogat 
trolli (-n, -e) fn troll, behemót, óriás 
trollik|ka (-an, -kua) fn trolibusz, troli 
trombi (-n, -e) fn trombus, vérrög 
tromboni (-n, -e) fn pozan, harsona 
trombosi (-n, -e) fn trombózis, vérrög-

képződés 
tropiik|ki (-in, -kie) fn trópus(ok) [föld-

rajz] 
tropni|e (-n, -u) verb áthárít, rásóz 
troposferi (-n, -e) fn troposzféra 
trop|pi (-in, -pie) fn szókép, trópus [sti-

lisztika] 
troppi|ni (-sen, -sta) mn trópusi; ~ni 

meččä trópusi erdő 
trotiili (-n, -e) fn trotil 
trotili (-n, -e) fn trotil 
truiskut|tua (-an, -tau) verb fröcsköl, le-

fröcsköl, fröccsent, lefröccsent, fecs-
kendez, lefecskendez, spriccent, le-
spriccent, spriccel, lespriccel 

trumpet|ti (-in, -tie) fn harsona, fanfár 
tru|pa (-van, -pua) fn kürtő, kémény 
trupa|ni (-sen, -sta) fn kis kémény, ké-

ményecske 
trutni (-n, -e) fn hereméh, here 
truvan||puhaštaj|a (-an, -ua) fn ké-

ményseprő 
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tryffeli (-n, -e) fn trüffel, trüffelgolyó, 
csokitrüffel 

tryffeli||šien|i (-en, -tä) fn szarvas-
gomba [Tuberaceae] 

trähni|e (-n, -y) verb áthárít, rásóz 
tuah (tatehen, tuahta) fn trágya, ganéj 
tuah||kaš|a (-an, -ua) fn trágyadomb 
tuah||tunkiv|o (-on, -uo) fn trágyadomb 
tuaje|ta (-nen, -nou) verb szöszmötöl 
tuakie (-n, -ta) mn sűrű 
tuakieh hsz sűrűn, gyakran 
tuakše (gen) nu mögött 
tuakše||päin hsz hátra, hátrafelé, visz-

sza, visszafelé 
tuakši (gen) nu mögött 
tuakši||päin hsz hátra, hátrafelé, visz-

sza, visszafelé 
tualet|ti (-in, -tie) fn toalett, illemhely, 

vécé, wc 
tualetti||paperi (-n, -e) fn toalettpapír, 

vécépapír, wc-papír 
tuannoin hsz nemrég, imént 
tuanoin hsz nemrég, imént 
tuanolli|ni (-sen, -sta) mn nemrég tör-

tént, kevéssel ezelőtti, iménti 
tuano|ni (-sen, -sta) mn nemrég történt, 

kevéssel ezelőtti, iménti 
tuan|tuo (-nun, -tuu) verb hátrál, tolat 
tuaš hsz újra, megint, újból, ismét  
tuata (takuan, takuau) verb garantál, 

biztosítékot nyújt, biztosít vmiről, 
kezességet ad, kezeskedik vmiért, jót-
áll vmiért, szavatol 

tuatintim|a (-an, -ua) fn mostohaapa 
tuatolli|ni (-sen, -sta) mn apai, atyai; 

~ni huolenpito apai gondoskodás / 
törődés 

tuaton mn rtlan apai, atyai; ~ talo 
szülői ház; ~ tuatto apai nagyapa 

tuaton||mua (-n, -ta) fn haza, hon, anya-
föld 

tuaton||nim|i (-en, -ie) fn apai név, atyai 
név [az apa keresztnevéből képzett] 

tuat|to, Tuat|to (-on, -tuo) fn 1. apa, 
atya; 2. Atya, Atyaisten [egyisten-
hitben]  

tuattoľ|a (-an, -ua) fn szülői ház 
tuatto||puol|i (-en, -ta) fn mostohaapa 
tuatto||uk|ko (-on, -kuo) fn após [a férj 

apja] 
tuatto||var|vaš (-pahan, -vašta) fn a 

láb nagyujja 
tuat|tu (-un, -tuo) mn garantált; ~tu 

palkka garantált bér 
tuavi|e (-n, -u) verb elfojt, elnyom 
tufli|t (-en, -ja) fn plur női félcipő  
tuhanne|š (-nnen, -tta) szn ezredik 
tuhanneš||oš|a (-an, -ua) fn/szn ezred 

[matematika], ezredrész 
tuhanšin hsz ezrével, ezresével 
tuha|t (-nnen, -tta) szn ezer 
tuh|ata (-uan, -uau) verb szuszog, szi-

pog, szipákol 
tuhat||jalka|ni (-sen, -sta) fn százlábú 

[Chilopoda] 
tuhat||kerta|ni (-sen, -sta) mn ezersze-

res 
tuhat||luku|ni (-sen, -sta) mn sokezres, 

ezerszeres; ~ni joukko sokezres tö-
meg 

tuhat||rupľa|ni (-sen, -sta) fn ezerru-
beles [bankjegy] 

tuhat||vuoti|ni (-sen, -sta) mn ezeréves, 
ezredéves 

tuheik|ko (-on, -kuo) fn bozót(os) 
tuher|tua (-ran, -tau) verb piszkol, be-

piszkol, mocskol, bemocskol, szeny-
nyez, beszennyez 
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tuhin|a (-an, -ua) fn szuszogás, szipo-
gás, szipákolás, fújtatás, lihegés 

tuhisomi|ni (-sen, -sta) fn szuszogás, 
szipogás, szipákolás, fújtatás, lihe-
gés 

tuhis|sa (-en, -ou) verb 1. szuszog, szi-
pog, szipákol, fújtat, liheg; 2. zúg, 
suhog, zizeg 

tuhj|o (-on, -uo) fn bokor, cserje, bozót 
tuhk|a (-an, -ua) fn hamu 
tuhkakši hsz teljesen, földig, porig; talo 

palo ~ a ház porig / földig leégett 
tuhka||kup|pi (-in, -pie) fn hamutartó 
tuhka||peš|ä (-än, -yä) fn hamutér, ha-

mugödör 
tuhka||pito|ni (-sen, -sta) mn hamulepte 
tuhka||por|o (-on, -uo) fn hamulúg, ha-

muzsír 
tuhka||ru|pi (-vin, -pie) fn kanyaró 
tuhkas|a (-an, -ua) mn hamulepte 
tuhk|ata (-uan, -uau) verb elhamvaszt, 

hamvaszt 
tuhkimu|š (-kšen, -šta) fn koszfészek 

[személy] 
tuhl|ata (-uan, -uau) verb 1. tékozol, 

pazarol, eltékozol, elpazarol, elvesz-
teget; ~ata kaikki rahat minden pén-
zét elpazarolta; 2. sikkaszt, elsikkaszt 

tuhlau|š (-on, -tta) fn sikkasztás, elsik-
kasztás 

tuhm|a (-an, -ua) mn 1. csúnya, rút; 
2. bárgyú, értelmetlen, ostoba 

tuhmašti hsz bárgyún, értelmetlenül, 
ostobán 

tuhmen|tua (-an, -tau) verb csúnyává 
tesz, rúttá tesz 

tuhme|ta (-nen, -nou) verb butul, el-
butul, megbutul 

tuhmin hsz csúnyán, rútul 

tuh|o (-on, -uo) fn szerencsétlenség, baj, 
tönkremenetel, kár 

tuho||liipukkai|ni (-sen, -sta) fn fényi-
loncaféle [Pyralidae] 

tuholli|ni (-sen, -sta) fn gonosztevő, 
bűnöző 

tuhon||tuoj|a (-an, -ua) fn kártevő 
tuho||polt|to (-on, -tuo) fn (szándékos) 

gyújtogatás 
tuhos|a (-an, -ua) mn 1. végzetes, vé-

szes; 2. ártalmas, ártó, káros, kár-
tékony 

tuhosašti hsz végzetesen, vészesen 
tuhosu|š (-kšen, -šta) fn végzetesség, 

vészessé válás 
tuh|ota (-uon, -uou) verb tönkretesz, 

nyomorba dönt, pusztít, elpusztít, el-
ront, rongál, megrongál 

tuhot|tua (-an, -tau) verb kárt okoz, 
megkárosít, árt 

tuhoutu|o (-u) verb tönkremegy, el-
pusztul, elromlik, megrongálódik 

tuhu (-n, -о) fn hóvihar, hóförgeteg, hó-
zivatar  

tuhuoj|a (-an, -ua) fn kártevő 
tuhuomi|ni (-sen, -sta) fn pusztulás, 

elpusztulás, megsemmisülés, tönk-
remenés 

tuhuon|ta (-nan, tua) fn pusztulás, el-
pusztulás, megsemmisülés, tönkre-
menés 

tuhu|ta (-ou) verb viharzik a hó, fújja 
a havat 

tuijassu (-n, o) fn nyírfakéregből ké-
szült kosár(ka) 

tuijot|tua (-an, -tau) verb mereven néz, 
merőn néz 

tuikki|e (-y) verb fénylik, ég, világít, su-
gárzik, ragyog 
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tuikkij|a (-an, -ua) mn fénylő, világí-
tó, sugárzó, ragyogó 

tuim|a (-an, -ua) mn sótalan, sótlan 
tuimer|tuo (-run, -tuu) verb elájul 
tuisah|ella (-telen, -telou) verb 1. do-

bálja magát, hemperedik, buckázik; 
2. nyüzsög 

tuisku (-n, -о) fn hóvihar, hóförgeteg, 
hózivatar 

tuisku||kui|ni (-sen, -sta) mn februári 
tuisku||kuu (-n, -ta) fn február 
tuisku||kuun mn rtlan februári 
tuisku||kuušša hsz februárban 
tuisku|o (-u) verb viharzik a hó, fújja 

a havat 
tuiskus|a (-an, -ua) mn hóviharos, hó-

förgeteges, hózivataros 
tuisku|ta (-ou) verb viharzik a hó, fújja 

a havat 
tuiskut|tua (-tau) verb viharzik a hó, 

fújja a havat 
tujahut|tua (-an, -tau) verb rácsap, rá-

vág, hirtelen megüt 
tukahut|tua (-tau) verb benő, elborít, 

elfojt; vesiheinä ~tau koko peltuo 
a gaz az egész mezőt benövi / elbo-
rítja 

tukan||leikkuaj|a (-an, -ua) fn borbély, 
fodrász 

tukanmoi|ni (-sen, -sta) mn szőrös 
tuk|at (-ojen, -oja) fn plur haj, hajzat, 

szőr, szőrzet; harmuat ~at ősz haj; 
harvat ~at ritka / gyér haj; leikata 
~at hajat vágni 

tu|ke (-ven, -kie) fn fenékvízdugó [csó-
nakban] 

tukehtu|o (-n, -u) verb kialszik, elal-
szik, elfojtódik 

tukel|a (-an, -ua) mn nehéz, súlyos  

tu|ki (-ven, -kie) fn 1. támasz, tám, 
gyám, dúc; 2. támogatás, segítség 

tukin||uit|to (-on, -tuo) fn rönkuszta-
tás, gerendaúsztatás 

tuki||puu (-n, -ta) fn gyámgerenda 
tuki||pylvä|š (-hen, -štä) fn oszlop, tám-

oszlop 
tukis|tua (-san, -tau) verb húzza / meg-

húzza / cibálja a haját vkinek 
tuki||šivo|š (-kšen, -šta) fn haskötő, 

sérvkötő 
tuki||vyö (-n, -tä) fn haskötő, sérvkötő 
tuk|ka (-an, -kua) fn 1. haj, szőr; 2. haj-

szál, szőrszál 
tukka||koškel|o (-on, -uo) fn örvös bu-

kó [Mergus serrator] 
tukka||kuivati|n (-men, -nta) fn haj-

szárító 
tukka||niekl|a (-an, -uа) fn hajtű 
tukkasillah hsz fedetlen fővel, csupasz 

fejjel 
tukka||verk|o (-on, -uo) fn hajháló, haj-

necc 
tukka||ve|si (-jen, -ttä) fn hajbalzsam, 

hajszesz 
tuk|ki (-in, -kie) fn szálfa, rönk, ge-

renda 
tukki||aut|o (-on, -uo) fn faszállító autó  
tuk|kie (-in, -kiu) verb dugaszol, bedu-

gaszol, tömít, betöm  
tukki||mie|š (-hen, -štä) fn tutajos 
tukki||re|ki (-jen, -kie) fn faszállító szán 
tukki||šakš|et (-ien, -ie) fn plur fogós 

(rönk)markoló 
tuk|ku (-un, -kuo) fn rakás, kupac, ha-

lom 
tukkuh hsz csoportosan, csoportban 
tukkunah hsz egy kupacban, egy ra-

kásban 



tukkunaini 572 tulilanka
 

tukkunai|ni (-sen, -sta) fn/mn egész da-
rab 

tukku|ni (-sen, -sta) fn kis kupac, cso-
portocska 

tukku||oštaj|a (-an, -uа) fn felvásárló 
tukku||oš|to (-šon, -tuo) fn felvásárlás, 

összevásárlás 
tukkuseh hsz kis kupacba, kis csoportba 
tukkusellah hsz kis kupacban, kis cso-

portban, csoportosítva 
tukku||tavar|a (-an, -ua) fn nagykeres-

kedelmi áru 
tukku||täh|et (-ien, -ie) fn plur csillag-

halmaz 
tukkuu|tuo (-vun, -tuu) verb csoporto-

sul, tömörül 
tukullah hsz összehalmozva, kupacol-

va, válogatás nélkül, nagyban 
tukulli|ni (-sen, -sta) fn/mn egész ra-

kás / halom / kupac 
tuku|ta (-an, -au) verb felhalmoz, ösz-

szehalmoz, kupacol, összekupacol, 
rakásba szed 

tukuttain hsz összehalmozva, kupa-
colva, válogatás nélkül, nagyban 

tukuttav|a (-an, -uа) mn felhalmozott, 
összehalmozott, kupacolt 

ťuľ|a (-an, -ua) fn tüll 
tulehtunu|t (-on, -tta) mn gyulladt, be-

gyulladt 
tulehtu|o (-u) verb begyullad, gyulla-

dásba jön 
tulehukšelli|ni (-sen, -sta) mn gyulla-

dásos, gyulladási 
tulehu|š (-on, -tta) fn gyulladás, lob 
tulehuš||prosessi (-n, -e) fn gyulladá-

sos folyamat 
tulen||is|ku (-un, -kuo) fn villámlás, vil-

lámcsapás 

tulen||iskun||viej|ä (-än, -yä) fn villám-
hárító 

tulen||keštäj|ä (-än, -yä) mn tűzálló, 
tűzbiztos; ~ni tiili tűzálló tégla 

tulen||kiel|i (-en, -tä) fn lángnyelv 
tulen||lieki|t (-jen, -jä) fn plur lángra-

lobbanás, meggyulladás 
tulen||liek|ki (-in, -kie) fn lángnyelv 
tulen||šammuttaj|a (-an, -uа) fn tűz-

oltó 
tulen||šyttyvy|š (-ön, -ttä) fn gyúlé-

konyság 
tulen||vih|a (-an, -ua) fn tűzkár 
tulen||vuaralli|ni (-sen, -sta) mn tűz-

veszélyes, gyúlékony; ~ni aineh tűz-
veszélyes / gyúlékony anyag 

tuletel|la (-en, -ou) verb kis időre jön 
tul|i (-en, -ta) fn 1. tűz, láng; 2. világos-

ság, fény; 3. villám  
tuli||anno|š (-kšen, -šta) fn lőszerellát-

mány 
tuli||hein|ä (-än, -yä) fn gyapjúsás [Erio-

phorum] 
tuli||heiti|n (-men, -ntä) fn lángszóró 
tuli||hiil|i (-en, -ie) fn izzó szén 
tulij|a1 (-an, -ua) fn látogató  
tulij|a2 (-an, -ua) mn 1. jövő, eljöven-

dő, következő, elkövetkező, bekö-
vetkező; ~a vuosi jövő év; 2. érke-
ző, beérkező 

tulijais|et (-ien, -ie) fn plur ajándék 
tuli||kiel|i (-en, -tä) fn lángnyelv 
tuli||kiireh (-en, -ta) fn forró évszak 
tuli||kiv|i (-en, -ie) fn kén 
tuli||kuk|ka (-an, -kua) fn ökörfarkkóró 

[Verbascum] 
tuli||kuum|a (-an, -uа) mn tűzforró, iz-

zó, tüzes 
tuli||lank|a (-an, -ua) fn gyújtózsinór 
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tuli||lin|tu (-nun, -tuo) fn tűzmadár [iro-
dalmi] 

Tuli||mua (-n, -ta) fn Tűzföld 
tuli||muan nm rtlan tűzföldi 
tuli|ni (-sen, -sta) mn tüzes, izzó, égő, 

lángoló, forró, heves 
tuli||pač|aš (-čahan, -ašta) fn tűzoszlop 
tuli||paik|ka (-an, -kua) fn tűzhely, tűz-

rakóhely 
tuli||pakka|ni (-sen, -sta) fn csikorgó 

hideg 
tuli||pall|o (-on, -uo) fn tűzgömb, hul-

lócsillag, meteorit 
tuli||pal|o (-on, -uo) fn tűzvész, tűzeset, 

tűz 
tuli||palo||jouk|ko (-on, -kuo) fn tűzol-

tóság 
tuli||palo||mie|š (-hen, -štä) fn tűzoltó 
tuli||palo||pakka|ni (-sen, -sta) fn csí-

pős fagy 
tuli||palo||ruisku (-n, -o) fn tűzoltószi-

vattyú 
tuli||palo||rušk|o (-on, -uo) fn tűzpiros-

ság, tűzvörösség 
tuli||penša|š (-han, -šta) fn kőrisfa [Fra-

xinus] 
tuli||perä|ni (-sen, -stä) mn vulkáni, vul-

kanikus 
tuli||peš|ä (-än, -yä) fn tűztér, tűzfészek 
tuli||puik|ko (-on, -kuo) fn gyújtós, ap-

ró(tűzi)fa 
tuli||rau|ta (-van, -tua) fn tűzszerszám, 

tűzkő 
tuli||re|po (-von, -puo) fn ezüstróka [Vul-

pes vulpes] 
tuli||ru|pi (-ven, -pie) fn skarlát, vör-

heny 
tuli||ruškie (-n, -ta) mn tűzvörös, tűzpi-

ros, bíborvörös, égővörös 

tuli||ruškiekši hsz amíg bíborszínű nem 
lesz 

tuli||ruškie||väri (-n, -e) fn bíbor szín 
tulisešti hsz forrón, hevesen, izzón 
tuli||šij|a (-an, -ua) fn tűzhely, tűzrakó-

hely 
tuli||terä||uuši (uuvven, uutta) mn va-

donatúj 
tuli||tik|ku (-un, -kuo) fn gyufa 
tulit|tua (-an, -tau) verb tüzel [fegy-

verből] 
tulitu|š (-kšen, -šta) fn tüzelés, tűz [fegy-

verből] 
tuli||täh|ti (-en, -tie) fn tűzgömb, hul-

lócsillag, meteorit 
tuli||unik|ko (-on, -kuo) fn kakukkmák 

[Eschscholzia] 
tuli||verh|o (-on, -uo) fn tűzfüggöny 

[harcászat] 
tuli||vuar|a (-an, -uа) fn tűzhányó, vul-

kán 
tuli||vuarojen mn rtlan vulkáni, vul-

kanikus 
tuli||vyöry (-n, -ö) fn tűzhenger [har-

cászat] 
tulk|ka (-an, -kua) fn persely, hüvely, 

gyűrű [alkatrész]; pyörän ~ka ke-
rékagy, csapágypersely 

tul|la (-en, -ou) verb 1. jön, megjön, ér-
kezik, megérkezik, megjelenik, be-
fut; ~la aivompah korábban érkez-
ni; ~la auttamah segítségül / segít-
ségre jönni; ~la eteh előlépni; ~la 
hyppien yhellä jalalla egy lábon ide-
ugrálni; ~la istorijan lavalla meg-
jelenni a történelem színpadán; ~la 
kohti pihalla találkozni az utcán; 
~la kotih voittajana győzelemmel / 
győztesként hazatérni; ~la muotih 
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divatba jönni; ~la tilah helyére / 
helyébe lépni; tulomalla ~la özön-
leni, áradni; ~la vuottamatta várat-
lanul érkezni ◊ terveh ~la! Isten hoz-
ta! [willkommen]; 2. bekövetkezik, 
megtörténik, felmerül; 3. jut, eljut, 
kerül valahová; ~la ilmi kijutni a 
szabadba; ~la mieleh / ~la muistih 
eszébe jutni; ~la tietoh tudomására 
jutni; 4. kerül vmilyen állapotba; 
~la kaveriksi összebarátkozni, ba-
rátságot kötni; ~la kovolla összponto-
sulni; ~la tajuh magához térni; ~la 
valkieksi elhalványodni; ~la valon 
eteh elállni a világosságot 

tullešša hsz érkezve, megérkezve, be-
futva 

tulli (-n, -e) fn vám, vámhivatal 
ťulli (-n, -e) fn tüll 
tulli||hin|ta (-nan, -tua) fn vámtarifa 
tulli||laito|š (-kšen, -šta) fn vámhiva-

tal, vámhatóság 
tulli||makšu (-n, -o) fn vámilleték, vám-

díj, vám 
tulli||makšut|oin (-toman, -ointa) mn 

vámmentes; ~oin tuonta vámmen-
tes behozatal 

tulli||makšutta hsz vámmentesen 
tulli||mie|š (-hen, -štä) fn vámos, vám-

tisztviselő, vámhivatalnok 
tulli||rajoitu|š (-kšen, -šta) fn vámha-

tár, vámsorompó 
tulli||šelity|š (-kšen, -štä) fn vámnyi-

latkozat, vámáru-nyilatkozat 
tulli||tarkissu|š (-kšen, -šta) fn vám-

vizsgálat 
ťulli||verh|o (-on, -uo) fn tüllfüggöny 
tulli||viraš|to (-šon, -tuo) fn vámhiva-

tal, vámhatóság 

tul|o (-on, -uo) fn 1. jövetel, eljövetel, 
érkezés, megérkezés; 2. jövedelem, 
bevétel; 3. eredmény 

tulo||aika (||-ajan, ||-aikua) fn érkezési 
idő 

tulok|aš1 (-kahan, -ašta) fn jövevény  
tulok|aš2 (-kahan, -ašta) mn jövedel-

mező 
tulokšek|aš (-kahan, -ašta) mn hasznos 
tulokšelli|ni (-sen, -sta) mn jövedel-

mező 
tulokšellisešti hsz hasznosan 
tulokšellisu|š (-kšen, -šta) fn hasznos-

ság 
tulokšet|oin (-toman, -ointa) mn ered-

ménytelen, eredmény nélküli 
tulokšetta hsz eredménytelenül, ered-

mény nélkül 
tulo||lip|pu (-un, -puo) fn menettérti 

jegy, retúrjegy 
tulo||mat|ka (-an, -kua) fn visszaút 
tulos|a (-an, -uа) mn jövedelmező 
tulo|š (-kšen, -šta) fn eredmény 
tulovaisu|š (-kšen, -šta) fn (a) jövő 
tulo||ver|o (-on, -uo) fn jövedelemadó 
tulo||veräj|ä (-än, -yä) fn bejárati kapu 
ťulpani (-n, -e) fn tulipán [Tulipa] 
tulup|pa (-an, -pua) fn bunda, irha-

bunda 
tulu|š (-kšen, -šta) fn kovakő, tűzkő 
tulv|a (-an, -ua) fn áradás, árvíz 
tulva||aloveh (-en, -ta) fn árvízi terü-

let / övezet 
tulva||raj|a (-an, -ua) fn árvízhatár, ár-

vízi vonal 
tulva||ual|to (-lon, -tuo) fn cunami, ár-

hullám, szökőár 
tulva||vahink|o (-on, -uo) fn árvízkár 
tulva||ve|si (-jen, -ttä) fn árvíz 
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tulvi|e (-u) verb kilép a medréből, át-
lépi a partot / gátat / töltést 

tumahu|š (-on, -tta) fn csapás, erős ütés 
tuman|to (-non, -tuo) fn köd 
tumanto||verh|o (-on, -uo) fn ködfüg-

göny 
tumb|a (-an, -uа) fn kerékvető 
tumbleri (-n, -e) fn kapcsoló, elektro-

mos kapcsoló 
tumm|a1 (-an, -uа) fn 1. sötét; 2. ho-

mály 
tumm|a2 (-an, -uа) mn 1. sötét; 2. fény-

telen, homályos 
tumma||iho|ni (-sen, -sta) mn barna 

bőrű, fekete bőrű, sötét bőrű 
tumma||šilmä|ni (-sen, -stä) mn bar-

na szemű, fekete szemű 
tumma||tukka|ni (-sen, -sta) mn bar-

na hajú, fekete hajú 
tummautu|o (-u) verb elhomályosul 
tumma||veri|ni (-sen, -stä) mn barna 

börű, fekete bőrű, sötét bőrű 
tummehtuneisu|š (-kšen, -šta) fn pos-

hadtság, áporodottság, dohosság 
tummehtunu|t (-on, -tta) mn poshadt, 

áporodott, dohos; ~t vesi poshadt 
víz 

tummehtu|o (-u) verb megposhad, meg-
áporodik, megdohosodik 

tummen|tua (-nan, -tau) verb sötétít, 
elsötétít, besötétít 

tumme|ta (-nou) verb 1. sötétül, meg-
sötétedik; 2. sötétedik, besötétedik 

tundr|a (-an, -uа) fn tundra 
tunik|a (-an, -uа) fn tunika 
Tunisij|a (-an, -uа) fn Tunézia 
tunisijalai|ni (-sen, -sta) fn/mn tuné-

ziai 
tunisijan mn rtlan tunéziai 

tunkeliu|tuo (-vun, -tuu) verb lökdöső-
dik 

tunkeu|tuo (-vun, -tuu) verb 1. beéke-
lődik, bezsúfolódik; 2. lökdösődik, 
tolakodik; 3. közbeavatkozik 

tunki|e (-n, -u) verb ékel, beékel 
tunkiv|o (-on, -uo) fn szemétdomb 
tunkivo||kärpä|ni (-sen, -stä) fn trágya-

légy [Scathophaga] 
tunkivo||pör|ö (-ön, -yö) fn hegyi ál-

ganajtúró bogár [Geotrupes sterco-
rarius] 

tu|nko (-on, -uo) fn tolakodás, nyomu-
lás 

tunne (-n, -ta) fn 1. érzés, érzet, meg-
érzés, érzékelés; 2. előérzet 

tunneh (-en, -ta) fn 1. érzés, érzet, meg-
érzés, érzékelés; 2. önérzet 

tunneli (-n, -e) fn alagút 
tunnet|tu (-un, -tuo) mn ismert, ismere-

tes, híres, neves, jelentős, tekinté-
lyes; ~tu nimi ismert név 

tunnolli|ni (-sen, -sta) mn kötelesség-
tudó, felelősségteljes, felelős 

tunnu|š (-kšen, -šta) fn 1. nyelvtani jel; 
2. jel, ismertetőjel; 3. jelkép 

tunnuš||kuv|a (-an, -ua) fn fejléc [ti-
pográfia] 

tunnuš||merk|ki (-in, -kie) fn ismerte-
tőjel 

tunnuššan|ta (-nan, -tua) fn 1. felisme-
rés, megismerés, ráismerés; 2. elis-
merés 

tunnuš|šella (-telen, -telou) verb tapo-
gat, megtapogat, tapint, megtapint; 
~šella kormanoja megtapogatni a 
zsebeit 

tunnuššu|š (-kšen, -šta) fn hála, kö-
szönet 
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tunnuštami|ni (-sen, -sta) fn 1. felis-
merés, megismerés, ráismerés; 2. el-
ismerés 

tunnuštelu||kotel|o (-on, -uo) fn ka-
tonai azonosító jelvény 

tunnuš|tua (-šan, -tau) verb 1. felis-
mer, megismer, ráismer; 2. elismer, 
beismer  

tuntemat|oin (-toman, -ointa) mn isme-
retlen 

tuntehelli|ni (-sen, -sta) mn érzelmi, 
érzelmes, emocionális 

tuntehellisešti hsz érzelmesen, emocio-
nálsan 

tun|ti (-nin, -tie) fn 1. óra [60 perc]; 
2. óra [tanegység]  

tun|tie (-nen, -tou) verb felismer, meg-
ismer, kiismer 

tuntiet|oin (-toman, -ointa) mn érzé-
ketlen, érzelemmentes 

tuntiettomašti hsz érzéketlenül, érze-
lemmentesen 

tuntij|a (-an, -ua) fn/mn szakértő, hoz-
záértő 

tunti||järješšy|š (-kšen, -štä) fn órabér 
tunti||kaupalla hsz órák hosszat 
tunti||palk|ka (-an, -kua) fn órabér 
tun|to (-non, -tuo) fn 1. tapintás, érzé-

kelés, érzet; 2. fuvallat, szélfuvallat, 
szélfújás 

tunto||aistim|et (-ien, -ie) fn plur ta-
pintószervek 

tunto||hermo|t (-jen, -ja) fn plur tapin-
tóidegek 

tunto||lip|pu (-un, -puo) fn jelzőlobogó 
[hajózás] 

tuntomat|oin (-toman, -ointa) mn is-
meretlen; ~oin šotilaš az ismeret-
len katona 

tuntomattomu|š (-kšen, -šta) fn isme-
retlenség 

tuntomi|ni (-sen, -sta) fn megismerés, 
ismeret, tudás 

tunto||šarv|et (-ien, -ie) fn plur csáp(ok) 
tuntu|o (-u) verb 1. érződik, megérző-

dik; 2. látszik, mutatkozik, megmu-
tatkozik; 3. észrevehető, érzékelhető  

tunturi (-n, -e) fn 1. tundra; tietöin ~ 
úttalan tundra; 2. kopár fennsík 

tunturi||hanh|i (-en, -ie) fn nagy lilik 
[Anser albifrons] 

tunturi||kiuru (-n, -o) fn havasi füles-
pacsirta [Eremophila alpestris] 

tunturi||pyy (-n, -tä) fn havasi hófajd 
[Lagopus muta] 

tunturi||pöll|ö (-ön, -yö) fn hóbagoly 
[Bubo scandiacus] 

tuntuv|a (-an, -ua) mn érzékelhető, ész-
revehető, szemmellátható; ~a vahin-
ko megérezhető veszteség 

tuntuvašti hsz érzékelhetően, észreve-
hetően, szemmelláthatóan 

tuo (-n, -ta) nm az, amaz  
tuoh|i (-en, -ta) fn nyírfakéreg 
tuohi||kesseli (-n, -e) fn nyírfakéreg-

kosár 
tuohi||kirjutu|š (-kšen, -šta) fn nyír-

fakéregre készített történelmi irat 
tuohi||käpry (-n, -ö) fn nyírfakéreg-

úszó [horgászat] 
tuohi|ni (-sen, -sta) mn nyírfakéreg-

ből készült 
tuohi||pal|a (-an, -ua) fn nyírfakéreg-

szelet, nyírfakéregforgács 
tuohi||pih|ka (-an, -kua) fn nyírfaké-

reggyanta 
tuohi||rull|a (-an, -ua) fn nyírfakéreg-

tekercs 
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tuohi||tuijassu (-n, -o) fn kerek nyír-
fakéregkosár 

tuohi||tötter|ö (-ön, -yö) fn nyírfakéreg-
zacskó 

tuohi||vak|ka (-an, -ua) fn nyírfakéreg-
kosár 

tuohukšen||jal|ka (-an, -kua) fn gyer-
tyatartó 

tuohukšen||kan|ta (-nan, -tua) fn gyer-
tyacsonk, gyertyavég 

tuohu|š (-kšen, -šta) fn gyertya  
tuoj|a (-an, -ua) fn hírnök, futár  
tuokšu (-n, -о) fn jó szag, illat 
tuokšu|o (-u) verb illatozik, illatot áraszt 
tuola1 hsz ott, amott 
tuola2 msz ím, íme, lám 
tuola||päin hsz/nm ott, amott 
tuollah hsz/nm úgy, amúgy 
tuolloin hsz/nm akkor, akkortájt 
tuolta hsz/nm onnan, onnét 
tuomari (-n, -e) fn 1. bíró, döntőbíró; 2. 

versenybíró, (mérkőzést) vezető bíró 
tuomarin mn rtlan bírói; ~ virka bí-

rói hivatás / működés 
tuomari||kun|ta (-nan, -tua) fn bírói 

testület, bírói kollégium, bírói tanács 
tuomen||karvalli|ni (-sen, -sta) fn zelni-

cemeggy-virágzat, madárcseresznye-
virágzat 

tuomen||šyöj|ä (-än, -yä) fn zelnice-
meggy-levélbogár, madárcseresznye-
levélbogár [Curculionidae] 

tuom|i (-en, -ie) fn zelnicemeggy, ma-
dárcseresznye [Prunus padus] 

tuomi|ni (-sen, -sta) mn zelnicemeggy-, 
madárcseresznye- 

tuomij|o (-on, -uo) fn ítélet, verdikt 
tumoijo||lav|a (-an, -ua) fn ítéletvég-

rehajtó hely, vesztőhely, vérpad 

tumoijo||pölkky (-n, -ö) fn ítéletvég-
rehajtó hely, vesztőhely, vérpad 

tuomik|ko (-on, -kuo) fn zelnicemeggy-
bozót, madárcseresznye-bozót 

tuomi|ni (-sen, -sta) fn 1. behozatal, 
import; 2. felhozatal; 3. ajándék; 4. 
vminek az adása / odaadása 

tuomi||pihlaj|a (-an, -ua) fn fanyarka 
[Amelanchier] 

tuomis|et (-ien, -ie) fn (ajándék) édes-
ség, nyalánkság 

tuomi|ta (-čеn, -ččоu) verb ítél, elítél 
tuomit|tu (-un, -tuo) fn/mn elítélt 
tuommo|ni (-sen, -sta) mn/nm olyan, 

amolyan  
tuonel|a (-an, -ua) fn a holtak birodal-

ma, alvilág, másvilág, túlvilág 
tuon|i (-en, -ta) fn halál, elhalálozás  
tuon||ilma|ni (-sen, -sta) fn alvilági, túl-

világi, másvilági 
tuonne hsz oda, amoda 
tuonnemmakši hsz kf távolabbra, mesz-

szebbre, amoda 
tuonnempai|ni (-sen, -sta) mn kf távo-

labbi, messzebbi, amottani 
tuonnempana hsz kf távolabb, mesz-

szebb, amodébb 
tuonne||päin hsz oda, amoda 
tuon||näkö|ni (-sen, -stä) mn olyan, a-

molyan, olyanféle, olyanfajta, olyan-
szerű 

tuon|ta (-nan, -tua) fn behozatal, import 
tuonta||lu|pa (-van, -pua) fn 1. beho-

zatali engedély, importengedély; 2. 
behozatali vámmentesség, import-
vámmentesség 

tuon||tapa|ni (-sen, -sta) mn olyan, a-
molyan, olyanféle, olyanfajta, olyan-
szerű 
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tuonta||tavar|a (-an, -ua) fn importáru 
tuonta||tulli (-n, -e) fn behozatali vám, 

importvám 
tuon|ti (-nin, -tie) fn behozatal, import 
tuop|pi (-in, -pie) fn korsó, kancsó 
tuoreh (-en, -ta) mn legújabb, legfris-

sebb; ~ien tietojen mukah a leg-
újabb / legfrissebb adatok szerint 

tuorehu|š (-on, -tta) fn 1. frissesség; 
2. nedvesség, pára 

tuošša hsz ott, amott 
tuošta hsz onnan, amonnan, onnét, a-

monnét 
tuošta||päin hsz onnan, amonnan, on-

nét, amonnét 
tuotannolli|ni (-sen, -sta) mn gyártási, 

termelési, üzemi 
tuotan|to (-non, -tuo) fn kidolgozás, el-

készítés, termelés, gyártás 
tuotanto||hin|ta (-nan, -tua) fn önkölt-

ség, saját ár, előállítási ár, bekerü-
lési ár 

tuotanto|inšinöri (-n, -e) fn üzemmér-
nök, technológus 

tuotanto||kier|to (-ron, -tuo) fn gyár-
tási ciklus 

tuotanto||laito|š (-kšen, -šta) fn válla-
lat, vállalkozás 

tuotanto||linj|a (-an, -ua) fn gyártó / 
gyártási szál 

tuotanto||prosessi (-n, -e) fn gyártási 
folyamat 

tuotanto||teknologij|a (-an, -ua) fn gyár-
tási technológia, technológia 

tuotanto||yhtyveh (-en, -tä) fn tröszt 
tuotan||tovar|a (-an, -ua) fn készter-

mék, készáru 
tuotav|a (-an, -ua) mn behozott, im-

portált 

tuoteh (-en, -ta) fn 1. gyártmány, ter-
mék, produktum; 2. mű, alkotás, 
szerzemény 

tuoteh||merk|ki (-in, -kie) fn cégjelzés 
tuottaj|a (-an, -ua) mn jövedelmező, 

kifizetődő, hasznot hozó / hajtó, ren-
tábilis 

tuottamat|oin (-toman, -ointa) mn 1. 
előnytelen, haszon nélküli; 2. nem 
eléggé termékeny 

tuottas|a (-an, -ua) mn termékeny, jó 
termékenységű; ~a mua termékeny 
föld 

tuottav|a (-an, -ua) mn jövedelmező, 
kifizetődő, hasznot hozó / hajtó, ren-
tábilis 

tuot|to (-on, -tuo) fn bevétel, jövede-
lem, haszon, hozam 

tuottomattomašti hsz előnytelenül 
tuotto|miär|ä (-än, -yä) fn termelési 

hozam, gyártási hozam 
tuottos|a (-an, -ua) mn jövedelmező, 

kifizetődő, hasznot hozó / hajtó, ren-
tábilis; ~a ruato jövedelmező munka 

tuot|tua (-an, -tau) verb kidolgoz, el-
készít, termel, gyárt, előállít 

tu|pa (-van, -pua) fn épület, ház 
tupakan||šavu (-n, -o) fn cigarettafüst, 

szivarfüst 
tupakin mn rtlan dohány-, dohányos, 

cigaretta-, szivar- 
tupakin||polt|to (-on, -tuo) fn dohány-

zás, cigarettázás, szivarozás 
tupakin||pät|kä (-än, -kyä) fn csikk, ci-

garettacsikk, szivarcsikk, cigaretta-
vég, szivarvég 

tupakin||šät|kä (-än, -kyä) fn csikk, ci-
garettacsikk, szivarcsikk, cigaretta-
vég, szivarvég 
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tupak|ki (-in, -kie) fn dohány, ciga-
retta, szivar 

tupakki||aika (||-ajan, ||-aikua) fn ci-
garettaszünet 

tupakki||pušši (-n, -e) fn dohánysze-
lence, cigarettaszelence, szivarsze-
lence, burnótszelence 

tupakki||viljelij|ä (-än, -yä) fn dohány-
termesztő 

tupakki||viljely (-n, -ö) fn dohányter-
mesztés 

tupakoiččij|a (-an, -ua) fn/mn dohá-
nyos, dohányzó, cigarettázó, sziva-
rozó 

tupakoi|ja (-čen, -ččou) verb dohány-
zik, cigarettázik, szivarozik 

tupakoin|ta (-nan, -tua) fn dohány-
zás, cigarettázás, szivarozás 

tupeh|tuo (-un, -tuu) verb fullad, ful-
doklik, fulladozik, elfullad 

tupehu|š (-on, -tta) fn 1. fulladás, lég-
szomj; 2. asztma 

tupehuttaj|a (-an, -ua) mn fojtó, foj-
togató, fullasztó, fülledt, nyomasz-
tó; ~a ilma fülledt levegő 

tupehut|tua (-an, -tau) verb fojt, ful-
laszt, fojtogat, megfojt 

tuper|tuo (-run, -tuu) verb eszméletét 
veszti 

tupla||ikkun|a (-an, -ua) fn dupla ablak 
tupla||mie|š (-hen, -štä) fn dublőr 
tupla||näyttelij|ä (-än, -yä) fn másod-

szereplő, dublőr [színház] 
tuppautu|o (-u) verb özönlik, áramlik, 

árad, dől 
tup|pi (-en, -pie) fn tok, hüvely, bur-

kolat 
tuppi||hill|o (-on, -uo) fn éretlen áfo-

nya / tőzegszeder 

tuprah|tua (-an, -tau) verb 1. behatol, 
bejut, beszabadul; 2. kivergődik, ki-
jut, kiszabadul 

tupru|ta (-n, -u) verb özönlik, áramlik, 
árad, dől 

tuprut|tua (-an, -tau) verb pöfékel 
tupšah|tua (-an, -tau) verb betoppan 
tupšu (-n, -o) fn hajfürt, hajtincs, haj-

fonat, konty 
tupšu||piä||šot|ka (-an, -kua) fn kon-

tyos réce [Aythya fuligula] 
tupšu||piä||tija|ni (-sen, -sta) fn búbos 

cinege [Lophophanes cristatus] 
tupšut|tua (-an, -tau) verb topog, do-

bog, toppant, dobbant 
turakka||peli (-n, -e) fn durák [kártya-

játék] 
turbiin|a (-an, -ua) fn turbina 
turbo||generattori (-n, -e) fn turbóge-

nerátor 
turbo||reaktivi|ni (-sen, -sta) mn sugár-

hajtású 
turbulenssi (-n, -e) fn turbulencia, ör-

vénylés 
turh|a (-an, -ua) mn eredménytelen, si-

kertelen 
turhah hsz eredménytelenül, sikerte-

lenül 
turhan||päivä|ni (-sen, -stä) mn kárba-

veszett, hiábavaló 
turi|e (-n, -u) verb butáskodik, osto-

báskodik, hülyéskedik, hülyül 
turila|š (-han, -šta) fn tarlórépa [Bras-

sica rapa] 
turismi (-n, -e) fn turizmus 
turisti (-n, -e) fn turista 
turisti||kešku|š (-kšen, -šta) fn turista-

központ, turistabázis 
turisti||mat|ka (-an, -kua) fn turistaút 
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turisti||ryhm|ä (-än, -yä) fn turistacso-
port 

turisti||telt|ta (-an, -tua) fn turistasátor 
turisti||toimis|to (-son, -tuo) fn utazási 

iroda 
turjalai|ni (-sen, -sta) fn/mn jöttment 
turkiks|et (-ien, -ie) fn plur szőrme-

áru, szűcsáru 
turkin mn rtlan 1. török; 2. törökor-

szági 
turk|ki1 (-in, -kie) fn 1. szőrme, szőr-

mebunda, bunda, suba; 2. prém 
Turk|ki2 (-in, -kie) fn Törökország 
turkkilai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. török; 

2. törökországi 
turkki||nah|at (-kojan, -koja) fn plur 

szőrmeáru, szűcsáru 
turkki||nah|ka (-an, -kua) fn állatbőr, 

állatprém 
turkki||palt|to (-on, -tuo) fn szőrme-

bunda, bunda, bundakabát, suba 
turkki||repaleh (-en, -ta) fn szőrme-

rongy 
Turkmeni1 (-n, -e) fn Türkmenisztán, 

Türkménia 
turkmeni2 (-n, -e) fn türkmén 
turkmenilai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. 

türkmén; 2. türkmenisztáni 
turkmenin mn rtlan 1. türkmén; 2. 

türkmenisztáni 
turniiri (-n, -e) fn torna, verseny 
tur|pa (-van, -рuа) fn pofa 
turpehik|ko (-on, -kuo) fn fűszőnyeg, 

gyepszőnyeg, pázsit 
turpehi|ni (-sen, -sta) mn füves, gye-

pes, pázsitos 
turpie (-n, -ta) mn sűrű 
turpik|aš (-kahan, -ašta) mn füves, 

gyepes, pázsitos 

turpunu|t (-on, -tta) mn duzzadt, da-
gadt, puffadt 

turpu|o (-n, -u) verb felfújódik, duz-
zad, megduzzad, felduzzad, dagad, 
megdagad, feldagad, felpuffad 

turut|tua (-an, -tau) verb kürtöl, trom-
bitál, harsonázik 

turv|a (-an, -ua) fn tám, gyám, támasz-
ték, támasz 

turva||kort|ti (-in, -tie) fn biztosítási 
kötvény 

turvak|ko (-on, -kuo) fn lyukas kesz-
tyű 

turvalli|ni (-sen, -sta) mn védett, biz-
tonságban lévő 

turvallisu|š (-kšen, -šta) fn biztonság, 
védettség, védelem 

turvallisuš||kokou|š (-on, -tta) fn biz-
tonsági értekezlet / tanácskozás 

turvallisuš||neuvoš|to (-šon, -tuo) fn 
biztonsági / védelmi tanács 

turva||paik|ka (-an, -kua) fn óvóhely, 
menedék, menedékhely 

turva||seksi (-n, -e) fn biztonságos szex 
turv|ata (-uan, -uau) verb segít, támo-

gat, megsegít, megtámogat 
turvat|oin (-toman, -ointa) mn gyámol-

talan, önvédelemre képtelen 
turvattomu|š (-kšen, -šta) fn védtelen-

ség, gyámoltalanság 
turvau|š (-on, -tta) fn biztosíték, ga-

rancia 
turva||vyö (-n, -tä) fn biztonsági öv 
tur|veh (-pehen, -vehta) fn 1. tőzeg; 2. 

pázsit, gyep, fű 
turveh||perä|ni (-sen, -stä) mn tőzeges, 

tőzegtartalmú 
turvehtu|o (-u) verb 1. eltőzegesedik; 

2. befüvesedik 
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turve||šuo (-n, -ta) fn tőzegláp, tőzeg-
mocsár 

turvo|ta (-nou) verb felfújódik, duz-
zad, megduzzad, felduzzad, dagad, 
megdagad, feldagad, felpuffad 

turvuami|ni (-sen, -sta) fn biztosítás; 
elämän ~ni életbiztosítás 

turvun|ta (-nan, -tua) fn felfújódás, 
duzzadás, megduzzadás, felduzza-
dás, dagadás, megdagadás, feldaga-
dás, felpuffadás 

turvut|tua (-an, -tau) verb felfúj 
tusin|a (-an, -uа) szn tucat  
tušalli|ni (-sen, -sta) mn 1. gyötrő, kín-

zó; 2. elgyötört, elkeseredett, elszo-
morodott 

tušat|oin (-toman, -ointa) mn fájda-
lommentes 

tušattomašti hsz fájdalommentesen 
tuš|ka (-an, -kua) fn kín, gyötrelem, fáj-

dalom, fájás, szenvedés 
tuškalli|ni (-sen, -sta) mn 1. gyötrő, kín-

zó; 2. elgyötört, elkeseredett, elszo-
morodott 

tuškallisešti hsz elgyötörve, elkesered-
ve, elszomorodva 

tuškau|tuo (-vun, -tuu) verb szenved, 
gyötrődik 

tuškeu|tuo (-vun, -tuu) verb kimerül, 
kifárad, lemerül, elfárad 

tuškeuvut|tua (-an, -tau) verb bosz-
szant, felbosszant, bőszít, felbőszít, 
dühít, feldühít, megharagít 

tuškin hsz alig, alig-alig 
tušši (-n, -e) fn tus, tustinta 
tušši||kyn|ä (-än, -yä) fn tusceruza 
tutais|sa (-en, -ou) verb remeg, reszket 

◊ ~sa kuin huavan lehti reszketni 
mint a nyárfalevél 

tutis|sa (-en, -ou) verb remeg, reszket, 
cidrizik; ~sa vilušta cidrizni a hideg-
től 

tutkai|n (-met, -nta) fn szőttesvég 
tutki|e (-n, -u) verb vizsgál, megvizs-

gál, tanulmányoz  
tutkij|a (-an, -uа) fn kutató 
tutkimat|oin (-toman, -ointa) mn titok-

zatos; ~oin ilmijö titokzatos jelen-
ség 

tutkimi|ni (-sen, -sta) fn vizsgálás, meg-
vizsgálás, vizsgálat, nyomozás, ku-
tatás, tanulmányozás 

tutkimu|š (-kšen, -šta) fn vizsgálat, nyo-
mozás, kutatás, tanulmányozás 

tutkimuš||al|a (-an, -uа) fn kutatási te-
rület 

tutkimuš||instituut|ti (-in, -tie) fn kuta-
tóintézet 

tutkimuš||kent|tä (-än, -tyä) fn kutató-
hely 

tutkimuš||jouk|ko (-on, -kuo) fn kuta-
tócsapat, expedíció 

tutkimuš||kyšymy|š (-kšen, -štä) fn ku-
tatási / vizsgálati kérdés 

tutkimuš||mat|ka (-an, -kua) fn kuta-
tóút, expedíció 

tutkimuš||projekti (-n, -e) fn kutatási 
terv / projekt 

tutkimuš||ta|pa (-van, -pua) fn kuta-
tási / vizsgálati módszer 

tutkin|ta (-nan, -tua) fn vizsgálás, meg-
vizsgálás, vizsgálat, nyomozás, ku-
tatás, tanulmányozás 

tutkinta||elim|et (-ien, -ie) fn plur nyo-
mozó / nyomozati szervek 

tutkinta||komiisi (-n, -e) fn vizsgáló bi-
zottság 

tutkinta||tuomari (-n, -e) fn nyomozó 
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tutkinta||vankin|ta (-nan, -tua) fn vizs-
gálati fogság, előzetes őrizetbevétel / 
letartóztatás 

tutkin|to (-non, -tuo) fn vizsga 
tutkinto||list|a (-an, -ua) fn vizsgalap 
tutkit|tu (-un, -tuo) mn vizsgált, kutatott 
tuttav|a (-an, -ua) fn/mn ismerős 
tuttavallisešti hsz közvetlen módon, 

bizalmaskodva 
tuttavu|š (-on, -tta) fn ismerkedés, meg-

ismerkedés 
tuttavuš||šuhteh|et (-ien, -ie) fn plur is-

merkedési viszony / kapcsolat 
tuttavuššut|tua (-an, -tau) verb beve-

zet, megismertet 
tuttavuštumi|ni (-sen, -sta) fn ismer-

kedés, megismerkedés 
tuttavuštumis||kokou|š (-on, -tta) fn is-

merkedési összejövetel / találkozó 
tuttavuš|tuo (-šun, -tuu) verb ismerke-

dik, megismerkedik 
tutteru|š (-kšen, -šta) fn hanyagság, 

pongyolaság, nemtörődömség 
tut|ti (-in, -tie) fn cucli, cumi, dudli 
tut|tu (-un, -tuo) mn ismert, ismerős 
tuttuššut|tua (-an, -tau) verb megismer-

tet 
tutuštami|ni (-sen, -sta) fn megismerte-

tés 
tutuštumi|ni (-sen, -sta) fn ismerkedés, 

megismerkedés 
tutuš|tuo (-šun, -tuu) verb ismerkedik, 

megismerkedik  
tuub|a (-an, -ua) fn tuba 
tuuhak|ka (-an, -kua) mn 1. sűrű; 2. kó-

cos, borzas, bozontos 
tuuhhu (-n, -o) fn szellem 
tuuhie (-n, -ta) mn kócos, borzas, bo-

zontos 

tuulaššu|š (-kšen, -šta) fn szigonyozás, 
szigonnyal halászás 

tuulaš|tua (-šan, -tau) verb szigonyoz, 
szigonnyal halászik 

tuulen||ala|ni (-sen, -sta) fn szél alat-
ti, szeles 

tuulen||henki (-n, -e) fn szélfuvallat, 
fuvallat 

tuulen||henkähy|š (-ön, -ttä) fn szél-
fuvallat, fuvallat 

tuulen||hönk|ä (-än, -yä) fn vihar, for-
gószél, szélvihar, szélroham 

tuulen||nen|ä (-än, -yä) fn vihar, for-
gószél, szélvihar, szélroham 

tuulen||puuš|ka (-an, -kua) fn szélro-
ham, széllökés 

tuulen||šuoj|a (-an, -ua) fn kályhaajtó / 
kemenceajtó szelelőnyílása 

tuuleti|n (-men, -nta) fn szellőztető, ven-
tillátor 

tuulet|oin (-toman, -ointa) mn szél-
csendes, szélmentes 

tuulettomu|š (-kšen, -šta) fn szélcsend, 
szélmentesség 

tuulet|tua (-an, -tau) verb szellőztet, ki-
szellőztet, átszellőztet 

tuuletu|š (-kšen, -šta) fn szellőztetés, 
szellőzés 

tuuletuš||ikkun|a (-an, -ua) fn szellő-
zőablak 

tuuletuš||laiteh (-en, -ta) fn szellőző-
berendezés 

tuuleuttami|ni (-sen, -sta) fn szellőzte-
tés, kiszellőztetés, átszellőztetés; huo-
nehen ~ni a szoba kiszellőztetése 

tuuleut|tua (-an, -tau) verb szellőztet, 
kiszellőztet, átszellőztet; ~tua pa-
ha haju kiszellőztetni a rossz sza-
got 
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tuuleutu|o (-u) verb szellőzik, kiszel-
lőzik, átszellőzik  

tuul|i (-en, -ta) fn szél 
tuuli||hat|tu (-un, -tuo) fn/mn köny-

nyelmű, szeleburdi, szeles 
tuulik|ki (-in, -kie) fn szellőrózsa [Ane-

mone] 
tuuli||lasi (-n, -e) fn szélvédő (üveg) 
tuuli||mouttori (-n, -e) fn szélmotor 
tuuli||mylly (-n, -ö) fn szélmalom 
tuuli|ni (-sen, -sta) mn szeles 
tuuli||puol|i (-en, -ta) fn szeles oldal, 

szélfelőli oldal 
tuuli||ru|pi (-ven, -pie) fn bárányhim-

lő 
tuulis|a (-an, -ua) mn szeles; ~a šiä 

szeles idő(járás) 
tuulis|piä (-n, -tä) fn vihar, forgószél, 

szélvihar, szélroham 
tuul|la (-ou) verb fúj a szél 
tuultami|ni (-sen, -sta) fn rostálás, ki-

rostálás, megrostálás, szelelés 
tuul|tua (-lan, -tau) verb rostál, kiros-

tál, megrostál, szelel 
tuum|a (-an, -ua) fn gondolat, gondol-

kodás, meggondolás 
tuumai|ja (-čen, -ččou) verb gondol, 

gondolkodik, meggondol, töpreng 
tuumi|e (-n, -u) verb gondol, kigondol, 

tervez, eltervez, megfontol 
tuumit|tu (-un, -tuo) mn kigondolt, el-

tervezett, megfontolt 
tuumimat|oin (-toman, -ointa) mn meg-

gondolatlan, könnyelmű, gondtalan 
tuumimatta hsz meggondolatlanul, 

könnyelműen, gondtalanul 
tuumi|ni (-sen, -sta) mn gondolkodás, 

töprengés 
ťuun|a (-an, -ua) fn láncolat, hálózat 

tuurie||näyttäj|ä (-än, -yä) mn szem-
léltető, demonstratív 

tuurik|ka (-an, -kua) fn gombolyag 
tuurin||näyt|tö (-ön, -työ) fn szemlél-

tetés, bemutatás, demonstráció 
tuuvitan|ta (-nan, -tua) fn (álomba) 

ringatás, elringatás 
tuvit|ella (-telen, -telou) verb (álom-

ba) ringat, elringat 
tuuvittelu (-n, -o) fn (álomba) ringa-

tás, elringatás 
tuuvit|tua (-an, -tau) verb (álomba) rin-

gat, elringat; ~tua lašta álomba rin-
gatni a gyermeket 

tuuvitu|š (-kšen, -šta) fn (álomba) rin-
gatás, elringatás 

tuuvituš||laulu (-n, -o) fn bölcsődal, al-
tatódal, altatóének 

tu|uvva (-on, -ou) verb 1. hoz, elhoz, 
előhoz, idehoz, odahoz, behoz; ~uv-
va hyvie tuntehie jó érzéseket elő-
hozni / kelteni; ~uvva tavarua árut 
behozni / importálni; 2. emel, fel-
emel, felhúz, felvon ◊ ~uvva ilmi a 
függönyt felvonni 

tyhjenny|š (-kšen, -štä) fn kipusztulás, 
kihalás, elnéptelenedés 

tyhjen|tyä (-nän, -täy) verb ürít, kiü-
rít, kiüresít; ~tyä kormano kiüríte-
ni a zsebét 

tyhjen|työ (-nyn, -tyy) verb 1. kiürül, 
kiüresedik; 2. kipusztul 

tyhjenömi|ni (-sen, -stä) fn kipusztu-
lás, kihalás, elnéptelenedés 

tyhje|tä (-nen, -nöy) verb 1. ürül, ki-
ürül, kiüresedik; 2. kipusztul, kihal, 
elnéptelenedik 

tyhjey|työ (-vyn, -tyy) verb 1. kiürül, ki-
üresedik; 2. kipusztul 



tyhjikkö 584 tymmätä
 

tyhjik|kö (-ön, -kyö) fn üresség, pusz-
taság 

tyhjin||jiämi|ni (-sen, -stä) fn bukás, 
tönkremenetel, csőd, krach 

tyhjin||jiän|tä (-nän, -tyä) fn bukás, 
tönkremenetel, csőd, krach 

tyhjy|š (-ön, -ttä) fn üresség, puszta-
ság 

tyhjyä hsz hasztalanul, hiába, felesle-
gesen  

tyhj|ä (-än, -yä) mn 1. üres, puszta; ~ä 
talo üres ház; 2. jelentéktelen; 3. 
hiábavaló, sikertelen 

tyhjäh hsz 1. hiábavalóan, sikertele-
nül; 2. hasznavehetetlenül, haszon-
talanul 

tyhjälli|ni (-sen, -stä) mn jelentéktelen, 
semmitérő, értéktelen 

tyhjän||aika|ni (-sen, -sta) mn hiába-
való, sikertelen, semmitmondó 

tyhjän||arvo|ni (-sen, -sta) mn jelen-
téktelen, semmitérő, értéktelen 

tyhjän||päivä|ni (-sen, -stä) mn hiába-
való, sikertelen, semmitmondó; ~ni 
pakina semmitmondó / üres beszéd 

tyhjän||päiväsešti hsz hiábavalóan, si-
kertelenül, semmitmondóan 

tyhjän||toimittaj|a (-an, -ua) fn/mn do-
logtalan, semmittevő, mihaszna, nap-
lopó 

tyhjän||toiveh (-en, -ta) fn ábránd, il-
lúzió, vágyálom 

tyhjäsilläh hsz könnyűszerrel, köny-
nyedén 

tyhme|tä (-nen, -nöy) verb butul, elbu-
tul, megbutul 

tyhmy|š (-kšen, -štä) fn ostobaság, bu-
taság  

tyhm|ä (-än, -yä) mn ostoba, buta 

tyhmäšti hsz ostobán, bután 
tyki||muš|ta (-šan, -tua) fn szurokfe-

kete 
tykin mn rtlan tüzérségi 
tykin||ammu|š (-kšen, -šta) fn tüzérségi 

lövedék 
tykin||put|ki (-en, -kie) fn tüzérségi lö-

vedék, löveg 
tykin||šuu (-n, -ta) fn ágyútorok 
tykis|tö (-sön, -työ) fn tüzérség 
tykistö||kenerali (-n, -e) fn tüzértábor-

nok 
tykistö||tul|i (-en, -ta) fn tüzérségi tűz 

/ tüzelés 
tyk|ki (-in, -kie) fn ágyú, löveg 
tykki|e (-n, -y) verb ver a szív 
tykki||kunnivo||tulitu|š (-kšen, -šta) fn 

tüzérségi díszsortűz 
tykki||mie|š (-hen, -štä) fn tüzér 
tykki||pih|a (-an, -ua) fn tüzérségi te-

lep 
tykki||torni (-n, -e) fn tüzérbástya, ágyú-

torony 
tykkyämi|ni (-sen, -stä) fn szeretet 
tyk|ätä (-kyän, -kyäy) verb szeret, ked-

vel  
tylč|čä (-än, -čyä) mn tompa, életlen; 

~čä kulma tompaszög 
tylčen|tyä (-nän, -täy) verb eltompít, ki-

tompít  
tylč|etä (-čenöy) verb eltompul, kitom-

pul 
tylčyt|tyä (-än, -täy) verb eltompít, ki-

tompít  
tyle|tä (-nen, -nöy) verb kiállhatatlan 

lesz, utálatossá válik 
tylli (-n, -e) fn lile [Charadrius] 
tym|mätä (-pänen, -mänöy) verb elcsé-

pel, elnyű, unalmassá tesz 
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tympie (-n, -tä) mn unalmas, megunt, 
unott 

tynki (-n, -e) fn aljzat 
tynky (-n, -ö) fn csonk 
tynk|ä (-än, -yä) fn csonk  
typ|e (-pien, -että) fn dugó, dugasz 
typery|š (-kšen, -štä) fn ostobaság, bu-

taság, bárgyúság, korlátoltság 
typer|ä (-än, -yä) mn tompa, életlen 
typi||tyhj|ä (-än, -yä) mn teljesen / töké-

letesen üres 
typpeyt|tyä (-än, -täy) verb betöm, el-

töm, bedugít, eldugít 
typpeytty|ö (-y) verb eldugul, bedugul, 

eltömődik, betömődik 
typ|pi (-in, -pie) fn nitrogén 
typ|pie (-in, -piy) verb bedug, beduga-

szol, betöm, eltöm 
typpi||hap|po (-on, -puo) fn salétrom-

sav 
typ|pö (-ön, -pyö) fn 1. eldugulás, eltö-

mődés; 2. dugó, dugasz; 3. zárócsa-
var, zárdugó, fojtódugó 

tyristy|ö (-y) verb csenevészen / rosz-
szul nő 

tyrkä|tä (-nen, nöy) verb lök, lökdös, 
meglök 

tyrm|ä (-än, -yä) fn börtön 
tyrmä||rakennu|š (-kšen, -šta) fn bör-

tönépület 
tyrškäh|tyä (-än, -täy) verb kitör, ki-

robban [háború, vihar] 
tyr|ä (-än, -yä) fn sérv 
tyt|tö (-ön, -työ) fn lány, leány, kislány, 

kisleány 
tyttö|ni (-sen, -stä) fn lányka, leányka, 

kislány, kisleány 
tyttären||poi|ka (-jan, -kua) fn fiúunoka 

a lányától, a lánya fia 

tyttären||tyt|är (-tären, -ärtä) fn lány-
unoka a lányától, a lánya leánya 

tyttö||la|pši (-pšen, -šta) fn lánygyer-
mek, leánygyermek 

tyttö||yštäv|ä (-än, -yä) fn barátnő 
tyt|är (-tären, -ärtä) fn lánya vkinek, 

leánya vkinek 
tytär||la|pši (-pšen, -šta) fn lánygyer-

mek, leánygyermek 
tytärtim|ä (-än, -yä) fn mostohalány, 

mostohaleány  
tyv|i (-en, -ie) fn tő 
tyvik|kö (-ön, -yö) fn (fa)tönk, tuskó 
tyvi||pölk|ky (-yn, -kyö) fn (fa)tönk, 

tuskó 
tyyli (-n, -e) fn stílus  
tyylikkähäšti  hsz stílusosan 
tyylik|äš (-kähän, -äštä) mn stílusos 
tyyn|i1 (-en, -tä) fn 1. csend, nyugalom; 

2. szélcsend 
tyyn|i2 (-en, -tä) mn csendes, nyugodt 
tyynis|työ (-syn, -tyy) verb elcsendese-

dik, lenyugszik, lecsillapodik 
tyyn|työ (-nyn, -tyy) verb elcsendesedik, 

lenyugszik, lecsillapodik 
tyypilli|ni (-sen, -stä) mn sajátos, típu-

sos 
tyyp|pi (-in, -pie) fn típus 
tyytyväi|ni (-sen, -stä) mn megelége-

dett, elégedett 
tyytyväisešti hsz megelégedetten, elé-

gedetten 
tyytyväisy|š (-kšen, -štä) fn megelége-

dettség, elégedettség 
tyytyväšti hsz kielégítően 
tyyvvyttämi|ni (-sen, -stä) fn kielégítés 
tyyvvyttäv|ä (-än, -yä) mn kielégítő 
tyyvvyttäväšti hsz kielégítően 
tyyvvyty|š (-kšen, -štä) fn kielégítés 
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työ1 (-n, -tä) fn munka, dolog  
työ2 (teijän, teitä) nm plur 1. ti; 2. Ön, 

Önök, Maga, Maguk  
työ||aika (||-ajan, ||-aikua) fn munka-

idő 
työ||eläm|ä (-än, -yä) fn munkás / dol-

gos élet 
työ||halu (-n, -o) fn munkaszeretet, 

munkaszorgalom 
työ||he|poni (-vosen, -poista) fn igás-

ló, munkaló 
työ||ikä (||-ijän, ||-ikyä) fn munkaképes 

életkor 
työ||in|to (-non, -tuo) fn munka iránti 

lelkesedés 
työjel|lä (-en, -öy) fn dolgozik, mun-

kálkodik 
työ||jun|a (-an, -ua) fn munkásvonat 
työ||järješ|tö (-šön, -työ) fn munka-

ügyi szövetség / együttműködés 
työ||kappaleh (-en, -ta) fn munkada-

rab 
työ||kašvаtu|š (-kšen, -šta) fn munká-

ra nevelés 
työ||kaveri (-n, -e) fn munkatárs, kol-

léga 
työ||kokou|š (-on, -tta) fn munkás-

gyűlés, munkástalálkozó 
työ||koneh (-en, -ta) fn szerszámgép 
työ||koneh||teh|aš (-tahan, -ašta) fn 

szerszámgépgyár, szerszámgépüzem 
työ||koneh||tevollisu|š (-kšen, -šta) fn 

szerszámgépgyártás 
työ||kun|to (-non, -tuo) fn munkaké-

pesség 
työ||kur|i (-en, -ta) fn munkafegyelem 
työ||kyky (-n, -ö) fn munkaképesség 
työ||kyky|ni (-sen, -stä) mn munkaké-

pes 

työ||kyvyttömy|š (-kšen, -štä) fn mun-
kaképtelenség 

työ||kyvyt|öin (-tömän, -öintä) fn mun-
kaképtelen 

työ||luok|ka (-an, -kua) fn munkabe-
sorolás 

työläi|ni (-sen, -stä) fn munkás, dolgozó 
työ||mat|ka (-an, -kua) fn munkába 

utazás 
työ||miäräy|š (-ön, -ttä) fn munka-

rendelkezés, munkaelrendelés 
työ||mie|š (-hen, -štä) fn munkás, dol-

gozó 
työn||antaj|a (-an, -ua) fn munkaadó 
työn|nellä (-telen, -telöy) verb mozgat, 

mozdít, elmozdít, megmozdít 
työnnettäv|ä (-än, -yä) mn küldendő, 

elküldendő 
työnnän|tä (-nän, -tyä) fn küldés, el-

küldés, feladás vhová 
työnnö|š (-kšen, -štä) fn küldemény 
työn|tyä (-nän, -täy) verb 1. küld, el-

küld, felad vhová; 2. lök, meglök, 
mozdít, taszít, tol 

työntäj|ä (-än, -yä) fn feladó 
työntämi|ni (-sen, -stä) fn küldés, el-

küldés, feladás vhová 
työn|tö (-nön, -työ) fn lökés, meglökés, 

taszítás, tolás 
työntö||ov|i (-en, -ie) fn tolóajtó 
työntö||vaunu (-n, -o) fn csille 
työ||paik|ka (-an, -kua) fn munkahely 
työ||paj|a (-an, -ua) fn műhely 
työ||paperi (-n, -e) fn ügyirat, akta 
työ||pu|ku (-vun, -kuo) fn munkaruha, 

munkásruha 
työ||pušer|o (-on, -uo) fn munkászub-

bony, munkaruha 
työ||päiv|ä (-än, -yä) fn munkanap 
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työ||rasitu|š (-kšen, -šta) fn munka-
szolgálat 

työ||ryhm|ä (-än, -yä) fn munkacsapat, 
munkacsoport, brigád 

työšken|nellä (-telen, -telöy) verb dol-
gozik, munkálkodik 

työ||šopimu|š (-kšen, -šta) fn munka-
szerződés 

työ||tervehyön||huol|to (-lon, -tuo) fn 
munkaegészségügy 

työ||toimis|to (-son, -tuo) fn munka-
ügyi hivatal 

työ||tovissu|š (-kšen, -šta) fn munka-
helyi jellemzés 

työttömy|š (-kšen, -štä) fn munkanél-
küliség 

työttömyš||apu (||-avun, ||-apuo) fn 
munkanélküli segély 

työ||tulokšien||ryöštäj|ä (-än, -yä) fn/ 
mn kizsákmányoló 

työt|öin (-tömän, -öintä) fn/mn mun-
kanélküli 

työ||vehkeh (-en, -ta) fn munkaeszköz 
työ||veterani (-n, -e) fn munkásveterán 
työ||vierailu (-n, -o) fn munkalátoga-

tás 
työ||voim|at (-ojen, -oja) fn plur mun-

kaerő 
työ||vuuvv|et (-ien, -ie) fn plur szol-

gálati évek, munkaviszonyban töl-
tött évek 

työ||väjen||liikeh(-en, -tä) fn munkás-
mozgalom 

työ||vä|ki (-jen, -kie) fn munkásság 
työ||välineh (-en, -ta) fn munkaeszköz 
täh hsz ide, emide 
tähe (gen) nu vmire tekintettel, vmit 

figyelembe véve; pahan šiän ~ a 
rossz időre tekintettel 

tähen (gen) nu 1. részére, számára; 2. 
által, révén, folytán, köszönhetően; 
3. miatt; läsinnän ~ betegség miatt 

tähenmoi|ni (-sen, -sta) mn csillagsze-
rű, csillagalakú, csillagformájú 

tähen||muoto|ni (-sen, -sta) mn csillag-
szerű, csillagalakú, csillagformájú 

tähet|öin (-tömän, -öintä) mn csillag-
talan; ~öin taivaš csillagtalan ég 

tähk|ä (-än, -yä) fn kalász; kova ~ä 
tömött kalász; rukehen ~ät rozska-
lászok 

tähkä||hein|ä (-än, -yä) fn nádtippan 
[Calamagrostis] 

tähkäk|äš (-kähän, -äštä) mn kalászos 
tähkällä hsz kalászban 
tähkä||šänki (-n, -e) fn vörös bartsia 

[Odontites vernus] 
täh|ti (-en, -tie) fn 1. csillag; 2. jel, jel-

vény 
tähti||einuššuš||op|pi (-in, -pie) fn csil-

lagjóslás, asztrológia 
tähti||einnuštaj|a (-an, -ua) fn csillag-

jós, asztrológus 
tähtien||len|to (-non, -tuo) fn csillag-

hullás 
tähtien||tutkij|a (-an, -ua) fn csillagász, 

asztronómus 
tähtien||väli|ni (-sen, -stä) mn csillag-

közi, intersztelláris 
tähti||jouk|ko (-on, -kuo) fn csillagcso-

port, csillagcsoportosulás 
tähti||kun|ta (-nan, -tua) fn csillagrend-

szer 
tähti||merk|ki (-in, -kie) fn csillagjel, 

csillag [nyomdai] 
tähti||muaj||ilm|a (-an, -ua) fn csillag-

világ 
tähtim|ö (-ön, -yö) csillaghúr [Stellaria] 
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tähti|ni (-sen, -stä) mn csillagos 
tähti||pyör|ä (-än, -yä) fn csillagkerék 
tähti||ša|je (-tien, -jetta) fn csillaghullás 
tähti||šam|pi (-men, -pie) fn sőregtok-

hal [Acipenser stellatus] 
tähti||šumu (-n, -o) fn csillagköd 
tähti||taiva|š (-han, -šta) fn csillagos 

ég(bolt) 
tähti||talvik|ki (-in, -kie) fn egyvirágú, 

nagyvirágú [Moneses uniflora] 
tähti||tie|to (-jon, -tuo) fn csillagászat, 

asztronómia 
tähti||tuk|ku (-un, -kuo) fn csillagcso-

port, csillagcsoportosulás 
tähtäi|n (-men, -ntä) fn cél, irányzék; 

ottua ~meh célba venni, megcéloz-
ni 

tähyš|šellä (-telen, -telöy) verb céloz, 
megcéloz, becéloz, beirányoz 

tähyššy|š (-kšen, -štä) fn beállítás, be-
irányzás 

tähyššyš||paik|ka (-an, -kua) fn irány, 
irányzék, célpont 

tähyššyš||pisteh (-en, -tä) fn irány, irány-
zék, célpont 

tähyššyš||ra|ko (-von, -kuo) fn üzem-
anyagtöltő / benzintöltő nyílás, ben-
zintanknyílás 

tähyš|tyä (-šän, -täy) verb beállít, be-
irányoz 

tähyštäj|ä (-än, -yä) fn kémlelő mat-
róz / tengerész; matróz az árbocko-
sárban 

tähyštämi|ni (-sen, -stä) fn beállítás, be-
irányzás 

täi (-n, -tä) fn tetű [Pediculus]  
täijyn|tä (-nän, -tyä) fn tetvesség 
täin||tarh|a (-an, -ua) fn sömör 
täisy|š (-kšen, -štä) fn tetvesség 

täis|ä (-än, -yä) mn tetves 
täk|ki (-in, -kie) fn takaró, paplan  
täkäläi|ni (-sen, -stä) mn itteni, ideva-

ló, idevalósi, helyi, helybeli  
tällä hsz erre (rá) 
täll|ätä (-yän, -yäy) verb tesz, helyez, 

rak, rátesz, ráhelyez, rárak 
tämmö|ni (-sen, -stä) nm ilyen 
tä|mä (-män, -tä) nm ez, emez 
tämän||aika|ni (-sen, sta) mn jelenlegi 
tämän||hetki|ni (-sen, -stä) mn (jelen) 

pillanatnyi 
tämän||ilma|ni (-sen, sta) mn jelenlegi 
tämän||luatu|ni (-sen, sta) nm ilyen 
tämän||moi|ni (-sen, sta) nm ilyen 
tämän||päivä|ni (-sen, -stä) mn mai 
tänne hsz 1. itt; 2. ide 
tännemmäkši hsz kf közelebb, köze-

lebbre 
tännempäi|ni (-sen, -stä) mn közeli, 

közelfekvő 
tänne||tul|o (-on, -uo) fn ide való meg-

érkezés 
tänä||piänä hsz ma 
tänä||päivänä hsz ma 
tänä||yönä hsz ma éjjel / éjszaka 
täper|ä (-än, -yä) mn nem tartós, nem 

eléggé szilárd, bizonytalan 
täpitäyši (-n, -e) mn tökéletesen teljes, 

abszolút teljes 
täplik|äš (-kähän, -äštä) mn foltos 
täplitet|ty (-yn, -työ) mn foltozott, meg-

foltozott 
täplit|tyä (-än, -täy) verb 1. közbe-

szúr, kiegészít; 2. megfoltoz; ~tyä 
matto värilankoilla a szőnyeget szí-
nes fonalakkal megfoltozni 

täplit|työ (vyn, tyy) verb beférkőzik, 
becsúszik 
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täplittämi|ni (-sen, -stä) fn  közbeszú-
rás, kiegészítés 

täpl|ä (-än, -yä) fn folt 
täplä||aineh (-en, -ta) fn folttisztítószer 
täplä||hyleh (-en, -tä) fn pettyes fóka 

[Phoca largha] 
täplä||skokun|a (-an, -ua) fn unka 

[Bombina] 
täplä|šii|pi (-ven, -pie) fn füstös réce 

[Melanitta fusca] 
täplä|t (-jen, -jä) fn plur bőrkiütés(ek) 
täpriseltä hsz nem tartósan, nem eléggé 

szilárdan, bizonytalanul 
tärin|ä (-än, -yä) fn remegés, reszke-

tés  
täris|sä (-en, -öy) verb remeg, reszket 
tärisy||hieron|ta (-nan, -tua) fn vibro-

masszázs 
tärisyt|tyä (-än, -täy) verb megremeg, 

megrázkódik, összerázkódik 
tärkehy|š (-ön, -ttä) fn fontosság, je-

lentőség 
tärkei|n (-men, -ntä) mn lényeges, lé-

nyegi, alapvető, fontos, jelentős, el-
sődleges 

tärkey|š (-ön, -ttä) fn szükségesség  
tär|ki (-ren, -kie) mn szakadékos, me-

redek 
tärkie (-n, -tä) mn fontos, jelentős 
tärk|kä (-än, -kyä) fn szakadék, me-

redek partszél 
tärpät|ti (-in, -tie) fn terpentin 
tärp|ätä (-yän, -yäy) verb megfog, meg-

ragad, elkap 
täry (-n, -ö) fn rázkódás, rengés, re-

megés 
täry||kalv|o (-on, -uo) fn dobhártya 

[anatómia] 

täräh|tyä (-än, -täy) verb meginog, 
megrendül 

tärähy|š (-ön, -ttä) fn rázkódás, ren-
gés, remegés 

tärähyt|tyä (-än, -täy) verb ráz, remeg-
tet, renget 

tär|ätä (-yäy) verb vibrál, rezeg 
täšmälli|ni (-sen, -stä) mn 1. konkrét, 

kézzelfogható, tényleges, valódi; 2. 
skrupulózus 

täšmällisešti hsz 1. konkrétan, kézzel-
foghatóan, ténylegesen; 2. skrupu-
lózusan 

täšmällisy|š (-kšen, -štä) fn konkrét-
ság, pontosság 

täšmälläh hsz konkrétan, pontosan, 
hajszálpontosan 

täšmenny|š (-kšen, -štä) fn konkretizá-
lás 

täšmen|tyä (-nän, -täy) verb konkreti-
zál 

täššä1 hsz itt  
täššä2 is/mszz ím, íme  
täštä hsz innen 
tä|ti (-jin, -tie) fn 1. nagynéni; 2. néni 
täy|ši (-ven, -ttä) mn tele, teli, telt, tel-

jes, abszolút 
täyši||arvoisu|š (-kšen, -šta) fn teljes-

jogúság, egyenjogúság 
täyši||arvo|ni (-sen, sta) mn 1. teljes 

jogú, egyenjogú; 2. teljes értékű 
täyši||hoi|to (-jon, -tuo) fn teljes ellá-

tás, teljes panzió 
täyši||ikäisy|š (-kšen, -štä) fn nagyko-

rúság, érettség 
täyši||ikä|ni (-sen, -stä) mn nagykorú, 

érett 
täyši||issun|to (-non, -tuo) fn plenáris 

ülés 
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täyši||järki|ni (-sen, -stä) mn beszá-
mítható, egészséges gondolkodású, 
józan 

täyši||järkisy|š (-kšen, -štä) fn beszá-
míthatóság 

täyši||kuu (-n, -ta) fn telihold 
täyši||luku|ni (-sen, sta) mn teljes számú 
täyši||mai|to (-jon, -tuo) fn teljes tej 
täyši||miär|ä (-än, -yä) fn teljes lét-

szám 
täyšin hsz teljesen, teljességgel, abszo-

lút 
täyšineh hsz teljesen, teljességgel, ab-

szolút 
täyšinäi|ni (-sen, -stä) mn megtöltött, 

feltöltött, teletöltött, teljesen tele 
täyši||paino|ni (-sen, sta) mn teljes sú-

lyú, nagyon nyomós 
täyši||šiämelli|ni (-sen, -stä) mn szívből 

jövő, őszinte 
täyši||umpinai|ni (-sen, sta) mn her-

metikus, légmentes 
täyši||val|ta (-lan, -tua) fn teljhatalom 
täyši||valta|ni (-sen, sta) mn minden-

ható, teljhatalmú, felhatalmazott 
täyši||valtasu|š (-kšen, -šta) fn felha-

talmazás 
täyši||veri|ni (-sen, -stä) mn vérbő, vér-

mes 
täyši||vesi|ni (-sen, -stä) mn vízbő, bő-

vízű; ~ni joki bővízű folyó 
täyši||villa|ni (-sen, sta) mn tiszta gyapjú 
täyši||väki|ni (-sen, -stä) mn 1. teljes 

erejű; 2. hatalmas [állat]; ~ni huk-
ka hatalmas farkas 

täyteh (-en, -tä) fn tömítés, tömés, töltő-
anyag 

täyteh||koneh (-en, -ta) fn töltőkészü-
lék 

täyteh||kyn|ä (-än, -yä) fn töltőtoll; 
kirjuttua ~ällä töltőtollal írni 

täytet|ty (-yn, työ) mn tömött, töltött, 
tömített 

täytteliyty|ö (-y) verb kiteljesedik, meg-
valósul 

täyt|tyä (-än, -täy) verb 1. teletölt, fel-
tölt, megtölt, teletöm, megtöm; 2. 
beköszönt, beáll [időpont]; 3. kivi-
telez, teljesít, megvalósít, végrehajt 

täytty|ö (-y) verb kiteljesedik, megva-
lósul 

täyttä hsz teljesen, tökéletesen 
täyttämi|ni (-sen, -stä) fn 1. teletöl-

tés, feltöltés, megtöltés; 2. kivitele-
zés, teljesítés, megvalósítás, végre-
hajtás 

täyttämättömy|š (-kšen, -štä) fn telje-
síthetetlenség, megvalósíthatatlanság 

täyttämät|öin (-tömän, -öintä) mn 1. 
teljesíthetetlen, megvalósíthatatlan; 
~öin unelma megvalósíthatatlan 
vágy; 2. betöltetlen, megüresedett; 
~öin virka betöltetlen / megürese-
dett állás(hely) 

täyt|tö (-ön, -työ) fn 1. teletöltés, fel-
töltés, megtöltés; 2. kivitelezés, tel-
jesítés, megvalósítás, végrehajtás 

täyttö||eluk|ka (-an, -kua) fn kitömött 
állat 

täyttö||kontie (-n, -ta) fn kitömött med-
ve 

täyttö||lin|tu (-nun, -tuo) fn kitömött 
madár 

täytän|tä (-nän, -tyä) fn 1. teletöltés, 
feltöltés, megtöltés; 2. kivitelezés, tel-
jesítés, megvalósítás, végrehajtás 

täyvelli|ni (-sen, -stä) mn teljes, kor-
látlan, maximális 
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täyvellisešti hsz teljesen, korlátlanul, 
maximálisan 

täyvellisy|š (-kšen, -štä) fn teljesség, 
korlátlanság 

täyvennyš||šeloššu|š (-kšen, -šta) fn kor-
referátum 

täyven|tyä (-nän, -täy) verb tökélete-
sít, kiteljesít 

täyven|työ (-nyn, -tyy) verb tökélete-
sedik, kiteljesedik 

täyventämi|ni (-sen, -stä) fn tökéle-
tesedés, kiteljesedés 

töher|tyä (-rän, -täy) verb piszkol, be-
piszkol, mocskol, bemocskol, szeny-
nyez, beszennyez 

töhilöi|jä (-čen, -ččöy) verb hanyagul 
végez, félvállról csinál vmit 

töhläk|kä (-än, -kyä) mn buta, ostoba, 
bárgyú 

töhmär|ä (-än, -yä) mn hózivataros, 
hóviharos, hófúvásos; ~ä talvi hó-
viharos tél 

töhr|ätä (-yän, -yäy) verb piszkol, be-
piszkol, mocskol, bemocskol, szeny-
nyez, beszennyez  

töin||tuškin hsz majdnem, alighanem 
tökšyt|tyä (-än, -täy) verb elmozdul 
tökšäh|tyä (-än, -täy) verb lezuhan, le-

pottyan, letottyan 
töllöt|tyä (-än, -täy) verb bámészko-

dik, tétlenkedik  
töläk|kä (-än, -kyä) mn piszkos, mocs-

kos, szennyes  
töläy|työ (-vyn, -tyy) verb bepiszkoló-

dik, bemocskolódik, beszennyező-
dik 

töl|ätä (-yän, -yäy) verb piszkol, mocs-
kol, szennyez, bepiszkol, bemocs-
kol, beszennyez 

töl|ö (-ön, -yö) fn sár, latyak, piszok, 
szenny, mocsok 

tömšyt|tyä (-än, -täy) verb dobog, to-
pog, dobbant, toppant 

tönki|e (-n, -y) verb ásogat, kapirgál, 
vájkál, turkál 

töpik|äš (-kähän, -äštä) mn bolyhos, 
szöszös 

töpšeli (-n, -e) fn villásdugó, konnek-
tordugó 

töp|py (-yn, -pyö) mn frottír-, frottír-
ból készült 

töppy||käsi||paik|ka (-an, -kua) fn frot-
tírtörülköző 

töp|pö (-ön, -pyö) fn 1. tincs, bóbita; 2. 
konty, üstök 

töppös|et (-ien, -ie) fn plur papucs, há-
zicipő, mamusz 

törčöt|tyä (-täy) verb kiugrik, kiszögell, 
kitüremkedik 

törhis|tyä (-sän, -täy) verb borzol, zi-
lál, összeborzol, összezilál 

törin|ä (-än, -yä) fn dörmögés, düny-
nyögés, mormogás, morgás, zsör-
tölődés 

törm|ätä (-yän, -yäy) verb összedug; 
~ätä nenäkkäh az orrukat össze-
dugni 

törrökeh (-en, -tä) fn kiugrás, kiszö-
gellés, kitüremkedés; kallivon ~ a 
szikla / szirt kiszögellése 

törröt|tyä (-täy) verb kiugrik, kiszögell, 
kitüremkedik 

törröttäj|ä (-än, -yä) mn felborzolt, ég-
nek álló; ~ät tukat felborzolt / ég-
nek álló haj 

töräsij|ä (-än, -yä) fn/mn dörmögős, 
morgós, mogorva, zsörtölődő, zsém-
bes 
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töräten hsz dörmögve, dünnyögve, mo-
rogva, mormogva, zsörtölődve, zsém-
besen 

törä|tä (-jän, -jäy) verb dörmög, düny-
nyög, mormog, morog, zsörtölődik, 
zsémbeskedik 

tör|ö (-ön, -yö) fn fenékjáró küllő [Go-
bio gobio] 

töröt|tyä (-täy) verb mered, kimered, 
meredezik, eláll, kiáll 

töt|ki (-in, -kie) fn 1. kátrány; 2. szu-
rok 

tötter|ö (-ön, -yö) fn papírzacskó, pa-
pírzsák 

töykä|tä (-jän, -jäy) verb taszít, tusz-
kol, taszigál, lökdös 
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U 
uallok|ko (-on, -kuo) fn hullámzás 
uallon||leikkuaj|a (-an, -uа) fn hullám-

törő, hullámtörőgát 
uallon||murtaj|a (-an, -uа) fn hajóorr 
ual|to (-lon, -tuo) fn hullám 
ualtomai|ni (-sen, -sta) mn hullámos 
ualtomaisešti hsz hullámosan 
ualto||pauhu (-n, -o) fn hullámverés 
ualto||šulu|t (-jen, -ja) fn plur kap-

csos zárójel 
ualto||viiv|a (-an, -uа) fn hullámvonal, 

tilde 
uarreh (-en, -ta) fn 1. (régészeti) lelet; 

2. kincs 
uarreh||hau|ta (-van, -tua) fn kincses-

kamra, kincstár 
uar|to (-ron, -tuo) fn szénaszárító rúd 
uatr|a (-an, -uа) fn eke 
ua|tu (-vun, -tuo) fn pokol 
Udmurtij|a (-an, -ua) fn Udmurtföld, 

Votjákföld 
udmurtin mn rtlan udmurt, votják; ~ 

kieli udmurt / votják nyelv 
udmurt|ti (-in, -tie) fn udmurt, votják 
udmurttilai|ni (-sen, -sta) fn/mn ud-

murt, votják 
uh isz uh, húha, hú, hűha, hű 
uhalla hsz készakarva, szándékosan, 

megfontolva 
uh|ata (-kuan, -kuau) verb fenyeget, 

megfenyeget; heilä ~kuau vejennou-
šu náluk árvízveszély fenyeget 

uhaten hsz fenyegetően, megfenyeget-
ve 

uhatta hsz veszélytelenül, veszély nél-
kül, rizikó nélkül 

uhhoti|e (-n, -u) verb tönkretesz, el-
pusztít, elront  

uh|ka (-an, -kua) fn fenyegetés, veszély, 
rizikó 

uhkailu (-n, -o) fn zsarolás 
uhkau|š (-on, -tta) fn fenyegetés, meg-

fenyegetés 
uhkauš||vuatimu|š (-kšen, -šta) fn ul-

timátum, utolsó figyelmeztetés 
uh|ku (-un, -kuo) fn hólé, hókása, jég-

kása 
uhkualij|a (-an, -ua) fn/mn zsaroló 
uhkuaľ|ľa (-en, -ou) verb 1. fenyeget, 

megfenyeget; 2. zsarol, megzsarol 
uhkuk|aš (-kahan, -ašta) mn hókásás, 

jégkásás 
uhkuutu|o (-u) verb átitatódik hólével 
uhmu|o (-n,-u) verb elfásul, elzsibbad 
uh|o (-on, -uo) fn léghuzat, huzat, cúg 
uhr|i (-n, -е) fn 1. áldozat; 2. adomány, 

ajándék 
uhrin||antaj|a (-an, -ua) fn/mn 1. áldo-

zó, áldozatot felajánló; 2. adomá-
nyozó, adakozó, ajándékozó 

uhri||pap|pi (-in, -pie) fn áldozatot be-
mutató (pogány) pap 

uhruaj|a (-an, -ua) fn/mn 1. feláldozó, 
áldozatot felajánló; 2. adományo-
zó, adakozó, ajándékozó 

uhruami|ni (-sen, -sta) fn áldozatbe-
mutatás, feláldozás 

uhruan|ta (-nan, -tua) fn áldozatbe-
mutatás, feláldozás 

ui|ja (-n, -pi) verb úszik, elúszik; ~ja 
rannašta a parttól elúszni; ~ja še-
lälläh háton úszni 
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uijel|la (-en, -ou) verb úszik, elúszik, 
úszkál 

uikšen|nella (-telen, -telou) verb úszik, 
úszkál 

uikut|tua (-an, -tau) verb sóhajt, fel-
sóhajt, jajdul, feljajdul 

uimalla hsz úszva; lähtie ~ úszásnak 
eredni 

uima||pu|ku (-vun, -kuo) fn fürdőruha, 
úszóruha 

uimari (-n, -e) fn úszó [sportoló] 
uinah|tua (-an, -tau) verb alszik, elal-

szik, szunnyad, elszunnyad, szende-
reg, elszenderedik 

uin|ota (-non, -uou) verb alszik, elalszik, 
szunnyad, elszunnyad, szendereg, 
elszenderedik 

uinot|ella (-telen, -telou) verb elaltat, 
álomba ringat  

uinot|tua (-an, -tau) verb elaltat, álomba 
ringat 

uin|ta (-nan, -tua) fn úszás; ~ on kiel-
letty tilos az úszás / a fürdés 

uinta||aika (||-ajan, ||-aikua) fn úszá-
si idő 

uinta||er|ä (-än, -yä) fn úszóverseny 
uinta||liikkeh|et (-ien, -ie) fn plur úszó-

tempó(k), úszómozgás 
uinu|o (-n, -u) verb alszik, elalszik, el-

szunnyad, szunnyad, szendereg, el-
szenderedik 

uis|sin (-timen, -sinta) fn villantó, mű-
csali 

uissin||hein|ä (-än, -yä) fn békaszőlő 
[Potamogeton] 

uito|š (-kšen, -šta) fn (állatokkal hasz-
nált) gázló 

uittautu|o (-u) verb szétúszik, szétárad, 
szétömlik, szétfolyik 

uit|to (-on, -tuo) fn tutajoz(tat)ás, úszta-
tás 

uitto||konttori (-n, -e) tutajoztatási iro-
da 

uitto||mie|š (-hen,- štä) fn tutajos 
uit|tua (-an, -tau) verb úsztat, tuta-

joz(tat); ~tua heposie lovakat úsz-
tatni; ~tua puutavarua faárut úsz-
tatni 

uj|o (-on, -uo) mn szorongó, aggódó, 
vmitől félő 

ujoš|šella (-telen, -telou) verb szorong, 
aggódik, fél 

ujošti hsz szorongva, aggódva, félve 
ujou|š (-on, -tta) fn zavarodottság, szo-

rongás, aggodalom 
uk|ko (-on, -kuo) fn 1. férj, férfi; 2. nagy-

apa, nagyatya, nagyapó, apó, apóka 
ukkois||pilv|i (-en, -ie) fn viharfelhő, 

zivatarfelhő 
ukkoľ|a (-an, -ua) fn nagyapai ház 
ukko|ni (-sen, -sta) fn mennydörgés 
ukko||puol|i (-en, -ta) fn férj 
ukkosen||ilm|a (-an, -ua) fn zivatar, vi-

har 
ukkosen||is|ku (-un, -kuo) fn villám, vil-

lámcsapás 
ukkosen||jyrin|ä (-än, -yä) fn menny-

dörgés, égzengés 
ukkosen||jyry (-n, -ö) fn mennydörgés, 

égzengés 
ukko||tetri (-n, -е) fn nyírfajd [Lyrurus 

tetrix] 
ukko||var|vaš (-pahan, -vašta) fn a 

láb nagyujja 
ukon||hein|ä (-än, -yä) fn repcsény [Ery-

simum] 
ukon||jyry (-n, -ö) fn mennydörgés, 

égzengés 
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ukon||kuar|i (-en, -ta) fn szivárvány 
ukon||lam|maš (-pahan, -mašta) fn sza-

lonka [Gallinago gallinago] 
ukon||muurtam|a (-an, -ua) fn torz-

szülött, torzalak 
ukon||pauk|ku (-un, -kuo) fn menny-

dörgés, égzengés 
ukon||šiä (-n, -tä) fn zivatar 
ukon||talt|ta (-an, -tua) fn villám, vil-

lámcsapás 
ukon||tuat|to (-on, -tuo) fn dédapa 
ukon||tuhm|a (-an, -ua) fn leveles gom-

ba [Lycoperdon] 
ukoti|e (-n, -u) verb 1. jut vhová, ke-

rül vhová; 2. eltalál, betalál, beleta-
lál  

Ukrain|a (-an, -ua) fn Ukrajna 
ukrainalai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. uk-

rán; 2. ukrajnai 
ukrainan mn rtlan 1. ukrán; 2. ukraj-

nai 
ukrop|pa (-an, -pua) fn kapor [Ane-

thum] 
ulahut|tua (-an, -tau) verb hangosan 

sír, keservesen sír, zokog 
ulak|ka (-an, -kua) fn sötét / szürke eső-

felhő 
ul|ata (-uan, -uau) verb hangosan sír, 

keservesen sír, zokog 
ulin|a (-an, -ua) fn hangos sírás, ke-

serves sírás, zokogás 
ulineh (-en, -ta) hangos sírás, keser-

ves sírás, zokogás 
ulis|sa (-en, -ou) verb hangosan sír, ke-

servesen sír, zokog 
ulko||ham|maš (-pahan, -mašta) fn 

agyar, szemfog 
ulko||huoneh (-en, -ta) fn árnyékszék, 

udvari illemhely, budi 

ulko||ilmah hsz kinti levegőre, a sza-
badba 

ulko||ilmašša hsz kinti levegőn, a sza-
badban 

ulkolai|ni (-sen, -sta) fn/mn külföldi, 
külhoni 

ulko||lauvotu|š (-kšen, -šta) fn (külső) 
burkolat / burkolás 

ulko||mailta||muut|to (-on, -tuo) fn be-
vándorlás 

ulko||mai|ni (-sen, -sta) fn/mn kül-
földi, külhoni 

ulko||ministeri (-n, -e) fn külügymi-
niszter 

ulko||ministerij|ö (-ön, -yö) fn külügy-
minisztérium 

ulko||mit|ta (-an, -tua) fn külméret 
ulko||muala|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. kül-

földi, külhoni; 2. tengeren túli; 3. 
messziről jött; ~ni vieraš messziről 
jött vendég 

ulko||muan mn rtlan külföldi, külho-
ni 

ulko||muan||kačahu|š (-on, -tta) fn 
nemzetközi szemle 

ulko||muan||kaup|pa (-an, -pua) fn kül-
kereskedelem 

ulko||muan||markkin|at (-ojen, -oja) 
fn plur külső / külföldi piac(ok) 

ulko||muan||pašši (-n, -e) fn útlevél 
ulko||muat (||-maijen, ||-maita) fn plur 

külföld, külhon 
ulko||muo|to (-von, -tuo) fn küllem, 

megjelenés 
ulkona hsz kívül, kint, kinn 
ulko|ni (-sen, -sta) fn udvar, a ház kö-

rüli udvasr 
ulko||nä|ky (-vyn, -kyö) fn kialakítás / 

kivitelezés formája, külalak 
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ulko||nä|kö (-vön, -kyö) fn 1. külső ki-
nézet, megjelenés, külső; 2. külső-
ség, látszat; 3. panoráma, kilátás 

ulko||nävöltä hsz külsőleg, kívülről 
ulko||opaštuj|a (-an, -ua) fn levelező 

hallgató 
ulko||oppilaito|š (-kšen, -šta) fn leve-

lező tagozat 
ulko||ov|i (-en, -ie) fn külső / kinti aj-

tó, külső / kinti kapu 
ulko||paikallis||šij|a (-an, -ua) fn kül-

ső helyhatározós eset 
ulko||politiik|ka (-an, -kua) fn külpoli-

tika 
ulko||poliitti|ni (-sen, -sta) mn külpoli-

tikai 
ulko||puolella1 hsz kívül, kint, kinn 
ulko||puolella2 (gen) nu vmin kívül; 

korttierin ~ a lakáson kívül 
ulko||puolelta1 hsz kívülről, kintről 
ulko||puolelta2 (gen) nu vmin kívülről 
ulko||puol|i (-en, -ta) fn a külső világ, 

a kinti világ 
ulko||puoli|ni (-sen, -sta) mn külső, kí-

vüli, kinti 
ulkuo||päin hsz kívülről, kintről 
ulko||šatam|a (-an, -ua) fn kikötő, rak-

part 
ulko||šein|ä (-än, -yä) fn külső fal 
ulko||talouvelli|ni (-sen, -sta) mn kül-

gazdasági 
ulkuota hsz 1. kívülről, kintről; 2. kí-

vülről, betéve; tietyä ~ kívülről / be-
téve tudni 

ull|i (-en, -ie) fn dagály, vízár 
ulmuš||puu (-n, -ta) fn szilfa [Ulmus] 
uloissu|š (-kšen, -šta) fn 1. székelés; 2. 

széklet, bélsár, ürülék 
uloissuš||liäk|e (-kien, -että) fn hashajtó 

ulois|tua (-san, -tau) verb 1. kilök, el-
lök, eltaszít; 2. székel 

ulois|tuo (-sun, -tuu) verb ellökődik, 
visszapattan 

uloš hsz kívülre, kintre 
uloš||henkity|š (-kšen, -štä) fn kilégzés, 

kilélegzés 
uloš||piäšy (-n, -ö) fn kiút, kijutás, meg-

oldás; eččie ~ö kiutat keresni 
uloš||piäšömättömy|š (-kšen, -štä) fn 

kilátástalanság 
uloš||piäšömät|öin (-tömän, -öintä) mn 

kilátástalan; ~ tilanneh kilátástalan 
helyzet 

ulo|ta (-nen, -nou) verb eltávolodik, el-
hagy 

ulot|tua (-an, -tau) verb eltávolít 
ultra|iän|i (-en, -tä) fn ultrahang 
ultra||iäni||uallo|t (-jen, -ja) fn plur 

ultrahanghullám(ok) 
ultra||marini (-n, -e) fn ultramarin fes-

ték 
ultra||violet|ti (-in, -tie) mn ultravio-

la, ibolyán túli 
ultra||violetti||šäti|et (-jen, -jie) fn ultra-

viola sugárzás 
ulvah|tua (-an, -tau) verb 1. üvölt, bőg, 

ordít, vonyít; 2. zokog, bömböl 
ulvon|ta (-nan, -tua) fn üvöltés, bőgés, 

ordítás, vonyítás ◊ tuulen ~ta a szél 
üvöltése 

ulv|uo (-on, -uo) verb 1. üvölt, bőg, or-
dít, vonyít; 2. zokog, bömböl  

umet|to (-on, -tuo) fn esős idő 
umm|ata (-uan, -uau) verb befúj, tele-

hord, telefúj 
ummešša hsz bezárva, becsukva 
ummetu|š (-kšen, -šta) fn 1. székreke-

dés, szorulás; 2. felhősség 
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ummik|ko (-on, -kuo) fn oroszul nem 
tudó karjalai 

ummissun|ta (-nan, -tua) fn beforra-
dás, hegesedés 

ummis|tua (-san, -tau) verb 1. bezár, 
becsuk, lezár, lecsuk, összezár, ösz-
szecsuk; 2. lezár, befejez; 3. hunyorít, 
hunyorog 

ummistu|o (-u) verb 1. bezárul, becsu-
kódik, összezárul, összecsukódik; 2. 
lezárul, befejeződik; 3. beforrad, be-
heged 

umpeh hsz össze 
um|pi (-men, -pie) fn halom, halmaz, 

rakás, kupac 
umpi||iänteh|et (-ien, -ie) fn plur zár-

hangok, explozívák 
umpi||katkiem|a (-an, -ua) fn rejtett 

(csont)törés 
umpi||kuj|a (-an, -ua) fn zsákutca 
umpi||kuurneh (-en, -ta) mn teljesen 

süket, töksüket 
umpi||kuurni|s (-hen, -sta) mn teljesen 

süket, töksüket 
umpi||laito|š (-kšen, -šta) fn zárt inté-

zet 
umpi||lam|pi (-men, -pie) fn (körbe-) 

zárt erdei tó 
umpi||lum|i (-en, -ie) fn érintetlen hó 

(-felület) 
umpi||mah|o (-on, -uo) mn teljesen 

meddő [nőstényállat] 
umpi||mieli|ni (-sen, -stä) mn zárkó-

zott 
umpi||mielis|työ (-syn, -tyy) verb ma-

gába zárkózik, bezárkózik 
umpinai|ni (-sen, -sta) mn bezárt, be-

csukott, lezárt, lecsukott, összezárt, 
összecsukott 

umpi||niska|ni (-sen, -sta) mn konok, 
makacs, csökönyös 

umpi||pimie (-n, -tä) mn koromsötét, 
vaksötét, töksötét 

umpi||piäššä hsz fejre borulva, fejre áll-
va 

umpi||päin hsz a feje búbjáig 
umpi||rinta|ni (-sen, -sta) mn zárt mellű 

[ruha] 
umpi||šein|ä (-än, -yä) fn tömör fal, át-

hatolhatatlan fal 
umpi||šokie (-n, -ta) mn teljesen vak 
umpi||šolmu (-n, -o) fn dupla csomó, 

kettős csomó 
umpi||šuol|i (-en, -ta) fn féregnyúlvány, 

vakbél 
umpi||tavu (-n, -o) fn zárt szótag 
umpi||tie (-n, -tä) fn járhatatlan út 
umpi||til|a (-an, -ua) fn patthelyzet 
unekši|e (-n, -u) verb álmodik, álmo-

dozik 
unelm|a (-an, -ua) fn álmodozás, áb-

rándozás, ábrándkép 
unelmoi|ja (-čen, -ččou) verb álmodik, 

álmodozik, ábrándozik; ~ja valvoen 
ébren álmod(oz)ik 

unen||nä|kö (-vön, -kyö) fn álomlátás, 
álomkép 

unen||pöpperöššä hsz félálomban 
uneššu|š (-kšen, -šta) fn rémálom 
unet|oin (-toman, -ointa) mn álmatlan; 

~oin yö álmatlan éjszaka 
unettomu|š (-kšen, -šta) fn álmatlanság  
unhol|a (-an, -ua) fn feledékenység 
un|i (-en, -ta) fn álom, alvás; herkkä 

~i könnyű álom; paha ~i rossz / li-
dérces álom; rauhallini ~i nyugodt 
/ békés alvás; šikie ~i mély álom / 
alvás;  šyvä ~i mély álom / alvás 



unikaš 598 urakkapalkka 
 

unik|aš (-kahan, -ašta) mn aluszékony, 
álmatag, álmos 

uni||ke|ko (-von, -kuo) fn hétalvó 
unikin||šiemen (-en, -ta) fn mákszem 
uni||kirj|a (-an, -ua) fn álmoskönyv 
unik|ki (-in, -kie) fn mák [Papaver] 
unikki||kimp|pu (-un, -puo) fn mák-

virágcsokor 
unik|ko (-on -kuo) fn 1. güzü, güzü-

egér [Mus spicilegus]; 2. hétalvó 
uni||liäk|e (-kien, -että) fn altató(szer) 
unillah hsz elalvóban 
uni|ni (-sen, -sta) fn álmos 
unioni (-n, -e) fn unió; Europan ~ 

Európai Unió 
unissa hsz álmában, alvás közben 
unissah hsz álmában, alvás közben 
unissa||kävelij|ä (-än, -yä) fn/mn alva-

járó, holdkóros 
unissa||kävely (-n, -ö) fn alvajárás, hold-

kórosság 
universali|ni (-sen, -sta) mn univerzá-

lis, egyetemes, általános 
Unkari (-n, -e) fn Magyarország 
unkarilai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. ma-

gyar; 2. magyarországi 
unkarin mn rtlan 1. magyar; 2. ma-

gyarországi 
unkarin||pross|a (-an, -ua) fn muhar 

[Setaria] 
unnak|ka (-an, -kua) mn felhős 
unohet|tu (-un, -tuo) mn elfelejtett, el-

feledett, feledésbe merült 
unohtau|tuo (-vun, -tuu) verb megfe-

ledkezik magáról  
unoh|tua (-an, -tau) verb elfelejt, meg-

feledkezik vmiről 
unohtumat|oin (-toman, -ointa) mn fe-

lejthetetlen, elfelejthetetlen 

unohtunu|t (-on, -tta) mn elfelejtett, el-
feledett, feledésbe merült; ~ot kan-
šantavat feledésbe merült népi ha-
gyományok 

unoh|tuo (-vun, -tuu) verb megfeled-
kezik magáról  

unohu|š (-on, -tta) fn feledékenység 
unohut|tua (-an, -tau) verb elfelejt, 

megfeledkezik vmiről 
un|tuo (-nun, -tuu) verb alhatnékja van 
upoksissa hsz elmerülve, elsüllyedve, 

víz alatt, víz mélyén 
up|ota (-puon, -puou) verb elsüllyed, 

elmerül 
upottaj|a (-an, -ua) mn süppedő, süly-

lyedő, merülő 
upottami|ni (-sen, -sta) fn elsüllyesz-

tés, elmerítés 
upot|tua (-an, -tau) verb elsüllyeszt, alá-

merít 
upotu|š (-kšen, -šta) fn elsüllyesztés, 

elmerítés 
upotuš||paik|ka (-an, -kua) fn süppe-

dős hely / terület, ingovány 
uppi||niska|ni (-sen, -sta) mn konok, 

makacs, csökönyös 
uppo||luk|ku (-un, -kuo) fn bevésőzár, 

beeresztőzár 
uppou|tuo (-vun, -tuu) verb elsüllyed, 

elmerül; ~tuo työh munkába merülni 
uppuomi|ni (-sen, -sta) fn elsüllyedés, 

elmerülés 
upšeeri (-n, -e) fn tiszt, katonatiszt 
ur|a (-an, -ua) fn barázda 
urakalla hsz szakmányban; ruatua ~ 

szakmányban dolgozni 
urak|ka (-an, -kua) fn szakmány 
urakka||palk|ka (-an, -kua) fn szak-

mánybér 
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urakka||työ (-n, -tä) fn szakmánymunka 
Urali (-n, -e) fn Urál 
uralin mn rtlan uráli 
Uranus (-an, -ua) fn Uránusz 
ur|ata (-uan, -uau) verb morog, mor-

dul, rámordul 
ureu|tuo (-vun, -tuu) verb morog, mor-

dul, rámordul 
urhak|ka (-an, -kua) mn merész, bá-

tor, vitéz 
urhakku|š (-kšen, -šta) fn merészség, 

bátorság, vitézség 
urheilij|a (-an, -ua) fn atléta, sporto-

ló, versenyző 
urhеilijа||nаi|ni (-sen, -sta) fn atléta-

nő, sportolónő, versenyzőnő 
urheilu (-n, -o) fn sport, torna 
urheilu||jouk|ko (-on, -kuo) fn sport-

csapat 
urheilu||kačahu|š (-on, -tta) fn sport-

tudósítás, sportriport 
urheilu||kaup|pa (-an, -pua) fn sport-

bolt, sportüzlet 
urheilu||kent|tä (-än, -tyä) fn sportpá-

lya 
urheilu||kerh|o (-on, -uo) fn sportkör, 

sportklub 
urheilu||kešku|š (-kšen, -šta) fn sport-

központ 
urheilu||kilpailu (-n, -o) fn sportver-

seny 
urheilu||kis|at (-ojen, -oja) fn plur sport-

játékok 
urheilu||komitiett|ta (-an, -tua) fn sport-

bizottság 
urheilu||laj|i (-en, -ie) fn sportág 
urheilu||leiri (-n, -e) fn sporttábor 
urheilu||lot|to (-on, -tuo) fn sportfoga-

dás, totó 

urheilu||maľľ|a (-an, -ua) fn sportser-
leg, kupa 

urheilu||pu|ku (-vun, -kuo) fn sport-
ruha, tornaruha 

urheilu||šali (-n, -e) fn tornaterem, sport-
terem 

urheilu||šeur|a (-an, -ua) fn sportegye-
sület 

urheilu||tal|o (-on, -uo) fn sportcsar-
nok 

urheilu||toimittaj|a (-an, -ua) fn sport-
tudósító, sportriporter 

urheilu||toššu|t (-jen, -ja) fn plur tor-
nacipő, sportcipő 

urheilu||vehkeh (-en, -tä) fn sportszer, 
tornaszer 

urheilu||välineh (-en, -tä) fn sportcikk, 
sportreklámáru 

urhielu||miek|ka (-an, -kua) fn vívótőr, 
tőr 

urh|o (-on, -uo) fn 1. hős, vitéz; 2. fi-
atalember, ifjú 

urho||aika (||-ajan, ||-aikua) fn hős-
kor 

urholli|ni (-sen, -sta) mn hősi, hősies, 
vitézi 

urhotu|š (-kšen, -šta) fn hősiesség, vi-
tézség 

urin|a (-an, -ua) fn morgás 
urineh (-en, -ta) fn morgás 
urisen|ta (-nan, -tua) fn morgás 
uris|sa (-en, -ou) verb morog 
urk|kie (-in, -kiu) verb kifürkész, ki-

tud 
urku||musiik|ki (-in, -kie) fn orgona-

zene 
urkuri (-n, -e) fn orgonista  
uro|š (-han, -šta) fn 1. hős, vitéz; 2. 

hím; 3. férfi 
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uroš||por|o (-on, -uo) fn rénszarvashím, 
rénszarvasbika 

uroš||rua|to (-von, -tuo) fn hőstett, vi-
tézi tett 

uroš||šorš|a (-an, -ua) fn gácsér, hím-
kacsa 

ur|ра (-van, -pua) fn rügy, sarj, barka  
uru|t (-jen, -ja) fn plur orgona [hang-

szer] 
usmen|a (-an, -ua) fn szerelmi hűtlen-

ség, hűtlen szerelem 
usniek|ka (-an, -kua) fn fülbevaló 
Uspeńń|a (-an, -ua) fn Nagyboldogasz-

szony 
ussuttami|ni (-sen, -sta) fn uszítás 
ussut|tua (-an, -tau) verb uszít, ráuszít  
ušeičči hsz gyakran, sokszor, sűrűn, 

gyakorta 
ušeimičči hsz rendszerint, általában, 

szokás szerint 
ušein hsz gyakran, sokszor, sűrűn, gya-

korta 
uškal|tua (-lan, -tau) verb mer, me-

részel, bátorkodik 
uškal|tuo (-lun, -tuu) verb rászánja ma-

gát, felbátorodik 
ušk|o (-on, -uo) fn 1. hit, vallás; ~o Ju-

malah Istenbe vetett hit, hit Isten-
ben; 2. bizalom 

uškoj|a (-an, -ua) mn hívő, vkiben meg-
bízó 

uškolli|ni (-sen, -sta) mn önzetlen, oda-
adó 

uškollisešti hsz önzetlenül, odaadóan 
uškollisu|š (-kšen, -šta) fn önzetlenség, 

teljes odaadás 
uškomat|oin (-toman, -ointa) mn 1. hi-

hetetlen, észbontó, fantasztikus; 2. 
hitetlen, ateista  

uškomattomu|š (-kšen, -šta) fn 1. hi-
hetetlenség, fantasztikum; 2. hitet-
lenkedés, hitetlenség, ateizmus 

uškomi|ni (-sen, -sta) fn bizalom 
uškomu|š (-kšen, -šta) fn vallás, fele-

kezet 
uškonnolli|ni (-sen, -sta) mn vallásos, 

hívő, istenes, egyházi 
uškonnon||vašta|ni (-sen, -sta) mn val-

lásellenes 
uškon|to (-non, -tuo) fn hit, vallás 
uškot|oin (-toman, -ointa) mn bizal-

matlan 
uškovai|ni (-sen, -sta) mn hívő, vallá-

sos 
uš|kuo (-on, -kou) verb hisz, elhisz; 

~kuo Jumalua hinni Istenben 
ušon||op|pi (-in, -pie) fn vallási taní-

tás, vallástan, hittan 
ušottav|a (-аn, -uа) mn valószerű, hi-

hető 
ušot|tu (-un, -tuo) fn/mn megbízott, 

meghatalmazott 
ušv|a (-аn, -uа) fn dér, zúzmara 
ušvak|aš (-kahan, -ašta) mn deres, zúz-

marás 
ušva|ni (-sen, -sta) mn deres, zúzma-

rás 
ušvautu|o (-u) verb deresedik, zúzma-

rásodik 
utar|et (-ien, -ie) fn plur tőgy 
uteil|la (-en, -ou) verb kifürkész, kitud 
utelijaisu|š (-kšen, -šta) fn kíváncsiság 
utelija|š (-han, -šta) mn kíváncsi 
utopij|a (-an, -ua) fn utópia 
utopisti|ni (-sen, -sta) mn utópisztikus, 

utópista 
utr|a (-an, -ua) mn erőtlen, elerőtlene-

dett, legyengült 
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utu (uvun, utuo) fn köd 
uuhh|a (-аn, -uа) fn halleves, halászlé  
uuh|ka (-аn, -kuа) fn halleves, halászlé 
uuh|o (-on, -uo) fn juh, birka, bárány 

[Ovis aries] 
uuji|n (-men, -nta) fn (elő)függöny, ágy-

függöny 
uuju (-n, -o) fn madártoll, toll 
uuk|o (-on, -uo) fn juh, birka, bárány 

[Ovis aries] 
uupu|o (-n, -u) verb kifárad, elfárad, 

belefárad 
uurahu|š (-on, -tta) fn buzgóság, szen-

vedély, szorgalom, munkaszeretet 
uura|š (-hän, -šta) mn buzgó, szenve-

délyes, szorgos, szorgalmas, munka-
szerető 

uuraštaj|a (-аn, -uа) fn szorgalmas dol-
gozó / munkás 

uuraš|tuo (-šun, -tuu) verb buzgólko-
dik, szorgoskodik, fáradozik 

uurn|a (-аn, -uа) fn urna 
uurre (-n, -ta) fn barázda, rovátka, vá-

jat  
uurtai|n (-men, -nta) fn vízmosás 
uurtami|ni (-sen, -sta) fn barázdálás, 

rovátkolás, vájatolás 
uur|tua (-ran, -tau) verb 1. barázdál, 

rovátkol, vájatol; 2. kimos, alámos, 
kiváj 

uuši1 (uuvven, uutta) fn újszerűség, új-
donság, újság  

uuši2 (uuvven, uutta) mn 1. új; ~ Se-
lanti Új Zéland; ~ Šana Újszövet-
ség; ~ vuosi új év; 2. újbóli; 3. friss 

uušikkai|ni (-sen, -sta) mn újszerű 
uuši||kreikkalai|ni (-sen, -sta) mn újgö-

rög 
uuši||kuu (-n, -ta) fn újhold 

uušin|ta (-nan, -tua) fn újítás, felújí-
tás, megújítás 

uuši||selantilai|ni (-sen, -sta) fn/mn új-
zélandi 

uuši||šanalli|ni (-sen, -sta) mn újszö-
vetségi 

uuta||šel|kä (-än, -kyä) fn karókra fe-
szített halászháló 

uutijai|ni (-sen, -sta) fn új szerzemény 
uuti|ni (-sen, -sta) fn 1. újság; 2. újdon-

ság 
uutis|et (-ien, -ie) fn (új) hírek 
uutisien||kirjuttaj|a (-аn, -uа) fn hír-

szerkesztő 
uutis||kačahu|š (-on, -tta) fn hírszemle, 

újságfigyelő, újságszemléző 
uutis||toimittaj|a (-аn, -uа) fn tudósí-

tó, riporter 
uttautu|o (-u) verb kimosódik, alámo-

sódik, kivájódik 
ut|tua (-an, -tau) verb kimos, alámos, 

kiváj 
uutukkai|ni (-sen, -sta) mn újszerű 
uuvven||aika|ni (-sen, -sta) mn mo-

dern, korszerű; ~ni rakennuštaito 
modern építészet / építőművészet 

uuvven||aikasešti hsz modernül, kor-
szerűen 

uuvven||malli|ni (-sen, -sta) mn új tí-
pusú, újfajta, újféle 

uuvven||muotik|aš (-kahan, -ašta) mn 
újdivatú, divatos, újmódi 

uuvven||selannin mn rtlan új-zélandi 
uuvven|tua (-nan, -tau) verb moderni-

zál, újít, megújít 
uuvven||uušikkai|ni (-sen, -sta) mn tel-

jesen új, az újnál is újabb, legújabb 
uuvven||uutukkai|ni (-sen, -sta) mn tel-

jesen új, az újnál is újabb, legújabb 
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uuvven||vuuvven mn rtlan újévi 
uuvven||vuuvven||kuuš|i (-en, -ta) fn 

újévi fenyőfa [tkp. pravoszláv ka-
rácsonyi] 

uuvven||vuuvven||toivotu|š (-kšen, -šta) 
fn újévi üdvözlet / köszöntés 

uuvven||vuuvven||yö (-n, -tä) fn újév 
éjszakája [tkp. szilveszter éjjel] 

uuvveštah hsz/isz újra, újból, újfent 
uuvveštah||keittämi|ni (-sen, -stä) fn 

átfőzés, újrafőzés 
uuvveštah||šijain|ta (-nan, -tua) fn át-

csoportosítás, újracsoportosítás, át-
helyezés 

uuvvis||mua (-n, -ta) fn szűzföld 
uuvvis||muan||raivuaj|a (-an, -ua) fn 

szűzföldhódító, szűzföldművelő 
uuvvissan|ta (-nan, -tua) fn újítás, fel-

újítás, megújítás, modernizálás, re-
formálás, megreformálás 

uuvvissu|š (-kšen, -šta) fn újulás, fel-
újulás, megújulás, modernizálódás 

uuvvissuš||kein|o (-on, -uo) fn újító 
módszer, reformmódszer 

uuvvistaj|a (-an, -ua) fn újító, megújí-
tó, modernizátor, reformátor 

uuvvistami|ni (-sen, -sta) fn újítás, fel-
újítás, megújítás, modernizálás, re-
formálás, megreformálás 

uuvvis|tua (-san, -tau) verb újít, felújít, 
megújít, modernizál, reformál, meg-
reformál 

uuvvistumi|ni (-sen, -sta) fn újulás, fel-
újulás, megújulás, modernizálódás 

uuvvis|tuo (-sun, -tuu) verb újul, fel-
újul, megújul, modernizálódik 

uvar (utaren, uvarta) fn tőgy  
uveh (-en, -ta) fn fiatal csődör 
uveh||avan|to (-non, -tuo) fn jégmen-

tes szabad víz(felület) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vaalien 603 vahtie
 

V 
vaalien mn plur rtlan választási 
vaali||homm|at (-ojen, -oja) fn plur vá-

lasztási kampány 
vaali||kokou|š (-on, -tta) fn választási 

gyűlés 
vaali||kun|ta (-nan, -tua) fn választási 

bizottság 
vaali|t (-jen, -ja) fn plur választások 
vaali||uurn|a (-an, -ua) fn választási 

(szavazó) urna 
vačan||aluš|ta (-an, -tua) fn gyomor-

fenék 
vačan||hapatu|š (-kšen, -šta) fn belső 

feszültség, szorongás 
vačan||keralli|ni (-sen, -sta) mn ter-

hes, várandós, állapotos, áldott ál-
lapotú 

vačan||lämmiti|n (-men, -ntä) fn has-
kötő 

vačan||pohj|a (-an, -ua) fn gyomorfe-
nék 

vačan||puhallu|š (-kšen, -šta) fn gyo-
mordaganat 

vač|ča (-an, -ua) fn has, gyomor 
vačča||tau|ti (-ven, -tie) fn gyomorron-

tás, gyomorbaj 
vačča||tyr|ä (-än, -yä) fn hasi sérv 
vaččau|tuo (-vun, -tuu) verb teherbe 

esik 
vačča||vyö (-n, -tä) fn haskötő 
vafeli (-n, -e) fn ostya, waffel, gofri 
vafeli||käsi||paik|ka (-an, -kua) fn waff-

letörülköző 
vah|a (-an, -uа) fn viasz, viksz, vaksz 
vahamai|ni (-sen, -sta) mn viaszos, vik-

szes, vakszos 

vahan||kelta|ni (-sen, -sta) mn viasz-
sárga, viaszfehér 

vah|ata1 (-uan, -uau) verb őriz, őrkö-
dik, vigyáz vmire, felvigyáz, strá-
zsál 

vah|ata2 (-uan, -uau) verb viaszol, be-
viaszol, vikszel, bevikszel, vakszol, 
bevakszol; ~ata latetta bevikszelni a 
padlót; ~ata rihma beviaszolni a fo-
nalat; ~ata šukšie bevakszolni a sílécet 

vahat|tu (-un, -tuo) mn viaszolt, bevia-
szolt, vikszelt, bevikszelt, vakszolt, 
bevakszolt 

vahink|o (-on, -uо) fn 1. veszteség, kár; 
2. szerencsétlenség 

vahinkoit|tua (-an, -tau) verb árt, kárt 
okoz 

vahinkolli|ni (-sen, -sta) mn 1. ártal-
mas, káros; 2. akaratlan, megfonto-
latlan 

vahinkollisešti hsz ártalmasan, káro-
san 

vahinkomat|oin (-toman, -ointa) mn 
ártalmatlan, kártalan 

vahinkošša hsz véletlenül, tévedésből, 
akaratlanul, megfontolatlanul 

vahinkottomašti hsz ártalmatlanul, kár 
nélkül 

vahissa hsz őrségben 
vahn|a (-an, -ua) mn öreg, régi, ősi, ó, 

ódon, hajdani 
vahnu|š (-kšen, -šta) fn öregség 
vah|ti (-in, -tie) fn 1. őr, strázsa, ka-

pus; 2. őrség, őrszolgálat 
vah|tie (-in, -tiu) verb őriz, őrködik, vi-

gyáz vmire, felvigyáz, strázsál 
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vahti||jouk|ko (-on, -kuo) fn őrcsapat, 
őralakulat 

vahti||koir|a (-an, -ua) fn őrkutya 
vahti||kuj|a (-an, -ua) fn portásfülke 
vahti||mie|š (-hen, -štä) fn portás, ka-

pus 
vahti||piällik|kö (-ön, -kyö) fn őrpa-

rancsnok 
vahti||torni (-n, -e) fn őrtorony 
vahti||tu|pa (-van, -pua) fn őrházikó, 

őrbódé 
vahti||vuor|o (-on, -uo) fn őrség, őr-

szolgálat 
vahtuaj|a (-an, -ua) fn/mn őrző, őrködő 
vahtuamašša hsz őrségben 
vahtuami|ni (-sen, -sta) fn őrzés 
vahv|a (-an, -ua) mn vaskos, zömök, 

köpcös, erős 
vahvač|ču (-un, -čuo) fn szőrgomba 

[Lactarius torminosus] 
vahvisset|tu (-un, -tuo) mn hitelesített, 

megerősített 
vahvissi|n (-men, -nta) fn erősítő [be-

rendezés] 
vahvissuš||merk|ki (-in, -kie) fn látta-

mozás, szignálás, szignó 
vahvistami|ni (-sen, -sta) fn 1. hitelesí-

tés, megerősítés; 2. erősítés; 3. al-
kalmazás, állománybavétel 

vahvis|tua (-san, -tau) verb 1. hitelesít, 
megerősít; 2. erősít; 3. alkalmaz, ál-
lományba vesz 

vahvistumi|ni (-sen, -sta) fn megerő-
södés 

vahvo|ni (-sen, -sta) fn szőrgomba [Lac-
tarius torminosus] 

vai ksz vagy, avagy 
vaih|e (-tien, -teta) fn csere, cserélés, ki-

cserélés, elcserélés 

vaih|ella (-telen, -telou) verb cserél, ki-
cserél, megcserél, felcserél, elcserél, 
összecserél 

vaihetellen hsz váltakozva, felváltva, 
váltogatva 

vaihettav|a (-an, -ua) mn váltott, fel-
váltott 

vaihtaj|a (-an, -ua) fn/mn (katonai) fel-
vezető 

vaihtami|ni (-sen, -sta) fn csere, cse-
rélés, kicserélés, elcserélés 

vaihtelevu|š (-on, -tta) fn változékony-
ság 

vaihtelij|a (-an, -ua) mn változékony, 
változó 

vaihtelov|a (-an, -ua) mn változékony, 
változó 

vaihtelu (-n, -o) fn 1. változás, meg-
változás; 2. cserélődés, kicserélődés, 
megcserélődés 

vaihtelu||mahollisu|š (-kšen, -šta) fn 
változékonyság 

vaih|to (-on, -tuo) fn csere, cserélés, ki-
cserélés, elcserélés, rotáció 

vaihto||eh|to (-on, -tuo) fn választási 
lehetőség, válaszút, alternatíva, va-
riáns, változat 

vaihto||ehto||piätö|š (-kšen, -štä) fn al-
ternatív megoldás 

vaihto||fondi (-n, -e) fn csereállomány 
vaihto||kaup|pa (-an, -pua) fn csere-

üzlet, cserekereskedelem, barter 
vaihto||kauppa||tavar|a (-an, -ua) fn 

barteráru 
vaihto||kyky|ni (-sen, -stä) mn kon-

vertálható, átváltható, átalakítható 
vaihto||kytki|n (-men, -ntä) fn váltó, 

átváltó, átkapcsoló 
vaihto||rah|a (-an, -ua) fn váltópénz 
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vaihto||vir|ta (-ran, -tua) fn váltóáram 
vaihto||virta||generattori (-n, -e) fn 

váltóáramú generátor 
vaih|tua (-an, -tau) verb 1. cserél, ki-

cserél, megcserél, felcserél, elcserél, 
összecserél; ~tua vuattiet ruhát cse-
rélni / váltani; 2. vált, átvált, fel-
vált; ~tua rahua pénzt váltani / át-
váltani / felváltani 

vaih|tuo (-un, -tuu) verb 1. cserélődik, 
felcserélődik, összecserélődik; 2. vál-
tozik, megváltozik; šiä ~tuu az idő-
(járás) megváltozott 

vaihtuvu|š (-on, -tta) fn ingadozás, 
fluktuálás, fluktuáció; ruatajien ~š 
munkaerő-fluktuáció 

vaikaš|tuo (-sun, -tuu) verb elhallgat, 
elnémul  

vaike|ta (-nou) verb megnehezül, meg-
nehezedik 

vaikeut|tua (-an, -tau) verb megnehe-
zít, nehézzé tesz 

vaikeu|š (-on, -tta) fn nehézség 
vaikeuttav|a (-an, -ua) mn megerőlte-

tő, fárasztó 
vaikeutu|o (-u) verb megnehezül, meg-

nehezedik  
vaikevu|š (-on, -tta) fn nehézség  
vaikie (-n, -tа) mn nehéz, nehézkes 
vaikie||kašvatettav|a (-an, -ua) mn ne-

hezen nevelhető 
vaikiešti hsz nehezen, nehézkesen 
vaikie|piäšy (-n, -ö) fn megközelíthe-

tetlenség 
vaikie||piäšy|ni (-sen, -stä) mn nehe-

zen hozzáférhető, nehezen elérhe-
tő, nehezen megközelíthető 

vaikie||šanottav|a (-an, -ua) mn el-
mondhatatlan, kimondhatatlan 

vaikka1 ksz noha, jóllehet 
vaikka2 (gen) prep vminek ellenére, 

vminek dacára 
vaikka|ni (-sen, -sta) mn hallgatag, 

csendes, szófukar, nehézszavú 
vaik|ku (-un, -kuo) fn fülzsír 
vaikutelm|a (-an, -ua) fn hatás, befo-

lyás 
vaikuttav|a (-an, -ua) mn befolyással 

bíró, hatásos, hatékony 
vaikuttavašti hsz hatásosan, hatéko-

nyan, hathatósan 
vaikuttavu|š (-on, -tta) fn fogékony-

ság, érzékenység 
vaikut|tua (-an, -tau) verb befolyásol, 

hatást gyakorol 
vaikutu|š (-kšen, -šta) fn 1. tekintély; 

2. hatás, befolyás; 3. tényező, fak-
tor; ajan ~š időtényező, időfaktor 

vaikutuš||aloveh (-en, -ta) fn hatáste-
rület 

vaikutuš||piir|i (-en, -tä) fn hatáskör 
vaikutuš||val|ta (-lan, -tua) fn tekin-

tély, befolyás 
vaikutuš||valta|ni (-sen, -sta) mn tekin-

télyes, befolyásos 
vaikutuš||valtasešti hsz tekintéllyel, be-

folyással 
vaikutuš||voim|a (-an, -ua) fn tekin-

tély, befolyás 
vailinki (-in, -e) fn hiány  
vailla (part) nu nélkül, híján, -ból, -ből 

[kivonásnál] 
vain hsz csak, csupán, mindössze  
vainaj|a (-an, -ua) fn a halott, az el-

hunyt, a megboldogult 
vainiv|o (-on, -uo) fn szántóföld, szántó  
vain|o (-on, -uo) fn üldözés, hajsza  
vain|ota (-uon, -uou) verb üldöz, hajszol 
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vainu (-n, -o) fn szimat 
vainu||koir|a (-an, -ua) fn vadászku-

tya, kopó 
vainu|ta (-on, -ou) verb szimatol 
vaip|pa (-an, -pua) mn gyapjú-, gyapjú-

ból készült 
vaippa||kanka|š (-han, -šta) fn gyap-

júanyag 
vaippa||täk|ki (-in, -kie) fn gyapjúta-

karó 
vaipumat|oin (-toman, -ointa) mn fá-

radhatatlan 
vaipumatta hsz fáradhatatlanul 
vaipunuošti hsz fáradtan, bágyadtan 
vaipunu|t (-on, -tta) mn fáradt, meg-

fáradt, kifáradt, bágyadt 
vai|puo (-vun, -puu) verb elfárad, ki-

fárad, elbágyad 
vaiti hsz hallgatva, némán, csendben 
vaiti||ol|o (-on, -uo) fn hallgatás, csend-

ben maradás 
vaiv|a (-an, -ua) fn 1. kín, gyötrelem, 

fájdalom; 2. gond 
vaivais||koivu (-n, -o) fn törpe nyír [Be-

tula nana] 
vaivaloi|ni (-sen, -sta) mn beteges, be-

tegeskedő 
vaiva|ni (-sen, -sta) mn kínlódó, szen-

vedő, gyötrődő 
vaivasešti hsz kínnal, kínok árán 
vaiv|ata (-uan, -uau) verb kínoz, gyötör  
vaivau|tuo (-vun, -tuu) verb kínlódik, 

gyötrődik, szenved 
vaivoin hsz nagy nehezen, üggyel-baj-

jal 
vaivut|tua (-an, -tau) verb kimerít, el-

fáraszt, meggyötör, elcsigáz 
vaivautunu|t (-on, -tta) mn kimerült, 

elfáradt, meggyötört, elcsigázott 

vaivau|tuo (-vun, -tuu) verb kimerül, 
elfárad, gyötrődik, elcsigázódik 

vaiver|o (-on, -uo) fn bőrlevél [Cha-
maedaphne calyculata] 

vaivu|š (-on, -tta) fn fáradtság, kime-
rültség, elcsigázottság 

vajas|et (-ien, -ie) fn plur 1. lépcső, 
grádics; 2. létra 

vajat|tua (-tau) verb folyik, szivárog  
vajatu|š (-kšen, -šta) fn szivárgás, folyás  
vajau|š (-on, -tta) fn hiány 
vajaut|tua (-tan, -tau) verb 1. mérsé-

kel, csökkent; 2. alultölt 
vajautu|o (-u) verb mérséklődik, csök-

ken, apad 
vajeh (-en, ta) fn fn csere, cserélés, ki-

cserélés, elcserélés 
vajehtami|ni (-sen, -sta) fn csere, cse-

rélés, kicserélés, elcserélés 
vajehteliu|tuo (-vun, -tuu) verv 1. cseré-

lődik, felcserélődik, összecserélődik; 
2. változik, megváltozik 

vajehtelu (-n, -o) fn változatosság, kü-
lönféleség, többféleség, sokféleség 

vajeh|tua (-an, -tau) verb 1. cserél, ki-
cserél, megcserél, felcserél, elcserél, 
összecserél; 2. vált, átvált, felvált 

vajehu|š (-on, -tta) fn csere, cserélés, 
kicserélés, elcserélés 

vajellu|š (-kšen, -šta) fn vándorlás, kó-
borlás, bolyongás 

vajeltaj|a (-an, -ua) fn 1. vándor; 2. 
migráns  

vajel|tua (-lan, -tau) verb kóborol, kó-
szál, vándorol, barangol, csatangol, 
csavarog, bolyong 

vajen|tua (-nan, -tau) verb könnyít, 
megkönnyít, könnyebbé tesz, súlyt 
csökkent 
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vaje|ta (-nen, -nou) verb hiányzik 
vajua mn rtlan hiányos 
vajua||miär|ä (-än, -yä) fn mérethiány, 

mennyiségi hiány 
vajua||pain|o (-on, -uo) fn súlyhiány 
va|ka (-jan, -kua) mn kitartó, stabil, tü-

relmes, nyugodt 
vakalli|ni (-sen, -sta) mn kosárnyi, tele 

kosárnyi 
vaka|ni (-sen, -sta) mn megnyugtató, 

kielégítő 
vakanssi (-n, -e) fn megüresedés, üre-

sedés, megüresedett álláshely 
vakauttaj|a (-an, -ua) fn stabilizátor 
vakauttami|ni (-sen, -sta) fn stabilizá-

lás, stabilizáció 
vakaut|tua (-an, -tau) verb stabilizál 
vakau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. lenyug-

szik, megnyugszik, elcsendesedik, le-
csendesedik, lecsillapodik; 2. stabi-
lizálódik 

vakav|a (-an, -ua) mn kitartó, türelmes 
vakava||luonto|ni (-sen, -sta) mn nyu-

godt természetű, türelmes termé-
szetű 

vakavašti hsz kitartóan, stabilan, tü-
relmesen 

vakavoit|tua (-an, -tau) verb megnyug-
tat, lecsendesít, lecsillapít 

vakavu|š (-on, -tta) fn kitartás, türe-
lem, önuralom 

vakitui|ni (-sen, -sta) mn állandó, sza-
kadatlan; ~ni elinpaikka állandó 
lakóhely 

vakituisešti hsz állandóan, szakadat-
lanul 

vak|ka (-an, -kua) fn kosár, szakajtó, 
kas 

vakkahi|ni (-sen, -sta) mn kasos 

vakka|ni (-sen, -sta) fn kosárka, kis 
kosár 

vakka||paju (-n, -o) fn fűzvessző, ko-
sárfűz [Salix viminalis] 

va|ko (-von, -kuo) fn barázda, redő 
vakoilij|a (-an, -ua) fn kém, spion 
vakoilu||verkoš|to (-šon, -tuo) fn ma-

gánnyomozó iroda 
vako||šamet|ti (-in, -tie) fn/mn pamut-

bársony, bársony, velvet 
vakuaj|a (-an, -ua) fn stabilizátor 
vakumi (-n, -e) fn vákuum 
vakuoľ|ľa (-en, -ou) verb barázdál, re-

dőz 
vakuu (-n, -ta) fn biztosíték 
vakuuttami|ni (-sen, -sta) fn győzkö-

dés, bizonykodás 
vakuuttav|a (-an, -ua) mn meggyőző 
vakuuttelu (-n, -o) fn meggyőzés, le-

beszélés 
vakuutet|tu (-un, -tuo) mn érték-; ~tu 

kirjani értéklevél 
vakuut|tua (-an, -tau) verb 1. rábeszél, 

meggyőz, rávesz; 2. biztosít, bebiz-
tosít  

vakuutu|š (-kšen, -šta) fn 1. biztosítás; 
2. bizonykodás 

vakuutuš||agent|ti (-in, -tie) fn bizto-
sítási ügynök 

vakuutuš||korvau|š (-on, -tta) fn bizto-
sítási kárpótlás 

vakuutuš||makšu (-n, -o) fn biztosítási 
összeg 

vakuutuš||turv|a (-an, -ua) fn biztosí-
tási segély 

val|a (-an, -ua) fn eskü, fogadalom 
valalli|ni (-sen, -sta) mn esküvel foga-

dott 
valami|ni (-sen, -sta) fn öntészet, öntés 
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valam|o (-on, -uo) fn öntöde 
valanneh (-en, -ta) fn tönk, tuskó 
valan|ta (-nan, -tua) fn öntészet, öntés 
valauteliu|tuo (-vun, tuu) verb öntöz, 

megöntöz, leönt, locsol, meglocsol, 
lelocsol 

valautumi|ni (-sen, -sta) fn öntözés, 
megöntözés, locsolás, meglocsolás 

valau|tuo (-vun, tuu) verb öntöz, meg-
öntöz, leönt, locsol, meglocsol, lelo-
csol 

valauvun|ta (-nan, -tua) fn öntözés, 
megöntözés, locsolás, meglocsolás 

valeh (-en, -ta) fn csalás, hazugság, 
ámítás 

valeh|ella (-telen, -telou) verb hazu-
dik, hazudozik, csal 

valehellen hsz hamisan, hazug mó-
don, csalárdan 

valehelli|ni (-sen, -sta) mn áltudomá-
nyos, hamis 

valehellisešti hsz hamisan, hazug mó-
don, csalárd módon 

valehellisu|š (-kšen, -šta) fn hazugság, 
hazudozás, hamisság, csalás 

valehen||ilmentäj|ä (-än, -yä) fn poli-
gráf, hazugságvizsgáló (berendezés) 

valeh||haju (-n, -o) fn csalárd szagérzet 
valeh||hälyty|š (-kšen, -štä) fn vaklár-

ma, téves riasztás 
valeh||kuolom|a (-an, -ua) fn álhalál, 

tetszhalál 
valeh||kuul|o (-on, -uo) fn hallucináció 
valeh||kuv|a (-an, -ua) fn illúzió, lát-

szat, érzéki csalódás 
valeh||nä|kö (-vön, -kyö) fn látomás, 

vízió, káprázat, tünemény 
valeh||oš|a (-an, -ua) fn képzelt sze-

rencse 

valeh||paperi (-n, -e) fn hamisított do-
kumentum / igazolvány 

valeh||šien|i (-en, -tä) fn hamis gomba 
valeh||šuarn|a (-an, -ua) fn koholmány, 

kitaláció 
valeh||tai|to (-jon, -tuo) fn álművészet 
valehtelij|a (-an, -ua) fn csaló, szélhá-

mos, szédelgő 
valehtelomi|ni (-sen, sta) fn csalás, ha-

zudozás, hazugság 
valeh||tie|to (-jon, -tuo) fn áltudomány 
valeh||tovistaj|a (-an, -ua) fn hamis 

tanú 
valeh|tua (-an, -tau) verb csal, megcsal, 

hazudik, megtéveszt, elámít 
valeh|tuo (-un, -tuu) verb csalódik, csa-

latkozik 
valehu|š (-on, -tta) fn csalás, hazudo-

zás, hazugság 
valehuš||kaup|pa (-an, -pua) fn üzér-

kedés, spekuláció 
valehuš||konšti (-n, -e) fn üzérkedés, 

spekuláció 
valeh||val|a (-an, -ua) fn hamis eskü 
valeh||verk|ko (-on, -kuo) fn pókháló 
valeh||yhteh||män|ö (-ön, -yö) fn fik-

tív házasság, színlelt házasság 
valel|la (-en, -ou) verb megöntöz, ön-

töz, meglocsol, locsol 
valelu||kanav|a (-an, -ua) fn öntöző-

csatorna 
valenssi (-n, -e) fn vegyérték 
valerjani||juur|i (-en, -ta) fn macska-

gyökér [Valeriana] 
valerjani||tip|at (-ojen, -oja) fn plur 

valeriánacsepp(ek) 
val|eta (-kenen, -kenou) verb 1. fehé-

redik, elfehéredik, kifehéredik; 2. ki-
világosodik, világosodik 



valettu 609 valkiekivini
 

valet|tu (-un, -tuo) mn öntött 
valet|tua (-an, -tau) verb tölt, beletölt, 

önt, beleönt, megtölt 
valiččij|a (-an, -uа) fn választó(polgár) 
valiččomalla hsz kiválasztva, megvá-

lasztva, kiválogatva, beválogatva 
valiččomi|ni (-sen, -sta) fn választás, 

megválasztás, kiválasztás, beválasz-
tás, válogatás, beválogatás 

valičen|ta (-nan, -tua) fn választás, 
megválasztás, kiválasztás, beválasz-
tás, válogatás, beválogatás 

valiču|š (-kšen, -šta) fn választás, meg-
választás, kiválasztás, beválasztás, 
válogatás, beválogatás 

valičuš||kampanj|a (-an, -ua) fn vá-
lasztási kampány 

valinnais||aineh (-en, -ta) fn választ-
ható tantárgy, fakultatív tárgy 

valin|ta (-nan, -tua) fn választás, meg-
választás, kiválasztás, beválasztás, 
válogatás, beválogatás 

valinta||kaup|pa (-an, -pua) fn önki-
szolgáló üzlet / bolt 

valinta||oikevu|š (-on, -tta) fn választási 
jog 

valinta||paik|ka (-an, -kua) fn választó-
helyiség 

valinta||var|a (-an, -ua) fn választék 
vmiből 

vali|ta (-čen, -ččou) verb választ, kivá-
laszt, megválaszt, beválaszt, válogat, 
kiválogat, megválogat, beválogat 

valitan|ta (-nan, -tua) fn panasz, pa-
naszkodás, fellebbezés 

valiten hsz kiválasztva, megválaszt-
va, kiválogatva, beválogatva 

valittaj|a (-an, -ua) fn felperes, pana-
szos 

valittami|ni (-sen, -sta) fn (be)panaszo-
lás, panaszkodás, fellebbezés 

valittav|a (-an, -ua) mn választott, ki-
választott, megválasztott, váloga-
tott, kiválogatott, beválogatott 

valittelu (-n, -o) fn panasz, panasz-
kodás, fellebbezés 

valit|tu1 (-un, -tuo) fn képviselő, kül-
dött 

valit|tu2 (-un, -tuo) mn választott, ki-
választott, megválasztott, váloga-
tott, kiválogatott, beválogatott 

valit|tua (-an, -tau) verb panaszkodik, 
panaszol, bepanaszol, fellebbez 

valitu|š (-kšen, -šta) fn panasz, pa-
naszkodás, fellebbezés  

valituš||kirja|ni (-sen, -sta) fn felleb-
bező beadvány, fellebbezés [irat] 

valituš||oikeu|š (-on, -tta) fn fellebb-
viteli bíróság, felsőbb bíróság 

valkenah hsz fehérnél fehérebben 
valkeu|š (-on, -tta) fn fehérség; ham-

pahien ~š a fogak fehérsége, foga 
fehérje  

valkevu|š (-on, -tta) fn fehérség  
valkie (-n, -ta) mn fehér, világos 
valkie||akacij|a (-an,-ua) fn fehér akác 

[Robinia pseudoacacia] 
valkie||hampahi|ni (-sen, -sta) mn fe-

hér fogú 
valkie||harja|ni (-sen, -sta) mn fehér 

sörényű; ~ni hepo fehér sörényű ló 
valkie||hivukši|ni (-sen, -sta) mn szőke 

hajú, világos hajú 
valkie||kerä||kuali (-n, -e) fn fejes ká-

poszta [Brassica oleracea var. capi-
tata] 

valkie||kivi|ni (-sen, -sta) mn fehér kő-
ből épült, fehér kövezetű 
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valkie||kupu||raš|šaš (-tahan, -ašta) fn 
örvös rigó [Turdus torquatus] 

valkie||kur|ki (-ren, -kie) fn hódaru 
[Grus leucogeranus] 

valkie||lak|ka (-an, -kua) fn ízletes var-
gánya [Boletus edulis] 

valkie||lilj|a (-an, -ua) fn fehér liliom 
[Lilium candidum] 

valkie||mara||skokun|a (-an, -ua) fn 
mocsári béka [Rana arvalis] 

valkie|ni (-sen, -sta) fn 1. tojásfehér-
je; 2. szemfehére 

valkien||pilkahu|š (-on, -tta) fn fény-
sugár, fénypászta 

valkie||nuama|ni (-sen, -sta) mn fe-
hér arcú, sápadt, halovány, színte-
len 

valkie||piä (-än, -yä) mn habos, hab-
zó, tajtékos, tajtékzó 

valkie||piä||šorš|a (-an, -ua) fn kék-
csőrű réce [Oxyura leucocephala] 

valkie||piä||ual|to (-lon, -tuo) fn taj-
tékos hullám 

valkie||päi|ni (-sen, -stä) mn 1. szőke 
fejű; 2. fehér fejű, ősz fejű 

valkie||rinta|ni (-sen, -sta) mn fehér 
mellű, fehér begyű; ~ni lintu fehér 
begyű madár 

valkie||runko|ni (-sen, -sta) mn fehér 
törzsű 

valkie||šelkä||tik|ka (-an, -kua) fn fe-
hérhátú fakopáncs [Dendrocopos 
leucotos] 

valkie||šilmä|ni (-sen, -stä) mn világos 
íriszű 

valkie||šilmä||šot|ka (-an, -kua) fn ci-
gányréce [Aythya nyroca] 

valkie||tukka||ihmi|ni (-sen, -stä) fn 
szőke (hajú) ember 

valkie||tukka|ni (-sen, -sta) mn szőke 
hajú, világos hajú; ~ni poika szőke 
hajú fiú 

valkie||vaš|ki (-en, -kie) fn sárgaréz 
valkie||vaški|ni (-sen, -sta) mn sárga-

réz-, sárgarézből készült 
valkie||veri|ni (-sen, -stä) fn/mn 1. fe-

hérbőrű; 2. szőke 
valkie||viini||marj|a (-an, -ua) fn fe-

hér ribizli [Ribes rubrum 'White 
Grape'] 

valk|ki (-in, -kie) fn horgászórúd a lék 
alá nyúláshoz 

valkki||kok|ka (-an, -kua) fn kampós 
rúd vadvízi evezéshez 

valko||kanka|š (-han, -šta) fn vetítő-
vászon, mozivászon 

valko||metalli (-n, -e) fn babbitt-fém 
valko||metalli|ni (-sen, -sta) mn babbit-

fémből készült 
valko||metalli||tuotan|to (-non, -tuo) fn 

babbitfém-gyártás 
valko||šini||tija|ni (-sen, -sta) fn lazúr-

cinege [Cyanistes cyanus] 
Valko-Venäj|ä (-än, -yä) fn Belorusz-

szia, Fehéroroszország 
valko||venäjän mn rtlan 1. belorusz-

sziai, fehéroroszországi; 2. belorusz, 
fehérorosz 

valko||venäläi|ni (-sen, -stä) fn/mn 1. 
belorussziai, fehéroroszországi; 2. be-
lorusz, fehérorosz 

valko||väistäräk|ki (-in, -kie) fn baráz-
dabillegető [Motacilla alba] 

valkuaľ|ľa (-en, -ou) verb kimos, le-
mos, megmos 

valku|o (-u) verb fénylik, világít 
valkut|tua (-an, -tau) verb kéreget, kol-

dul, kunyerál  
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vaľľah|at (-ojen, -oja) fn plur lószer-
szám 

vallan||ala|ni (-sen, -sta) fn/mn alá-
rendelt, beosztott 

vallan||kumoukšelli|ni (-sen, -sta) mn 
forradalmi; ~ni peittoruato illegá-
lis forradalmi tevékenység 

vallan||kumou|š (-on, -tta) fn forra-
dalom 

vallan||kumouš||liik|eh (-kehen, -ehtä) 
fn forradalmi mozgalom 

vallan||kumouš||mie|š (-hen, -štä) fn 
forradalmár 

vallašša hsz hatalmában, uralkodva 
vallašša||olij|a (-an, -ua) fn/mn meg-

szállott, eszelős, eszeveszett 
vaľľaš|tua (-šan, -tau) verb befog; ~tua 

heposet a lovakat befogni 
vall|ata (-uan, -uau) verb meghódít, 

elfoglal, bevesz; ~ata kaupunki be-
venni / elfoglalni / meghódítani a 
várost 

vallat|oin (-toman, -ointa) mn 1. kicsa-
pongó, feslett, erkölcstelen; 2. paj-
kos, csintalan, rendetlen 

vallattomu|š (-kšen, -šta) fn 1. anar-
chia, zűrzavar, fejetlenség, rendezet-
lenség; 2. pajkoskodás, csintalan-
kodás, rendetlenkedés 

vallotan|ta (-nan, -tua) fn meghódí-
tás, elfoglalás, bitorlás 

vallottaj|a (-an,-ua) fn/mn hódító, bi-
torló 

vallottami|ni (-sen, -sta) fn meghódí-
tás, elfoglalás, bitorlás 

vallot|tua (-an, -tau) verb meghódít, el-
foglal, hatalmába kerít, bitorol 

vallotu|š (-kšen, -šta) fn meghódítás, 
elfoglalás, bitorlás 

vallotuš||politiik|ka (-an, -kua) fn hó-
dító politika 

valmehu|š (-on, -tta) fn készenlét, fel-
készültség, készültség 

valmennu|š (-kšen, -šta) fn előkészület, 
felkészülés, készülés 

valm|is (-ehen, -sta) mn 1. kész, elké-
szült; 2. felkészült 

valmissan|ta (-nan, -tua) fn készítés, 
kidolgozás, kikészítés, megmunká-
lás, gyártás, elkészítés, kivitelezés 

valmisseh (-en, -ta) fn készítmény, pre-
parátum 

valmis|sella (-telen, -telou) verb készít, 
elkészít 

valmisset|tu (-un, -tuo) mn 1. elkészí-
tett; 2. felkészített 

valmissu|š (-kšen, -šta) fn készítés, 
kidolgozás, kikészítés, megmunká-
lás, gyártás, elkészítés, kivitelezés 

valmissuš||resepti (-n, -e) fn (el)készí-
tési recept 

valmistaj|a (-an,-ua) fn 1. készítő, kivi-
telező, gyártó; 2. felkészítő, tréner 

valmistami|ni (-sen, -sta) fn készítés, 
kidolgozás, kikészítés, megmunká-
lás, gyártás, elkészítés, kivitelezés 

valmistautumat|oin (-toman, -ointa) 
mn felkészületlen 

valmistautumatta hsz felkészületlenül 
valmistau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. ké-

szülődik, elkészül; 2. felkészül 
valmis|tua (-san, -tau) verb 1. készít, 

elkészít; 2. felkészít 
valmistunu|t (-on, -tta) mn 1. elkészí-

tett; 2. felkészített 
valmis|tuo (-sun, -tuu) verb 1. készül, 

készülődik, elkészül; 2. felkészül; 3. 
szakmát szerez 
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val|o (-on, -uo) fn 1. fény, világosság; 
2. tűzfény 

valojen||keralli|ni (-sen, -sta) mn fény-, 
fénnyel kapcsolatos 

valo||kašvi (-n, -е) fn fénykedvelő nö-
vény 

valo||keh|ä (-än, -yä) fn dicsfény, gló-
ria, fénykorong 

valo||kuv|a (-an,-ua) fn fénykép, fotó 
valo||kuva||kamer|a (-an,-ua) fn fotó-

kamera 
valo||kuva||koneh (-en, -ta) fn fény-

képezőgép 
valo||kuva||malli (-n, -e) fn fotómodell 
valo||kuva||rull|a (-an, -ua) fn (fotó-) 

film, (fotó)filmtekercs 
valo||kuv|ata (-uan, -uau) verb fény-

képez, lefényképez, fotózik 
valo||kuvau|š (-on, -tta) fn fényképe-

zés, fotózás 
valo||kuvauš||harraštaj|a (-an, -ua) fn 

fotóamatőr, amatőr fotós 
valo||kuvauš||kerh|o (-on, -uo) fn fo-

tókör, fotószakkör 
valo||kuvuaj|a (-an, -ua) fn fényképész, 

fotós, fotográfus 
valo||kuvuami|ni (-sen, -sta) fn fény-

képezés, fotózás, fényképfelvétel, 
fotófelvétel 

valo||maino|š (-kšen, -šta) fn fényrek-
lám 

valo||merk|ki (-in, -kie) fn fényjelzés, 
fényjel 

valon||keštäj|ä (-än, -yä) mn színtartó; 
~ä muali színtartó festék 

valon||šäteily (-n, -ö) fn fénysugárzás 
valon||voim|a (-an,-ua) fn fényerő 
valo||op|pi (-in, -pie) fn fénytan, op-

tika 

valo||pih|a (-an, -tua) fn fényudvar, 
fénykoszorú 

valo||pylvä|š (-hän, -štä) fn fényoszlop 
valos|a (-an,-ua) mn fényes, világos, 

fénylő, villogó, csillogó, tündöklő, 
ragyogó 

valo|š (-kšen, -šta) fn öntecs, öntvény 
valošša hsz fényben, fénynél, világo-

son, világosban, világosságnál 
valo||šä|je (-tien, -jettä) fn fénysugár, 

fénypászta 
val|ota (-kuon, -kuou) verb kivilágo-

sodik, világosodik 
valot|ella (-telen, -telou) verb fénylik, 

világít 
valotešša hsz virradatkor, derengésnél, 

hajnalban 
valot|oin (-toman, -ointa) mn fényte-

len, sötét, vaksötét, kivilágítatlan 
valot|tua (-an, -tau) verb fénylik, vi-

lágít 
valotu|š (-kšen, -šta) fn világítás, megvi-

lágítás, kivilágítás, világosítás 
valotuš||aika (||-ajan, ||-aikua) fn meg-

világítási idő, exponálás 
valo||ual|to (-lon, -tuo) fn fényhullám 
valo||vir|ta (-ran, -tua) fn fényáradat, 

fényár, fényözön 
valo||vu|osi (-uvven, -otta) fn fényév 
valo||äršykeh (-en, -tä) fn fényinger 
valpa|š (-han, -šta) mn óvatos, figyel-

mes 
valpaštu|o (-u) verb halványul, elhal-

ványul, halványodik, elhalványodik, 
fakul, kifakul 

valppahašti hsz óvatosan, vigyázva, 
figyelmesen 

valšš|ata (-uan, -uau) verb keringőzik, 
valcerezik 
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valšši (-n, -e) fn keringő, valcer 
valšši||pyörähy|š (-ön, -ttä) fn kerin-

gőzés, valcerezés 
val|ta (-lan, -tua) fn hatalom, uralom 
valta||issui|n (-men, -nta) fn trón, ural-

kodói szék 
valta||joh|to (-on, -tuo) fn fővezeték, 

központi vezeték  
valta||jo|ki (-ven, -kie) fn folyam, fő-

folyó 
valta||kirj|a (-an, -ua) fn mandátum, 

megbízólevél 
valta||kun|ta (-nan, -tua) fn állam 
valta||kunnalli|ni (-sen, -sta) mn össz-

szövetségi 
valta||mer|i (-en, -tä) fn óceán, világ-

tenger; Atlantin ~i Atlanti-óceán 
valta||meri||laiv|a (-an, -ua) fn óceán-

járó(hajó) 
valtas|a (-an,-ua) mn pajkos, csinta-

lan, rendetlen 
valta||šu|ku (-vun, -kuo) fn dinasztia, 

uralkodói ház; ~vun loppu az ural-
kodói ház bukása 

valta||šuon|i (-en, -ta) fn főütőér, fő-
verőér, aorta, ütőér, verőér, artéria 

valta||tie (-n, -tä) fn országút, főút 
valtau|š (-on, -tta) fn hódítás, elhódí-

tás, meghódítás, bitorlás 
valtav|a (-an, -ua) mn hatalmi, össz-

hatalmi, főhatalmi, uralkodói 
valtij|o (-on, -uo) fn állam 
valtijo||eli|n (-men, -ntä) fn állami szerv 
valtijolli|ni (-sen, -sta) mn állami 
valtijo||mie|š (-hen, -štä) fn államférfi 
valtijon||byǆetti (-n, -e) fn állami költ-

ségvetés 
valtijon||järješšy|š (-kšen, -štä) fn ál-

lamforma 

valtijon||komitiet|ta (-an, -tua) fn ál-
lami bizottság 

valtijon||laito|š (-kšen, -šta) fn állami 
vállalat 

valtijon||piä|mie|š (-hen, -štä) fn állam-
elnök 

valtijon||raj|a (-an,-ua) fn államhatár, 
országhatár 

valtijon||tarkaššu|š (-kšen, -šta) fn ál-
lami ellenőrzés 

valtijon||virkа||konehis|to (-son, -tuo) 
fn államgépezet, állami apparátus 

valtijo||pank|ki (-in, -kie) fn állami bank 
valtijo||šopimu|š (-kšen, -šta) fn állami 

szerződés 
valtijovallan mn rtlan államhatalmi 
valtijo||val|ta (-lan, -tua) fn államha-

talom 
valtim|o (-on, -uo) fn ütőér, verőér, ar-

téria, pulzus 
valtimon mn rtlan artériás 
valtimo||ver|i (-en, -tä) fn artériás vér 
valtorni (-n, -e) fn vadászkürt 
valtuami|ni (-sen, -sta) fn meghódítás, 

elfoglalás 
valtuan|ta (-nan, -tua) fn meghódítás, 

elfoglalás 
valtuutet|tu (-un, -tuo) mn meghatal-

mazott, megbízott 
valtuut|tua (-an, -tau) verb meghatal-

maz, felhatalmaz, megbíz; ~tua al-
lakirjuttamah felhatalmazni az alá-
írásra 

val|ua (-an, -au) verb 1. önt, kiönt; 2. 
olvaszt 

valu||betoni (-n, -e) fn öntött beton 
valu||kuav|a (-an, -ua) fn öntőforma 
valu||metalli||tehaš (-tahan, -ašta) fn 

öntöde 
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valunta||kyky (-n, -ö) fn folyékony hal-
mazállapot 

valu|o (-u) verb ömlik, árad 
valuo||pitäj|ä (-än, -yä) mn fényzáró, 

fényt át nem engedő 
valuo||vuatij|a (-an, -ua) mn fényked-

velő 
valu||rau|ta (-van, -tua) fn acél, öntött-

vas 
valu||rauta||ošaš|to (-šon, -tuo) fn acél-

öntöde, vasöntőmű 
valut|ella (-telen, -telou) verb öntöz, 

megöntöz, locsol, lelocsol 
vaľut|ta (-an, -tua) fn valuta 
vaľutta||kuršši (-n, -e) fn valutaárfo-

lyam 
vaľutta||politiik|ka (-an, -kua) fn va-

lutapolitika 
Vaľutta||rahaš|to (-šon, -tuo) fn Valu-

taalap 
vaľutta||var|at (-ojen, -oja) fn plur va-

lutatartalék, valutakészlet 
valut|tua (-tau) verb önt, összeönt 
valu||tuoteh (-en, -ta) fn öntvény 
valutu|š (-kšen, -šta) fn összefolyás 
valv|o (-on, -uo) fn virrasztás 
valvoj|a (-an, -ua) fn ügyeletes, szolgá-

latos 
valvomi|ni (-sen, -sta) fn virrasztás, 

ügyelet 
valvon|ta (-nan, -tua) fn virrasztás, 

ügyelet 
valvonta||kešku|š (-kšen, -šta) fn ügye-

leti központ 
valv|uo (-on, -ou) verb virraszt; ~uo 

koko yö egész éjjel virrasztani / éb-
ren maradni 

vamm|a (-an, -ua) fn 1. sérülés; 2. bé-
nulás 

vamma|ni (-sen, -sta) mn béna, bénult, 
megbénult, lebénult; ~set jalat bé-
na / megbénult lábak 

vamm|ata (-uan, -uau) verb megron-
gál, megsért, felsért 

vammat|tu (-un, -tuo) mn 1. meg-
rongálódott, sérült, megsérült; 2. bé-
nult, megbénult, lebénult 

vammautunu|t (-on, -tta) mn 1. meg-
rongálódott, sérült, megsérült; 2. bé-
nult, megbénult, lebénult 

vammau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. meg-
rongálódik, megsérül; 2. megbénul, 
lebénul 

vampiiri ˙-n, -e) fn vámpír, vérszívó 
/ vérivó lény 

vandali (-n, -e) fn/mn vandál 
vandalismi (-n, -e) fn vandalizmus 
vaneri (-n, -e) fn/mn furnér 
vaneri||levy (-n, -ö) fn furnérlemez 
vanh|a (-an, -ua) mn 1. öreg, idős, vén, 

agg; 2. régi, ősrégi, ó, ódon; Vanha 
Šana Ószövetség(i Biblia) 

vanhan||aika|ni (-sen, -sta) mn őskori, 
archaikus 

vanhan||malli|ni (-sen, -sta) mn ódiva-
tú, régimódi 

vanhan||näkö|ni (-sen, -stä) mn öreg(es) 
kinézetű 

vanha||pii|ka (-jän, -kua) fn vénlány, 
aggszűz 

vanha||uškoisu|š (-kšen, -šta) fn óhitű 
vallás 

vanha||uško|ni (-sen, -sta) fn/mn óhitű 
vanha||viero|ni (-sen, -sta) fn/mn óhitű 
vanhemman||oikeu|š (-on, -tta) fn 

szülői jog 
vanhem|mat (-pien, -pie) fn plur szü-

lők 
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vanhem|pi (-män, -pyä) mn kf öregebb, 
idősebb, idősb; ~pi veikko báty, idő-
sebb fivér 

vanhempien mn rtlan szülői 
vanhenomi|ni (-sen, -sta) fn öregedés, 

megöregedés, vénülés, megvénülés, 
idősödés, elaggás 

vanhenomis||prosessi (-n, -e) fn (meg-) 
öregedési folyamat 

vanhen|tua (-tau) verb öregít, megöre-
gít, vénít, megvénít 

vanhentumi|ni (-sen, -sta) fn öregedés, 
megöregedés, vénülés, megvénülés, 
idősödés, elaggás 

vanhe|ta (-nen, -nou) verb öregedik, vé-
nül, megöregszik, megvénül 

vanhi|n1 (-mman, -pua) fn 1. nemzet-
ségfő, törzsfő, törzsfőnök; 2. elöl-
járó, sztaroszta, falusi bíró; 3. rang-
idős személy 

vanhi|n2 (-mman, -pua) mn ff legöre-
gebb, legvénebb, legidősebb 

vanhoilla hsz vminek az alkonyán 
vanhukšen mn rtlan öregkori, aggkori, 

szenilis 
vanhu|š (-on, -tta) fn öregség, vénség 
vanhuš||eläkeh (-en, -tä) fn öregségi 

nyugdíj 
vanhuš||puol|i (-en, -ta) fn öregség, vén-

ség 
vanhuš||voimattomu|š (-kšen, -šta) fn 

öregkori végelgyengülés 
vanili (-n, -e) fn vanília [Vanilla pla-

nifolia] 
vanili||šokeri (-n, -e) fn vaníliás cu-

kor, vanillincukor 
vanki (-n, -e) fn fogoly, rab, őrizetes 
vanki||aika (||-ajan, ||-aikua) fn bör-

tönbüntetés (időtartama) 

vankiččomi|ni (-sen, -sta) fn letartóz-
tatás, őrizetbe vétel, elzárás, fogság, 
bebörtönzés 

vanki||kop|pi (-in, -pie) fn börtöncel-
la, rabcella 

vankil|a (-an, -ua) fn börtön 
vankilašša hsz bebörtönözve, fogság-

ban, börtönben 
vankila||varteiččij|a (-an, -ua) fn bör-

tönőr 
vanki||leiri (-n, -e) fn börtöntábor, bünte-

tőtábor,  láger 
vankin|ta (-nan, -tua) fn letartóztatás, 

őrizetbe vétel, elzárás, fogság, be-
börtönzés 

vankin||varteiččij|a (-an, -ua) fn bör-
tönőr 

vanki|ta (-čen, -ččou) verb letartóztat, 
őrizetbe vesz, fogságba vet, bebör-
tönöz 

vankittuna hsz letartóztatva, őrizetben 
vankitu|š (-kšen, -šta) fn letartóztatás, 

őrizetbe vétel, elzárás, fogság, be-
börtönzés 

vank|ka (-an, -kua) mn erős, szívós 
vann|a (-an, -ua) fn kád, fürdőkád 
vanneh (-en, -ta) fn abroncs, kerékab-

roncs 
vannehtimi|ni (-sen, -sta) fn abroncso-

zás 
vannotu|š (-kšen, -šta) fn eskü 
vannot|tua (-an, -tau) verb könyörög, 

kérlel 
vann|uo (-on, -ou) verb esküszik, meg-

esküszik, esküdözik 
van|uo (-uu) verb összekuszálódik, ösz-

szegabalyodik 
vanut|tua (-an, -tau) verb nemezel, kal-

lóz, ványol 
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va|pa (-van, -pua) fn horgászbot 
vapahu|š (-on, -tta) fn szabadság, füg-

getlenség, kötetlenség 
vapau|š (-on, -tta) fn szabadság, füg-

getlenség, kötetlenség 
vapauš||liikeh (-en, -tä) fn felszabadító 

mozgalom, szabadságmozgalom 
vapauttaj|a (-an, -uа) fn szabadító, ki-

szabadító, megszabadító, felszaba-
dító 

vapauttami|ni (-sen, -sta) fn megsza-
badítás, felszabadítás, kiszabadítás 

vapaut|tua (-an, -tau) verb szabadon 
bocsájt, elereszt, elenged, szabadon 
enged 

vapautunu|t (-on, -tta) mn felszaba-
dult, független 

vapau|tuo (-vun, -tuu) verb megsza-
badít, felszabadít, kiszabadít 

vapisij|a (-an, -uа) mn remegő, resz-
kető 

vapis|sa (-en, -ou) verb remeg, reszket 
vapisu (-n, -o) fn remegés, reszketés 
vapisu|š (-kšen, -šta) fn remegés, resz-

ketés 
Vap|pu (-un, -puo) fn május elseje(i 

ünnepnap) 
vappu||maršši (-n, -e) fn május else-

jei felvonulás 
vapua (-n, -ta) mn szabad, független, 

kötetlen; ~ aika szabad idő; ~ valta 
szabad akarat ◊ ~, kuin lintu sza-
bad, mint a madár 

vapua||aika (||-ajan, ||-aikua) fn ta-
nításon kívüli idő 

vapua||kaup|pa (-an, -pua) fn szabad-
kereskedelem 

vaupa||kauppa||aloveh (-en, -ta) fn 
szabadkereskedelmi térség 

vapua||mieli|ni (-sen, -stä) fn/mn sza-
badgondolkodó, szabadelvű 

vapua||mielisy|š (-kšen, -štä) fn sza-
badgondolkodás, szabadelvűség 

vapua||päiv|ä (-än, -yä)  fn szabadnap 
vapuašti hsz gátlástalanul 
var|a (-an, -ua) fn 1. készlet, tartalék; 

2. tartalékos  
varač|ču (-un, -čuо) fn/mn gyáva, gyáva 

kukac 
varačču||luonto|ni (-sen, -sta) gyávás-

kodó, gyáva, csüggedő, csüggeteg, 
kishitű 

varah|tuo (-un, -tuu) verb megrémül, 
megijed 

varaisuošša hsz jólétben, bőségben 
varaisu|š (-kšen, -šta) fn bőség, jólét 
vara||jalači|t (-en, -ja) fn plur váltó-

cipő 
varajamat|oin (-toman, -ointa) mn bá-

tor, vitéz, hősies, rettenthetetlen 
varajamatta hsz bátran, vitézül, hősie-

sen, rettenthetetlenül 
varajan|ta (-nan, -tua) fn félelem, szo-

rongás, aggódás 
varajattomu|š (-kšen, -šta) fn bátor-

ság, vitézség, hősiesség, rettenthetet-
lenség 

vara||johtaj|a (-an, -ua) fn vezetőhelyet-
tes 

varak|aš (-kahan, -ašta) mn 1. jólét-
ben / bőségben élő; 2. takarékos, gon-
dos(kodó) 

varakkahašti hsz jólétben, bőségben 
varakkeh (-en, -ta) fn ferde (szálú) sö-

vény 
varakku|š (-kšen, -šta) fn takarékos-

ság, gondosság 
vara||konsuli (-n, -e) fn alkonzul 
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vara||lento||kent|tä (-än, -tyä) fn tarta-
lék-repülőtér 

vara||mie|š (-hen, -štä) fn tartalék-já-
tékos, cserejátékos 

vara||ministeri (-n, -e) fn miniszter-
helyettes 

vara||oš|a (-an, -ua) fn pótalakatrész, 
tartalékalkatrész 

vara||ov|i (-en, -ie) fn vészkijárat 
vara||rektori (-n, -e) fn rektorhelyettes 
vara|šeivä||š (-hen, -štä) fn gyámge-

renda, támaszték 
varaššan|ta (-nan, -tua) fn lopás, tol-

vajlás, ellopás, kifosztás 
varaššet|tu (-un, -tuo) mn lopott 
varaššu|š (-kšen, -šta) fn lopás, tolvaj-

lás, ellopás, kifosztás 
varaštaj|a (-an, -ua) fn tolvaj, foszto-

gató 
varaštaja||jouk|ko (-on, -kuo) fn tolvaj-

banda 
varaštami|ni (-sen, -sta) fn lopás, tol-

vajlás, ellopás, kifosztás 
varaštau|tuo (-vun, -tuu) verb lopó-

dzik, lopakodik, odalopódzik, oda-
lopakodik 

varaš|to (-šon, -tuo) fn 1. raktár, le-
rakat; 2. kamra, éléskamra 

varašto||huoneh (-en, -ta) fn raktárhe-
lyiség, raktárszoba, raktár 

varašto||kaup|pa (-an, -pua) fn raktár-
áruház, diszkontáruház 

varaš|tua (-šan, -tau) verb lop, ellop, ki-
lop, kifoszt; ~tua rahat pénzt lopni 

var|at (-ojen, -oja) fn plur 1. tartalék; 
2. alap vmire 

vara|ta (-jan, -jau) verb 1. megretten, 
megrémül, megijed, fél; 2. félté-
kenykedik; 3. bátortalankodik 

varaten hsz bátortalanul, félénken, ré-
mülten, megrémülve 

varat|oin (-toman, -ointa) mn szegény, 
vagyontalan 

varattav|a (-an, -uа) mn 1. fenyegető, 
ijesztő, rémisztő; 2. veszélyes, koc-
kázatos, rizikós 

varat|tua (-an, -tau) verb fenyeget, i-
jesztget, rémisztget, megijeszt, meg-
rémít 

varauš||kein|o (-on, -uo) fn varázsige, 
ráolvasás 

varauš||šan|at (-ojen, -oja) fn plur va-
rázsige, ráolvasás 

varauttau hsz félelmetes(en), fenye-
gető(en) 

varaut|tua (-an, -tau) verb fenyege-
tőzik 

varau|tuo (-vun, -tuu) verb óvakodik, 
óvatoskodik, gyáváskodik 

vara||vuat|e (-tien, -etta) fn váltóruha 
vareńń|a (-an, -ua) fn gyümölcsfőzet, 

híg lekvár 
vareu|tuo (-vun, -tuu) verb megretten, 

megrémül, megijed, fél 
variant|ti (-in, -tie) fn változat, variáns 
variatij|o (-on, -uo) fn változat, variá-

ció 
varikosi|ni (-sen, -sta) mn visszeres 
variksen||jyv|ä (-än, -yä) fn varjúvi-

rág, varjúháj, varjúbogyó [Empet-
rum] 

variksen||marj|a (-an, -ua) fn varjúvi-
rág, varjúháj, varjúbogyó [Empet-
rum] 

variksen|pöläty|š (-kšen, -štä) fn var-
jak elleni madárijesztő 

variksen||šilm|ä (-än, -yä) fn farkas-
szőlő [Paris] 
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vari|s (-ksen, -sta) fn varjú [Corvus 
corone] 

varis||karj|a (-an, -ua) fn varjúsereg, 
varjúfalka, varjúcsapat, varjúraj 

varis||parv|i (-en, -ie) fn varjúsereg, 
varjúfalka, varjúcsapat, varjúraj 

varjel|la (-en, -ou) verb véd, óv, őriz, 
megvéd, megóv, megőriz; ~la meč-
čä tulipalošta megvédeni / megóvni 
az erdőt a tűzvésztől 

varjelu (-n, -o) fn védés, védelem, óvás, 
őrzés, megvédés, megóvás, megőrzés 

varjete (-n, -ta) fn varieté 
varj|o (-on, -uo) fn árny, árnyék, ár-

nyékos 
varjo||kuj|a (-an, -ua) fn árnyas sétány 
varjošša hsz árnyékban, árnyékoson 
varm|a1 (-an, -ua) mn 1. kockázat-

mentes, biztosan nyerő; ~a lotto-
peli biztosan nyerő sorsjáték; 2. 
megbízható, szavahihető; ~a ihmi-
ni megbízható ember / személy; 3. 
pontos 

varma2 msz biztos, biztosan, valóban, 
meggyőződésem, tuti 

varmah hsz 1. magabiztosan, meg-
győződéssl, erős hittel; 2. pontosan 

varmašti hsz biztosan, nyilvánvaló-
an, szemmelláthatóan 

varmentaj|a (-an, -ua) fn (aláíró) tanú 
varmen|tua (-nan, -tau) verb láttamoz, 

ellenjegyez, aláírásával tanúsít 
varmis|tua (-san, tau) verb biztosít 

magának vmit, bebiztosít 
varmis|tuo (-sun, -tuu) verb megbizo-

nyosodik, meggyőződik 
varmu|š (-on, -tta) fn 1. biztonság, bi-

zonyosság; ~on vuokši a biztonság 
kedvéért; 2. meggyőződés, erős hit 

varoillah hsz készenlétben, rákészül-
ve, óvatosan 

varoin (part) nu részére, számára, -
nak, -nek; mitä ~? miért? 

varoitteliu|tuo (-vun, -tuu) verb óva-
kodik, óvatoskodik, elővigyázatos-
kodik 

varomat|oin (-toman, -ointa) mn óvat-
lan, elővigyázatlan 

varotan|ta (-nan, -tua) fn 1. megelő-
zés; 2. figyelmeztetés 

varot|ella (-telen, -telou) verb óva-
kodik, óvatoskodik, elővigyázatos-
kodik 

varottami|ni (-sen, -sta) fn 1. mege-
lőzés; 2. figyelmeztetés 

varottau|tuo (-vun, -tuu) verb óva-
kodik, óvatoskodik, elővigyázatos-
kodik 

varot|tua (-an, -tau) verb 1. megelőz; 
2. elhárít; 3. figyelmeztet 

varotu|š (-kšen, -šta) fn 1. megelőzés; 2. 
figyelmeztetés 

varotuš||lait|eh (-tehen, -ehta) fn biz-
tosító berendezés, biztonsági beren-
dezés, biztosíték  

varotuš||merk|ki (-in, -kie) fn révjel, 
kikötőjel, mólójel, jelzőbója, jelző-
úszó 

varotuš||venttiili (-n, -e) fn biztosító-
szelep, biztonsági szelep 

varovai|ni (-sen, -sta) mn óvatos, elő-
vigyázatos 

varovaisena hsz óvatosan, elővigyá-
zatosan 

varovaisešti hsz óvatosan, elővigyá-
zatosan 

varovašti hsz óvatosan, elővigyáza-
tosan 
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var|pa (-van, -рuа) fn ág, gally, ágacs-
ka, gallyacska 

varpahai|ni (-sen, -sta) fn ágacska, galy-
lyacska, rőzse 

varpahaisillah hsz lábujjhegyen, ágas-
kodva 

varpahit|oin (-toman, -ointa) mn ujj 
nélküli, ujjatlan, csonka ujjú [lá-
bon]  

varp|pi (-in, -pie) fn vadvízi evezésnél 
használt eszköz 

varpuis||hauk|ka (-an, -kua) fn kar-
valy [Accipiter nisus]   

varpuis||pöll|ö (-ön, -yö) fn európai tör-
pekuvik [Glaucidium passerinum]   

varpu|ni (-sen, -sta) fn veréb [Passer]  
varrella (gen) nu mellett, -nál, -nél; 

tien ~ az út mellett 
varr|et (-ien, -ie) fn plur ága boga 
varš|a (-an, -uа) fn csikó  
var|ši (-ren, -tta) fn 1. szár, kocsány; 

2. nyél, fogantyú 
varši||kenkä|t (-jen, -jä) fn plur boka-

csizma 
varšin hsz éppen 
varšinki hsz különösképpen 
varšimai|ni (-sen, -sta) mn száras, ko-

csányos, nyeles 
varšinai|ni (-sen, -sta) mn hatékony 
varšinaisešša hsz a legteljesebb érte-

lemben 
varši||pis|to (-son, -tuo) fn száröltés 

[kézimunka] 
varši||pisto||ommel (-en, -ta) fn szár-

öltéses varrás 
varši||šuappu|at (-ojen, -oja) fn plur 

cipőhuzat, cipővédő, kalucsni 
varšu|o (-u) verb csikózik, lecsikózik, 

csikót ellik 

vartal|o (-on, -uo) fn 1. alak, test, törzs; 
2. tő, szótő 

vartalon mn rtlan testi 
varteiččij|a (-an, -ua) fn 1. őr, őrszem; 

2. felügyelő, felvigyázó 
varteiččijan mn rtlan felügyelői, fel-

vigyázói 
varteiččija||jouk|ko (-on, -kuo) fn őr-

csapat, őrség 
varteiččija||pirt|ti (-in, -tie) fn őrhe-

lyiség, őrszoba, őrházikó, őrbódé 
varteičen|ta (-nan, -tua) fn őrtállás, őr-

ség 
vartei|ja (-čen, -ččou) verb őriz, meg-

őriz, óv, megóv, oltalmaz, véd, meg-
véd, védelmez 

varteilij|a (-an, -ua) fn védnök, gyám 
varteimašša hsz őrségben 
vartein|ta (-nan, -tua) fn felügyelet 
varten (part) nu részére, számára, -nak, 

-nek; mitä ~? miért? 
vartij|a (-an, -ua) fn kísérő (katona) 
vartija||jouk|ko (-on, -kuo) fn konvoj 
vartij|o (-on, -uo) fn őrjárat, járőr 
vartijoi|ja (-čen, -ččou) verb járőrözik 
vartijoimi|ni (-sen, -sta) fn járőrözés 
vartijoin|ta (-nan, -tua) fn járőrözés 
vartijoin|ti (-nin, -tie) fn kísérő biztosí-

tás 
vartijo||laiv|a (-an, -ua) fn őrhajó, őr-

naszád 
vartijo||lento||koneh (-en, -ta) fn őrre-

pülő(gép) 
vartijo||mie|š (-hen, -štä) fn biztonsági 

őr 
vartijo||ošaš|to (-šon, -tuo) fn előőrs 
vartijo||paik|ka (-an, -kua) fn 1. őrhely, 

őrposzt; 2. kordon(nal védett terü-
let) 
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vartijoš|to (-šon, -tuo) fn őrség, őrjá-
rat, járőrség 

varttunu|t (-on, -tta) mn felserdült, meg-
férfiasodott 

vart|tuo (-un, -tuu) verb felserdül, meg-
férfiasodik 

vartun|ta (-nan, -tua) fn felserdülés, 
megférfiasodás 

varu (-n, -o) fn félelem, szorongás, ag-
gódás, aggodalom 

varuillah hsz készenlétben, rákészül-
ve, óvatosan 

varukšissa hsz készenlétben, felkészül-
ten 

varu|o (-n, -u) verb őriz, megőriz, óv, 
megóv, oltalmaz, véd, megvéd, vé-
delmez 

varuššan|ta (-nan, -tua) fn 1. felkészü-
lés, készülődés, előkészület; 2. be-
szerzés, ellátás 

varuššu|š (-kšen, -šta) fn felkészülés, 
készülődés, előkészület 

varuštaj|a (-an, -ua) fn beszerző, áru-
beszerző 

varuštami|ni (-sen, -sta) fn 1. felkészü-
lés, készülődés, előkészület; 2. fel-
szerelés, felfegyverzés 

varuštautumi|ni (-sen, -sta) fn felsze-
relkezés, felfegyverkezés 

varuštau|tuo (-vun, -tuu) verb 1. ké-
szülődik, felkészül, előkészül; 2. fel-
szerelkezik, felfegyverkezik 

varušteliu|tuo (-vun, -tuu) verb készü-
lődik, felkészül, előkészül 

varuš|tua (-šan, -tau) verb 1. készít, el-
készít, felkészít, előkészít; 2. felsze-
rel, felfegyverez 

varvari (-n, -e) fn barbár 
varvarilli|ni (-sen, -sta) mn barbár 

var|vaš (-pahan, -vašta) fn lábujj 
varvaš||nivel (-en, -tä) fn lábujjízület 
varvik|ko (-on, -kuo) fn bozót, bozó-

tos, csalit, bokorsűrű 
vasar|a (-an, -ua) fn kalapács 
vasaran||var|ši (-ren, -tta) fn kalapács-

nyél 
vasaroi|ja (-čen, -ččou) verb kalapál, 

bekalapál, megkalapál 
vaselii|ni (-sen, -sta) fn vazelin 
vasik|ka (-an, -kua) fn borjú, bikaborjú 
vaš|a (-an, -ua) fn borjú, bikaborjú 
vašam|a (-an, -ua) fn nyíl 
vašemalla hsz balra, bal felé 
vašemalta hsz balról, bal felől 
vašemeh hsz balra, bal felé  
vašemič|ča (-аn, -čuа) fn balkezes, ba-

log  
vašemmalla hsz kf balabbra, balabb 

felé 
vašemmisto||etuštaj|at (-ojen, -oja) fn 

plur baloldali / balos frakció 
vašemmistolai|ni (-sen, -sta) mn bal-

oldali, balos [radikális] 
vašempah hsz kf balabbra, balabb fe-

lé 
vaše|n (-men, -nta) mn bal 
vašen||käsi|ni (-sen, -stä) mn balkezes 
vašen||puoli|ni (-sen, -sta) mn balol-

dali 
vašen||ranta|ni (-sen, -sta) mn balparti 
vaškeutu|o (-u) verb rézszaga van 
vaš|ki (-en, -kiе) fn réz 
vaški||aštie (-n, -ta) fn rézedény 
vaškič|ča (-аn, -čuа) fn rézsikló [Co-

ronella austriaca] 
vaški||kaivo|š (-kšen, -šta) fn rézbá-

nya 
vaški||kašš|a (-an, -ua) fn rézkasza 



vaškikiärmis 621 vaštahnoušu
 

vaški||kiärm|is (-ehen, -istä) fn rézsikló 
[Coronella austriaca] 

vaški||kopeik|ka (-an, -kua) fn rézko-
pejka 

vaški||lank|a (-an, -ua) fn rézhuzal, 
rézdrót 

vaški||levy (-n, -ö) fn rézlemez 
vaški||luo|ta (-van, -tua) fn cintányér 

[hangszer] 
vaški|ni (-sen, -sta) mn réz-, rézből ké-

szült 
vaški||opras|a (-an, -ua) fn rézikon 
vaški||rah|a (-an, -ua) fn rézpénz 
vaški||samovuar|a (-an, -ua) fn réz-

szamovár 
vaški||šep|pä (-än, -pyä) fn rézműves 
vaški||šormu|š (-kšen, -šta) fn rézgyűrű 
vaški||tas|a (-an, -ua) fn réztál 
vaššakkah hsz szemtől szembe, egy-

mással szemközt, egymás ellen 
vaššakkah||män|ö (-ön, -yö) fn szem-

beütközés, összeütközés 
vaššakkai|ni (-sen, -sta) mn szemben 

lévő, szemközti, ellentétes 
vaššan||leh|ti (-en, -tie) fn gőzfürdői 

vesszőnyaláb levele; tarttu kuin ~ti 
lerázhatatlanul rátapadt 

vaššašta hsz szemből, szemköztről 
vašš|ata1 (-uan, -uau) verb 1. találko-

zik; 2. válaszol, felel  
vašš|ata2 (-uan, -uau) verb gyúr, meg-

gyúr [tésztát]  
vaššen (part) nu részére, számára, -nak, 

-nek, -hoz, -hez, -höz 
vaššu|š (-kšen, -šta) fn akadály, ne-

héz helyzet 
vaššuššu|š (-kšen, -šta) fn ellenzés, el-

lenkezés, ellenszegülés, ellenállás, el-
lenvélemény, tiltakozás 

vaššuššuš||kulku (-n, -o) fn tiltakozó 
tüntetés 

vaššuššuš||moment|ti (-in, -tie) fn el-
lenállási nyomaték 

vaššuštaj|a (-an, -ua) fn ellenség, ellen-
fél, vetélytárs 

vaššuštamat|oin (-toman, -ointa) mn 
akadálytalan, zavartalan 

vaššuštamatta hsz akadálytalanul, za-
vartalanul 

vaššuš|tua (-šan, -tau) verb 1. ellenáll, 
visszautasít; 2. ellentmond, ellenke-
zik, tiltakozik; 3. sztrájkol, beszün-
teti a munkát; 4. paríroz, elhárít 

vaš|ta1 (-šan, -tua) fn vesszőseprű, ág-
seprű 

vašta2 hsz 1. csak, csupán; 2. ismét, is-
mételten, megint, újra, újból; 3. nem-
rég 

vašta||ehotu|š (-kšen, -šta) fn 1. ellen-
javaslat; 2. viszontajánlat 

vaštah (part) nu ellenére, vmi ellen, 
vmivel szembe(n) 

vašta||hakah hsz ellenkezőleg, fordít-
va 

vašta||haka|ni (-sen, -sta) mn akadé-
koskodó, ellenkező 

vašta||hakasin hsz ellenkezőleg, for-
dítva 

vašta||hakua hsz tévesen, helytelenül 
vaštah||ašettelu (-n, -o) fn szembesü-

lés, szembenállás, konfrontáció 
vaštah||iäneššy|š (-kšen, -štä) fn lesza-

vazás, ellenszavazat 
vaštah||nousij|a (-an, -ua) fn lázongó, 

lázadó, felkelő, zendülő 
vaštah||noušu (-n, -o) fn felzúdulás, lá-

zongás, lázadozás, lázadás, felkelés, 
forrongás, zavargás, zendülés 
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vašta||hottaja||antenn|i (-n, -e) fn véte-
li antenna 

vaštah||ol|o (-on, -uo) fn szembenál-
lás, szembeszállás, ellenszegülés, el-
lentmondás, ellenvetés, ellenkezés, 
ellentét 

vaštah||ottavai|ni (-sen, -sta) mn fo-
gékony 

vaštah||ottavaisu|š (-kšen, -šta) fn fel-
fogóképesség, felfogás, fogékonyság 

vaštah||ot|to (-on, -tuo) fn 1. felfogás, 
érzékelés; 2. fogadás vhol, vhova 

vaštah||otto||huoneh (-en, ta) fn foga-
dószoba, várószoba, váróterem 

vaštah||otto||päiv|ä (-än, -yä) fn foga-
dónap 

vaštah||pan|o (-on, -uo) fn ellenállás, 
ellenszegülés 

vaštah||šanomat|oin (-toman, -ointa) 
mn válasz nélküli, ellentmondás nél-
küli, zokszó nélküli 

vaštah||šanomatta hsz válasz nélkül, 
ellentmondás nélkül, zokszó nélkül 

vaštah||šuatav|a (-an, -ua) fn ellenkö-
vetelés, viszontkövetelés 

vaštah||tulij|a (-an, -ua) fn/mn szem-
bejövő; ~ja juna szembejövő vonat, 
ellenvonat 

vaštah||tul|o (-on, -uo) fn találkozás, 
szembejövetel 

vašta||huomautu|š (-kšen, -šta) fn vá-
lasz, felelet, feleselés, replika, visz-
szavágás 

vaštahu|š (-on, -tta) fn 1. találkozás; 
2. válasz, felelet 

vaštah||väittämi|ni (-sen, -stä) fn szem-
benállás, szembeszállás, ellenszegü-
lés, ellentmondás, ellenvetés, ellen-
kezés, ellentét 

vašta||iän|i (-en, -tä) fn visszhang, re-
zonancia 

vašta||kai|ku (-vun, -kuo) fn visszhang, 
rezonancia 

vašta||kammič|ča (-an, -čua) fn egy-
mással szembekötözött ágseprűpár 

vašta||kamp|pi (-in, -pie) fn akadály 
vašta||karvah hsz felborzolt szőrrel 
vašta||koh|ta (-an, -tua) fn 1. ellentét, 

ellentétel, antitézis; 2. ellentett, ellen-
pólus 

vašta||kohta|ni (-sen, -sta) mn ellen-
tétes 

vašta||kyšymy|š (-kšen, -štä) fn viszont-
kérdés, visszakérdezés 

vašta||leivot|tu (-un, -tuo) fn/mn fris-
sensült 

vašta||lypšet|ty (-yn, -työ) mn frissen fejt; 
~ty maito frissen fejt tej 

vašta||mieli|ni (-sen, -stä) mn gyűlölt, 
gyűlöletes, utált, utálatos, ellenszen-
ves 

vašta|mielisešti hsz ellenszenvesen 
vašta||nainu|t (-on, -tta) fn ifjú férj, 

újdonsült férj 
vašta||ni (-sen, -sta) mn viszont-, ellen-, 

szembe- 
vašta||pain|o (-on, -uo) fn ellensúly, el-

lensúlyozás 
vašta||piätä1 hsz szemben, szemközt, 

átellenben, túlfélen, túloldalon 
vašta||piätä2 (gen) nu szemben 
vašta||päi|ni (-sen, -stä) mn szemközti, 

szembenlévő, túloldali, túlféli 
vašta||ran|ta (-nan, -tua) fn szembe-

part, túlpart, túlsó part 
vašta||šatanu|t (-on, -tta) mn frissen 

esett, frissen hullt; ~t lumi frissen 
esett / frissen hullt hó 
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vašta||šua|tu (-vun, -tuo) fn/mn újszülött 
vašta||šuolat|tu (-un, -tuo) mn frissen 

sózott 
vašta||šyntyny|t (-ön, -ttä) fn/mn új-

szülött 
vašta||tiijuštelij|a (-an, -ua) fn kémel-

hárító 
vašta||tiijuštelu (-n, -o) fn kémelhárí-

tás 
vašta||tuul|i (-en, -ta) fn ellenszél, szem-

beszél 
vaštau|š (-on, -tta) fn 1. találkozás; 2. 

válasz, felelet 
vaštau|tuo (-vun, -tuu) verb, találko-

zik, összetalálkozik, szembetalálko-
zik 

vašta||vaikutu|š (-kšen, -šta) fn visz-
szahatás, reakció, reagálás 

vašta||valmistunu|t (-on, -tta) mn újon-
nan (el)készült; ~t rakennuš új épület 

vašta||vir|ta (-ran, -tua) fn ellenáram-
lat, szembeáramlás 

vašta||virtah hsz vmivel szembe(n), el-
lenkezőleg 

vašta||vuoro|ni (-sen, -sta) mn kölcsö-
nös, kétoldali, kétoldalú, viszonzott 

vašta||väittäj|ä (-än, -yä) fn oppo-
nens, bíráló 

vašta||väitö|š (-kšen, -štä) fn replika, 
visszavágás 

vaštineh (-en, -ta) fn 1. visszautasítás; 
2. akadályozás; 3. összevetés, ekviva-
lencia, egyenértékűség 

vaštoin (part) nu ellenére, vmi ellen, 
vmivel szembe(n) 

vaštuaj|a (-an, -ua) fn felelős, kezes 
vaštuaľ|ľa (-en, -ou) verb felel, meg-

felel, válaszol, megválaszol, választ 
ad 

vaštuamat|oin (-toman, -ointa) mn vá-
lasz nélküli, megválaszolatlan, el-
lenvetés nélküli 

vaštuamatta hsz megválaszolatlanul, 
válasz nélkül, ellenvetés nélkül 

vaštuami|ni (-sen, -sta) fn megelőzés, 
elhárítás, megakadályozás 

vaštuan|ta (-nan, -tua) fn megelőzés, 
elhárítás, megakadályozás 

vaštuav|a (-an, -ua) mn megfelelő 
vaštuš|tua (-šan, -tau) verb ellenáll, el-

lenszegül, szembeszáll  
vaštuu (-n, -ta) fn felelősség, felelős-

ségvállalás, kezesség 
vaštuulli|ni (-sen, -sta) mn felelős, fe-

lelősségteljes 
vaštuut|oin (-toman, -ointa) mn fele-

lőtlen 
va|ti (-jin, -tie) fn tányér, tálka, kistá-

nyér  
vatier|a (-an, -ua) fn lakás, szállás 
vatierniek|ka (-an, -kua) fn lakó, bér-

lő, albérlő 
vatii|ni (-sen, -sta) fn/mn vatelin, töltő-

anyag, tömőanyag 
vaťťalai|ni (-sen, -sta) fn/mn vót 
vaťťan mn rtlan vót 
vatu||pašši (-n, -e) fn vízszintező, víz-

mérték 
vatvu|o (-n, -u) verb tép, foszt, nyúz, 

kopaszt 
vavah|ella (-telen, -telou) verb meg-

remeg 
vavah|tua (-an, -tau) verb meginog, 

megrendül 
vavahu|š (-on, -tta) fn megremegés, 

megrendülés 
vavarn|o (-on, -uo) fn málna [Rubus 

idaeus]  
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vavarno||vareńń|a (-an, -ua) fn mál-
nalekvár, málnadzsem, málnafőzet 

va|vota (-kuon, -kuou) verb szánt, fel-
szánt, barázdál 

vehkeh (-en, -tä) fn eszköz, szer, szer-
kezet, készülék 

vehkeh|et (-ien, -ie) fn plur felszere-
lés, berendezés  

vehn|ä (-än, -yä) fn búza [Triticum] 
vehnä||jyv|ä (-än, -yä) fn búzamag 
vehnä||laji (-n, -e) fn búzafajta; ~t ris-

teyttyä búzafajtákat keresztezni 
vehnä||lei|pä (-vän, -pyä) fn búzake-

nyér 
vehnä|ni (-sen, -stä) mn búza-, búzá-

ból készült 
vehnä||sriäpinä|t (-jen, -jä) fn plur va-

jas (búzalisztből készült) pékáru 
vehnä||taikin|a (-an, -ua) fn vajas (bú-

zalisztből készült) tészta 
vei|čči (-čen, -stä) fn kés; terottua ~stä a 

kést (meg)élesíteni / (ki)élezni 
veičči||kal|a (-an, -ua) fn nagy hal 
veičen||ter|ä (-än, -yä) fn a kés éle 
veij|o (-on, -uo) fn társ, bajtárs, honfi-

társ, barát, testvér 
veik|ata (-kuan, -kuau) verb fogad vmi-

ben, fogadást köt 
veik|ka (-an, -kua) fn fogadás vmire, 

fogadáskötés 
veik|ko (-on, -kuo) fn fivér, fiútestvér 
veikko||puol|i (-en, -ta) fn mostoha-

fivér, féltestvér 
veikokš|et (-ien, -ie) fn plur testvérek, 

fivérek 
veikon||poi|ka (-jan, -kua) fn unoka-

öccs [a fivér fia] 
veikon||tytär (-en, -tä) fn unokahúg [a 

fivér lánya] 

veis|ata (-uan, -uau) verb busongó dalt 
énekel 

veissoš||rakenneh (-en, -ta) fn szobor-
kompozíció 

veis|tyä (-sän, -täy) verb 1. farag; 2. 
gyalul 

veitik|ka (-an, -kua) fn kópé, lurkó 
veitik|kä (-än, -kyä) fn csaló, szédelgő, 

szélhámos, imposztor 
veitikkämäi|ni (-sen, -stä) mn fondor-

latos, huncut, pajkos; ~ni kačahuš 
huncut pillantás 

vejellä1 hsz vízzel 
ve|jellä2 (-telen, -telöy) verb sikerül; hä-

nellä aina ~telöy neki mindig sike-
rül 

vejen||ala|ni (-sen, -sta) mn víz alatti; 
~ni kivi víz alatti kő 

vejen||emän|tä (-nän, -tyä) fn vízi tün-
dér, sellő, najád 

vejen||haltie (-n, -tä) fn vízi szellem, ví-
zi manó 

vejen||hankin|ta (-nan, -tua) fn vízellá-
tás 

vejen||jakuaj|a (-an, -ua) fn vízválasz-
tó 

vejen||kauhu (-n, -o) fn víziszony 
vejen||lämmiti|n (-men, -ntä) fn víz-

melegítő, vízforraló 
vejen||noušu (-n, -o) fn áradás, árvíz 
vejen||ot|to (-on, -tuo) fn vízelvezetés, 

vízgyűjtés 
vejen||otto||lait|eh (-tehen, -ehta) fn víz-

elvezető berendezés 
vejen||pin|ta (-nan, -tua) fn vízszint, 

vízmérték 
vejen||pitäj|ä (-än, -yä) mn vízhatlan 
vejen||pitävy|š (-ön, -ttä) fn vízhat-

lanság 
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vejen||pitäv|ä (-än, -yä) mn vízhatlan 
vеjеn||puhaššu|š (-kšen, -šta) fn víz-

tisztítás 
vеjеn||puhaššuš||lait|eh (-tehen, -ehta) 

fn víztisztító berendezés 
vejen||taš|o (-on, -uo) fn vízszint, víz-

mérték 
vejet|öin (-tömän, -öintä) mn víztelen, 

vízszegény, csapadékmentes 
vejäl|tyä (-län, -täy) verb húz, ránt, 

meghúz, megránt, kihúz, előhúz, el-
húz, elránt 

vejän|tä (-nän, -tyä) fn kihúzás, kirán-
tás, elhúzás, elrántás 

veješšä||kylven|tä (-nän, -tyä) fn für-
dés, fürdőzés, megfürdés 

vejettäv|ä (-än, -yä) mn kihúzható, 
széthúzható 

vek|ki (-in, -kie) fn ránc a ruhán, redő 
a ruhán 

vekseli (-n, -e) fn váltó [pénzügy] 
vekseli||luot|to (-on, -tuo) fn váltóhitel 
velalli|ni (-sen, -sta) fn adós 
velh|o (-on, -uo) fn varázsló 
vel|ka (-an, -kua) fn adósság ◊ ~ašša 

kuin huutehešša nyakig úszik az adós-
ságban 

velkah hsz kölcsönbe, kölcsön 
velkahi|ni (-sen, -sta) fn adós 
velka||kirj|a (-an, -ua) fn kézzel írt kö-

telezettséget nyilvántartó könyv 
velka||luvettel|o (-on, -uo) fn adóslista 
velka||mie|š (-hen, -štä) fn adós 
velka||orju|š (-kšen, -šta) fn adósrab-

szolgaság 
velka||oš|a (-an, -ua) fn az adósság egy 

része 
velka||til|a (-an, -ua) fn kiszolgáltatott 

helyzet 

velkau|tuo (-vun, -tuu) verb kölcsön-
kér, eladósodik, adósságba veri magát 

vellehy|š (-ön, -ttä) fn testvériség, test-
vériesség 

vellekš|et (-ien, -ie) fn plur testvérek, 
fivérek 

vellelli|ni (-sen, -stä) mn 1. testvéri, fi-
véri; 2. testvéries 

vellen||nai|ni (-sen, -sta) fn sógornő [a 
fivér felesége] 

vellen||poi|ka (-jan, -kua) fn unoka-
öccs [a fivér fia] 

vellen||tytär (-en, -tä) fn unokahúg [a 
fivér lánya] 

velle|š (-hen, -štä) fn fivér, fiútestvér 
velleš||hau|ta (-van, -tua) fn tömegsír 
velleš|tö (-šön, työ) fn 1. szerzeteskon-

vent; 2. társaság, közösség 
velley|š (-ön, -ttä) fn testvériség, testvé-

riesség 
vell|i (-en, -ie) fn 1. fivér, fiútestvér; 

2. társ, testvér 
velli||kun|ta (-nan, -tua) fn társaság, 

közösség 
velli||puol|i (-en, -ta) fn mostohafi-

vér, féltestvér 
vellu|o (-n, -u) verb kever, kavar, ke-

verget, kavargat, megkever; ~o lu-
sikalla kanállal (meg)keverni 

velot|tua (-an, -tau) verb kölcsönad 
velt|to (-on, -tuo) mn bágyadt, lankadt, 

lomha 
velvollisuon||tun|to (-non, -tuo) fn kö-

telességérzés, kötelességtudat 
velvollisu|š (-kšen, -šta) fn kötelesség, 

kötelezettség; pyhä ~š szent köte-
lesség 

velvot|tua (-an, -tau) verb kötelez vmire 
vem|mel (-pelen, -meitä) fn járom  
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venč|čä (-än, -čyä) fn 1. korona; 2. ko-
szorú 

venččäi|jä (-čen, -ččöy) verb esket, ösz-
szeesket, összead [templomban] 

venččä||kruunu (-n, -o) fn (egyházi) 
esküvői koszorú 

venččä||mek|ko (-on, -kuo) fn esküvői 
ruha, nászruha, menyasszonyi ruha 

venččä||piä (-n, -tä) fn hajkoszorú 
venččäytymi|ni (-sen, -stä) fn (egyhá-

zi) esküvő / esketés 
veneh (-en, -tä) fn csónak, ladik; ~en 

kokka a csónak orra 
veneh||ašem|a (-an, -ua) fn csónakki-

kötő 
venehelli|ni (-sen, -stä) mn csónaknyi, 

tele csónaknyi 
veneh||mie|š (-hen, -štä) fn csónakos, 

evezős 
veneh||mouttori (-n, -e) fn csónakmo-

tor 
veneh||muasteri (-n, -e) fn csónakmes-

ter 
veneh||reššu (-n, -o) fn rozzant csónak / 

ladik 
Vener|a (-an, -ua) fn Vénusz [bolygó] 
veneran||kuk|ka (-an, -kua) fn Boldog-

asszony papucsa, rigópohár, Vénusz-
sarucska, erdei papucskosbor, kis-
asszony papucsa, kakukkvirág [Cyp-
ripedium calceolus] 

venerologi (-n, -e) fn venerológus, ne-
mibeteggyógyász 

venerologij|a (-an, -ua) fn venerológia, 
nemibeteggyógyászat 

venerologi|ni (-sen, -sta) mn venero-
lógiai, nemibeteggyógyászati 

venesijalai|ni (-sen, -sta) mn velencei 
venesijan mn rtlan velencei 

venesijan||lasi (-n, -e) fn velencei üveg 
venttili (-n, -e) fn szelep 
venyj|ä (-än, -yä) mn 1. fekvő, elnyú-

ló; 2. nyúlós, nyúlékony 
venym|ä (-än, -yä) fn rándulás, húzó-

dás 
venyt|ellä (-telen, -telöy) verb elnyújt, 

elhúz, késleltet, halogat 
venyt|tyä (-än, -täy) verb kinyújt, meg-

nyújt 
venyty|š (-kšen, -štä) fn megnyújtás 
venyttäy|työ (-vyn, -tyy) verb lefekszik 
venyy|työ (-vyn, -tyy) verb lefekszik 
venyyvy|š (-ön, -ttä) fn fn rándulás, 

húzódás; lihakšien ~š izomhúzódás 
Venyäh (-än, -tä) fn Oroszország 
veny|ö (-n, -у) verb fekszik 
venyölläh hsz fekve, fektében; lukie 

~ fekve olvasni 
venähyt|tyä (-än, -täy) verb megrándít, 

meghúz, megficamít 
Venäj|ä (-än, -yä) fn Oroszország; ~ 

Tietoakatemija Orosz(országi) Tu-
dományos Akadémia 

venäjän mn rtlan 1. orosz; 2. orosz-
országi 

venäjän||kieli|ni (-sen, -stä) mn orosz 
nyelvű 

venäläi|ni (-sen, -stä) fn/mn 1. orosz; 
2. oroszországi 

venäläis|tyä (-sän, -täy) verb eloroszo-
sít 

venäläis|työ (-syn, -tyy) verb eloroszo-
sodik 

venäläistämi|ni (-sen, -stä) fn eloro-
szosítás 

vepš|ä (-än, -yä) fn vepsze nyelv  
vepšäläi|ni (-sen, -stä) fn/mn vepsze 
vepšän mn rtlan vepsze 
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veran|ta (-nan, -tua) fn veranda, tor-
nác 

verbi (-n, -e) fn ige 
verbin mn rtlan igei; ~ rektijo igei 

vonzat 
verbin||johti|n (-men, -nta) fn igeképző 
verbi||ritmi (-n, -е) fn szóritmus 
veren||antaj|a (-an, -ua) fn véradó 
veren||antajan mn rtlan véradói; ~ 

veri véradói vér 
veren||imij|ä (-än, -yä) fn pióca, na-

dály [Hirudo] 
veren||juoj|a (-an, -ua) fn/mn vérszo-

pó, vérszívó 
veren||karva|ni (-sen, -sta) mn vérszí-

nű 
veren||kašvajai|ni (-sen, -sta) fn vér-

ömleny 
veren||kierto||sistemi (-n, -е) fn vérke-

ringési rendszer 
veren||kiertämi|ni (-sen, -stä) fn vérke-

ringés 
veren||kiertämis||elim|et (-ien, -ie) fn 

plur vérkeringési szervrendszer 
veren||laš|ku (-un, -kuo) fn érvágás 
veren||myrkyty|š (-kšen, -štä) fn szep-

szis, vérmérgezés 
veren||pah|ka (-an, -kua) fn vérömleny 
veren||pain|o (-on, -uo) fn vérnyomás 
veren||šiir|to (-ron, -tuo) fn vérátöm-

lesztés 
veren||šokeri (-n, -е) fn vércukor 
veren||valun|ta (-nan, -tua) fn vérzés, 

vérömlés, vérfolyás 
veren||vuo|to (-von, -tuo) fn vérzés, 

vérömlés, vérfolyás; tukkie ~to a 
vérzés elállítása 

veren||vähy|š (-ön, -ttä) fn vérsze-
génység 

vere|š (-kšen, -štä) mn friss, üde; ~š 
jälki friss nyom 

vereššy|š (-kšen, -štä) fn frissen esett 
/ frissen hullott hó 

vereš|tyä (-šän, -täy) verb frissít, üdít, 
élénkít, felfrissít, felüdít, felélénkít 

vereš|työ (-šyn, -tyy) verb felfrissül, fel-
üdül, felélénkül 

verh|o (-on, -uo) fn függöny 
verhojen||taka|ni (-sen, -sta) mn ku-

lisszák mögötti, titkos, rejtett; ~ni 
pakina kulisszák mögötti / titkos tár-
gyalás 

verho|ta (-nen, nou) verb burkol, be-
burkol, kárpitoz, függönyöz, elfüg-
gönyöz, lefüggönyöz 

ver|i (-en, -tä) fn vér 
veri||hyytym|ä (-än, -yä) fn vércsomó, 

véralvadék 
veri||jouk|ko (-on, -kuo) fn vércsoport 
veri||juur|i (-en, -ta) fn közönséges pár-

lófű, apróbojtorján, patikapárlófű, 
agrárnyom, Szent Pál füve, király-
né asszony káposztája, hattyúfű, kö-
römfű, koldustetű [Agrimonia eupa-
toria] 

veri|löyly (-n, -ö) fn mészárlás, véron-
tás, tömeggyilkosság 

veri|ni (-sen, -stä) mn véres 
veri||ruškie (-n, -ta) mn vérvörös, bíbor 
veris|työ (-syn, -tyy) verb elönti / elbo-

rítja a vér 
veri||šolu|t (-jen, -ja) fn plur vértestek, 

vérsejtek 
veri||šukulaisu|š (-kšen, -šta) fn vérro-

konság 
veri||šuon|i (-en, -ta) fn vérér 
veri||šyö|pä (-vän, -pyä) fn leukémia, 

fehérvérűség, vérrák 
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veri||tašuan|ta (-nan, -tua) fn vérbosszú 
veri||tuk|ko (-on, -kuo) fn vérrög, trom-

bus 
veri||viholli|ni (-sen, -sta) fn esküdt el-

lenség 
ver|ka (-an, -kua) fn posztó 
verka|koš|to (-šon, -tuo) fn posztókö-

peny, posztókabát 
verkka|ni (-sen, -sta) mn higgadt, nyu-

godt 
verkkasešti hsz higgadtan, nyugodtan 
verk|ko (-on, -kuo) fn halászháló, háló 
verkko||kalaššu|š (-kšen, -šta) fn háló-

val való halászat 
verkko||kalv|o (-on, -uo) fn recehár-

tya [anatómia] 
verkko||kiik|ku (-un, -kuo) fn függőágy 
verkko||laita|ni (-sen, -sta) mn fátylas 
verkko||liek|ku (-un, -kuo) fn függő-

ágy 
verkko||pohja|ni1 (-sen, -sta) mn sod-

ronyhálós 
verkko||pohja|ni2 (-sen, -sta) mn észak-

nyugati 
verkko|šuk|at (-ojen, -oja) fn plur necc-

harisnya, hálós harisnya 
verkoš|to (-šon, -tuo) fn hálózat, háló 
vermišeli (-n, -е) fn metélt, metélt tész-

ta 
vermut|ti (-in, -tie) fn vermut, ürmös-

bor 
vernisaši (-n, -е) fn kiállítás-megnyi-

tó, tárlatmegnyitó, vernisszázs 
ver|o (-on, -uo) fn 1. adó [pénzügy]; 

2. vám 
vero||ilmotu|š (-kšen, -šta) fn adónyi-

latkozat 
vero||järještelm|ä (-än, -yä) fn adó-

rendszer 

vero||kirj|at (-ojen, -oja) fn plur adó-
kataszter, adónyilvántartás 

vero||makšu|t (-jen, -ja) fn plur adó-
fizetés 

vero||miär|ä (-än, -yä) fn adómérték 
veron||keryäj|ä (-än, -yä) fn adósze-

dő 
veron||makšaj|a (-an, -ua) fn adófizető 
veron||makšu||kyky|ni (-sen, -stä) fn/ 

mn adóköteles 
verot|oin (-toman, -ointa) mn 1. adó-

mentes; 2. vámmentes 
vero||pal|a (-an, -ua) fn adag, porció 
verotta hsz 1. adómentesen; 2. vám-

mentesen 
verottami|ni (-sen, -sta) fn adóztatás, 

adókivetés 
verot|tua (-an, -tau) verb adóztat, meg-

adóztat, adót kivet 
verotu|š (-kšen, -šta) fn adózás 
vero||vapautu|š (-kšen, -šta) fn adó-

mentes 
verran (gen) nu 1. -val, -vel, által; 2. 

šen ~ / šaman ~ / tämän ~ annyi 
verrannolli|ni (-sen, -sta) mn viszonos, 

kölcsönös 
ver|rata (-tuan, -tuau) verb összehason-

lít, egybevet, szembeállít, viszonyít 
verraten hsz összehasonlítva, egybe-

vetve, szembeállítva, viszonylagosan 
verrat|oin (-toman, -ointa) mn egye-

dülálló, párját ritkító, példátlan, fe-
lülmúlhatatlan, utolérhetetlen; rah-
vahan ~oin urotyö a nép párját ritkí-
tó /  felülmúlhatatlan / példátlan hős-
tette 

verrattav|a (-an, -ua) mn összehason-
lítható, egybevethető, szembeállít-
ható, viszonyítható 
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verrattomašti hsz egyedülállóan, pá-
ratlanul 

versij|a (-an, -ua) fn változat, verzió, 
vélemény 

veršk|a (-an, -ua) fn hüvelyk [hossz-
mérték] 

veršt|a (-an, -ua) fn műhely 
veršu|o (-u) verb sarjad, kisarjad, hajt, 

kihajt 
ver|ta (-ran, -tua) ut -mennyi  
vertail|la (-en, -ou) verb összehason-

lít, egybevet, szembeállít, viszonyít 
vertailu (-n, -o) fn összehasonlítás, egy-

bevetés, szembeállítás, viszonyítás 
vertailu||istorijalli|ni (-sen, -sta) mn 

összehasonlító történeti; ~ni keino 
összehasonlító történeti módszer 

vertailu||kuv|a (-an, -ua) fn 1. hason-
lat; 2. szimbólum, jelkép 

vertailu||metodi (-n, -е) fn összeha-
sonlító módszer 

vertailu||tauluk|ko (-on, -kuo) fn ösz-
szehasonlító táblázat 

vertau|š (-on, -tta) fn összehasonlí-
tás, egybevetés 

vertauš||kelpo|ni (-sen, -sta) mn ösz-
szemérhető, egybevethető 

vertauš||kuvalli|ni (-sen, -sta) mn szim-
bolikus, jelképes 

vertauš||miär|ä (-än, -yä) fn lépték, 
mérték, méretarány 

vertauš|šuhteh|et (-ien, -ie) fn plur vi-
szonosság, kölcsönösség, összefüg-
gés, vonatkozás 

vertavu|š (-on, -tta) fn példabeszéd, 
példázat; jevanhelijen ~š evangéli-
umi példabeszéd 

vertuaľ|ľa (-en, -ou) verb összehason-
lít, egybevet, szembeállít, viszonyít 

vertuamat|oin (-toman, -ointa) mn 
egyedülálló, párját ritkító, példát-
lan 

vertuami|ni (-sen, -sta) fn összehason-
lítás, egybevetés, szembeállítás, vi-
szonyítás 

veräjičči hsz a kapun át / keresztül 
veräj|ä (-än, -yä) fn 1. bejárat, kapu; 

avata  ~ä kinyitni a kaput; 2. kapu 
[sport] 

veröv|ä (-än, -yä) mn vérbő 
ve|si (-jen, -ttä) fn víz, nedv, nedves-

ség, lé 
vesi||aika (||-ajan, ||-aikua) fn magas 

vízállás, tavaszi áradás ideje 
vesi||alla|š (-han, -šta) fn vízmeden-

ce, medence, úszómedence, uszoda 
vesi||alu|š (-kšen, -šta) fn kézmosó tál 
vesi||aloveh (-en, -ta) fn vízterület 
vesi||aštie (-n, -ta) fn vizesedény 
vesi||čirk|ka (-an, -kua) fn ebihal, bé-

kaporonty 
vesi||haikar|a (-an, -ua) fn kócsag, 

gém [Egretta alba] 
vesi||ha|ko (-von, -kuo) fn víz alatti tus-

kó, vízbe merült fatönk 
vesi||hein|ä (-än, -yä) fn tyúkhúr [Stel-

laria media] 
vesi||hoi|to (-jon, -tuo) fn vízgyógyá-

szat, hidroterápia 
vesi||hoitol|a (-an, -uа) fn vízgyógy-

intézet, hidroterápiai intézet 
vesi||hämehik|ki (-in, -kie) fn vízipók, 

búvárpók [Argyroneta aquatica] 
vesi||joh|to (-on, -tuo) fn 1. vízvezeték; 

2. vízelvezető 
vesi||johto||put|ki (-en, -kie) fn vízve-

zetékcső 
vesi||jähyty|š (-kšen, -štä) fn vízhűtés 
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vesi||kauhu (-n, -o) fn veszettség 
vesi||kauhu|ni (-sen, -sta) mn veszett; 

~ni koira veszett kutya 
vesi||kirp|pu (-un, -puo) fn vízibolha 

[Daphnia] 
vesik|kö (-ön, -kyö) fn vidranyest, vid-

ramenyét, nyérc [Mustela lutreola] 
vesi||kolonk|ka (-an, -kuа) fn utcai víz-

vezetékkút 
vesi||koren|to (-non, -tuo) fn szitakö-

tő [Libellula] 
vesi||korteh (-en, -ta) fn iszapzsurló 

[Equisetum fluviatile] 
vesi||korv|o (-on, -uo) fn vizesdézsa 
vesi||kuuru (-n, -o) fn csatorna, víz-

elvezető, vízlevezető 
vesi||lepak|ko (-on, -kuo) fn vízi dene-

vér [Myotis daubentonii] 
vesi||liipukkai|ni (-sen, -sta) fn tegzes 

[Trichoptera] 
vesi||lin|tu (-nun, -tuo) fn vízimadár 
vesi||liuš|ku (-un, -kuo) fn gőte [Triton] 
vesi||lutik|ka (-an, -kua) fn vízipoloska 

[Nepomorpha] 
vesi||lämmityš (-kšen, -štä) fn vízfűtés 
vesi||mass|a (-an, -uа) fn víztömeg 
vesi||merk|ki (-in, -kie) fn vízjel 
vesi||merkki||paperi (-n, -е) fn vízje-

les papír 
Vesi||mie|š (-hen, -štä) fn Vízöntő 

[csillagjegy] 
vesi||mittari (-n, -е) fn molnárpolos-

ka [Gerridae] 
vesi||muali (-n, -е) fn vízfesték, akva-

rellfesték 
vesi||mykr|ä (-än, -yä) fn közönséges 

vízicickány [Neomys fodiens] 
vesi||mylly (-n, -ö) fn vízimalom 
vesi|ni (-sen, -stä) mn vizes, vizenyős 

vesi||oj|a (-an, -uа) fn vizesárok 
vesi||pač|aš (-čahan, -ašta) fn víztöl-

csér 
vesi||palloilu (-n, -o) fn vízilabda, ví-

zilabdázás 
vesi||pallo||peli (-n, -e) fn vízilabda, ví-

zilabdázás 
vesi||parennu|š (-kšen, -šta) fn víz-

gyógyászat, hidroterápia 
vesi||parentol|a (-an, -uа) fn vízgyógy-

intézet, hidroterápiai intézet 
vesi||perä||verk|ko (-on, -kuo) fn hal 

nélkül kihúzott háló, üresen kihú-
zott háló 

vesi||pisar|a (-an, -uа) fn vízcsepp, víz-
csöpp 

vesi||piä (-n, -tä) fn agyvízkór 
vesi||puľpuk|ka (-an, -kuа) fn sárga ví-

zitök [Nuphar lutea] 
vesi||pyör|reh (-tehen, -rehtä) fn ör-

vény, forgatag, forgó 
vesi||pähkin|ä (-än, -yä) fn sulyom [Tra-

pa natans] 
vesi||raj|a (-an, -uа) fn vízhatár, víz-

vonal 
vesi|rik|ka (-an, -kua) fn átokhínár [Elo-

dea] 
vesi||rot|ta (-an, -tua) fn pézsmapocok 

[Ondatra zibetnica] 
vesi||rök|kö (-ön, -kyö) fn vízhólyag, 

hólyag 
vesis|tö (-sön, -työ) fn 1. vízrendszer; 

2. medence [földrajz] 
vesi||šank|o (-on, -uo) fn vizesvödör 
vesišeo|š (-kšen, -štä) fn folyadék 
vesi||ši|ka (-jan, -kua) fn vízidisznó 

[Hydrochoerus hydrochaeris] 
vesi||šuon|i (-en, -ta) fn vízér, ér, telér 
vesi||telak|ka (-an, -kua) fn (vízi) dokk 
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vesi||tie (-n, -tä) fn víziút 
vesi||tonk|ka (-an, -kuа) fn vizeskanna 
vesi||torni (-n, -е) fn víztorony 
vesit|tyä (-än, -täy) verb öntöz, locsol,  

leönt, megöntöz, lelocsol, meglocsol 
vesity|š (-kšen, -štä) fn öntözés, locso-

lás 
vesi||täh|ti (-en, -tie) fn vízcsillagfű 

[Callitriche] 
vesi||vač|ča (-an, -čuа) fn vízkór 
vesi||var|at (-ojen, -oja) fn plur víz-

készlet, víztartalék 
vesi||varpu|ni (-sen, -sta) fn vízirigó 

[Cinclus cinclus] 
vesi||vieh|ka (-an, -kua) fn bója, hor-

gonybója, jelzőbója 
vesi||viemäri (-n, -е) fn vízvezeték 
vesi||vir|ta (-ran, -tua) fn vízáram, víz-

áramlat, vízsugár 
vesi||voim|a (-an, -uа) fn vízierő 
vesi||voimal|a (-an, -uа) fn vízierőmű 
vesi||voima||var|at (-ojen, -oja) fn plur 

vízierőkészlet 
vesi||vua|ka (-van, -kua) fn vízszinte-

ző, vízmérték 
vesi||väri||mualau|š (-on, -tta) fn víz-

festmény, akvarell 
vesseli|e (-n, -y) verb vidít, felvidít, jó-

kedvre derít 
vessel|ä (-än, -yä) mn vidám, víg, jó-

kedvű 
vesseläšti hsz vidáman, vígan, jóked-

vűen 
veš|a (-an, -uа) fn hajtás, sarj 
vešautu|o (-u) verb hajt, kihajt, sarjad, 

kisarjad 
vešš|a (-an, -uа) fn dolog, tárgy 
veš|šellä (-telen, -telöy) verb farag, ki-

farag, megfarag, vés, bevés, metsz 

veššet|ty (-yn, -työ) mn faragott, kifa-
ragott, vésett, metszett; ~ty puu fa-
ragott fa 

veššo|š (-kšen, -šta) fn 1. faragás, be-
vésés, metszés; 2. faragvány, véset, 
metszet 

veššoš||kuv|a (-an, -ua) fn metszet, fa-
ragott kép 

veššän|tä (-nän, -tyä) fn faragás, bevé-
sés, metszés 

vešto||kirve|š (-sen, -štä) fn ácsfejsze, 
ácsbárd 

vešto||kuv|a (-an, -ua) fn metszet, fa-
ragott kép 

veš|tyä (-šän, -täy) verb farag, kifarag, 
megfarag, vés, bevés, metsz 

veštämi|ni (-sen, -stä) fn faragás, be-
vésés, metszés 

veštämät|öin (-tömän, -öintä) mn fa-
ragatlan, kifaragatlan, csiszolatlan; 
~töin lauta csiszolatlan tábla 

vešu|o (-u) verb bebokrosodik, elbo-
zótosodik 

vet ksz hisz, hiszen, pedig 
vetehi|ni (-sen, -stä) fn vízi szellem, ví-

zi manó 
veteleh|tie (-in, -tiy) verb kószál, csava-

rog, tekereg, ténfereg, kóborol, lődö-
rög 

veteliy|työ (-vyn, -tyy) verb 1. lustál-
kodik; 2. kószál, csavarog, tekereg, 
ténfereg, kóborol, lődörög 

vetely|š (-kšen, -štä) fn naplopó, sem-
mittevő, semmirekellő, mihaszna, 
henyélő, munkakerülő, csavargó, te-
kergő 

vetel|ä (-än, -yä) mn vizenyős, vizes, 
nedves, leves, lédús 

veterani (-n, -е) fn veterán 
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veterani||kuor|o (-on, -uo) fn veterán-
kórus 

veti|ni (-sen, -stä) mn áradásos, ártéri 
vetis|ä (-än, -yä) mn vizenyős, vizes, 

nedves, leves, lédús 
ve|to1 (-von, -tuo) fn 1. beindítás, be-

üzemelés, felhúzás; 2. elfuvarozás, 
szállítás; 3. hajlam, hajlamosság, 
hajlandóság; 4. fogadás(kötés) 

vet|o2 (-on, -uo) fn vétó 
veto||aika (||-ajan, ||-aikua) fn bein-

dítási idő 
veto||aut|o (-on, -uo) fn vontató autó, 

trailer 
veto||he|poni (-vosen, -poista) fn igásló 
veto||keť|ťu (-un, -ťuo) fn cipzár, vil-

lámzár 
veto||koir|a (-an, -ua) fn szánhúzó ku-

tya 
veto||koneh (-en, -ta) fn vontatógép, 

traktor 
veto||lait|eh (-tehen, -ehta) fn indítóké-

szülék, indítóberendezés, indítószer-
kezet 

veto||laut|ta (-van, -tua) fn vontatott / 
kötélhúzásos / sodronyos komp 

vetomu|š (-kšen, -šta) fn elfuvarozás, 
szállítás 

veto|ni (-sen, -sta) mn térfogatú, űr-
tartalmú 

veto||nuor|a (-an, -ua) fn vontatókötél 
veto||put|ki (-in, -kie) fn kipufogócső 
veto||pyör|ä (-än, -yä) fn meghajtóke-

rék 
vetos|a (-an, -ua) mn tágas, öblös 
vetosu|š (-kšen, -šta) fn tágasság, tér-

fogat, befogadóképesség, űrtartalom 
veto||taival (-en, -ta) fn hajóvontató út 
veto||vaunu (-n, -o) fn vagon 

veto||voim|a (-an, -ua) fn gravitáció 
veto||voima||la|ki (-jin, -kie) fn gravi-

tációs törvény 
veturi (-n, -е) fn mozdony 
vety (-n, -ö) fn hidrogén 
ve|tyä (-jän, -täy) verb 1. húz, von, 

vontat; ~tyä arpua sorsot húzni; 
~tyä hiihnua húzni az igát; ~tyä 
nuotta rantah partra vonni /húzni 
a kerítőhálót; ~tyä viiva vonalat 
húzni; ~tyä vinoh ferdíteni, elferdí-
teni; ~tyä yhteh általánosítani; 2. 
visz, elvisz, fuvaroz, szállít; ~tyä vau-
nuttain vagonokkal szállítani 

vetäis|sä (-en, -öy) verb húz, von, von-
tat, vonszol 

vetämi|ni (-sen, -stä) fn meghúzás; ra-
jojen ~ni a határok meghúzása 

vetämällä hsz vonva, vontatva, von-
szolva 

vetäytymi|ni (-sen, -stä) fn visszahú-
zódás, meghátrálás 

vetäy|työ (-vyn, -tyy) verb behúzódik, 
visszahúzódik, meghátrál 

vetöv|ä (-än, -yä) mn vizes, vizenyős 
vičaš|tua (-šan, -tau) verb karóból kerí-

tést állít, vesszőből font kerítést ké-
szít 

vič|čа (-аn, -čuа) fn vessző  
vičča||lin|tu (-nun, -tuo) fn barázda-

billegető [Motacilla]  
vičča||pank|a (-an, -ua) fn kapaszko-

dórúd 
vičerry|š (-kšen, -štä) fn csicsergés, csi-

pogás, csivitelés 
vičer|tyä (-rän, -täy) fn csicsereg, csi-

pog, csivitel 
vičik|kö (-ön, -kyö) fn bozót, bozótos, 

csalit, bokorsűrű 
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vičineh (-en, -tä) fn csicsergés, csipo-
gás, csivitelés 

vičis|sä (-en, -öy) verb csicsereg, csipog, 
csivitel 

video (-n,-ta) fn videó 
video||filmi (-n, -e) fn videófilm, videó-

mozi 
video||kahvil|a (-an, -ua) fn videóká-

vézó 
video||kamer|a (-an, -ua) fn videóka-

mera 
video||kaset|ti (-in, -tie) fn videóka-

zetta 
video||kerh|o (-on, -uo) fn videóklub, 

videókör 
video||lait|eh (-tehen, -ehta) fn videó-

készülék 
video||nauhotu|š (-kšen, -šta) fn videó-

felvétel 
video||nauhuri (-n, -e) fn videómag-

nó, videófelvevő 
video||ohjelm|a (-an, -ua) fn videóprog-

ramm 
viehk|a (-an, -ua) fn cövek, pózna  
viehkot|tua (-an, -tau) verb kitűz, ki-

cövekel 
viehkuri (-n, -e) fn vihar 
viehät|tyä (-än, -täy) verb hív, hívo-

gat, odahív 
viehättäv|ä (-än, -yä) mn vonzó 
viehäty|š (-kšen, -štä) fn vonzás 
viehätyš||voim|a (-an, -ua) fn vonzó-

erő, vonzerő 
viek|aš (-kahan, -ašta) mn furfangos, 

agyafúrt, ravasz, fortélyos, cseles; 
~aš repo ravasz róka 

viekaš|tua (-šan, -tau) verb furfangos-
kodik, ravaszkodik, fortélyoskodik, 
cselhez folyamodik 

viekkahu|š (-on, -tta) fn furfang, ra-
vaszság, fortély, csízió 

viekot|tua (-an, -tau) verb rábeszél, rá-
bír, rávesz, meggyőz, késztet, buj-
togat, uszít 

vielä hsz még, eleddig  
viemi|ni (-sen, -stä) fn 1. kiszállítás, 

kihordás, kivivés, elhozás, odaho-
zás; 2. kivitel, export 

viemis|et (-ien, -ie) fn (ajándék) édes-
ség / nyalánkság 

viemäri (-n, -e) fn vízelvezetés, csa-
tornázás 

viemäri|put|ki (-en, -kie) fn csatorna-
vezeték 

vienalai|ni (-sen, -sta) fn/mn viena-kar-
jalai, észak-karjalai 

vieniläi|ni (-sen, -stä) fn/mn bécsi 
vienin mn rtlan bécsi; ~ valšši bécsi 

keringő / valcer 
vien|o (-on, -uo) mn enyhe, zsenge, 

gyenge, gyengéd, csendes, nyugodt; 
~ tuuli enyhe szél 

vienošti hsz enyhén, gyengén, gyen-
géden 

vien|tä (-nän, -tyä) fn kivitel, export 
vientä||kaup|pa (-an, -pua) fn export-

kereskedelem 
vientä||lu|pa (-van, -pua) fn kiviteli en-

gedély, exportengedély 
vientä||makšu (-n, -o) fn kiviteli vám, 

exportvám 
vientä||miär|ä (-än, -yä) fn exportvo-

lumen, exportmennyiség 
vientä||oj|a (-an, -ua) fn elvezető árok 
vientä||tulli (-n, -e) fn kiviteli vám, ex-

portvám 
vierahan||varaisu|š (-kšen, -šta) fn ven-

dégszeretet 
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vierahan||vara|ni (-sen, -sta) mn ven-
dégszerető 

vierahan||varasešti hsz vendégszere-
tettel 

vierah|at (-ojen, -oja) fn plur vendég-
sereg, vendégség 

vierahut|tua (-an, -tau) verb elválaszt 
[anyamellről] 

vierailu||esity|š (-kšen, -štä) fn vendég-
szereplés, vendégjáték 

viera|š (-han, -šta) fn/mn 1. ismeret-
len, idegen, külföldi; 2. vendég 

vieraš||kamari (-n, -e) fn vendégszoba 
vieraš||kieli|ni (-sen, -stä) mn idegen 

nyelvű, idegen nyelvi; ~ni pakina-
luatu idegen akcentus 

vieraš||mie|š (-hen, -štä) fn (hatósági) 
tanú 

vieraš|tua (-šan, -tau) verb idegenke-
dik 

vieraut|tua (-an, -tau) verb elidegenít, 
eltávolít vkitől, leszoktat vmiről 

vierau|tuo (-vun, -tuu) verb elidegene-
dik, elvadul, elszokik, leszokik 

viereh1 hsz közelbe, közelre, közel, mel-
lé 

viereh2 (gen) nu -hoz, -hez, -höz, kö-
zelébe; hänen ~ az ő közelébe, hozzá 

vierekkäh hsz szemtől szembe, egy-
mással szemközt 

vierekkähi|ni (-sen, -stä) mn szemközti, 
szomszédos, határos, egymás mel-
letti 

vierellä1 hsz közelben, közel, mellette 
vierellä2 (gen) nu -nál, -nél, mellett; 

miun ~ mellettem  
vieren|tä (-nän, -tyä) fn gurulás, gördü-

lés, hengeredés, hemperedés 
viereššä1 hsz közelben, közel, mellette 

viereššä2 (gen) nu -nál, -nél, mellett, 
közelében, vmihez közel; talon ~ a 
ház mellett, a háznál 

viereštä1 hsz közelről, közelből, mel-
lőle 

viereštä2 (gen) nu vmi mellől, vmi-
nek a közeléből 

vieret|ellä (-telen, -telöy) verb gurít, 
görget, gördít, hengerít 

vieretteliy|työ (-vyn, -tyy) verb hem-
pereg, hentereg, hengergőzik 

vieret|tyä (-än, -täy) verb gurít, gör-
get, gördít, hengerít 

vierety|š (-kšen, -štä) fn gurítás, görge-
tés, gördítés, hengerítés 

vieri|e (-n, -y) verb elgurul, legurul, le-
gördül 

vierij|ä (-än, -yä) mn színehagyó, fa-
kuló, kifakuló 

vierin||kiv|i (-en, -ie) fn görgetegkő, 
hömpölykő 

vierissän mn rtlan vízkeresztkori; ~ 
pakkaset vízkeresztkori fagyok 

Vieris|tä (-sän, -tyä) fn Vízkereszt 
vierit|ellä (-telen, telöy) verb henger-

get, hemperget, görget, gurít 
vier|o (-on, -uo) fn hit, vallás  
vierot|oin (-toman, -ointa) mn vallás-

talan, istentagadó, hitetlen, ateista 
vierro|š (-kšen, -šta) fn irtás, irtáste-

rület, vágásterület, felégetett terület 
vierry|t (-ön, -ttä) mn színehagyott, fa-

kult, kifakult; ~t takki kifakult zeke 
vier|rä (-en, -öy) verb 1. gurul, gördül, 

hengeredik; 2. vedlik 
vieru ˙-n, -o) fn lejtő, rézsű 
viery (-n, -ö) fn lavina, görgeteg, omlás 
vierömi|ni (-sen, -stä) fn gurulás, gör-

dülés, hengeredés, hemperedés 
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vieröm|ä (-än, -yä) fn lavina, görgeteg, 
omlás 

vierömät|öin (-tömän, -öintä) mn moz-
dulatlan, rögzített 

vieröv|ä (-än, -yä) mn hajlamos 
viessa||šokeri (-n, -e) fn kilós cukor 
viess|at, Viessat (-ojen, -oja) fn plur 

1. mérleg [mérőeszköz]; 2. Mérleg 
[csillagkép] 

viess|ata (-uan, -uau) verb mér, lemér, 
megmér, kimér, mérlegel, mázsál; 
~sata tavarat az árut megmérni / 
lemérni 

viessattav|a (-an, -uа) mn súlyra mért, 
kilós 

viessau|š (-on, -tta) fn mérés 
viessauš||paik|ka (-an, -kua) fn mérő-

hely 
viessau|tuo (-vun, -tuu) verb méredzke-

dik, méretkezik, megméredzkedik, 
megméretkezik 

viessit|tyä (-än,-täy) verb értesít, üzen, 
megüzen, közöl 

viessuaj|a (-an, -uа) fn mázsamester, 
mérlegkezekő 

viessuami|ni (-sen, -sta) fn mérés, le-
mérés, megmérés, kimérés, mérle-
gelés, mázsálás 

viessuan|ta (-nan, -tua) fn mérés, lemé-
rés, megmérés, kimérés, mérlegelés, 
mázsálás 

vies|ti (-sin, -tie) fn hír, információ, üze-
net, értesítés 

viesti||liputu|š (-kšen, -šta) fn zászló-
jelzés, zászlójel 

viestin||viej|ä (-än, -yä) fn hírnök, hír-
vivő, hírhozó, informátor 

viestityš||lip|pu (-un, -puo) fn jelző-
zászló 

vieteri (-n, -e) fn tekercsrugó 
vieteri||viess|at (-ojen, -oja) fn plur ru-

gósmérleg 
viet|to (-on, -tuo) fn küldés, szállítmá-

nyozás, expediálás 
viettäv|ä (-än, -yä) mn lejtős, lankás 
vih|a (-an, -ua) fn ellenségeskedés, gyű-

lölködés, agresszió, harag, rosszin-
dulat, gonoszkodás 

vihah|tua (-an, -tau) verb zöldít, meg-
zöldít, bezöldít 

viha||jouk|ko (-on, -kuo) fn ellenséges 
csapat 

vihak|ka (-an, -kua) mn éles, metsző, 
heves; ~ka tuuli metsző szél 

viha||mieli|ni (-sen, -stä) mn ellensé-
ges, gyűlölködő, agresszív 

viha||mielisešti hsz ellenségesen, ag-
resszívan 

viha||mielisy|š (-kšen, -štä) fn ellen-
ségeskedés, gyűlölködés, agresszió 

viha||mie|š (-hen, -štä) fn ellenség, el-
lenfél, ellenlábas, vetélytárs 

viha|ni (-sen, -sta) mn ingerült, dühös, 
mérges, haragos, rosszindulatú, go-
noszkodó 

vihanne|š (-hen, -štä) fn zöldség, nö-
vényi zöld 

vihanneš||kaup|pa (-an, -pua) fn zöld-
ségbolt, zöldségüzlet 

vihanneš||lark|ka (-an, -kua) fn zöld-
séges, zöldségáruda, zöldségstand 

vihanneš||rehu (-n, -o) fn zöldtakar-
mány 

vihanneš||varaš|to (-šon, -tuo) fn zöld-
ségtároló 

vihan|ta (-nan, -tua) mn zöld 
vihanta||šammal (-en, -ta) fn zöld mo-

ha [Dicranum viride] 
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vihan|tua (-nan, -tau) verb zöldít, meg-
zöldít, bezöldít 

vihantu|o (-u) verb zöldell, zöldül, ki-
zöldül 

vihan||vallašša hsz ellenségesen, rossz-
indulatúan, agresszívan 

vihan||vallašša||olij|a (-an, -ua) fn/mn 
megszállottan gonosz 

vihan||valta|ni (-sen, -sta) mn ellensé-
ges, rosszindulatú, agresszív 

vihasešti hsz rosszindulatúan, gonosz-
kodva, ingerülten 

vihaššukšissah hsz rosszindulatúan, 
gonoszkodva, ingerülten 

vihaššut|tua (-an, -tau) verb dühít, fel-
dühít, bosszant, felbosszant, bőszít, 
felbőszít, mérgesít, felmérgesít, meg-
haragít 

vihaš|tuo (-šun, -tuu) verb feldühödik, 
megmérgesedik, haragszik, megha-
ragszik; ~tuo pienistä juttuloista 
semmiségekért megharagudni 

vih|ata (-uan, -uau) verb gyűlöl, utál, 
megvet 

vihel|lellä (-telen, -telöy) verb fütyül, 
füttyent 

vihelly|š (-kšen, -štä) fn fütyülés, fütty, 
füttyentés 

vihellyš||pill|i (-n, -e) fn síp 
vihel|tyä (-län, -täy) verb fütyül, füty-

tyent  
viheltäjä||šorš|a (-an, -ua) fn fütyülő 

réce [Mareca penelope] 
viheltäjä||tavi (-n, -e) fn nagy pirók 

[Pinicola enucleator] 
viheltäjä||varpu|ni (-sen, -sta) fn csíz 

[Spinus spinus] 
viher|tyä (-rän, -täy) verb zöldít, meg-

zöldít, bezöldít 

viherty|ö (-y) verb zöldell, zöldül, ki-
zöldül 

viher||ve|si (-jen, -ttä) fn brillantin 
vihisty|ö (-y) verb megromlik, megsa-

vanyodik, összemegy [tej] 
vihit|tyä (-än, -täy) verb párosít, pár-

ba állít, társít 
vihj|ata (-uan, -uata) verb utal vmire, 

céloz vmire, célozgat 
vihjau|š (-on, -tta) fn (finom) célzás, 

célozgatás 
vih|ko (-on, -kuo) fn 1. rongy; 2. fü-

zet, irka 
vihko||leh|ti (-en, -tie) fn füzetlap, ir-

kalap 
vihko|ni (-sen, -sta) fn brosúra, kis füzet 
vihm|a (-an, -uа) fn eső 
vihma||keš|ä (-än, -yä) fn esős nyár 
vihma||lin|tu (-nun, -tuo) fn bíbic [Va-

nellus vanellus] 
vihmalla hsz esőn 
vihma||miär|ä (-än, -yä) fn az eső mér-

téke / mennyisége 
vihma|ni (-sen, -sta) mn esős, csapa-

dékos, nedves, nyirkos 
vihma||pilv|i (-en, -ie) fn esőfelhő 
vihmas|a (-an, -uа) mn esős, csapadé-

kos, nedves, nyirkos 
vihma||šiä (-n, -tä) fn esős idő 
vihmašša hsz esőben 
vihma||ve|si (-jen, -ttä) fn esővíz, esőlé 
vihmumi|ni (-sen, -sta) fn esőzés, eső 

esése 
vihmu|o (-u) verb esik, esik az eső 
vihneh (-en, -tä) fn szálka  
vihoissa hsz gonoszságból, rosszindu-

latból 
viholli|ni (-sen, -sta) fn ellenség, ellen-

fél, ellenlábas, vetélytárs 
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vihollisen mn rtlan ellenséges; ~ ar-
meija ellenséges hadsereg 

vihollis||leiri (-n, -e) fn ellenséges tá-
bor, az ellenség tábora 

vihollisu|š (-kšen, -šta) fn ellenséges-
kedés 

vihollis||voim|a (-an, -ua) fn ellenséges 
erő 

vihot|ella (-telen, -telou) verb dühöng, 
bosszankodik, felbőszül, mérgelődik 

vihotteliu|tuo (-vun, -tuu) verb ellen-
ségeskedik, hadilábon áll vmivel 

vihrevy|š (-ön, -ttä) fn zöld növény-
zet, zöldség 

vihrie1 (-n, -tä) fn zöld szín 
vihrie2 (-n, -tä) mn zöld 
vihrie||ahven (-en, -ta) fn zöldúszójú, 

lapina [Symphodus tinca] 
vihrie||lim|a (-an, -ua) fn zöld moszat 

[Chlorophyta] 
vihrie||peipo|ni (-sen, -sta) fn zöldike 

[Chloris chloris] 
vihrie||rupi||skokun|a (-an, -ua) fn zöld 

varangy [Bufotes viridis] 
vihrie||šien|i (-en, -tä) fn sárgászöld pe-

reszke [Tricholoma equestre] 
vihrie||tik|ka (-an, -kua) fn zöld küllő 

[Picus viridis] 
vihuaj|a (-an, -ua) fn ellenség, ellenfél, 

ellenlábas, vetélytárs 
vihuri (-n, -e) fn vihar, forgószél 
vihvil||ä (-än, -yä) fn szittyó [Juncus] 
vihviläi|ni (-sen, -stä) fn szittyó [Jun-

cus] 
viih|työ (-yyn, -tyy) verb megvigaszta-

lódik 
viihyt|ellä (-telen, -telöy) verb vigasz-

tal, megvigasztal, szórakoztat, mu-
lattat, lefoglal 

viihyt|tyä (-än, -täy) verb vigasztal, 
megvigasztal, szórakoztat, mulattat, 
lefoglal 

viijenne|š (-kšen, -štä) szn ötöd  
viije|š (-nnen, -ttä) szn ötödik  
viije|š||kymmen|eš (-nnen||-ennen, -ttä 

||-että) szn ötvenedik 
viije|š||šua|š (-nnen||-nnen, -ttä||-tta) 

szn ötszázadik 
viije|š||toista (-nnen||toista, -ttä||tois-

ta) szn tizenötödik  
vi|ijä (-en, -ey) verb elvisz, elhord, el-

szállít, bevisz, behord; ~ijä auto auto-
tallih bevinni az autót a garázsba; 
~ijä tuntomattomah paikkah isme-
retlen helyre (el)vinni 

viikat|eh (-tehen, -ehta) fn kasza  
viikinki (-n, -e) fn viking 
viik|ko (-on, -kuo) fn halogatás, késlel-

tetés 
viikolli|ni (-sen, -sta) hosszan tartó, so-

káig tartó, elhúzódó 
viikon hsz hosszasan, sokáig 
viikoštu|o (-u) verb késik, megkésik, el-

húzódik, továbbtart a szokásosnál 
viikši||kal|a (-an, -ua) fn harcsa [Silu-

rus glanis] 
viikši||kiärmis||korentoi|ni (-sen, -sta) 

fn kígyólégy [Raphidia ophiopsis] 
viikši||lepak|ko (-on, -kuo) fn bajuszos 

denevér [Myotis mystacinus] 
viikši|t (-en, -jä) fn plur bajusz 
viikšit|öin (-tömän, -öintä) mn bajusz-

talan, bajusz nélküli 
viil|a (-an, -ua) fn reszelő  
viil|ata (-uan, -uau) verb reszel, lereszel, 

megreszel 
viilehy|š (-ön, -ttä) fn heveder, válltás-

kaszíj 
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viilen|tä (-nän, -tyä) fn szabás, kisza-
bás 

viile|tä (-nöy) verb hűvösödik, lehűl 
viili (-n, -e) fn aludttej 
viilij|ä (-än, -yä) fn szabász 
viil|lä (-en, -öy) verb szab, kiszab 
viillän|tä (-nän, -tyä) fn szabás, ki-

szabás 
viillät|tyä (-än, -täy) verb kormányoz 

[járművet] 
viil|tyä (-län, -täy) verb szab, kiszab 
viiltämi|ni (-sen, -stä) fn szabás, ki-

szabás 
viiluaj|a (-an, -uа) fn lakatos 
viiluam|o (-on, -uo) fn lakatosműhely 
viilömi|ni (-sen, -stä) fn szabás, kisza-

bás 
viim|a (-an, -ua) fn fagyos / jeges szél 
viim|ata (-uau) verb fúj [szél], huzat 

van 
viime (-n, -tä) mn utolsó, végső, múlt, 

elmúlt 
viimeis|tyä (-sän, -täy) verb befejez, 

végez, bevégez, elvégez 
viime|ni (-sen, -stä) mn utolsó, végső, 

múlt, elmúlt 
viime||vuoti|ni (-sen, -sta) mn tavalyi, 

múlt évi, előző évi 
viin|a (-an, -ua) fn 1. bor; ruškie ~a vö-

rös bor; valkie ~a fehér bor; 2. pá-
linka, vodka 

viinah||ve|to (-von, -tuo) fn alkoholiz-
mus, szeszfüggőség 

viina||kaup|pa (-an, -pua) fn borüzlet, 
borkereskedés, borkereskedelem 

viina||kauppie|š (-hen, -štä) fn borke-
reskedő 

viina||maľľ|a (-an, -ua) fn borospo-
hár 

viinan||him|o (-on, -uo) fn alkoholiz-
mus, szeszfüggőség 

viinan||juon|ta (-nan, -tua) fn 1. bo-
rozás; 2. pálinkaivás; 3. iszákosko-
dás, részegeskedés 

viinan||polttaj|a (-an, -ua) fn pálinka-
főző, szeszfőző 

viinan||polt|to (-on, -tuo) fn pálinka-
főzés, szeszfőzés, lepárlás 

viinan||valmissu|š (-kšen, -šta) fn bo-
rászat, bortermelés 

viinan||valmistaj|a (-an, -ua) fn borász, 
bortermelő 

viina||tynnyri (-n, -e) fn boroshordó 
viini||marj|a (-an, -ua) fn ribiszke, ri-

bizli [Ribes] 
viinuš|ka (-an, -kua) fn pálinka, vodka 
viipaleh (-en, -ta) fn kenyérdarab, ke-

nyérfalat 
viipaloi|ni (-sen, -sta) fn kis darab ke-

nyér, kis falat kenyér 
vii|pata (-vuan, -vuau) verb int, legyint 
viipl|o (-on, -uo) fn kenyérdarab, ke-

nyérfalat 
viiplo|ni (-sen, -sta) fn kis darab ke-

nyér, kis falat kenyér 
viipsi|e (-n, -y) verb felgombolyít, mo-

tollál, csörlőz 
viipsin||pu|ut (-ijen, -ita) fn plur mo-

tolla, csörlő 
viipymi|ni (-sen, -stä) fn késlekedés, 

késedelem, időhúzás 
viipymättä hsz késedelem nélkül 
viipy|ö (-n, -y) verb 1. sok időt tölt el 

vmivel, késlekedik; 2. hosszan tart, 
sokáig tart 

viiri|e (-n, -y) verb lopakodik, setten-
kedik, odalopakodik, odasettenke-
dik 
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viirijäi|ni (-sen, -stä) fn fürj [Cotur-
nix coturnix] 

viiris|sellä (-telen, -telöy) verb megles, 
kiles, beles, kukucskál 

viirit|tyä (-än, -täy) verb megles, kiles, 
beles, kukucskál 

viiru (-n, -o) fn piros csík, vörös csík 
viirussi (-n, -e) fn vírus 
viirus||tartuntahi|ni (-sen, -sta) fn ví-

rusfertőzés 
viisahašti hsz okosan, bölcsen, értel-

mesen, eszesen 
viisahu|š (-on, -tta) fn okosság, böl-

csesség, eszesség, értelmesség  
viisari (-n, -е) fn óramutató, mutató  
viisa|š (-han, -šta) mn 1. éles eszű, 

gyors felfogású, okos, bölcs, értel-
mes, eszes; 2. furfangos, agyafúrt, 
találékony, fortélyos  

viisaš|šella (-telen, -telou) verb okos-
kodik, bölcselkedik 

viisaštelij|a (-an, -ua) mn felfoghatat-
lan, érthetetlen 

viisašteliu|tuo (-vun, -tuu) verb okos-
kodik, bölcselkedik 

viisaštelu (-n, -o) fn okoskodás, böl-
cselkedés 

viisaš|tua (-šan, -tau) verb okoskodik, 
bölcselkedik; elä ~ša! ne okoskodj! 

viisaš|tuo (-šan, -tau) verb megokoso-
dik, megbölcsül, megjön az esze 

vii|si (-jen, -ttä) szn öt 
viisičči hsz ötszörösen, ötször 
viisi||kanta|ni (-sen, -sta) mn ötágú; ~ni 

tähti ötágú csillag 
viisi||kerta|ni (-sen, -sta) mn 1. ötszö-

rös; 2. ötszintes 
viisikertasešti hsz ötszörösen, ötször 
viisi||kulm|a (-an, -ua) fn ötszög 

viisi||kulma|ni (-sen, -sta) mn ötszö-
gű, ötszögletű 

vii|si||kymmen|tä (-jen||-en, -ttä||-tä) 
szn ötven 

viisi||päivä|ni (-sen, -stä) mn ötnapos 
vii|si||šatua (-jen||šuan, -ttä||šatua) szn 

ötszáz  
vii|si||toista (-jen||toista, -ttä||toista) 

szn tizenöt 
vii|si||tuha|tta (-jen||-nnen, -ttä||-tta) 

szn ötezer 
viisumi (-n, -e) fn vízum 
viisumi||kešku|š (-kšen, -šta) fn vízum-

hivatal, vízumiroda 
viit|ata (-uan, -uau) verb 1. mutat, mu-

togat, megmutat; 2. hivatkozik 
viittau|š (-on, -tta) fn kézmozdulat, 

taglejtés, gesztikulálás 
viiteh (-en, -tä´) fn jegyzet, lábjegyzet, 

széljegyzet, hivatkozás 
viitoma||kiel|i (-en, -tä´) fn jelbeszéd, 

jelnyelv 
viito|ni (-sen, -sta) fn ötös 
viit|to (-on, -tuo) fn kézmozdulat, tag-

lejtés, gesztikulálás 
viitto||kiel|i (-en, -tä´) fn jelbeszéd, jel-

nyelv 
viitto||kieli||kiännöš (-kšen, -štä) fn jel-

nyelvi tolmácsolás / fordítás 
viittu|o (-n, -u) verb gesztikulál 
viiv|a (-an, -ua) fn vonal, vonás 
viiva||ornament|ti (-in, -tie) fn vonalas / 

vonalazott díszítés, vonaldíszítés 
viiva||paperi (-n, -e) fn vonalas papír 
viiv|ata (-uan, -uau) verb aláhúz 
viivau|š (-on, -tta) fn vonalazás 
viivauš||koneh (-en, -ta) fn vonalazó-

gép, vonalazókészülék 
viiva||vih|ko (-on, -kuo) fn vonalas füzet 
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viivot|in (-timen, -inta) fn vonalzó 
viivot|tua (-an, -tau) verb vonalaz, 

megvonalaz; ~tua vihko megvona-
lazni a füzetet 

viivyššy|š (-kšen, -štä) fn késés, elké-
sés, késedelem 

viivyštyny|t (-ön, -ttä) mn késői, elké-
sett, késedelmes 

viivyš|työ (-šyn, -tyy) verb lemarad, el-
marad, visszamarad, hátramarad, 
késik, elkésik, megkésik 

viivytellen hsz várakozva, megvárva, 
kivárva 

viivyt|ellä (-telen, -telöy) verb várako-
zik, megvár, kivár 

viivyttelömättä hsz halaszthatatlanul 
viivyttelömät|öin (-tömän, -öintä) mn 

halaszthatatlan 
viivyttelöv|ä (-än, -yä) mn várakozó, 

megváró, kiváró 
viivyt|tyä (-än, -täy) verb lassít, lelas-

sít, fékez, lefékez, visszatart, halo-
gat, késlekedik 

viivyty|š (-kšen, -štä) fn lassítás, visz-
szatartás 

viiväššy|š (-kšen, -štä) fn lemaradás, 
késedelem 

viiväššyš||kor|ko (-on, -kua) fn kése-
delmi kamat, kötbér 

vijalli|ni (-sen, -sta) mn 1. fogyatékos; 
2. rossz karban levő 

vijat|oin (-toman, -ointa) mn ártatlan, 
jámbor 

vijattomašti hsz ártatlanul, jámboran 
vijattomu|š (-kšen, -šta) fn ártatlanság, 

jámborság 
vijoitta hsz fogyatékosság nélkül 
vi|ka (-jan, -kua) fn 1. ok, indíték; 2. 

hiba; 3. fogyatékosság, hiányosság 

vikau|tuo (-vun, -tuu) verb meghibá-
sodik, megsérül, elromlik 

vikkeli (-n, -e) fn bükköny [Vicia] 
vikkely|š (-kšen, -štä) fn fürgeség, ele-

venség, ügyesség 
vikkel|ä (-än, -yä) mn fürge, eleven, 

ügyes 
vikli (-n, -e) fn erdei szalonka [Scolo-

pax rusticola] 
vikuroi|ja (-čen, -ččou) verb kimutat-

ja vmilyen rossz tulajdonságát 
vilah|ella (-telen, -telou) verb csillog, 

villog 
vilahtamalla hsz mellékesen, melles-

leg; mainita ~ mellékesen említeni 
vilah|tua (-an, -tau) verb felcsillan, fel-

villan, feltűnik 
vilahukšella hsz futólag, futólagosan, 

sebtében 
vilahu|š (-on, -tta) fn szempillantás, 

pillanat 
vilahut|tua (-an, -tau) verb int, legyint 
viljel|lä (-en, -öy) verb növeszt, nevel, 

termeszt, tenyészt 
viljely (-n, -ö) fn növesztés, nevelés, 

termesztés, tenyésztés 
vilkah|tua (-an, -tau) verb pislákol 
vilkais|sa (-en, -ou) verb ránéz, ráte-

kint, rápillant 
vilk|aš (-kahan, -ašta) mn élénk, szí-

nes; ~aš pakina színes elbeszélés 
vilkaš||luonto|ni (-sen, -sta) fn/mn he-

ves vérmérsékletű, szangvinikus, lob-
banékony 

vilk|ka (-an, -kua) fn villa [evőeszköz] 
vilkkahašti hsz gyorsan, fürgén, sebe-

sen 
vilk|kua (-an, -kuu) verb hunyorgat, 

pislant, kacsint 
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vilkut|ella (-telen, -telou) verb hunyor-
gat, pislant, kacsint 

vilkut|tua (-an, -au) verb hunyorgat, 
pislant, kacsint 

vill|a (-an, -ua) fn gyapjú  
viľľ|a (-аn, -uа) fn gabona 
viľľa||ait|ta (-an, -tua) fn gabonahom-

bár 
viľľa||aloveh (-en, -ta) fn gabonaföld, 

gabonaterület 
villa||hein|ä (-än, -yä) fn gyapjúsás 

[Eriophorum] 
villak|aš (-kahan, -ašta) mn hosszú sző-

rű 
viľľa||kašvi|t (-jen, -ja) fn plur sze-

mes gabonatermés 
villa||kintah|at (-ojen, -oja) fn plur két-

ujjas gyapjúkesztyű 
villak|ko (-on, -kuo) fn aggófű [Senecio] 
villa||lank|a (-an, -ua) fn gyapjúfonal, 

gyapjúszál 
villa||lapoveh (-en, -ta) fn gyapjúvá-

nyoló [eszköz] 
viľľa||monopolij|a (-an, -ua) fn gabo-

na-monopólium 
villa|ni (-sen, -sta) mn gyapjúból ké-

szült, gyapjú- 
villan||kank|aš (-kahan, -ašta) fn gyap-

júszövet, gyapjúanyag 
viľľan||korjuu (-n, -ta) fn gabonaara-

tás 
viľľan||korjuu||aika (||-ajan, ||-aikua) 

fn gabonaaratás ideje 
viľľan||kuivuam|o (-on, -uo) fn gabo-

natároló 
viľľan||leikkuu (-n, -ta) fn gabonaara-

tás 
viľľan||leikkuu||koneh (-en, -ta) fn ga-

bonaaratógép 

villan||pešu||koneh (-en, -ta) fn gyap-
júmosógép 

viľľan||puhaššu|š (-kšen, -šta) fn ga-
bonatisztítás 

viľľan||puhaššuš||koneh (-en, -ta) fn 
gabontisztítógép 

viľľan||šyöj|ä (-än, -yä) fn gabona-
levélbogár [Oulema melanopus] 

villa||paik|ka (-an, -kua) fn gyapjúken-
dő 

villa||pai|ta (-jan, -tua) fn gyapjúpu-
lóver, gyapjúszvetter, gyapjúkardi-
gán 

viľľa||pel|to (-lon, -tuo) fn gabonaföld, 
gabonamező 

villa||piä (-n, -tä) fn/mn hajadon 
villa||pušer|o (-on, -uo) fn gyapjúzub-

bony 
viľľa||šäilij|ö (-ön, -yö) fn gabonatá-

roló 
villa||šuk|ka (-an, -kua) fn gyapjúha-

risnya; ~ašša on loukko a gyapjú-
harisnya lyukas 

viľľat|oin (-toman, -ointa) mn gabo-
natermésben szegény / szűk; ~oin 
vuosi gabonatermésben szűk év 

viľľa||tonnin mn rtlan gabonatonná-
ban megadott; ~ hinta gabonaton-
nában megadott ár 

villa||täk|ki (-in, -kie) fn gyapjútakaró 
viľľav|a (-an, -ua) mn gabonatermés-

ben jó hozamú 
viľľa||vainiv|o (-on, -uo) fn gabona-

föld, gabonamező 
viľľa||varaš|to (-šon, -tuo) fn gabona-

tároló 
villa||vatini (-n, -e) fn (gyapjú)vatelin 
viľľa||vu|osi (-uvven, -otta) fn jó ga-

bonatermő év 
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viľľavu|š (-on, -tta) fn gabona termés-
hozama 

villi (-n, -e) mn vad 
villi||eluk|ka (-an, -kua) fn vadállat 
villi||eläi|n (-men, -ntä) fn vadállat 
villi||ihmi|ni (-sen, -stä) fn vadóc, vad-

ember, barbár 
villi|kišš|a (-an, -ua) fn 1. vadmacska 

[Felis silvestris]; 2. pörgettyű, bú-
gócsiga [gyerekjáték] 

villik|kö (-ön, -kyö) fn vadóc, vadem-
ber, barbár 

villinä hsz vadon, vadul 
villi||ši|ka (-jan, -kua) fn vaddisznó 
villi||šika||isäk|kö (-ön, -kyö) fn vad-

kan 
villi|tä (-čen, -ččöy) verb hancúrozik, 

csintalankodik, huncutkodik 
villiytyny|t (-ön, -ttä) mn elvadult, elál-

latiasodott 
villiy|työ (-vyn, -tyy) verb 1. elvadul, 

megvadul; 2. eszét veszti, megőrül, 
megbolondul, megtébolyul 

vilpit|öin (-tömän, -öintä) mn nem bo-
nyolult, egyszerű 

vilpo|ni (-sen, -sta) mn hűs, hűvös 
vilt|ti (-in, -tie) fn takaró 
vilu (-n, -о) fn/mn hideg 
viluččai|ni (-sen, -sta) mn 1. hűs, hű-

vös; 2. hűvös, tartózkodó 
vilukkai|ni (-sen, -sta) mn 1. hűs, hű-

vös; 2. hűvös, tartózkodó 
vilu|ni (-sen, -sta) mn 1. hűs, hűvös; 

2. hűvös, tartózkodó 
vilun||keštäj|ä (-än, -yä) mn hidegálló, 

hidegtűrő 
vilun||puissan|ta (-nan, -tua) fn hideg-

rázás, hideglelés, borzongás, libabő-
rösség 

vilun||tun|to (-non, -tuo) fn hidegérzés, 
hidegérzet 

viluo||keštäj|ä (-än, -yä) mn hidegálló, 
hidegtűrő 

viluššu|š (-kšen, -šta) fn 1. meghűlés, 
megfázás; 2. hidegrázás, hideglelés, 
borzongás, libabőrösség 

vilušti közömbösen, közönyösen, rész-
vétlenül, ridegen 

viluttav|a (-an, -ua) mn hűvös, tartóz-
kodó 

viluš|tua (-šan, -tau) verb hűt, lehűt, ki-
hűt 

viluš|tuo (-šun, -tuu) verb 1. hűl, lehűl, 
kihűl; 2. meghűl, megfázik 

vilut|tua (-tau) verb dideregtet, rázza 
a hideg, borzongat 

vilu||veri|ni (-sen, -stä) mn közömbös, 
közönyös, egykedvű 

vilu||verisešti hsz közömbösen, közö-
nyösen, egykedvűen 

vinčis|kö (-ön, -kyö) fn/mn gúnyoló-
dó, gúnyoskodó 

vinčissy|š (-kšen, -štä) fn 1. elferdítés, 
elferdülés, ferdülés; 2. meggörbítés, 
meggörbülés, görbülés; 3. megvete-
medés, vetemedés 

vinčisteliy|työ (-vyn, -tyy) verb kényes-
kedik, affektál 

vinčis|tyä (-sän, -täy) verb 1. elferdít; 
2. meggörbít 

vinčis|työ (-syn, -tyy) verb 1. elferdül; 
2. meggörbül; 3. megvetemedik 

vinkah|ella (-telen, -telou) verb 1. vo-
nyít, felvonyít, szűköl, nyüszít; 2. 
sikolt, sivít, visít 

vinkahtelu (-n, -o) fn 1. vonyítás, szű-
kölés, nyüszítés; 2. sikoltás, sivítás, 
visítás 
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vinkah|tua (-an, -tau) verb 1. vonyít, 
felvonyít, szűköl, nyüszít; 2. sikolt, 
sivít, visít 

vinkeh (-en, -tä) fn 1. vonyítás, szű-
kölés, nyüszítés; 2. sikoltás, sivítás, 
visítás 

vinker|ä (-än, -yä) mn keserű, romlott 
vinkey|työ (-vyn, -tyy) verb 1. felvo-

nyít; 2. felsikolt, felvisít 
vinku (-n, -о) fn 1. vonyítás, szűkö-

lés, nyüszítés; 2. sikoltás, sivítás, vi-
sítás 

vinkuj|a (-an, -ua) mn 1. vonyító, szű-
kölő, nyüszítő; 2. sikoltó, sivító, vi-
sító 

vinkumi|ni (-sen, -sta) fn 1. vonyítás, 
szűkölés, nyüszítés; 2. sikoltás, siví-
tás, visítás 

vinkun|ta (-nan, -tua) fn 1. vonyítás, 
szűkölés, nyüszítés; 2. sikoltás, si-
vítás, visítás; 3. süvítés; pulikkojen 
~ta a golyók süvítése 

vinku|o (-n, -u) verb sikoltozik, visí-
tozik, sivalkodik 

vinkut|tua (-an, -tau) verb 1. vonyít-
tat, szűköltet, nyüszíttet; 2. sivíttat, 
visíttat 

vin|o (-on, -uo) mn 1. ferde; 2. görbe 
vinoh hsz ferdén, rézsútosan, srégen 
vino||leh|ti (-en, -tie) fn begónia [Be-

gonia] 
vino||neli||kulm|a (-an, -ua) fn rom-

busz 
vinošti hsz átlósan 
vintti||koir|a (-an, -ua) fn agár 
violet|ti (-in, -tie) mn lila, ibolyaszínű, 

ibolya, viola 
violi (-n, -e) fn cselló, gordonka 
vi|pu (-vun, -puo) fn emelő 

viralli|ni (-sen, -sta) mn 1. hivatalos; 
~ni henkilö hivatalos személy; ~ni 
vaštahotto audiencia; 2. hivatali, ha-
tósági; 3. akta-, okmány-; ~ni pa-
peri okmánypapír 

virallisešti hsz hivatalosan, hivatal-
ból 

viraš|to (-šon, -tuo) fn hivatal, hatóság 
virašton mn rtlan hivatali, hatósági 
virat|oin (-toman, -ointa) mn hitvány, 

silány, ócska, vacak, potom 
virh|e (-ien, -että) fn hiba, baki, bak-

lövés 
virhielli|ni (-sen, -stä) mn hibás, hibá-

val teli 
virhiellisešti hsz hibásan, tele hibá-

val, tele bakival; kirjuttua ~ hibá-
val tele írni 

virhiettömäšti hsz hibátlanul, helye-
sen, pontosan 

virhiet|öin (-tömän, -öintä) mn hibát-
lan, helyes, pontos 

virikeh (-en, -tä) fn ösztönzés, inger-
lés, izgatás 

virit|tyä (-än, -täy) verb tüzet gyújt, 
begyújt, befűt 

virittäj|ä (-än, -yä) fn gyújtogató 
virittämi|ni (-sen, -stä) fn meggyújtás, 

gyújtogatás 
virity|š (-kšen, -štä) fn begyújtás, be-

fűtés 
viri|tä (-čen, -ččöy) verb kigyullad, fel-

gyullad, meggyullad 
viriyty|ö (-у) verb kigyullad, felgyul-

lad, meggyullad 
vir|ka (-an, -kua) fn 1. jelentőség, fon-

tosság; 2. hivatal, állás, rang, tiszt-
ség, méltóság; vakituini ~ka végle-
ges / állománybeli állás 
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virka||arv|o (-on, -uo) fn hivatal, ál-
lás, rang, tisztség, méltóság 

virka||asie (-n, -ta) fn hivatalos ügy 
virka||er|o (-on, -uo) fn nyugalomba-

vonulás, nyugdíjbamenetel 
virkah||aštujais|et (-ien, -ie) fn plur 

beiktatás 
virkah||tulijais|et (-ien, -ie) fn plur be-

iktatás 
virka||kaveri (-n, -e) fn hivatali kollé-

ga / kartárs 
virka||kirja|ni (-sen, -sta) fn hivata-

los levél, hivatalos közlemény 
virkal|tua (-lan, -tau) verb megszólal-

ni, felszólalni, szóvá tenni 
virka||mie|š (-hen, -stä) fn hivatalnok, 

hivatalos személy 
virka||pošti (-n, -e) fn állami posta 
virka||pu|ku (-vun, -kuo) fn formaru-

ha, egyenruha 
virk|ata (-kuan, -kuau) verb horgol 
virka||tak|ki (-in, -kie) fn formaruha, 

egyenruha 
virka||tehtäv|ä (-än, -yä) fn hivatali kö-

telesség 
virkat|tu (-un, -tuo) mn horgolt 
virka||vell|i (-en, -ie) fn hivatali kol-

léga / kartárs 
virk|eh (-kehen, -ehtä) fn mondat 
virkeh||op|pi (-in, -pie) fn mondattan, 

szintaxis 
virkie (-n, -tä) mn friss, élénk, üde 
virkienä hsz frissen, élénken, üdén 
virkissy|š (-kšen, -štä) fn felfrissülés, 

felélénkülés, felüdülés, felserkenés, 
rekreálódás, rekreáció 

virkis|tyä (-sän, -täy) verb frissít, fel-
frissít, élénkít, felélénkít, üdít, fel-
üdít, serkent, felserkent, rekreál 

virkis|työ (-syn, -tyy) verb frissül, fel-
frissül, élénkül, felélénkül, felüdül, 
felserken, rekreálódik 

virkistäj|ä (-än, -yä) mn frissítő, élén-
kítő, üdítő, serkentő, rekreáló; ~ä 
juoma üdítőital; ~ä pakkani élén-
kítő fagy 

virkistämi|ni (-sen, -stä) fn felfrissítés, 
felélénkítés, felüdítés, felserkentés, 
rekreálás, rekreáció 

virk|ka (-an, -kua) fn horgolótű 
virkkahašti hsz élénken, elevenen 
virkkamat|oin (-toman, -ointa) mn 1. 

néma; 2. szótlan, hallgatag  
virkkau|š (-kšen, -šta) fn horgolás 
virk|ku (-un, -kuo) mn gyors, sebes 
virk|kua (-an, -kau) verb kimond, ki-

ejt, megmond, mond 
virkkuaj|a (-an, -ua) fn/mn horgoló(nő) 
virkkuami|ni (-sen, -sta) fn horgolás 
virmah|tua (-an, -tau) verb szundít, el-

szundít, szúnyókál  
virna|ni (-sen, -sta) fn gyom, gaz, dud-

va, konkoly 
virnis|sellä (-telen, -telou) verb affek-

tál, kényeskedik 
Vir|o (-on, -uo) fn Észtország 
virolai|ni (-sen, -sta) fn/mn 1. észt; 2. 

észtországi 
viron mn rtlan 1. észt; 2. észtországi 
viro|ta (-nen, -nou) verb életre kel, újjá-

születik 
virot|tua (-an, -tau) verb életre kelt, fel-

támaszt 
vir|pa (-van, -pua) fn vessző 
virpi (-n, -e) fn (szurkos) cipészfonal  
vir|po (-von,-puo) fn fűzfabarka 
Virpo||pyhä||päiv|ä (-än, -yä) fn Virág-

vasárnap 
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virran||voim|a (-an, -ua) fn 1. az áram-
lás ereje; 2. áramerősség 

virrat|a (-tuau) verb folyik, ömlik, 
özönlik, áramlik, befolyik, beöm-
lik, beözönlik, beáramlik 

vir|ši (-ren, -ttä) fn runó, dal, ének 
viršt|a (-аn, -ua) fn verszta 
virštahi|ni (-sen, -sta) mn versztás, 

verszta hosszú(ságú) 
viršu (-n, -o) fn háncspapucs, háncs-

bocskor 
vir|ta (-ran, -tua) fn folyás, áramlás, 

áram, ár, áradat, özönlés, özön, se-
bes vízsodrás 

virta||avua|n (-men, -nta) fn gyújtás-
kulcs, slusszkulcs, indítókulcs 

virta||he|po (-von, -puo) fn (nílusi) ví-
ziló [Hippopotamus amphibius] 

virta||he|poni (-vosen, -poista) fn nílusi 
víziló [Hippopotamus amphibius] 

virta||paik|ka (-an, -kua) fn folyósodor, 
folyóáramlás, zuhogó, sellő 

virta||resonanssi (-n, -e) fn áramre-
zonancia 

virtau|š (-on, -tta) fn folyás, áramlás 
virtauš||vauh|ti (-en, -tie) fn folyási se-

besség, áramlási sebesség 
virta||viiva|ni (-sen, -sta) mn áramvo-

nalas 
virtuaj|a (-an, -ua) mn folyó, áramló, 

áradó, özönlő 
virtuali|ni (-sen, -sta) mn virtuális, lát-

szólagos 
virtualisešti hsz virtuálisan, látszóla-

gosan, látszólag 
virtualisu|š (-kšen, -šta) fn virtualitás, 

látszólagosság 
virtuami|ni (-sen, -sta) fn folyás, ki-

folyás, elfolyás, lefolyás 

virtuosi (-n, -e) fn virtuóz 
virtuosimai|ni (-sen, -sta) mn virtuóz, 

mesteri 
virtuosimaisešti hsz virtuóz módon, 

mesterien 
virtuosimaisu|š (-kšen, -šta) fn virtuo-

zitás 
viru|o (-n, -u) verb 1. pihen, lepihen, el-

pihen, kipihen; 2. betegséget átvészel 
virussi (-n, -e) fn vírus 
virussi||tau|ti (-ven, -tie) fn vírusos be-

tegség 
virveli (-n, -e) fn pergőcsalis horgász-

felszerelés 
virvety|š (-kšen, -štä) fn vízfodor, víz-

fodrozódás, vízgyűrűzés 
visa||koivu (-n, -o) fn (karjalai) göndör 

nyír [Betula pendula var. carelica] 
vis|ata (-kuan, -kuau) verb 1. dob, hajít, 

vet; 2. mer, kimer, kimerít [folyadé-
kot]  

visat|tu (-un, -tuo) mn eldobott, elha-
jított; ~tu kivi elhajított kő 

visk|ata (-uan, -uau) verb megrostál 
viskosi (-n, -e) fn viszkóz 
viskosi||šulkku||kanka|š (-han, -šta) fn 

műselyem 
visku (-n, -o) fn 1. lazachorgászat; 2. 

tőkehalhalászat 
viskuaľ|ľa (-en, -ou) verb átdob, átvet, 

áthajít 
viskua|n (-men, -nta) fn merőkanál, me-

rítőedény 
visualisešti hsz vizuálisan 
visv|a (-an, -ua) fn genny 
visvu|o (-u) verb gennyesedik, gennyed, 

gennyezik 
viš|a (-an, -ua) fn göb, dudor, csomó 

[fán] 
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višših hsz valószínűleg, feltehetően, 
biztos, biztosan, bizonyára, nyilván 

vitamiini (-n, -e) fn vitamin 
vitamiini||lisäykš|et (-ien, -ie) fn plur 

vitaminpótlás, vitaminkiegészítés 
vitaminoi|ja (-čen, -čou) verb vitamin-

nal felerősít 
vi|ti (-jin, -tie) fn talajmenti szél, ta-

lajmenti hófúvás 
viuhah|tua (-an, -tau) verb elszáguld, 

elrobog, kirohan, kifut, előugrik, elő-
bukkan 

viuhak|ka (-an, -kua) mn gyors, sebes 
viuh|ka (-an, -kua) fn legyező 
viuhk|ata (-uan, -uau) verb legyint, leb-

bent, legyez 
viuhkeh (-en, -ta) fn legyezés, suhogás 
viuhku (-n, -o) legyezés, suhogás 
viuh|kua (-an, -kau) verb foglalatosko-

dik, serénykedik 
viuhkut|ella (-telen, -telou) verb legyez, 

legyezget 
viuhkut|tua (-an, -tau) verb lenget, 

himbál 
viulisti (-n, -e) fn hegedűs, hegedűmű-

vész 
viulu (-n, -o) fn hegedű 
viulu||etyydi (-n, -e) fn hegedűetűd 
viulun||šoittaj|a (-an, -ua) fn hegedűs, 

hegedűművész 
viulu||oš|a (-an, -ua) fn hegedűtétel 
viulu||sool|o (-on, -uo) fn hegedűszóló 
vivahu|š (-on, -tta) fn 1. nüansz, ár-

nyalat, csekély különbség, finom el-
térés; 2. vonás 

vi|vata (-puan, -puau) verb hasonlít 
vkire 

vi|vuta (-puon, -puou) verb emelővel 
(meg)emel 

viänne (-n, -ta) fn csikarás 
viän|nellä (-telen, -telöy) verb csavar, 

kicsavar, lecsavar, megcsavar, haj-
lít, elhajlít, meghajlít, görbít, elgör-
bít, meggörbít 

viännet|ty (-yn, -työ) mn csavart, csa-
varodott, hajlított, görbe, görbült 

viänteliy|työ (-vyn, -tyy) verb csava-
rodik, elcsavarodik, kicsavarodik, el-
hajlik, meghajlik, elgörbül, meggör-
bül 

viän|tyä (-nän, -täy) verb csavar, ki-
csavar, lecsavar, megcsavar, hajlít, 
elhajlít, meghajlít, görbít, elgörbít, 
meggörbít 

viän|työ (-nyn, -tyy) verb csavarodik, 
elcsavarodik, kicsavarodik, elhajlik, 
meghajlik, elgörbül, meggörbül 

viäntäy|työ (-vyn, -tyy) verb beesik, be-
ront, beugrik, beállít 

viän|tö (-nön, -työ) fn fordulat, fordu-
ló, fordulás, elfordulás 

viärenny|š (-kšen, -štä) fn hamisítás, 
meghamisítás, hamisítvány 

viärennet|ty (-yn, -työ) mn hamisított, 
meghamisított 

viären|tyä (-nän, -täy) verb 1. hamisít, 
meghamisít; 2. elgörbít, meggörbít, 
legörbít; ~tyä huulie legörbíteni az 
ajkait 

viärentäj|ä (-än, -yä) fn hamisító 
viärin hsz 1. ferdén, rézsútosan, srégen; 

2. igazságtalanul 
viärin||käyt|tö (-ön, -työ) fn visszaé-

lés 
viäris|sellä (-telen, -telöy) verb elfer-

dít, eltorzít, meghamisít 
viärisset|ty (-yn, -työ) mn elferdített, el-

torzított, meghamisított 
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viärissy|š (-kšen, -štä) fn elferdítés, el-
torzítás, meghamisítás 

viärissän|tä (-nän, -tyä) fn elferdítés, 
eltorzítás, meghamisítás 

viäristely (-n, -ö) fn elferdítés, eltorzí-
tás, meghamisítás 

viäris|tyä (-sän, -täy) verb elferdít, el-
torzít, meghamisít  

viäris|työ (-syn, -tyy) verb elferdül, el-
torzul, meghamisítódik 

viäristäj|ä (-än, -yä) mn ferde, görbe, 
torz; ~ä peili görbe tükör, torz tükör 

viärit|tyä (-än, -täy) verb okol, hibáz-
tat, vádol, megvádol 

viäry|š (-kšen, -štä) fn 1. hazugság, ló-
dítás, tódítás; 2. igazságtalanság 

viär|ä (-än, -yä) mn 1. ferde, görbe, 
torz; 2. hamis, helytelen, elferdített, 
meghamisított, nem igaz; 3. hibás, 
vétkes, bűnös; 4. igazságtalan 

viäräh hsz ferdén, rézsútosan, srégen 
viärä||kuv|a (-an, -ua) fn illúzió, csaló-

ka látszat 
viärä||rinta||pai|ta (-jan, -tua) fn (oro-

szosan) oldalt gombolt ing 
viärä||šilm|ä (-än, -yä) mn kancsal, 

bandzsa 
viärä||šilmä|ni (-sen, -stä) mn kancsal, 

bandzsa 
viärä||šork|ka (-an, -kua) mn görbe lábú 
viärä||uško|ni (-sen, -sta) fn/mn eretnek 
viärä||uškosu|š (-kšen, -šta) fn eretnek-

ség 
viärä||viivoti|n (-men, -nta) fn görbe-

vonalzó 
viättömy|š (-kšen, -štä) fn erőtlenség, 

gyengeség 
viät|öin (-tömän, -öintä) mn erőtlen, 

gyenge  

voča|ta (-jan, -jau) verb nyög, nyöszö-
rög, sóhajt, jajong, nyafog, siránko-
zik  

vohak|ka1 (-an, -kua) fn gyorsaság, se-
besség 

vohak|ka2 (-an, -kua) mn őszes; ~at 
kulmakarvat őszes szemöldök(ök) 

vohel|o (-on, -uo) fn/mn kérkedő, hen-
cegő, dicsekvő 

voheltaj|a (-an, -ua) fn/mn kérkedő, 
hencegő, dicsekvő 

vohel|tua (-lan, -tau) verb kérked, hen-
ceg, dicsekszik  

vohos|tua (-san, -tau) verb elhalványo-
dik 

vohr|a (-an, -ua) fn/mn okker 
vohroi (-n, -ta) mn világossárga 
voi (-n, -ta) fn 1. vaj; 2. olaj 
voi||aštie (-n, -ta) fn vajtartó 
voi||hein|ä (-än, -yä) fn kéküstökű csor-

molya [Melampyrum nemorosum] 
voi|ja (-n, -pi) verb 1. képes, -hat, -het, 

tud, bír; 2. vhogy érzi magát; mitein 
~t? hogy érzed magad? 

voijak|aš (-kahan, -ašta) mn 1. vajas; 
2. olajos 

voi|je (-tien, -jettä) fn krém, kenőcs, 
kence 

voi|jella (-telen, -telou) verb ken, be-
ken, megken; ~jella käsie voitiella 
bekenni a kezét kenőccsel 

voije||nuamari (-n, -e) fn pakolás, 
maszk [kozmetika] 

voiji|n (-men, -nta) fn ecset, pemzli 
voi||kuk|ka (-an, -kua) fn pitypang, 

gyermekláncfű [Taraxacum] 
voi||lei|pä (-vän, -pyä) fn vajaskenyér 
voilok|ki (-in, -kie) fn nemez, posztó, 

filc 
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voim|a (-an, -ua) fn 1. erő, energia; 
2. fölény, előny; 3. hatalom; 4. ha-
tály, érvény 

voima||harjotu|š (-kšen, -šta) fn erő-
gyakorlat 

voimah||tul|o (-on, -uo) fn hatálybalé-
pés 

voima||kaapeli (-n, -e) fn tápkábel 
voimak|aš (-kahan, -ašta) mn 1. erős; 

2. hatalmas; 3. erélyes, tetterős; 4. 
intenzív 

voimakaš||luonto|ni (-sen, -sta) mn eré-
lyes, tetterős 

voima||kent|tä (-än, -tyä) fn erőtér 
voimakkahakši hsz erővel 
voimakkahašti hsz vadul, hevesen, eré-

lyesen, intenzíven 
voimal|a (-an, -ua) fn erőmű 
voima||laito|š (-kšen, -šta) fn erőmű 
voimalli|ni (-sen, -sta) mn 1. erős; 2. 

erélyes, tetterős 
voiman||mie|š (-hen, -štä) fn vasgyú-

ró, izompacsirta 
voimašša||olij|a (-an, -ua) mn hatályos, 

hatályban levő, érvényes, érvény-
ben lévő; ~a laji hatályos törvény 

voimašša||ol|o (-on, -uo) fn hatályos-
ság, érvényesség 

voimašša||olo||aika (||-ajan, ||-aikua) 
fn hatályossági idő, érvényességi idő 

voima||šuhteh|et (-ien, -ie) fn plur 
erőviszonyok 

voim|at (-ojen, -oja) fn plur haderő 
voimat|oin (-toman, -ointa) mn 1. erőt-

len, gyenge; 2. elesett, legyengült 
voimattomašti hsz 1. erőtlenül, gyen-

gén; 2. elesetten, legyengülten 
voimattomu|š (-kšen, -šta) fn 1. erőt-

lenség, gyengeség; 2. elesettség 

voima||var|at (-ojen, -oja) fn plur erő-
tartalék 

voimis|sella (-telen, -telou) verb tor-
nászik 

voimistelij|a (-an, -ua) fn tornász, test-
gyakorló 

voimistelu (-n, -o) fn torna, testgya-
korlás, testnevelés 

voimistelu||he|poni (-vosen, -poista) fn 
(torna)ló [tornaszer] 

voimistelu||lait|eh (-tehen, -ehta) fn 
tornaszer, edzőpad 

voimistelu||pu|ku (-vun, -kuo) fn tor-
naruha 

voimistelu||renkah|at (-ojen, -oja) fn 
plur gyűrű [tornaszer] 

voimistelu||šali (-n, -e) fn tornaterem, 
tornacsarnok 

voimistumi|ni (-sen, -sta) fn megerő-
södés 

voimis|tuo (-sun, -tuu) verb erőt gyűjt, 
erőre kap, megerősödik 

voi||muali (-n, -e) fn olajfesték 
voin|ti (-nin, -tie) fn hogylét, egészségi 

állapot, közérzet; hyvä ~ti jó közér-
zet 

voi||oliivi||puu (-n, -ta) fn olajfa [Olea] 
voi|pa (-van, -pua) mn erős, ép, egész-

séges 
voi||paperi (-n, -e) fn zsírpapír 
voi||pa|ta (-van, -tua) fn vajasköcsög, 

vajascsupor 
voipi hsz talán csak, remélhetőleg, le-

hetőleg 
voi||puu (-n, -ta) fn olajfa [Olea] 
voi||puu||marj|a (-an, -ua) fn olajbo-

gyó, olivabogyó 
voi||šien|i (-en, -tä) fn fenyőtinóru [Suil-

lus] 
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voitamatta hsz szárazon, zsiradékmen-
tesen, vaj nélkül 

voitautu|o (-u) verb beolajozódik, be-
zsírosodik 

voitav|a (-an, -ua) mn alkalmas, hasz-
nálható 

voitelomatta hsz szárazon, zsiradék-
mentesen, vaj nélkül 

voitelu (-n, -o) fn kenés, vajazás, zsír-
zás, olajozás 

voitelu||aineh (-en, -ta) fn kenőanyag 
voitet|tu (-un, -tuo) mn legyőzött; ~tu 

vihollini a legyőzött ellenség / el-
lenfél 

voitin||merk|ki (-in, -kie) fn trófea, a 
verseny díja 

voitilli|ni (-sen, -sta) mn győztes, győ-
zedelmes, győzelmi, diadal- 

voiton mn rtlan győztes, győzedelmes, 
győzelmi, diadal- 

voittaj|a (-an, -uа) fn/mn győztes 
voittamat|oin (-toman, -ointa) mn vesz-

tes  
voit|to (-on, -tuo) fn győzelem, diadal, 

fölény, előny, nyerés, nyeremény 
voitto||ašem|a (-an, -ua) fn előnyös 

helyzet, nyertes pozíció 
voitto||kuari (-n, -e) fn diadalív 
voitto||laulu (-n, -o) fn győzedelmi ének 
voitto||lip|pu (-un, -puo) fn nyertes 

szelvény, bónusz 
voitto||luvettel|o (-on, -uo) fn nyertes-

jegyzék 
voit|tua (-an, -tau) verb győz, legyőz, 

diadalt arat, nyer; ~tua aikua időt 
nyerni; ~tua oma pelko legyőzni a 
félelmét; ~tua tauti legyőzni a be-
tegséget ◊ tosi  ~ti győzött az igaz-
ság 

voi|tua (-jan, -tau) verb ken, beken, ki-
ken, leken, ráken, megken; ~tua lei-
pyä voilla a kenyeret megkenni vaj-
jal / megvajazni; ~tua oven šakarat 
megkenni / megolajozni az ajtópán-
tot; ~tua tervalla bekenni gyantá-
val / szurokkal / kátránnyal 

voivot|ella (-telen, -telou) verb sóhaj-
tozik, nyöszörög, jajong 

voivittelu (-n, -o) fn sóhajtozás, nyö-
szörgés, jajongás 

voivodi (-n, -e) fn vajda 
voivodi||kun|ta (-nan, -tua) fn vajda-

ság 
voivittami|ni (-sen, -sta) fn sóhajtozás, 

nyöszörgés, jajongás 
voivot|tua (-an, -tau) verb sóhajtozik, 

nyöszörög, jajong 
voivotu|š (-kšen, -šta) fn sóhajtozás, 

nyöszörgés, jajongás 
vokali (-n, -e) fn 1. énekhang; 2. háttér-

ének, kísérőének; 3. magánhangzó; 
lyhyöt ~t rövid magánhangzó 

vokali||šoin|tu (-nun, -tuo) fn 1. össz-
hang, összhangzat; 2. magánhang-
zó-harmónia, magánhangzó-illesz-
kedés 

vokali|t (-jen, -ja) fn plur magánhang-
zók, magánhangzórendszer 

vokali||vartal|o (-on, -uo) fn magán-
hangzós tő 

volap|pa (-an, -pua) mn világos 
volframi (-n, -e) fn wolfram, volfrám 
volframi||lank|a (-an, -ua) fn wolfram-

szál, volfrámszál 
volot|tua (-an, -tau) verb zokog, keser-

vesen sír 
volonťori (-n, -e) fn önkéntes 
volosti (-n, -e) fn járás [közigazgatás] 
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volostin mn rtlan járási 
volt|ti1 (-in, -tie) fn volt [feszültség] 
volt|ti2 (-in, -tie) fn szaltó 
voltti||mittari (-n, -e) fn voltmérő, fe-

szültségmérő 
voľuntarismi (-n, -e) fn voluntarizmus 
vonkeu|tuo (-vun, -tuu) verb megsirat, 

elsirat 
vonkun|ta (-nan, -tua) fn 1. sírás-rívás, 

siránkozás; 2. vonyítás, üvöltés [ál-
lati]; 3. süvöltés, sivítás [szélé] 

vonku|o (-n, -u) verb 1. sír-rí, siránko-
zik; 2. vonyít, üvölt [állat]; 3. sü-
völt, sivít [szél] 

vorss|a (-an, -ua) mn csinos, szépen öl-
tözött, elegáns 

vorssui|ja (-čen, -ččou) verb kiöltözik, 
nekiöltözik, szépen öltözik 

vorvella hsz nekibátorodva, felbáto-
rodva 

vorve|ta (-nen, -nou) verb nekibátoro-
dik, felbátorodik, összeszedi magát, 
összekapja magát  

Vosneseńń|a (-an, -ua) fn Áldozócsü-
törtök, Mennybemenetel napja 

vot msz ím, íme 
votk|a (-an, -ua) fn vodka, pálinka 
vuačku|o (-n, -u) verb vonyít, szűköl; 

koiranpentu koko yön ~u a kutya-
kölyök minden éjjel vonyít 

vuah|eta (-tien, -tieu) verb habzik, taj-
tékzik 

vuahteutu|o (-u) verb habzik, tajték-
zik 

vuah|ti (-in, -tie) fn hab, tajték; me-
ren ~ti a tenger habja / tajtékja 

vuahti|e (-n, -u) verb habzik, tajtékzik 
vuahti||muov|i (-en , -ie) fn hungaro-

cell, polisztirol 

vuahto||piä||laineh|et (-ien, -ie) fn plur 
bárányfelhő(k) 

vuaja|š (-han, -šta) fn hullámtörés 
vuaji|n (-men, -nta) fn (vemhes) rén-

szarvasünő 
vuajin|ta (-nan, -tua) fn 1. követelés 

[pénzügy]; 2. kereslet 
vuak|a (-an, -ua) fn mérleg; tarkka ~a 

pontos / precíz(iós) mérleg 
vuak|at (-ojen, -oja) fn plur mérleg 
vuaka||šuor|a (-an, -ua) mn vízszintes, 

horizontális; ~a tašo vízszintes sík-
(felület); ~a viiva vízszintes vonal 

vuaka||šuorah hsz vízszintesen, ho-
rizontálisan 

vuakie (-n, -ta) fn karó, cövek, cölöp 
vuakš|a (-an, -ua) fn arasz 
vuakšahai|ni (-sen, -sta) fn poszméh, 

dongó [Bombus] 
vuakun|a (-an, -ua) fn címer; valtijon 

~a állami címer 
vuakuna||kirj|a (-an, -ua) fn címerte-

kercs, címerleírás 
vuakuna||kontie (-n, -ta) fn címermed-

ve 
vuakuna||nap|pi (-in, -pie) fn címeres 

gomb 
vuakuna||opilli|ni (-sen, -sta) mn he-

raldikai, címertani 
vuakuna||op|pi (-in, -pie) fn heraldika, 

címertan 
vualap|pa (-an, -pua) fn 1. fehéres; 2. 

őszes 
vualie (-n, -ta) mn 1. világos (színű); ~ 

paikka világos színű kendő; 2. szal-
maszínű, szalmasárga; ~t tukat szal-
maszínű haj 

vualie||harja|ni (-sen, -sta) mn almás-
szürke [lószín] 
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vualie||hipie|ni (-sen, -stä) mn világos 
bőrű 

vualie||iho|ni (-sen, -sta) mn világos 
bőrű 

vualien||kelta|ni (-sen, -sta) mn vilá-
gossárga 

vualien|ruškie (-n, -ta) mn világospi-
ros, világosvörös 

vualien||šini|ni (-sen, -stä) mn világos-
kék 

vualie||tukka|ni (-sen, -sta) mn szőke 
(hajú) 

vualie||vesi||lutik|ka (-an, -kua) fn há-
tonúszó vízipoloska, vízipalacka, 
vízicsimasz [Notonecta glauca L.] 

vuali||farssi (-n, -e) fn választási ko-
média / bohózat 

vuali||komiisi (-n, -e) fn választási bi-
zottság 

vualiu|tuo (-vun, -tuu) verb beront 
vuali||uurn|a (-an, -ua) fn szavazóurna 
vualu (-n, -o) fn (nagy) zivatarfelhő 
vuap|puo (-un, -puu) verb caplat, bak-

tat, unottan lépdel 
vuapšahai|ni (-sen, -sta) fn lódarázs 

[Vespa crabro] 
vuapukan||väri|ni (-sen, -stä) mn mál-

naszínű, szederszínű 
vuapuk|ka (-an, -kua) fn földiszeder 

[Rubus] 
vuapukka||mehu (-n, -o) fn málnalé, 

szederlé, málnaszörp, szederszörp 
vuapukkai|ni (-sen, -sta) fn málna [Ru-

bus idaeus] 
vuaput|tua (-an, -tau) verb ápol, gon-

doz 
vuar|a1 (-an, -ua) fn  hegy, domb 
vuar|a2 (-an, -ua) fn veszély, veszede-

lem, rizikó 

vuara||ilmaš|to (-šon, -tuo) fn hegy-
vidéki éghajlat 

vaurak|aš (-kahan, -ašta) mn hegyi 
vuara||kristalli (-n, -e) fn hegyi kris-

tály 
vuaralli|ni (-sen, -sta) mn veszélyes, 

veszedelmes, rizikós; ~ni matka ve-
szélyes utazás / út 

vuarallisešti hsz veszélyesen, veszé-
lyes módon, rizikósan 

vuarallisu|š (-kšen, -šta) fn veszély, ve-
szedelem, rizikó 

vuara||maiselm|a (-an, -ua) fn hegy-
vidék, hegyi táj 

vuara||malmi (-n, -e) fn bányaérc 
vuaran mn rtlan 1. hegyi; 2. hegyes, 

dombos 
vuaran||juoksij|a (-an, -ua) fn/mn mi-

haszna, semmittevő, naplopó 
vuaran||vieröm|ä (-än, -yä) fn hegy-

omlás, lavina 
vuara||šeu|tu (-vun, -tuo) fn hegyvidék, 

hegyi táj 
vuaraš|to (-šon, -tuo) fn hegység, hegy-

lánc 
vuara||tekni|ni (-sen, -stä) mn bánya-

műszaki 
vuara||tie (-n, -tä) fn hegyi út 
vuarn|a (-an, -ua) fn ruhaakasztó, fogas 
vuarna|š (-han, -šta) fn ekevas 
vuarnič|a (-an, -čua) fn nagy fa 
vuaroveh (-en, -ta) fn hegyi lakosság, 

hegylakók 
vuar|tua (-ran, -tau) verb megajándé-

koz 
vuašš|a (-an, -ua) fn kvász, savanykás 

erjesztett ital 
vuašša||keit|to (-on, -tuo) fn húsos / ha-

las hideg savanyúleves 
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vuašša||puini (-sen, -sta) fn kvászos-
hordó 

vuašu|o (-n, -u) verb fecseg, cseveg, le-
fetyel, kotyog 

vuašu|ta (-on, -ou) verb szószátyárko-
dik 

vuat|e (-tien; -etta) fn 1. ruha, alsó-
nemű, fehérnemű; 2. ruházat, öltö-
zet, öltözék 

vuate||harj|a (-an, -ua) fn ruhakefe 
vuate||koi (-n, -ta) fn ruhamoly [Ti-

neola bisselliella] 
vuate||nuaklak|ko (-on, -kuo) fn ruha-

tár 
vuate||pari (-n, -e) fn ruhagarnitúra 
vuate||pešul|a (-an, -ua) fn mosókony-

ha, mosoda 
vuate||puu (-n, -ta) fn ruhaakasztó, váll-

fa, fogas 
vuate||škuap|pi (-in, -pie) fn ruhás-

szekrény 
vuate||tevollisu|š (-kšen, -šta) fn ruha-

ipar, ruhagyártás 
vuate||tilk|ku (-un, kuo) fn ruhafosz-

lány, ruhadarab, (ruha)rongy 
vuate||torvi (-n, -e) fn szövetgöngyö-

leg, szövettekercs, szövetvég, ruha-
göngyöleg, ruhatekercs, ruhavég 

vuatettami|ni (-sen, -sta) fn öltöztetés, 
kiöltöztetés, felöltöztetés 

vuatetu|š (-kšen, -šta) fn 1. öltöztetés, 
kiöltöztetés, felöltöztetés; 2. ruházat, 
öltözet, öltözék 

vuatet|tua (-an, -tau) fn öltöztet, kiöl-
töztet, felöltöztet, felruház 

vuate||täi (-n, -tä) fn ruhatetű [Pedicu-
lus humanus humanus] 

vua|tie (-jin, -tiu) verb 1. kíván, köve-
tel, igénye van; 2. zsarol, kicsikar 

vuatij|a (-an, -ua) mn követelő, igé-
nyes 

vuatimat|oin (-toman, -ointa) mn igény-
telen; kaikešša ~ ihmini mindenben 
igénytelen ember / személy 

vuatimattomašti hsz igénytelenül; elyä 
~ igénytelenül élni 

vuatimi|ni (-sen, -sta) fn követelés 
vuatimukš|et (-ien, -ie) fn plur nor-

ma, szabály(ozás) 
vuatimu|š (-kšen, -šta) fn követelés 
vuativai|ni (-sen, -sta) mn követelő, igé-

nyes 
vua|to (-von, -tuo) fn ruhaszárítógép 
vuattien||pesij|ä (-än, -yä) fn mosónő 
vuatt|iet (-eijen, -eita) fn plur ruhá-

zat, ruhakészlet; naisien ~et női ru-
házat / ruhák 

vuiti|e (-n, -u) verb mutatkozik, adó-
dik 

vulgari|ni (-sen, -sta) mn vulgáris, kö-
zönséges, alpári 

vulgarisešti hsz vulgárisan, közönsé-
gesen, alpári módon 

vulkani|ni (-sen, -sta) mn vulkanikus, 
vulkáni 

vulkanoi|ja (-čen, -ččou) verb vulkani-
zál 

vulkanoin|ti (-nin, -tie) fn vulkanizá-
lás 

vulkanologi (-n, -e) fn vulkanológus 
vulkanologij|a (-an, -ua) fn vulkano-

lógia 
vuokr|a (-an, -ua) fn bérlet, haszonbér-

let, árenda, földbérlet 
vuokralla hsz bérbe, bérben; antua ~ 

bérbe adni; ottua ~ bérbe venni 
vuokra||makš|u (-n, -o) fn bérleti díj, 

haszonbérleti díj, földbérleti díj 
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vuokrami|ni (-sen, -sta) fn bérlés, bér-
let, kibérlés, bérbevétel 

vuokr|ata (-uan, -uau) verb bérel, ki-
bérel, bérbe vesz, haszonbérbe vesz; 
~ata kortteri lakást (ki)bérelni 

vuokruaj|a (-an, -ua) fn bérlő, haszon-
bérlő, árendás, földbérlő 

vuokruan|ta (-nan, -tua) fn bérlés, bér-
let, kibérlés, bérbevétel 

vuokši1 hsz tekintetbe véve, figyelem-
be véve 

vuokši2 (gen) nu tekintettel vmire 
vuolap|pa (-an, -pua) mn őszes, őszülő 
vuol|la (-en, -ou) verb farag, kifarag, 

lefarag, gyalul, legyalul 
vuolomat|oin (-toman, -ointa) mn fa-

ragatlan, gyalulatlan 
vuonn|a (-an, -ua) fn bárány, bari 
vuonni|e (-n, -u) verb bárányt ellik 
vuor|ata (-uan, -uau) verb burkol, be-

burkol 
vuorau|š (-on, -tta) fn (fával) burko-

lás 
vuorauš||lauv|at (-ojan, -oja) fn plur fa-

burkolat 
vuor|i1 (-en, -ta) fn bélés 
vuor|i1 (-n, -e) fn magas hegy(ség) 
vuori||kanka|š (-han, -šta) fn bélésa-

nyag 
vuori||lau|ta (-van, -tua) fn fa burko-

lólap 
vuoris|to (-son, -tuo) fn hegység, hegy-

tömb, masszívum 
vuoristo||kiipeilij|ä (-än, -yä) fn alpi-

nista, hegymászó 
vuoristo||kiipeily (-n, -ö) fn alpinizmus, 

hegymászás 
vuoristo||tau|ti (-ven, -tie) fn hegyi be-

tegség, magassági betegség 

vuor|o (-on, -uo) fn sorrend, sor, rend, 
rotáció, váltás 

vuoro||juokš|u (-n, -o) fn váltófutás 
vuoro||kau|ši (-ven, -šie) fn (egy) teljes 

nap, napi időtartam 
vuoro||kauši||anno|š (-kšen, -šta) fn na-

piadag 
vuorokkah hsz sorjában 
vuorolai|ni (-sen, -sta) fn váltótárs 
vuoro||mie|š (-hen, -štä) fn váltótárs 
vuoro||paimennu|š (-kšen, -šta) fn váltó 

/ rotációs legeltetés 
vuoro||rua|to (-von, -tuo) fn műszak, 

váltóműszak, váltakozó munkarend 
vuoro||tehtäv|ä (-än, -yä) fn őrszolgá-

lat, őrváltás 
vuorotellen hsz 1. váltogatva, válta-

kozva; 2. sorjában 
vuorottai|ni (-sen, -sta) mn váltakozó 
vuorot|tua (-an, -tau) verb váltogat, 

vált, felvált, cserél, felcserél 
vuorouin|ta (-nan, -tua) fn váltás [sport] 
vuoro||vaikutu|š (-kšen, -šta) fn egy-

másrahatás, kölcsönös befolyásolás 
vu|osi (-uvven, -otta) fn év, esztendő 
vuosi||hyöty (-n, -ö) fn évjáradék 
vuosi||juhl|a (-an, -ua) fn évforduló, ju-

bileum 
vuosi||kirj|a (-an, -ua) fn évkönyv 
vuosi||kokohu|š (-on, -tta) fn éves (köz-) 

gyűlés 
vuosi||kokou|š (-on, -tta) fn éves (köz-) 

gyűlés 
vuosi||kuršši (-n, -e) fn tanév, tanul-

mányi év 
vuosi||kymmen (-en, -tä) fn évtized, ti-

zed 
vuosi||leh|ti (-en, -tie) fn évkönyv 
vuosi||lu|ku (-vun, -kuo) fn évszám 
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vuosi||nellä|nneš (-nnen, -ttä) mn ne-
gyedévi, negyedéves 

vuosi||nellänneš||šuunnitelm|a (-an, 
-ua) fn negyedéves terv 

vuosi||puolis|ko (-on, -kuo) fn félév 
vuosi||päiv|ä (-än, -yä) fn évforduló, ju-

bileum 
vuosi||renka|š (-han, -šta) fn évgyűrű 
vuosi||šata (||-šuan, ||-šatua) fn évszá-

zad, század; šeiččemeštoista ~ tizen-
hetedik század 

vuosi||tilau|š (-on, -tta) fn éves előfi-
zetés 

vuosittain hsz évente, évenként 
vuosittuan hsz évente, évenként 
vuosi||tuha|t (-nnen, -tta) fn évezred, 

ezred  
vuosi||tul|o (-on, -uo) fn évi jövedelem 
vuosi||tuotan|to (-non, -tuo) fn éves 

termelés 
vuotan|ta (-nan, -tua) fn várakozás, vá-

rás 
vuotanta|šali (-n, -e) fn váróterem 
vuotautu|o (-u) verb kiömlik, kifolyik 
vuotehi|ni (-sen, -sta) fn halál évfordu-

lója 
vuot|ella (-telen, -telou) verb vár, vá-

rakozik 
vuoti|ni (-sen, -sta) mn éves, esztendős, 

év-, évi, esztendei 
vuo|to (-von, -tuo) fn szivárgás, csor-

gás, folyás, kifolyás, elfolyás 
vuottaen hsz várva, várakozva, kivárva 
vuottamat|oin (-toman, -ointa) mn vá-

ratlan, nem várt, meglepő 
vuottamatta hsz váratlanul; tulla ~ vá-

ratlanul (meg)érkezni 
vuottamattomu|š (-kšen, -šta) fn várat-

lanság 

vuottami|ni (-sen, -sta) fn várakozás, 
várás 

vuot|to (-on, -tuo) fn várakozás, várás 
vuot|tua (-an, -tau) verb vár, várako-

zik, megvár, elvár, kivár; mie en mal-
ta ~tua nem tudok várni; ~tua ju-
nua várni a vonatot; ~tua omua vuo-
ruo várni a sorára; ~tua tietuo hírt 
/ hírre várni 

vuuvven||aika (||-ajan, ||-aikua) fn év-
szak, szezon 

vyyh|ti (-in, -tie) fn gombolyag, mot-
ring 

vyyh|tie (-in, -tyy) verb gombolyít, fel-
gombolyít, motollál 

vyö (-n, -tä) fn öv 
vyöhyk|eh (-kehen, -ehtä´fn övezet, öv, 

zóna 
vyöt|tyä (-än, -täy) verb felövez, átköt, 

körbeköt, felköt 
vyö|tyä (-än, -täy) verb felövez, övet 

köt 
vyötäry|š (-kšen, -štä) fn derék 
vyötär|ö (-ön, -yö) fn 1. derék; 2. öv 
vyötäy|työ (-vyn, -tyy) verb felövező-

dik, körbekötődik 
väčkyt|tyä (-än, -täy) verb vakkant, 

csahol 
väčky|ö (-n, -y) verb makacskodik, csö-

könyösködik 
väčykkäi|ni (-sen, -stä) szn kevés, nem 

sok, néhány 
vähekši|e (-n, -y) verb kisebbít, csök-

kent, lecsökkent 
vähemmis|tö (-sön, -työ) fn kisebbség, 

minoritás; etnini ~tö etnikai kisebb-
ség 

vähemmän hsz kf kevésbé; enemmän 
tahi ~ többé-kevésbé 
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vähennet|ty (-yn, -työ) mn csökkentett, 
lecsökkentett 

vähenny|š (-kšen, -štä) fn csökkentés, 
lecsökkentés 

vähennyš||merk|ki (-in, -kie) fn kivo-
násjel, minuszjel, minusz 

vähen|tyä (-nän, -täy) verb 1. kiseb-
bít, csökkent, lecsökkent; 2. kivon, 
levon 

vähentäj|ä (-än, -yä) fn kivonandó 
vähentämi|ni (-sen, -stä) fn 1. csök-

kentés; 2. kivonás 
vähenömi|ni (-sen, -stä) fn arány, 

arányszám; tautisuon ~ni megbe-
tegedési arányszám 

vähe|tä (-nen, -nöy) verb kisebbedik, 
csökken, lecsökken 

vähin hsz kevéssé, kissé, kis mérték-
ben, egy kicsit, alig, alig-alig 

vähintäh hsz minimálisan, minimum, 
legalább 

vähitellen hsz kevéssé, kissé, kis mér-
tékben, egy kicsit, alig, alig-alig 

vähittäin hsz kevéssé, kissé, kis mér-
tékben, egy kicsit, alig, alig-alig 

vähittäis||kaup|pa (-an, -pua) fn kis-
kereskedelem 

vähittäis||kauppa||tavar|a (-an, -ua) fn 
kiskereskedelmi áru 

vähy|š (-ön, -ttä) fn 1. erőtlenség, gyen-
geség; 2. korlátozás 

vähä szn rtlan kevés, nem sok, né-
hány 

vähä||arvo|ni (-sen, -sta) mn kevéssé 
jelentős, kevéssé fontos 

vähäččäi|ni (-sen, -stä) szn kevés, nem 
sok, néhány 

vähä||järki|ni (-sen, -stä) mn korlátolt, 
gyengeelméjű 

vähä||järkisy|š (-kšen, -štä) fn korlá-
toltság, gyengeelméjűség 

vähä||kunto|ni (-sen, -sta) mn gyenge, 
erőtlen, csekély erejű, tehetetlen 

vähä||kuulo|ni (-sen, -sta) mn nagyot-
halló 

vähä||kyky|ni (-sen, -stä) mn kevéssé 
alkalmas, kevéssé rátermett, kis te-
hetségű 

vähä||käyttö|ni (-sen, -stä) mn ritkán 
használt; ~set šanat ritkán használt 
szavak 

vähältä hsz kevéssé, kissé, kis mérték-
ben, egy kicsit, alig, alig-alig 

vähä||luku|ni (-sen, -sta) mn csekély 
számú, kisszámú; ~ni rahvaš kis-
számú népesség 

vähä||marja|ni (-sen, -sta) mn (gyü-
mölcsöt) szűken termő, gyér termé-
sű; ~ni vuosi gyümölcsöt szűken ter-
mő év 

vähä||mieli|ni (-sen, -stä) mn korlátolt, 
gyengeelméjű 

vähä||mielisy|š (-kšen, -štä) fn korlá-
toltság, gyengeelméjűség 

vähän szn rtlan kevés, nem sok, né-
hány 

vähä|ni (-sen, -stä) szn kevés, nem sok, 
néhány 

vähän||tuottaj|a (-an, -ua) mn csekély 
hozamú, alig jövedelmező 

vähän||tutkit|tu (-un, -tuo) mn alig ku-
tatott, alig vizsgált 

vähä||näkö|ni (-sen, -stä) mn gyengén-
látó, vaksi 

vähä||opaštunu|t (-on, -tta) mn kevés-
sé művelt, műveletlen, tanulatlan 

vähä||pakinai|ni (-sen, -sta) mn kevés-
beszédű, szűkszavú, szófukar 
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vähä||pätö|ni (-sen, -stä) mn kevéssé 
jelentős, kevéssé fontos 

vähä||rahvahalli|ni (-sen, -sta) mn nép-
telen, lakatlan, kihalt 

vähä||rahvahallisu|š (-kšen, -šta) fn 
néptelenség, lakatlanság, kihaltság 

vähäselti hsz 1. kevesen, nem sokan, 
néhányan; 2. röviden 

vähäsen hsz kevéssé, kissé, kis mér-
tékben, egy kicsit, alig, alig-alig 

vähä||šana|ni (-sen, -sta) mn kevésbe-
szédű, szűkszavú, szófukar, lakoni-
kus 

vähä||šuola|ni (-sen, -sta) mn enyhén 
sózott, enyhén sós 

vähä||teholli|ni (-sen, -sta) mn nem túl 
hatásos, kevéssé hatékony 

vähä||tietoisu|š (-kšen, -šta) fn korlá-
toltság, gyengeelméjűség 

vähä||tieto|ni (-sen, -sta) mn korlátolt, 
gyengeelméjű; ~ni ihmini korlátolt 
személy / ember 

vähä||tovisset|tu (-un, -tuo) mn nem 
meggyőző 

vähättäv|ä (-än, -yä) mn csekélyke, 
alig elég 

vähä||tulokšelli|ni (-sen, -sta) mn cse-
kély hozamú, alig jövedelmező 

vähä||tulo|ni (-sen, -sta) mn csekély ho-
zamú, alig jövedelmező 

vähä||vara|ni (-sen, -sta) mn szűköl-
ködő, szegény, vagyontalan, nincs-
telen; ~ni pereh szűkölködő / nincste-
len család 

vähä||veri|ni (-sen, -stä) mn vérsze-
gény 

vähä||viľľa|ni (-sen, -sta) mn (gabo-
nát) szűken termő, gyér termésű; 
~ni vuosi gabonát szűken termő év 

vähä||voima|ni (-sen, -sta) mn 1. erőt-
len, gyenge; 2. kis teljesítményű, kis 
kapacitású; ~ni mouttori kis telje-
sítményű motor 

vähä||voipa|ni (-sen, -sta) mn legyen-
gült, beteges 

vähä||väki|ni (-sen, -stä) mn gyéren la-
kott, kis népsűrűségű 

vähä||äly|ni (-sen, -stä) mn korlátolt, 
gyengeelméjű 

väik|kyö (-yn, -kyy) verb meg-megvil-
lan, fel-felvillan, villódzik 

väisty|ö (-n, -y) verb kitér, elhajol 
väistämi|ni (-sen, -stä) fn kitérés, el-

hajlás; ~ni iskulta elhajlás az ütés 
elől 

väistäräk|ki (-in, -kie) fn barázdabil-
legető [Motacilla] 

väit|ellä (-telen, -telöy) verb megvitat, 
megtárgyal 

väittely (-n, -ö) fn megvitatás, vita, 
megtárgyalás, tárgyalás 

väittämättä hsz zokszó nélkül, zúgo-
lódás nélkül, megadással, beletörő-
déssel, vonakodás nélkül 

väittämät|öin (-tömän, -öintä) mn zok-
szó nélküli, zúgolódás nélküli, be-
letörődő, vonakodás nélküli 

väitöš||kirj|a (-an, -ua) fn disszertáció, 
értekezés; tohtorin ~a doktori disz-
szertáció 

väitöš|kirjan|kirjuttaj|a (-an, -ua) fn 
disszertáló, értekező, doktoráló 

väitöš||kirja||neuvoš|to (-šon, -tuo) fn 
doktori tanács 

väjen||lašen|ta (-nan, -tua) fn nép-
számlálás, összeírás 

väjen||laš|ku (-un, -kuо) fn népszám-
lálás, összeírás 
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väješ|tö (-šön, -työ) fn lakosság, népes-
ség 

väkeh hsz kénytelen-kelletlen 
vä|ki1 (-jen, -kie) fn 1. erő, hatalom; 

2. nép, sokaság; 3. lakosság, népes-
ség 

vä|ki2 (-jen, -kie) mn nagy, méretes, ki-
terjedt 

väki||jouk|ko (-on, -kuo) fn tömeg, so-
kaság 

väkijäi|ni (-sen, -stä) mn jelentős 
väkinäi|ni (-sen, -stä) mn mesterkélt, 

tettetett, erőltetett, kényszeredett; ~ni 
hymy erőltetett mosoly 

väkisin hsz mesterkélten, tettetve, eről-
tetve, kényszeredetten 

väki||vallan||pitäj|ä (-än, -yä) fn/mn 
mániákus, kényszeres, rögeszmés, 
hóbortos 

väki||val|ta (-lan, -tua) fn erőszak, kény-
szer 

väkivaltasešti hsz erőszakosan, erő-
szak által 

väki||valtua||pitäjä (-än, -yä) fn/mn erő-
szakoskodó, garázda 

väkkär|ä (-än, -yä) fn búgócsiga  
väkä||nuakl|a (-an, -ua) fn tüskésszeg, 

kampósszeg 
väli (-n, -e) fn 1. távolság, táv, távköz; 

2. kapcsolat, viszony  
väli||aika (||-ajan, ||-aikua) fn szünet; 

~aika oli kahenkymmenen minuu-
tin pituni a szünet húsz perc hosz-
szú volt 

väli||aika|ni (-sen, -sta) mn 1. ideig-
lenes; 2. időszaki; ~ni ruataja idő-
szaki munkás 

väli||aikasešti hsz 1. ideiglenesen; 2. 
időszakosan 

väli||ais|a (-an, -ua) fn (két ló közöt-
ti) szekérrúd, kocsirúd, szánrúd 

väličči (gen) nu között, közt, közben 
välien||šelvittely (-n, -ö) fn viszály, vi-

szálykodás 
välih (gen) nu között, közt, közben; 

kivijen ~ kövek között 
välih||män|ö (-ön, -yö) fn közbeavat-

kozás, beavatkozás 
väli||kanš|i (-en, -ie) fn középső fedél-

zet 
väli||kauš|i (-en, -ie) fn átmeneti idő(szak) 
väli||kauši||tak|ki (-in, -kie) fn átmeneti 

kabát 
väli||kerro|š (-kšen, -šta) fn 1. féleme-

let; 2. balkon, erkély 
väli||laiteh (-en, -ta) fn ütköző, lök-

hárító 
väli||laškut|oin (-toman, -ointa) mn le-

szállás nélküli; ~oin lento (közbül-
ső) leszállás nélküli repülőút 

välilli|ni (-sen, -stä) mn kiszámítha-
tatlan 

välillä hsz közben, időközben, időn-
ként 

väli||makšu|t (-jen, -ja) fn plur elszá-
molás, számadás 

väli||mat|ka (-an, -kua) fn távköz, táv, 
távolság 

väli||merkki||järještelm|ä (-än, -yä) fn 
központozás, írásjelhasználat 

väli||mie|š (-hen, -štä) fn döntőbíró, 
választott bíró 

väli||mieš||oikeuš (-on, -tta) fn döntőbí-
róság, választott bíróság 

välineh|et (-tien, -tie) fn plur felsze-
relés, szerszám 

väli|ni (-sen, -stä) mn közötti, közti, köz-
tes, közbeni 
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välin||pitämättömy|š (-kšen, -štä) fn 
közönyösség, közömbösség 

välin||pitämättömäšti hsz közönyö-
sen, közömbösen 

välin||pitämät|öin (-tömän, -öintä) mn 
közönyös, közömbös; kaikkeh ~öin 
mindennel szemben / mindenre kö-
zömbös 

väli||oikeuš||laito|š (-kšen, -šta) fn dön-
tőbíróság, választott bíróság 

väli||palk|ki (-in, -kie) fn közgerenda 
väli||rauh|a (-an, -ua) fn fegyverszü-

net, fegyvernyugvás, tűzszünet 
välissä (gen) nu között, közt, közben 
väli||šarj|a (-an, -ua) fn félnehézsúly 

[sport] 
väli||šein|ä (-än, -yä) fn közfal, vá-

laszfal 
väli||tent|ti (-in, -tie) fn (vizsgák kö-

zötti) beszámoló 
väli||tuomari (-n, -e) fn döntőbíró, vá-

lasztott bíró 
välittämättä hsz közönyösen, közöm-

bösen 
välittämättömy|š (-kšen, -štä) fn kö-

zönyösség, közömbösség 
välittämät|öin (-tömän, -öintä) mn kö-

zönyös, közömbös 
välittömäšti hsz közvetlenül 
välit|öin (-tömän, -öintä) mn közvet-

len 
välk|e (-kien, -että) fn sugár, fénysugár, 

sugárzás 
välkeh (-en, -tä) fn fény, csillogás, ra-

gyogás 
välk|ky (-yn, kyö) fn átömlés, átáradás, 

átáramlás 
välk|kyö (-yn, -kyy) verb 1. átömlik, 

átárad, átáramlik; 2. csillog, csillan, 

villog, villan; 3. szikrázik, sziporká-
zik 

välkäh|tyä (-än, -täy) verb csillog, su-
gárzik, fénylik  

välle|tä (-nen, -nöy) verb lazul, meg-
lazul, elernyed 

vällen|tyä (-än, -täy) verb lazít, meg-
lazít; ~tyä ruuvi meglazítani a csa-
varanyát; ~tyä vyö meglazítani az 
övet 

vällentämi|ni (-sen, -stä) fn lazítás, 
meglazítás 

välly|š (-kšen, -štä) fn fesztelenség, kö-
tetlenség 

väll|ä (-än, -yä) mn szabad, kötetlen, 
fesztelen 

välläh hsz szabadon, kötetlenül, fesz-
telenül 

välläseh hsz szabadon, kötetlenül, fesz-
telenül 

välläšti hsz szabadon, kötetlenül, fesz-
telenül 

vältin||ter|ä (-än, -yä) fn csoroszlya, 
ekecsoroszlya 

vält|ti (-in, -tie) fn eke 
vält|tyä (-täy) verb elég lesz, elegendő 
välttämättä hsz 1. szükségszerűen; 2. 

feltétel nélkül 
välttämättömy|š (-kšen, -štä) fn szük-

ségesség, szükségszerűség 
välttämät|öin (-tömän, -öintä) mn 1. 

szükséges, szükségszerű; 2. feltétel 
nélküli; ~öin antautumini feltétel 
nélküli megadás / kapituláció 

välttäv|ä (-än, -yä) mn elégséges, tűr-
hető 

välttäväšti hsz elégségesen, tűrhetően; 
opaštuo ~ elégségesen / tűrhetően 
tanulni 
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välttäy isz/msz elég 
välty|ö (-n, -y) verb kitér, eltér, elhaj-

lik; ~ö iskušta elhajolni az ütés elől; 
~ö vaštaukšešta kitérni a válasz(a-
dás) elől 

väläh|ellä (-telöy) verb villog, fel-fel-
villan, meg-megvillan, meg-megcsil-
lan 

välähtely (-n, -ö) fn csillogás, villogás, 
tündöklés 

väläh|tyä (-täy) verb csillog, villog, tün-
dököl 

välähykš|et (-ien, -e) fn plur 1. flitter; 
2. sziporka 

välähy|š (-ön, -ttä) fn villanófény, va-
ku, fényvillanás, felvillanás 

välähyt|tyä (-än, -täy) verb vakuzik 
vänčis|sellä (-telen, -telöy) verb sze-

szélyeskedik, bogaraskodik 
vänčistelij|ä (-än, -yä) mn szeszélyes, 

bogaras 
vänkällä hsz mesterkélten, erőltetetten 
vänkältä hsz mesterkélten, erőltetetten 
värč|či (-in, -čie) fn zsák  
värčči||kanka|š (-han, -šta) fn zsákvá-

szon 
värčči||pukšu|t (-jen, -ja) fn plur zsák-

vászonnadrág 
värčilli|ni (-sen, -stä) mn zsáknyi, te-

le zsáknyi 
väri (-n, -е) fn szín, színezet, színár-

nyalat, árnyalat 
väri||ašteik|ko (-on, -kuo) fn színskála 
väri||filmi (-n, -e) fn színes film 
väri||kalv|o (-on, -uo) fn szivárvány-

hártya [anatómia] 
väri||kyn|ä (-än, -yä) fn színes ceruza 
värik|äš (-kähän, -äštä) mn színes 
väri||metalli (-n, -e) fn színesfém 

väri||metallurgij|a (-an, -ua) fn szí-
nesfémkohászat 

väri|ni (-sen, -stä) mn színű; ukon-
kuaren ~ni szivárványszínű 

värin|ä (-än, -yä) fn reszketés, reme-
gés, borzongás 

värisen|tä (-nän, -tyä) fn hidegrázás, 
hideglelés 

värissy|š (-kšen, -štä) fn reszketés, re-
megés, borzongás 

värissyt|tyä (-täy) verb (ki)rázza a hi-
deg 

väris|sä (-en, -öy) verb reszket, remeg, 
borzong 

värisy|š (-kšen, -štä) fn hidegrázás, hi-
deglelés 

värisyt|tyä (-täy) verb borzongat, di-
deregtet 

väri||šokeu|š (-on, -tta) fn színvakság 
väri||šokie (-n, -ta) mn színvak 
väri||šokie||ihmi|ni (-sen, -stä) fn szín-

vak (személy) 
väri||televiisori (-n, -e) fn színes te-

levízió 
värit|tyä (-än, -täy) verb fest, kifest, 

árnyal, színez, kiszínez 
värittämi|ni (-sen, -stä) fn festés, ki-

festés, árnyalás, színezés, kiszíne-
zés 

värity|š (-kšen, -štä) fn festés, kifes-
tés, árnyalás, színezés, kiszínezés 

värit|öin (-tömän, -öintä) mn színte-
len, fakó; ~öin vesišeoš színtelen 
folyadék 

väri||valo||kuv|a (-an, -ua) fn színes 
fénykép, színes fotó 

väri||valo||musiik|ki (-in, -kie) fn szí-
nes zene, szín-zene 

väri||vill|a (-an, -ua) fn színes gyapjú 
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väri||vivahu|š (-on, -tta) fn színezet, 
színhatás 

väri||yhisselm|ä (-än, -yä) fn színkeve-
rés 

värj|ätä (-yän, -yäy) verb fest, kifest, 
árnyal, színez, kiszínez 

värjäy|š (-ön, -ttä) fn színeződés, el-
színeződés 

värjäyty|ö (-y) verb festődik, színező-
dik, elszíneződik 

värjyäj|ä (-än, -yä) fn festő, mázoló 
värk|ki (-in, -kie) fn nyomorult, nyo-

morék  
värsy (-n, -ö) fn 1. vers, költemény; 2. 

versszak, szakasz, strófa  
värttin|ä (-än, -yä) fn orsó 
värvyän|tä (-nän, -tyä) fn toborzás, 

mozgósítás, mobilizáció 
värvät|ty (-yn, -työ) mn toborzott, ver-

buvált; ~ty ruataja toborzott mun-
kás / dolgozó 

värv|ätä (-yän, -yäy) verb toboroz, ver-
buvál 

värväy|š (-ön, -ttä) fn toborzás, ver-
buválás 

värväy|työ (-vyn, -tyy) verb toborzó-
dik, verbuválódik 

väštäy|työ (-vyn, -tyy) verb fáradozik, 
vesződik, bíbelődik, pepecsel, pisz-
mog vmivel 

vävy (-n, -ö) fn vő, vej  
väyl|ä (-än, -yä) fn víziút, hajózóút 
vöhelehti|e (-n, -y) verb lábatlankodik, 

alkalmatlankodik 
völj|ätä (-yän, -yäy) verb felemel, fel-

tornáz, felrak 
völjäy|työ (-vyn, -tyy) verb felkapasz-

kodik, felmászik, felvergődik 
völk|ki (-in, -kie) fn kompánia, társa-

ság 
vötkis|sellä (-telen, -telöy) verb lustál-

kodik, henyél, tesped 
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Y 
 
yhekšičči hsz kilencével, kilencenként 
yhekšik|kö (-ön, -yö) fn kilences 
yhekš|än (-än, -yä) szn kilenc  
yhekš|än||kymmen|tä (-än||-en, -yä|| 

-tä) szn kilencven 
yhekšän||piikki|ni (-sen, -stä) mn ki-

lenctüskés; ~ni rautakala kilenc-
tüskés pikó [Pungitius pungitius] 

yhekš|än||šatua (-än||šuan, -yä||šatua) 
szn kilencszáz  

yhekšän||toista (-än||toista, -yä||tois-
ta) szn tizenkilenc 

yhekšä|š (-nnen, -ttä) szn kilencedik  
yhekšä|š||kymmen|eš (-nnen||-ennen, 

-ttä||-että) szn kilencvenedik 
yhekšä|š||toista (-nnen||toista, -ttä|| 

toista) szn tizenkilencedik 
yhen szn rtlan egyetlen 
yhen||aika|ni (-sen, -sta) mn egyidejű 
yhen||ikä|ni (-sen, -stä) mn egykorú 
yhen||karvalli|ni (-sen, -sta) mn egy-

színű  
yhen||kerta|ni (-sen, -sta) mn egysze-

res, szimpla 
yhen||luatu|ni (-sen, -sta) mn egytípu-

sú, egyfajta, egyféle 
yhen||moi|ni (-sen, -sta) mn egyforma, 

azonos, ugyanolyan, analóg 
yhen||moisešti hsz egyformán, azono-

san, ugyanúgy 
yhen||moisu|š (-kšen, -šta) fn egyforma-

ság, azonosság, analógia 
yhen||muattav|a (-an, -ua) mn egysze-

mélyes 
yhen||näkö|ni (-sen, -stä) mn egyező, 

megegyező, hasonló 

yhen||šuunta|ni (-sen, -sta) mn egyirá-
nyú, azonos irányú, párhuzamos 

yhen||šuuru|ni (-sen, -sta) mn egyen-
lő nagyságú, azonos nagyságú 

yhen||val|ta (-lan, -tua) fn 1. egyed-
uralom; 2. monopólium 

yhen||verroin hsz egyformán, azono-
san, ugyanúgy 

yheššä hsz 1. együtt; elyä ~  együtt él-
ni; ◊  yheššä marš! lépés, indulj! 2. 
szövetkezetben, szövetkezeti formá-
ban 

yheššä||elän|tä (-nän, -tyä) fn együtt-
élés 

yhe|š||toista (-nnen||toista, -ttä||toista) 
szn tizenegyedik 

yheštäh hsz együtt 
yhisseh (-en, -tä) fn vegyület 
yhis|sellä (-telen, -telöy) verb kombinál 
yhisselm|ä (-än, -yä) fn kombináció 

[matematika] 
yhissel|ty (-lyn, -työ) mn kombinált 
yhisset|ty (-yn, -työ) mn egyesített, ösz-

szesített 
yhissy|š (-kšen, -štä) fn egyesülés, egye-

sítés, egyesület 
yhissyš||koh|ta (-an, -tua) fn összekap-

csolási / összeköttetési hely 
yhissyš||merk|ki (-in, -kie) fn kötőív, 

legato-jel [zene] 
yhissyš||oš|at (-ojen, -oja) fn plur ösz-

szekötő kapocs / láncszem 
yhissyš||paik|ka (-an, -kua) fn össze-

kapcsolási / összeköttetési hely 
yhissän|tä (-nän, -tyä) fn egyesítés, új-

raegyesítés 
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yhissettäv|ä (-än, -yä) mn összekötő 
yhis|tyä (-sän, -täy) verb egyesít 
yhis|työ (-syn, -tyy) verb egyesül 
yhistymi|ni (-sen, -stä) fn egyesítés, 

újraegyesítés 
yhistäj|ä (-än, -yä) fn összekötő 
yhistämi|ni (-sen, -stä) fn egyesítés, 

újraegyesítés 
yhistäy|työ (-vyn, -tyy) verb egyesül 
yht||aikua hsz egyidejűleg, egyszerre 
yhteh hsz egybe, egységbe, össze 
yhtehi|ni (-sen, -stä) mn közös, együttes 
yhteh||kašvattami|ni (-sen, -sta) fn ösz-

szenövés, összeforrás, egybenövés, 
egybeforrás; luijen ~ni csontok ösz-
szeforrása 

yhteh||keryämi|ni (-sen, -stä) fn össz-
pontosítás, egybekelés 

yhteh||lašettav|a (-an, -ua) fn össze-
adandó [matematika] 

yhteh||liittymi|ni (-sen, -stä) fn egybe-
illesztés, összeillesztés 

yhteh||män|ö (-ön, -yö) fn egybeke-
lés, házasság, házasságkötés, meg-
házasodás, esküvő 

yhteh||mänö||kiel|to (-lon, -tuo) fn nőt-
lenség 

yhteh||ot|to (-on, -tuo) fn kilengés, ki-
hágás, túlkapás 

yhteh||šattum|a (-an, -ua) fn egybe-
esés 

yhteh||šopij|a (-an, -ua) mn összeegyez-
tethető 

yhteh||šopimat|oin (-toman, -ointa) mn 
összeegyeztethetetlen 

yhteh||šopimattomu|š (-kšen, -šta) fn 
összeegyeztethetetlenség 

yhteh||šo|pu (-vun, -puo) fn összhang, 
egyetértés, harmónia 

yhteh||šovin|ta (-nan, -tua) fn össze-
egyeztethetőség 

yhteh||šovitel|tu (-lun, -tuo) mn kom-
binált, összekombinált 

yhteh||ve|to (-von, -tuo) fn eredmény, 
végeredmény, összegzés, következ-
tetés 

yhteh||veto||tauluk|ko (-on, -kuo) fn 
összegező / összesítő táblázat 

yhteh||virtuami|ni (-sen, -sta) mn ösz-
szefolyás, egybefolyás, összeömlés, 
egybeömlés; jokien ~ni folyók ösz-
szefolyása 

yhtehy|š (-ön, -ttä) fn közösség 
yhteis||eläm|ä (-än, -yä) fn együttélés 
yhteis||kunnalli|ni (-sen, -sta) mn tár-

sadalmi; ~ni statussi társadalmi hely-
zet 

yhteis||kunnalis||poliitti|ni (-sen, -sta) 
mn társadalompolitikai; ~set proses-
sit társadalompolitikai folyamatok 

yhteis||kunnalistami|ni (-sen, -sta) fn 
társadalmasítás, szocializálás 

yhteis||kunnalis|tua (-san, -tau) verb 
társadalmasít, szocializál 

yhteis||kun|ta (-nan, -tua) fn társada-
lom 

yhteis||kunta||eläm|ä (-än, -yä) fn tár-
sadalmi élet 

yhteis||kunta||järještelm|ä (-än, -yä) fn 
kaláka 

yhteis||kunta||op|pi (-in, -pie) fn tár-
sadalomtudomány 

yhteis||laukaukšella hsz egyszerre, egy 
csapásra 

yhteis||omissu|š (-kšen, -šta) fn társ-
tulajdonosság, társbirtokosság 

yhteis||omistaj|a (-an, -ua) fn társtu-
lajdonos, társbirtokos 
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yhteis||rua|to (-von, -tuo) fn együtt-
működés, együttmunkálkodás 

yhteis||šo|pu (-vun, -puo) fn összhang, 
egyetértés, harmónia 

yhteis||tul|o (-on, -tuo) fn közös jöve-
delem, együttes jövedelem; pere-
hen ~o a család együttes jövedelme 

yhteis||työ (-n, -tä) fn együttműködés, 
együttmunkálkodás 

yhteis||voimin hsz együttes erővel, kö-
zös erővel 

yhteis||ymmärry|š (-kšen, -štä) fn egyet-
értés, megértés, megegyezés 

yhteis|ö (-ön, -yö) fn községi közösség, 
parasztközösség, obscsina 

yhtenäh hsz folyamatosan, szakadat-
lanul, szüntelenül 

yhtenäi|ni (-sen, -stä) mn egységes, egy-
öntetű 

yhtenäis|tyä (-sän, -täy) verb egysége-
sít 

yhtenäistämi|ni (-sen, -stä) fn egysé-
gesítés 

yhtenäisy|š (-kšen, -štä) fn egység, egy-
ségesség, egyöntetűség 

yhtevyš||väli (-n, -e) fn kölcsönös kap-
csolat, közös viszony 

yhtevy|š (-ön, -ttä) fn egység, kap-
csolat, összefüggés 

yhtey|š (-ven, -ttä) fn egyesülés 
yhtymi|ni (-sen, -stä) fn összefolyás, 

egybefolyás, összeömlés, egybeömlés 
yhtym|ä (-än, -yä) fn konzorcium 
yhtymät|öin (-tömän, -öintä) mn egye-

sítetlen, különálló 
yh|työ (-yn, -tyy) verb 1. csatlakozik, 

összekapcsolódik, egyesül; 2. egybe-
ömlik, összeömlik, egybefolyik, ösz-
szefolyik 

yhtä nm ugyanilyen, ugyanolyan, egy-
féle 

yht||äkkie hsz hirtelen, egyszerre, vá-
ratlanul, meglepetésszerűen 

yht||äkkisy|š (-kšen, -štä) fn hirtelen-
ség, váratlanság, meglepetésszerűség 

yhtäläi|ni (-sen, -stä) mn hasonló, ha-
sonlatos 

yhtäläisyš||merk|ki (-in, -kie) fn egyen-
lőségjel 

yhtäl|ö (-ön, -yö) fn egyenlet 
yhtä||mieltä||olij|a (-an, -ua) fn/mn elv-

barát, rokon érzelmű, elvrokon 
yhtä||mitta|ni (-sen, -sta) mn folyama-

tos, szakadatlan, szüntelen 
yhtä||mittua hsz folyamatosan, szaka-

datlanul, szüntelenül; ~ vihmu sza-
kadatlanul esik 

yhyntä||koh|ta (-an, -tua) fn folyók ösz-
szeömlésének helye, folyótorkolat 

yhyntä||paik|ka (-an, -kua) fn folyók 
összeömlésének helye, folyótorko-
lat 

yhyš||lauseh (-en, -ta) összetett mon-
dat 

yhyš||merk|ki (-in, -kie) fn kötőjel, di-
víz 

yhyš|šan|a (-an, -ua) fn összetett szó, 
szóösszetétel 

yji|n (-men, -ntä) fn 1. velő, agyvelő; 
2. vminek a bele, bél; 3. vminek a 
veleje / a lényege, lényeg, vminek a 
magva; propleman ~n a probléma 
lényege; 4. mag; atomi~n atommag 

yjin||fiisik|ko (-on, -kuo) fn magfizika 
yjin||šo|ta (-van, -tua) fn nukleáris há-

ború, atomháború 
yjin||voim|a (-an, -ua) fn magenergia, 

nukleáris energia 



ykköni 664 yksinäh
 

ykkö|ni (-sen, -stä) fn 1. egyes [szám-
jegy]; 2. egyes [osztályzat]; 3. egyes 
[számozás] 

yksi (yhen, yhtä) szn 1. egy; 2. egyet-
len 

yksi||iäni|ni (-sen, -stä) mn egyszólamú 
yksi||iänisy|š (-kšen, -štä) fn egyszó-

lamúság 
yksi||jumalaisu|š (-kšen, -šta) fn egy-

istenhit, monoteizmus 
yksi||kamari|ni (-sen, -sta) mn egyka-

marás; ~ni parlamentti egykama-
rás parlament 

yksi||kanti|ni (-sen, -sta) mn egy fedél-
zetes 

yksi||kerrokšelli|ni (-sen, -sta) mn egy 
szintes, földszintes 

yksi||kerta|ni (-sen, -sta) mn 1. egysze-
res, egyszeri, szimpla; 2. egy szin-
tes, földszintes 

yksik|kö (-ön, -kyö) fn egyes szám 
yksi||kyttyräi|ni (-sen, -stä) mn egypú-

pú; ~ni kameli egypúpú teve, dro-
medár [Camelus dromedarius] 

yksi||käsi|ni (-sen, -stä) mn félkezű, fél-
karú 

yksi||luatu|ni (-sen, -sta) mn egyfor-
ma, egyhangú, monoton 

yksi||luatusešti hsz egyformán, egy-
hangúan, monotonon 

yksi||luatuisu|š (-kšen, -šta) fn egyfor-
maság, uniformizmus, egyhangúság, 
monotónia 

yksi||luku|ni (-sen, -sta) mn egyjegyű, 
egyszámjegyű 

yksil|ö (-ön, -yö) fn 1. egyed; 2. pél-
dány 

yksi||merkitykši|ni (-sen, -stä) mn egy-
jelentésű 

yksi||mieli|ni (-sen, -stä) mn egyhan-
gú; ~ni piätöš egyhangú határozat 

yksi||mielisešti hsz egyhangúlag; iä-
neštyä ~ vmit egyhangúlag megsza-
vazni 

yksi||mielisy|š (-kšen, -štä) fn egyhan-
gú(lagos)ság, közakarat, egyetértés 

yksi||miärä|ni (-sen, -stä) mn 1. egyen-
lő mértékű; 2. egyenletes 

yksin hsz egyedül, egyénileg 
yksi||nappi||rivi|ni (-sen, -stä) mn egy-

soros; ~ni takki egysoros kabát 
yksi||nimelli|ni (-sen, -stä) mn azonos 

nevű, azonos című; ~set filmit azo-
nos című filmek 

yksin||kertaistami|ni (-sen, -sta) fn egy-
szerűsítés, leegyszerűsítés 

yksin||kertais|tua (-san, -tau) verb egy-
szerűsít, leegyszerűsít 

yksin||kerta|ni (-sen, -sta) mn egysze-
res, egyszeri, egyszerű, szimpla 

yksin||kertasešti hsz egyszerűen, szimp-
lán 

yksin||laulan|ta (-nan, -tua) fn szóló-
éneklés, énekszóló 

yksin||len|to (-non, -tuo) fn egyes re-
pülés 

yksin||omistaj|a (-an, -ua) fn egyéni-
leg gazdálkodó tulajdonos / birto-
kos 

yksin||pakin|a (-an, -ua) fn monológ 
yksin||tanššin|ta (-nan, -tua) fn szó-

lótáncolás, táncszóló 
yksi||numeroi|ni (-sen, -sta) mn egy-

jegyű, egyszámjegyű; ~ni luku egy-
jegyű szám 

yksin||val|ta (-lan, -tua) fn egyedura-
lom 

yksinäh hsz egyedül, egyénileg 
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yksinäi|ni (-sen, -stä) mn 1. magá-
nyos, egyedüli, elhagyatott; 2. árva 

yksinäisešti hsz 1. magányosan, ma-
gában, egyedül, elhagyatottan; 2. 
árván 

yksinäisy|š (-kšen, -štä) fn magány, 
egyedüllét 

yksinäisyš||varajan|ta (-nan, -tua) fn 
a magánytól való félelem / szorongás 

yksi||näytökši|ni (-sen, -stä) mn egyfel-
vonásos 

yksi||oša|ni (-sen, -sta) mn egy részes, 
egy kötetes 

yksi||puoli|ni (-sen, -sta) mn egyoldalú, 
egyoldali, egyoldalas, féloldali, fél-
oldalas 

yksi||puolisešti hsz távollétében 
yksi||puolu||vehelli|ni (-sen, -stä) mn 

egypárti 
yksi||šilmä|ni (-sen, -stä) mn félsze-

mű, félvak 
yksi||šolu|ni (-sen, -sta) mn egysejtű 
yksi||tavu|ni (-sen, -sta) mn egy szó-

tagos; ~ni šana egy szótagos szó 
yksitellen hsz egyenként 
yksi||toista (yhen||toista, yhtä||toista) 

szn tizenegy 
yksittäin hsz egyenként 
yksityi|ni (-sen, -stä) mn egyedi, egyes, 

sajátos, saját, személyes; ~ni lo-
mailija emberkerülő 

yksityisešti hsz személyesen 
yksityis||henkil|ö (-ön, -yö) fn magán-

személy 
yksityis||kirjasien||vaih|to (-on, -tuo) fn 

magánlevelezés 
yksityis||koh|ta (-an, -tua) fn részlet 
yksityis||myöj|ä (-än, -yä) fn magán-

kereskedő, maszekboltos 

yksityis||omaisu|š (-kšen, -šta) fn ma-
gántulajdon 

yksityis||omissu|š (-kšen, -šta) fn ma-
gántulajdon 

yksityis||opaštaj|a (-an, -ua) fn házi-
tanító, magántanító 

yksityis||opaštuj|a (-an, -ua) fn ma-
gántanuló 

yksityis||šihteri (-n, -e) fn személyi 
titkár, magántitkár 

yksityis||tal|o (-on, -uo) fn családi ház, 
villa [épület] 

yksityis||talou|š (-ven, -tta) fn egyéni 
gazdálkodás, magángazdaság 

yksityis||tapahu|š (-on, -tta) fn ma-
gánügy 

yksityis||tunni|t (-jen, -ja) fn plur ma-
gánóra [tanulási] 

yksityis|tyä (-sän, -täy) verb privati-
zál, magánosít 

yksityistämi|ni (-sen, -stä) fn privati-
záció, privatizálás, magánosítás 

yksityis||yrittäj|ä (-än, -yä) fn magán-
vállalkozó 

yksi||vartaloi|ni (-sen, -sta) mn egy-
tövű; ~ni verbi egytövű ige 

yksi||vuoti|ni (-sen, -sta) mn egyéves 
yksi||väri|ni (-sen, -stä) mn egyszínű 
yksi||öi|ni (-sen, -stä) mn egyéjszakás 
yleimis|tö (-sön, -työ) fn arisztokrácia, 

főnemesség 
ylei|ni (-sen, -stä) mn általános, egye-

temes 
yleis||europpalai|ni (-sen, -sta) mn össz-

európai 
yleis||käytännölli|ni (-sen, -stä) mn 

megfizethető, elérhető (árú) 
yleis||liäk|e (-kien, -että) fn csodagyógy-

szer, csodaszer 
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yleis||liäkäri (-n, -e) fn általános orvos 
yleis||poliitti|ni (-sen, -sta) mn általá-

nos politikai 
yleis||rahvahalli|ni (-sen, -sta) mn össz-

népi 
yleis||ratijo||ašem|a (-an, -ua) fn műsor-

szóróállomás, adóállomás 
yleis||šiän|tö (-nön, -työ) fn általános-

ság 
yleis||taju|ni (-sen, -sta) mn közérthető 
yleis||urheilij|a (-an, -ua) fn könnyű-

atléta 
yleis||urheilu||kilpailu|t (-jen, -ja) fn 

plur könnyűatlétikai verseny(ek) 
ylellisy|š (-kšen, -štä) fn pompa, fény-

űzés 
ylemmäksi hsz kf feljebb, magasabbra  
ylem|pi (-män, -pyä) mn kf magasabb 
ylempänä hsz kf magasabban 
ylen hsz nagyon, igencsak, szerfölött, 

fölötte 
ylen||miäri|ni (-sen, -stä) mn túlzott, 

túlságos, túlzó, mértéktelen 
ylen||miärä|ni (-sen, -stä) mn túlzott, 

túlságos, túlzó, mértéktelen 
ylenny|š (-kšen, -štä) fn felemelés, fel-

építés 
ylenteliy|työ (-vyn, -tyy) verb emelke-

dik, felemelkedik, épül, felépül 
ylentämi|ni (-sen, -stä) fn 1. felemelés, 

felépítés; 2. felemelkedés [lelki, er-
kölcsi] 

ylen|tyä (-nän, -täy) verb emel, fele-
mel, épít, felépít 

ylen|työ (-nyn, -tyy) verb emelkedik, 
felemelkedik, épül, felépül 

yle|tä (-nen, -nöy) verb emelkedik, fel-
emelkedik, épül, felépül 

yleväšti hsz a magasban, magasan 

yli (gen) nu fölött; aijan ~ a kerítés 
fölött  

yličči (gen) nu fölött 
yli|herk|kä (-än, -kyä) mn túl érzékeny 
yli||huomena hsz holnapután 
yli||ikä|ni (-sen, -stä) mn (bizonyos) 

kor feletti, túlkoros 
yli||kul|ku (-un, -kuo) fn átkelőhely 
yli||kypšy|ö (-y) verb túlérik 
yli||kypš|ä (-än, -yä) mn túlérett 
yli||luonnolli|ni (-sen, -sta) mn termé-

szetfölötti, transzcendens 
yli||mieli|ni (-sen, -stä) mn gőgös, ke-

vély, dölyfös, fennhéjazó 
yli||mielisešti hsz gőgösen, dölyfösen, 

kevélyen, fennhéjazóan 
yli||mielisy|š (-kšen, -štä) fn gőg, gő-

gösség, dölyf, dölyfösség, kevély-
ség, fennhéjazás 

yli||miärin hsz mértéken felül, bősé-
gesen, bőven 

yli||miär|ä (-än, -yä) fn 1. többlet; 2. 
bőség 

yli||miärä|ni (-sen, -stä) mn 1. rendkí-
vüli, soron kívüli; ~ni issunto rendkí-
vüli ülés; 2. ideiglenes 

yli||miäräsešti hsz mértéken felül, bő-
ségesen, bőven 

ylimmäi|ni (-sen, -stä) mn legfelső 
ylimy|š (-kšen, -štä) fn főnemes, fő-

rend, főúr 
yli|ni (-sen, -stä) mn felső 
ylin||taš|o  (-on, -uo) fn rekord, csúcs, 

csúcseredmény, csúcsteljesítmény 
yli||opaštuj|a (-an, -ua) fn egyetemis-

ta, egyetemi hallgató 
yli||opis|to (-son, -tuo) fn egyetem 
yli||opisto||kaveri (-n, -e) fn egyete-

mi társ / hallgatótárs 
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yli||opiston||merk|ki (-in, -kie) fn egye-
temi(sta) jelvény 

yli||oppila|š (-han, -šta) fn egyetemista, 
egyetemi hallgató 

yli||oppilaš||kort|ti (-in, -tie) fn egye-
temi (hallgatói) index 

yli||oppilaš||laulu (-n, -o) fn egyete-
mi(ista) himnusz 

ylis||paik|ka (-an, -kua) fn átkelő, át-
kelés 

yli||piällik|kö (-ön, -kyö) fn legfelső pa-
rancsnok 

ylisset|ty (-yn, -työ) mn dicsőített, ma-
gasztalt, felmagasztalt 

ylissy|š (-kšen, -štä) fn dicsőítés, ma-
gasztalás, felmagasztalás 

ylissyš||laulu (-n, -o) fn dicsőítő ének, 
dicshimnusz, panegirikusz 

ylissyš||lyriik|ka (-an, -kua) fn dicső-
ítő vers, dicshimnusz, panegirikusz 

ylissyš||pakin|a (-an, -ua) fn magasz-
taló beszéd / szónoklat, panegiri-
kusz 

ylissyš||run|o (-on, -uo) fn dicsőítő vers, 
dicshimnusz, panegirikusz 

ylissän|tä (-nän, -tyä) fn dicsőítés, ma-
gasztalás, felmagasztalás 

ylis|tyä (-sän, -täy) verb magasztal, 
dicsőít, felmagasztal 

ylistäj|ä1 (-än, -yä) fn apologéta, hit-
védő, védelmező 

ylistäj|ä2 (-än, -yä) mn dicsőítő, ma-
gasztaló, felmagasztaló 

yli||šyömi|ni (-sen, -stä) fn túlzásba 
vitt evés, falánkság 

yli||šyön|tä (-nän, -tyä) fn túlzásba vitt 
evés, falánkság 

yli||tark|ka (-an, -kua) fn/mn pedáns, 
alapos 

yli||tarkkah hsz pedánsan, alaposan 
yli||tarkku|š (-kšen, -šta) fn pedanté-

ria, alaposság 
ylit|tyä (-än, -täy) verb 1. felülmúl, túl-

szárnyal, eltúloz, túltesz vmin; 2. túl-
fogyaszt, túlköltekezik 

ylittämi|ni (-sen, -stä) fn 1. felülmú-
lás, túlszárnyalás; 2. túlfogyasztás, 
túlköltekezés 

ylity|š (-kšen, -štä) fn 1. átkelő, átke-
lés; 2. hágó 

ylityš||paik|ka (-an, -kua) fn átkelőhely 
ylitän|tä (-nän, -tyä) fn 1. felülmúlás, 

túlszárnyalás; 2. túlfogyasztás, túl-
költekezés 

yllin-kyllin hsz jóllakásig 
yllyt|tyä (-än, -täy) verb 1. ihlet, rá-

vesz vmire, ösztönöz, lelkesít, ser-
kent, biztat; 2. bujtogat 

yllyttäj|ä (-än, -yä) fn/mn 1. ihlető; 2. 
bujtogató 

yllä1 hsz fent, a tetején vminek, felül 
yllä2 (gen) nu felett; meren ~ a tenger 

felett 
yllät|tyä (-än, -täy) verb fut vki / vmi 

után, igyekszik utolérni 
ylläty|š (-kšen, -štä) fn meglepetés, vá-

ratlanság; mikä ~š! micsoda meg-
lepetés! 

ylpehy|š (-ön, -ttä) fn vakmerőség 
ylpeil|lä (-en, -öy) verb büszkélkedik, 

kérkedik, henceg, felvág, nagyké-
pűsködik, gőgösködik 

ylpevy|š (-ön, -ttä) fn büszkélkedés, 
kérkedés, hencegés, felvágás, nagy-
képűség, gőg, dölyf 

ylpie (-n, -tä) mn büszkélkedő, kér-
kedő, hencegő, felvágó, nagyképű, 
gőgös, dölyfös 
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ylpie||henki|ni (-sen, -stä) mn önhitt, 
beképzelt, rátarti 

ylpie||mieli|ni (-sen, -stä) mn büszkél-
kedő, kérkedő, hencegő, nagyképű, 
felvágó, gőgös, dölyfös 

ylpie||mielisekši hsz büszkélkedve, kér-
kedve, hencegve, felvágva, nagy-
képűen, gőgösen, dölyfösen 

yltyj|ä (-än, -yä) mn lobbanékony, he-
ves 

yl|työ (-lyn, -tyy) verb 1. fellobban; 2.  
felderül  

ylä||huul|i (-en, -ta) fn felső ajak 
ylähäkkäli hsz vminek a tetején, a fel-

színen, felül, fent 
ylähäkši hsz felfelé, felfele, felülre, fent-

re 
ylähällä hsz fent, felül 
ylähänä hsz fent, felül 
ylähäššä hsz fent, felül 
ylä||juokšu (-n, -o) fn felső folyás; jo-

ven ~ a folyó felső folyása 
ylä||juokšulta hsz a felső folyás felől 
ylä||kan|ši (-nen, -šta) fn felső fedélzet  
ylä||kerrašša hsz az emeleten  
ylä||ker|ta (-ran, -tua) fn felső szint, 

emelet 
ylä|kurššin fn/mn rtlan felsőévfolya-

mos 
ylä||leu|ka (-van, -kua) fn felső állka-

pocs 
ylä||luokan fn/mn rtlan felsőosztályos, 

felsős 
ylä||luokkalai|ni (-sen, -sta) fn/mn fel-

sőosztályos, felsős 
ylä||lyön|tä (-nän, -tyä) fn kültéri sport-

pálya árnyékoló teteje 
ylänk|ö (-ön, -yö) fn fennsík, magas-

föld, magaslat 

ylä||oš|a (-.an, -ua) fn vminek a felső 
része 

ylä||piä (-n, -tä) fn a házigazda helye 
az asztalnál, asztalfő 

ylä||puolella hsz vminek a tetején, a 
felszínen, felül, fent 

ylä||puolelta hsz fentről, felülről 
ylä||puol|i (-en, -ta) fn vminek a felső 

része 
ylä||puoličči hsz fent, felül 
ylä||rakenneh (-en, -ta) fn felépítmény 

[filozófia] 
ylä||rekisteri (-n, -e) fn magas han-

gok, felső regiszter 
ylä||tietä hsz vminek a tetején, a fel-

színen, felül, fent 
ylä||tuul|i (-en, -ta) fn felvégi / felvi-

déki szél 
ylähyätä hsz fentről, föntről, felülről 
ylöš (part) nu fölé; jokie ~ a folyó fö-

lé / fölöttre 
ylöš||päin hsz fölé, felfelé 
ylöv|ä (-än, -yä) mn fenséges, magasz-

tos 
ylöväšti hsz fenségesen, magasztosan 
ymmärrettävy|š (-ön, -ttä) fn felfogha-

tóság, világosság, érzékelhetőség 
ymmärrettäv|ä (-än, -yä) mn felfog-

ható, világos, érzékelhető 
ymmärrettäväšti hsz felfoghatóan, vi-

lágosan, érzékelhetően 
ymmärry|š (-kšen, -štä) fn észlelés, ér-

zékelés, érzet, vminek a felfogása 
ymmär|tyä (-rän, -täy) verb észlel, ér-

zékel, befogad, felfog 
ymmärtäj|ä (-än, -yä) mn 1. öntuda-

tos; 2. tudatos 
ymmärtämi|ni (-sen, -stä) fn észlelés, 

érzékelés, érzet, vminek a felfogása 
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ymmärtäväisešti hsz felfoghatóan, vi-
lágosan, érzékelhetően 

ympyr|ä (-än, -yä) fn körvonal, vminek 
a kerülete 

ympäri hsz körül, körös-körül, körben 
ympäri (gen) nu vmi körül 
ympäričči hsz körül, körös-körül, kör-

ben 
ympäri||leik|ata (-uan, -uau) verb kö-

rülmetél 
ympäri||leikkuan|ta (-nan, -tua) fn kö-

rülmetélés 
ympärillä hsz körül, körös-körül, kör-

ben 
ympäri||olij|a (-an, -ua) mn környe-

ző, körülvevő, övező 
ympäris|tä (-sän, -tyä) fn kerékpánt 
ympäris|tö (-sön, -työ) fn környezet, 

vminek a környéke 
ympäristö||vaikutu|š (-kšen, -šta) fn 

környezeti hatás 
ympäristäh hsz körül, körben 
ympärys|tä (-sän, -tyä) fn 1. kör; 2. 

körvonal; 3. vminek a kerülete 
ympäry|š (-kšen, -štä) fn körvonal, 

vminek a kerülete 
ympäryš||kanav|a (-an, -ua) fn meg-

kerülő csatorna 
ympäryš||mit|ta (-an, -ua) fn körbe-

ölelés, átölelés, körbekarolás, átka-
rolás, átnyalábolás 

ympäryš||oj|a (-an, -ua) fn megkerü-
lő csatorna 

ympäryš|tä (-šän, -tyä) fn környezet, 
vminek a környéke; talon ~tä a ház 
környéke / környezete 

ympäryš||viiv|a (-an, -ua) fn körvo-
nal, kontúr; talon ~at a ház körvo-
nala(i) 

ympäröi|jä (-čen, -ččöy) verb körül-
vesz, körülfog, körülzár, körülkerít, 
körbekerít, bekerít, elkerít, körülhatá-
rol 

ympäröimi|ni (-sen, -stä) fn körbekerí-
tés, bekerítés, elkerítés, körbehatá-
rolás, körülfogás 

ympäröin|ti (-in, -tie) fn körbekerítés, 
bekerítés, elkerítés, körbehatárolás, 
körülfogás 

ympäröiv|ä (-än, -yä) mn körüli; Mua-
ta ~ä Föld körüli 

ynnälli|ni (-sen, -stä) mn teljes, egész, 
komplett 

ypö hsz teljesen, egészen; ~ yksinäh 
teljesen / egészen egyedül 

yrit|tyä (-än, -täy) verb 1. próbál, meg-
próbál, megkísérel; 2. vállalkozik; 
3. erőfeszítést tesz 

yrittäj|ä (-än, -yä) fn vállalkozó 
yritykš|et (-ien, -ie) fn plur próbálko-

zás, erőfeszítés 
yrity|š (-kšen, -štä) fn 1. próba, kísér-

let; 2. igyekezet, törekvés  
yš|kä (-än, -kyä) fn öl, ölelés, átöle-

lés  
yškälli|ni (-sen, -stä) fn öl, nyaláb, kö-

teg 
yššäkkäh hsz ölelve, ölelkezve, átölel-

ve 
yštävy|š (-ön, -ttä) fn barátság 
yštävyš||kuu||kau|ši (-ven, -šie) fn ba-

rátsági hónap 
yštävyš||liit|to (-on, -tuo) fn baráti kap-

csolat, baráti közösség 
yštävyš||netäli (-n, -e) fn barátsági 

hét 
yštävyš|työ (-šyn, -tyy) verb barát-

kozik 
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yštäv|ä (-än, -yä) fn barát, pajtás, cim-
bora 

yštävälli|ni (-sen, -stä) mn baráti, ba-
rátságos 

ytin||šäteil|y (-n, -ö) fn nukleáris sugár-
zás 

yö (-n, -tä) fn éj, éjjel, éjszaka  
yök|kö (-ön, -kyö) fn denevér, bőregér 

[Microchiroptera] 

yökläs|sellä (-telen, -telöy) verb hány, 
kihány, lehány  

yölli|ni (-sen, -stä) mn éji, éjjeli, éj-
szakai  

yöllä hsz éjjel, éjszaka; ~ kaikki muo-
tah éjjel / éjszaka mindenki alszik 

yö|pyö (-vyn, -pyy) verb éjszakázik, át-
éjszakázik, megszáll vhol, meghál, 
megalszik 
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Ä 
 
ähkeh (-en, -tä´fn nyögés, sóhajtás 
ähky (-n, -ö) fn nyögés, sóhajtás 
äh|kyä (-än, -käy) verb nyög, sóhajt 
ähkyt|tyä (-än, -täy) verb nehezen / ne-

hézkesen csinál vmit 
äh|kätä (-äjän, ˙-käjäy) verb ellök, le-

lök, eltaszít, letaszít 
äijin hsz sokan, számosan 
äim|ä (-än, -yä) fn (nagy) stoppolótű 
äijyä hsz nagyon, sokkal, jóval; ~ kor-

kiempi sokkal magasabb 
äijä (part) szn rtlan sok, számos; ~ 

aikua sok idő; niin ~ olyan sok, 
annyi; ~ pirullisutta sok rosszindu-
lat / gonoszság; ~ proplemoja sok 
probléma; ~ rahua sok pénz; ~ työtä 
sok munka 

äijekši|e (-n, -y) verb nagyra / sokra 
tart, fölébecsül, túlértékel 

äijälti hsz nagyon 
äijemmäšti hsz jobban, inkább 
äijempäi|ni (-sen, -stä) szn kf több, na-

gyobb 
äijän (part) szn rtlan nagyon sok; ~ 

ihmisie nagyon sok ember; ~ kaik-
kie sok minden, sok mindenki; näin 
~  olyannyira; ~ paikallisie nagyon 
sok helybéli lakos; stola ottau ~ 
tilua az asztal nagyon sok helyet 
vesz el; ~ voimie nagyon sok erő 

äijänkö nm rtlan 1. hány, mennyi; ~ 
makšau? mennyibe kerül? ~ kello on? 
hány óra (van)? 2. ahány, amennyi 

äijän|lupuav|a (-an, -ua) mn sokatígérő, 
reményteljes; ~ kyky sokatígérő / 
reményteljes tehetség 

äijän||šanoj|a (-an, -ua) mn sokatmon-
dó; ~a kačahuš sokatmondó pillan-
tás / tekintet 

äijän||tietäj|ä1 (-än, -yä) fn tudós 
äijän||tietäj|ä2 (-än, -yä) mn nagy tu-

dású 
äijän||tiijän|tä (-nän, -tyä) fn tudomá-

nyos felkészültség 
Äijäpäiv|ä (-än, -yä) fn húsvét; ~än 

pruasniekka húsvéti ünnep 
äijän-vähän hsz egy icipicit 
äijäš|työ (-šyn, -tyy) verb ijedezik, ré-

müldözik, megijed, megrémül 
äijät hsz sokan, számosan; ~ meistä 

sokan közülünk 
äijättäv|ä (-än, -yä) szn elég sok, elég 

számos 
äkevy|š (-ön, -ttä) fn hő, hőség, for-

róság  
äkevyt|tyä (-än, -täy) verb izzaszt, ki-

izzaszt, megizzaszt  
äkey|työ (-vyn, -tyy) verb izzad, kiiz-

zad, megizzad 
äkie1 (-n, -tä) fn forróság, hőség 
äkie2 (-n, -tä) mn forró 
äkiešti hsz forrón; ~ paistau päiväni 

forrón tűz a nap 
äkilli|ni mn heveny, heves, éles 
äkkie hsz hirtelen, egyszerre, váratla-

nul, meglepetésszerűen 
äkkieh hsz hirtelen, egyszerre, várat-

lanul, meglepetésszerűen 
äkki||läh|tö (-ön, -työ) fn váratlan tá-

vozás 
äkki||lämpiemi|ni (-sen, -stä) fn hir-

telen felmelegedés 
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äkki||makie (-n, -ta) mn émelyítő, túl 
édes 

äkki||mutk/a (-an, -kua) fn éles kanyar 
äkki||muuto|š (-kšen, -šta) fn hirte-

len változás 
äkki|ni (-sen, -stä) mn hirtelen, várat-

lan, meglepetésszerű 
äkki||noušu (-n, -o) fn hirtelen emel-

kedés; hintojen ~ az árak hirtelen 
emelkedése 

äkkinäi|ni (-sen, -stä) mn hirtelen, vá-
ratlan, meglepetésszerű 

äkkinäisešti hsz hirtelen, egyszerre, vá-
ratlanul, meglepetésszerűen 

äkki||rak|aš (-kahan, -ašta) mn sze-
rető, szeretetteljes 

äkkisy|š (-kšen, -štä) fn hirtelenség, vá-
ratlanság, meglepetésszerűség 

äkki||šurm|a (-an, -ua) fn hirtelen halál 
äkki||tulehu|š (-on, -tta) fn heveny 

gyulladás 
äkki||tärk|kä (-än, -kyä) fn meredek 

lejtő 
äkki||viisahašti hsz érthetetlenül, ész 

nélkül, értelmetlenül 
äkki||viisa|š (-han, -šta) mn érthetet-

len, ész nélküli, értelmetlen 
äkni|e (-n, -у) verb rávág, lecsap, le-

üt, lever 
äkrä|š (-hän, -štä) fn burgonya- vagy 

répatermést és -tartósítást segítő mito-
lógiai lény 

äkä|ni (-sen, -istä) mn dühöngő, inge-
rült, tomboló, kegyetlen, gonosz 

äkäsešti hsz dühöngve, ingerülten, tom-
bolva, kegyetlenül, gonoszan 

ällis|työ (-syn, -tyy) verb meglepődik, 
elámul, elcsodálkozik, rácsodálko-
zik, elképed, meghökken 

ällöt|tyä (-än, -täy) verb meglepődik, 
elámul, elcsodálkozik, rácsodálko-
zik, elképed, meghökken 

älvis|sellä (-telen, -telöy) verb bámész-
kodik, száját tátja 

älvisteliy|työ (-vyn, -tyy) verb bámész-
kodik, száját tátja 

älvistäy|työ (-vyn, -tyy) verb bámul, 
mereven néz, rámered, mereszti a 
szemét 

äly (-n, -ö) fn ész, értelem 
älykkähäšti hsz ésszerűen, értelmesen 
äly||kyky (-n, -ö) fn jó felfogóképes-

ség 
älyk|äš (-kähän, -äštä) mn eszes, ér-

telmes 
äly||rua|to (-von, -tuo) fn szellemi mun-

ka 
älyttömy|š (-kšen, -štä) fn értelmetlen-

ség, ostobaság 
älyttömäšti hsz értelmetlenül, ostobán 
äly|tä (-ön, -öy) verb megért, felfog, ki-

talál 
älyt|öin (-tömän, -öintä) mn értelmet-

len, ostoba 
ämm|ö (-ön, -yö) fn 1. nagyanya, nagy-

mama; 2. anyó, anyóka, öreganyó, 
öregasszony, vénasszony 

ämmö|ni (-sen, -stä) fn 1. nagyanya, 
nagymama; 2. anyó, anyóka, öreg-
anyó 

ämmön||muam|o (-on, -uo) fn déda-
nya, dédmama 

änkyt|tyä (-än, -täy) verb 1. dadog, he-
beg; 2. rimánkodik 

änkyttäj|ä (-än, -yä) fn/mn dadogó, da-
dogós, hebegő 

änkyttämi|ni (-sen, -stä) fn dadogás, 
hebegés 
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änkyty|š (-kšen, -štä) fn dadogás, he-
begés 

äprä|š (-hän, -štä) fn meredek part(szél) 
äpräš||piäčky|ni (-sen, -stä) fn parti-

fecske [Riparia riparia] 
äpäreh (-en, -tä) fn gyerek, gyermek, 

serdülő, kamasz 
äpäry|š (-kšen, -štä) fn serdülőkor, ka-

maszkor 
äpäši|e (-n, -y) verb behurcol, becipel, 

bevonszol, felhurcol, felcipel, felvon-
szol 

ärineh (-en, -tä) fn ordítás, bőgés, böm-
bölés [állat] 

ärisen|tä (-nän, -tyä) fn ordítás, bőgés, 
bömbölés [állat] 

äris|sä (-en, -öy) verb ordít, bőg, böm-
böl [állat] 

ärjeh (-en, -tä) fn kiáltás, kiabálás, or-
dítás, üvöltés, jajveszékelés 

ärjäh|ellä (-telen, -telöy) verb rákiált, 
rárivall, szapul, szidalmaz 

ärjy|ö (-n, -у) verb kiált, kiabál, ordít, 
üvölt, jajveszékel 

ärryt|tyä (-än, -täy) verb uszít, ellene 
uszít, ráuszít 

äršykeh (-en, -tä) fn inger, ingerület 
äršyt|tyä (-än, -täy) verb bosszant, fel-

bosszant, megharagít, mérgesít, fel-
mérgesít, dühít, feldühít, ingerel, fel-
ingerel, izgat, felizgat, bőszít, felbő-
szít, begerjeszt 

ärtey|työ (-vyn, -tyу) verb felizgul, fel-
izgatja magát, izgalomba jön 

ärty|ö (-n, -у) verb felizgul, felizgatja 
magát, izgalomba jön 

ärvis|kö (-sön, -kyö) fn/mn gúnyolódó, 
csúfolódó 

ärvisteliy|työ (-vyn, -tyy) verb kényes-
kedik, affektál 

ärvöt|tyä (-än, -täy) verb vicsorít, vi-
csorgat, kivillantja a fogát 

äräh|tyä (-än, -täy) verb 1. felordít, fel-
üvölt; 2. elbődül [állat] 

ärä|tä (-jän, -jäy) verb ordít, bőg, böm-
böl [állat] 

äšen hsz alighogy, épp hogy, éppenség-
gel, épp csak 
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Ö 
 
öhk|yä (-än, -äy) verb nehezen léleg-

zik, nehezen kap levegőt 
öhäh|tyä (-än, -täy) verb nyög, nyöszö-

rög, nyögdécsel  
öičči hsz éjjel, éjszaka, éjidőn 
öi|ni (-sen, -stä) mn éji, éjjeli, éjszakai 
öiselti hsz éjjel, éjszaka, éjidőn 
öisiltä hsz éjjelente, éjszakánként 
öisin hsz éjjelente, éjszakánként 
öissä hsz éjjel, éjszaka, éjidőn 
ökläs|sellä (-telen, -telöy) verb öklen-

dezik 
ökläs|työ (-sän, -täy) verb öklendezik  
öljy (-n, -ö) fn olaj, kőolaj, nyersolaj, 

ásványolaj, nafta, petróleum 
öljy||aloveh (-en, -ta) fn olajipari tér-

ség / körzet 
öljy||joh|to (-on, -tuo) fn kőolajveze-

ték 
öljy||kaiv|o (-on, -uo) fn olajkút 
öljy||lamp|pu (-un, -puo) fn petróle-

umlámpa 
öljy||muali (-n, -e) fn 1. olajfesték; 2. 

olajfestés 
öljyn||puhaššuš||teh|aš (-tahan, -ašta) 

fn kőolajfinomító 

öljyn||šuami|ni (-sen, -sta) fn kőolaj-
(ki)termelés 

öljy||put|ki (-in, -kie) fn kőolajvezeték 
öljy||šekotu|š (-kšen, -šta) fn olajoldat 
öljy||šuih|ku (-un, -kuo) fn olajforrás 
öljy||tevollisu|š (-kšen, -šta) fn kőolaj-

ipar 
öljy||tuottaj|a (-аn, -uа) fn olajiparos 
öljy||tuotteh|et (-ien, -ie) fn plur kő-

olajtermékek 
öljy||varaš|to (-šon, -tuo) fn 1. olajtar-

tály; 2. kőolajtároló 
ölläk|kä (-än, -kyä) mn rosszul illesz-

kedő 
öläjämi|ni (-sen, -stä) fn bégetés, me-

kegés 
ölä|tä (-jän, -jäy) verb kiabál, jajveszé-

kel 
öntäš|työ (--šyn, -tyy) verb botlik, meg-

botlik, elbotlik, belebotlik, botladozik 
öris|sä (-en, -öy) verb mormol, morog, 

mormog, dünnyög 
öräh|tyä (-än, -täy) verb ordít, kiabál, 

rivall, ráordít, rákiabál, rárivall, rá-
förmed 

öyš|tä (-šän, -tyä) fn kelet 
 
 

 
 
 
 
 
 


